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Forord

Det er sjældent, at Danmark kan fremvise et enestående kildemateriale fra tidlig 
moderne tid, men intet mindre er tilfældet med matriklerne fra 1600-tallet. Sideløbende 
med enevældens og skattestatens indførelse blev hver enkelt gård i hele kongeriget 
vurderet og skattesat. Det skete tilmed i flere omgange. De første vurderinger skete 
på grundlag af  landgilden i 1662 og 1664, mens de sidste vurderinger udarbejdedes 
på grundlag af  en opmåling og vurdering af  gårdenes ressourcer i 1680’erne. Med 
udgangspunkt i en digitalisering og kortlægning af  1662-matriklen præsenteres i 
nærværende bog for første gang en samlet analyse af  bøndernes landgilde i kongeriget 
Danmark i tidlig moderne tid.
 Bogen er en viderebearbejdning af  ph.d.-afhandlingen af  samme navn fra 2008. 
Udover småjusteringer er der her taget højde for den gode kritik og de konstruktive 
forbedringsforslag, som der kom opponenterne: Per Grau Møller (Syddansk 
Universitet), Carsten Porskrog Rasmussen (Aarhus Universitet) og Bo Fritzbøger 
(Københavns Universitet).

Der er naturligvis mange andre personer, som kunne takkes for hjælp undervejs, men 
der er kun begrænset plads. Docent, dr. phil. Karl-Erik Frandsen skal dog fremhæves. 
På trods af  at han i sommeren 2004 endnu ikke kendte mig personligt, og på trods 
af  at jeg endnu ikke havde fået bedømt mit speciale, indvilligede han alligevel straks 
i at stille sine ekstrakter af  1662-matriklen til rådighed og i at blive vejleder for det 
ph.d.-stipendium, som denne udgivelse er et resultat af. Uden velvilje og interesse fra 
hans side var denne afhandling ikke blevet udarbejdet.

Endelig vil jeg takke Landbohistorisk Støttekreds samt Fridlev Skrubbeltrangs 
Mindefond, som har støttet udgivelsen samt Landbohistorisk Selskab, der har stået 
for udgivelsen.

Peder Dam, Bildsø 2010
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1. Indledning

Hvorfor? Dette spørgsmål, direkte eller indirekte, har jeg ofte fået stillet sammen 
med et undrende ansigtsudtryk, når jeg har fortalt folk, at jeg igennem tre år har 
udforsket landgildevariationer i tidlig moderne tid. Grundlæggende er der to svar på 
spørgsmålet:
 For det første udgjorde landgilden både en stor del af  bøndernes ydelser 
til jordejerne og en stor del af  godsernes indtægt. Landgilden var en betydelig 
økonomisk udgift og indtægt i det danske landbosamfund, og det er derfor væsentligt 
for landbo- og landbrugshistorikere at få et overblik over ydelsernes udbredelse samt 
en forståelse af, hvorfor landgilden blev ydet i de enkelte naturalier, de såkaldte 
persiller. Var landgilden en direkte afspejling af  produktionen, udtryk for skiftende 
godsejeres økonomiske strategier, eller kan den kun ses som et middelalderligt levn, 
det er umuligt at forklare ud fra de tilgængelige kilder?
 For det andet åbner studier af  landgilden en mulighed for at få et bedre indblik i 
landbo- og landbrugsstrukturerne i mere bred forstand. Netop fordi landgilden var 
en så central økonomisk udgift og indtægt i landbosamfundet, kan viden om den 
bidrage til indsigt i styrkeforholdet mellem parterne: Kunne godsejerne bestemme 
landgilden, som det passede dem bedst? Eller var det nødvendigt at tilpasse landgilden 
efter, hvad der var mest fordelagtig ud fra bøndernes produktionsmuligheder? Og 
hvilken rolle spillede sædvanen og de traditioner, der fandtes ved landgilden?

Danmark var i tidlig moderne tid et udpræget landbosamfund, hvor langt hovedparten 
af  befolkningen boede på landet og direkte eller indirekte ernærede sig af  landbrug. 
Bøndergårdene var underlagt godsejere, typisk Kronen, adelige samt efter enevældets 
indførelse tillige borgere. For at opnå brugsretten til gårdene måtte bønderne yde 
en række faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser, hoveri. Denne 
afhandling vil fokusere på de faste afgifter: Landgilden – dels de enkelte persiller, som 
den blev ydet i, og dels den samlede landgildesats angivet i tønder hartkorn. Hartkorn 
betyder egentligt hårdt korn, byg eller rug, men alle persiller kunne værdisættes i 
denne enhed ud fra en række samtidige konverteringssatser, som for eksempel Arent 
Berntsens fra 1656.

Landgilde ifølge Arent Berntsen
Før en egentlig forskningsoversigt over studier af  den tidlig moderne landgilde gives, 
må topografen og landbrugsøkonomen Arent Berntsens storværk Danmarckis oc 
Norgis fructbar Herlighed fra 1656 kort gennemgås. Værket er ganske vist udarbejdet 
flere hundrede år efter, at størstedelen af  landgilden blev fastsat, men dels giver det 
et indgående billede af  den forståelse af  landgilde, man havde på den tid denne 
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undersøgelses kilder er fra, dels citeres det flittigt af  hovedparten af  1900-tallets 
historikere, som beskæftiger sig med emnet. Det har derfor haft betydelig indflydelse 
på diskussionerne om landgilde. Berntsen betegner den samlede masse af  afgifter 
og ydelser som herligheder og inddeler disse i tre hovedparter. Den centrale beskrivelse 
gengives herunder. Understregninger er her indsat for at fremhæve de vigtigste 
passager.

”Den første herligheds Hoffvitpart er Landgild eller Landskyld oc ald aarlig oc ordinarie visse 
Indkomst. Hvilcken Landgild, atter udi tvende deelle, kand underskedis.
 1. Den fornembste oc første slags Landgild, er ald den; for hvilcken haffvis Jord, Ejedom oc Brug 
udi Marck, Eng, Skouff, Fiskerj eller i andre maade, som da er; Landgilds Penge, alle slags Korn, 
Smør oc Oste, Honnig, atskillig leffvendis Qveg, oc smaa Beede, Talg, Huder, Skind, Uld salted 
og tørre Fiske, Høe, Hiul, Tømmer, oc andre Træwahre, Jern, Kul, Veed, Kalck eller Kalcksteene, 
Tørff, Liung, oc alt andet deslige, som til aarlig Landgild udgiffvis, hvilcket altsammen oc saa udi 
Landgilds Taxten for hart Korn er sat, oc udi alle Skiffter beregnis oc giøris jeffned oc udlæg fore, 
Saa vel som i kiøb oc sall, hvert effter sit hart Korns andrag betalis.
 2. Den anden slags Landgild, er vel lige som den førige en vjs, aarlig Indkomst, dog icke 
aff  nogen Jord eller Ejedomb, paasat, men alleene ellers udi førige Tjder, oc for u-tenckelig Aar, 
er Bønderne paalagt, eller aff  nogen anden særlig Brug udgiffvis, oc for hvilcket aldeelis ingen 
Ejedomb eller Brug haffvis, som er: Giesterj-Penge, Byg-Malt, eller Giesterj-Haffre, Forring i 
Norge, Gadehuuß-Penge, eller andet hvis aff  Gadehuuße giffvis, Vejrmølle Skyld, arbejds eller 
Dagsverck-Penge, Terske eller høst Penge, Holds-Penge, eller -Haffre, Skriffver-Penge, eller -Korn, 
hvad som giffvis aff  Gierselhug, Trotz at sancke, oc andet saadant, som uden for Gaardens rette 
Landgild, oc der offver at være paasat, kand actis. Aff  hvilcket oc saa udi Skiffter eller kiøb intet 
beregnis, væderleggis eller betalis, uden for Herre Gesterj, som forfulde, oc Kirckegaardis, oc Jordejgre 
gaardis Giesteri, hvilcke som halff  part Landgild Penge actis, hvor om i følgende 3. Cap. videre

Den anden Hoffvet Part, holdis for ald u-visse Indkombst, som er Stædsmaal eller Fæste, Bygsel, tredje 
Aars Tage, Landboe-Vexel, Hoßbondhold, Landboehold, eller kiendelse, Oldengield, Sagefald, oc 
Rømning, Førløff, Drifft, Vrag, Vindfelder, oc ald dend Indkomst, alle andre Accidentier kand 
med føre, hvilcke indkombster oc saa icke faldis, uviße. […]

Til herligheds tredje Hoffvit Part kand henføris den Indkomst, Herlighed oc Høyhed som haffvis 
til Bircke Ting, Jus-Patronatus, (i Sælland, Lolland, oc Falster) Vordnede Sønner, ald løst oc 
Fordeel af  Jagt oc Fiskerij, sampt Ægt, Arbeed eller Hofning, oc ald anden nøtte med atskillig 
Accommoditer oc belejligheder […]”1

1 Berntsen 1656 II: 78-81
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Det er her tydeligt, at Berntsen behandler emnet med udgangspunkt i godsregnskaberne 
og godsøkonomien i sin egen samtid. Den første hovedpart, landskylden, dækker 
som begreb her over alle de faste årlige indtægter til godset, såkaldte visse afgifter, som 
igen underinddeles i dels afgifter, der blev ydet af  selve jorden og derfor skulle indgå 
i prisfastsættelsen ved eventuelle godshandler, og dels afgifter, som ikke blev ydet 
af  selve jorden, og derfor heller ikke skulle indgå ved prisfastsættelser. Det bedste 
eksempel på det sidste er gæsteripenge eller -havre, der var afløsningen for bøndernes 
middelalderlige pligt til at huse og forpleje godsejeren, hans følge og deres heste. 
Baggrunden for afgiften var godsejerens forsvar af  bønderne.2 Den anden hovedpart 
omfatter alle uvisse afgifter, hvilket her vil sige varierende afgifter som for eksempel 
engangsbeløb ydet ved overtagelse af  en fæstegård, indfæstningen, og oldengæld, der 
var den ydelse af  svin, som kun skulle falde i de såkaldte oldenår, hvor skovens træer 
kastede særligt mange frugter. Endelig synes den tredje hovedpart at omfatte alle de 
rettigheder, der ikke umiddelbart dukkede op som indtægter i regnskabet. Det gjaldt 
for eksempel hoveri og birkeret.
 For den person, som udarbejdede godsregnskaberne, var der et godt rationale i 
Berntsens opdeling, når modtagelse af  landgilden skulle registreres og godshandler 
gennemføres i midten af  1600-tallet. Det problematiske i Berntsens regnskabsmæssige 
definition, set i forhold til en begrebsmæssig og oprindelsesmæssig afklaring af  land-
gildens enkeltdele, viser sig blandt andet ved hoveriet. Når hoveriet blev ydet som 
arbejdsforpligtigelse, er det af  Berntsen placeret i den tredje hovedpart, mens det, når 
det var afløst af  hoveripenge, er placeret under den første hovedpart.
 Landgilden var ifølge Berntsen indrettet efter hvert lands og hvert steds muligheder, 
idet det var ”gemeenlig en hver Gaard saadanne Poster eller Species til Landgild paasat oc til 
ordnet / effter som dends tilliggelse, Marcks oc Ejedombs Brug oc Landsens Lejlighed, bæst kand 
beqvemme, oc der aff  til veijebringes”.3 Eller som han formulerer det senere, ”et hvert Stæds 
Landgild effter sin Fructbarhed”.4

 Arent Berntsen beskriver også, hvordan ”Gaarde efter Ejedombs Tillingelse, for billig 
Landgild sættis, eller i Hart Korn anslaais”5. Grundprincippet var, at bonden årligt skulle 
yde en tredjedel af  den årlige udsæd af  byg og rug. Det samme gjaldt i princippet 
for havre, men da en tønde havre i landgildeværdi kun var det halve af  en tønde 
rug eller byg, gik der seks tønder havresæd på en tønde hartkorn. For de mindre 
afgrøder som boghvede og ærter gjaldt andre relationer. Hertil skulle lægges en 
vurdering af  sekundære arealer som eng og skov, som derefter skulle konverteres 
til hartkorn efter takster angivet i bogen.6 Princippet, også kaldet udsædshartkorn eller 
2 Kulturhistorisk leksikon VI 1961: 10-11
3 Berntsen 1656 II: 82
4 Berntsen 1656 II: 82
5 Berntsen 1656 II: 47
6 Berntsen 1656 II: 47-76
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vis landgilde, anvendtes også ved de mange mageskifter mellem Kronen og adelen i 
1500-tallet, hvor handelsprisen blev fastsat ud fra en kombination af  den egentlige 
landgilde og vis landgilde.7 Spørgsmålet om, hvorvidt den egentlige landgilde i 
middelalderen var blevet fastsat ud fra ligeså ensartede kriterier, og om den i så fald 
var en tredjedel af  udsæden, har det seneste århundrede været et af  stridspunkterne 
blandt landbrugshistorikere.

Forskningsoversigt
I modsætning til Arent Berntsen argumenterer Hans Fussing i sin disputats fra 
1942 for, at landgilden reelt var omkring halvdelen, og ikke en tredjedel, af  den 
årlige udsæd. Dette var dog kun hovedtendensen, og der kunne konstateres store 
variationer. Fussing bygger dette på få og spredte kilder, men efter at have stillet 
udsæden og landgilden op mod hinanden ved otte langelandske gårde og otte gårde 
fra den sydøstlige del af  Nørrejylland konstaterer han, at ”det er umuligt at finde noget 
rimeligt forhold som regel for landgildens stilling til udsæden.”8

 Det skal bemærkes, at Fussing foretager disse sammenstillinger med udgangspunkt 
i hele landgilden, ikke kun den såkaldte skyld, hvilket Svend Gissel senere kritiserer. 
Fussing mener som udgangspunkt ikke, at det er relevant at skelne mellem de enkelte 
persiller, i det mindste ikke for hans problemstilling og i 1500-tallet: ”til forstaaelsen 
av forholdet mellem herremand og fæstebonde har det ingen betydning, om man skelner mellem de 
enkelte avgifter, saa i det følgende vil de blive behandlet under ét. Det afgørende er, hvor meget bonden 
skulde yde, det har mindre interesse, hvordan han efterhånden var kommet til at yde de forskellige 
avgifter, da denne udvikling var avsluttet i det sextende aarhundrede.”9

 Hans Fussing bryder i afhandlingen med den traditionelle opfattelse af, at 
landgilden var uforanderlig. Blandt andet Johannes Steenstrup10 og Erik Arup11 
havde argumenteret for, at bønderne gennem hævd og sædvaneret var sikret mod, at 
landgilden blev forhøjet. Fussing gennemgår systematisk landgilden ved 522 gårde i 
perioden fra 1552 til 1657 og konstaterer, at landgilden var uforandret ved 318 gårde, 
mens den var faldet ved 45 gårde og steget ved de 159. Forhøjelserne ved 159 gårde 
var hyppigst sket før år 1600 og var dertil typisk små. Den største var på 14 % ved 
godset under Selsø.12 Fussing tøver dog ikke med at konkludere, at ”Landgilden var 
variabel.”13

7 Gissel 1968: 82; Porsmose 1981: 200
8 Fussing 1942: 109
9 Fussing 1942: 100
10 Steenstrup 1886-1887: 680-710
11 Arup 1932 598-599
12 Fussing 1942: 183, 190
13 Fussing 1942: 103
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Geografen Sven Dahls afhandling fra 1942, Torna och Bara, omhandler Skånes 
bebyggelses- og landbrugsgeografi fra historisk tid og op til 1860, om end 
det primære fokus ligger på 1600-tallet. Afhandlingen har et klassisk svensk 
kulturgeografisk og historisk-geografisk udgangspunkt, hvor særligt relationen 
mellem landbrugsproduktionen og landskabet er i centrum. Gennem kortlægninger 
på sogneniveau af  hele Skåne og på bebyggelsesniveau i de to herreder Torna og 
Bara undersøges blandt andet produktionens fordeling på kornsorterne, smør og 
andre, primært animalske, varer. De primære kilder er de informationsrige svenske 
matrikler, tiendeopgørelser og landgildeangivelser fra jordebøger.14

 Dahl konstaterer en nær sammenhæng mellem jordbundsforholdene og 
kornsorternes andele af  udsæden. Mens rugen særligt dominerede i de sandede 
egne, dominerede byg og havre primært i de lerede områder, hvilket forklares 
ud fra afgrødernes dyrkningsmæssige præferencer. I de agerrige egne var havre 
særligt fremtrædende, hvilket af  Dahl tolkes som et resultat af  manglen på eng og 
græsningsarealer i disse intensivt dyrkede områder.15

 Dahl påviser en sammenhæng mellem landgilden og produktionen: For eksempel 
dominerede smørlandgilden i forhold til kornlandgilden i skovegnene med mange 
græsningsressourcer, og tilsvarende optrådte de kornsorter, som blev særligt dyrket 
i et område, også særligt ofte i landgilden. Dels var der imidlertid flere undtagelser 
og afvigelser, og dels var der ikke et en-til-en forhold mellem produkterne, og 
han argumenterer derfor for, ”att man i landgillet, den viktigaste naturaprestationen, 
måste se en fingervisning om överskottsproduktionen. Denne senare beror naturligtvis såväl på 
produktionskvantiteten av de olika sädesslagen som på konsumtionsbehovet.”16

Erik Ulsigs afhandling fra 1968, Danske adelsgodser i middelalderen, fokuserer primært 
på godsstruktur og ejerforhold, men særligt for perioden 1400-1550 inddrages dertil 
overvejelser om landgilden. I denne periode var hovedgårdsjorderne små, og Ulsig 
konkluderer, at ”den danske godsejer var rentenyder”,17 før han begynder en nærmere 
gennemgang af  landgilden. Oplysninger om landgilden ved middelalderens slutning 
er dog få, og hans primære kilde er Eline Gøyes Jordebog fra 1552.
 Ulsig skelner mellem det, han anser for den egentlige landgilde, selve jordlejen ydet 
i korn, smør eller penge, og såkaldte skatteydelser samt andre særafgifter, heriblandt 
gæsteri. Med skatteydelser mener han ikke skat til staten, men en bred vifte af  særlige 
afgifter til godsejeren. Skatteydelsernes oprindelse og baggrund betegnes af  Ulsig 

14 Dahl 1942: 85-97
15 Dahl 1942: 110-143
16 Dahl 1942: 122
17 Ulsig 1968: 327
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som ”temmelig usikker”18, men typisk blev de ydet i penge eller smør, såkaldte småredsler 
som lam, gæs og høns, samt svin, okseopfedninger, havre og hoveri.
 Ulsig argumenterer for, at kun den egentlige landgilde relaterer til bøndergårdenes 
størrelse, mens de øvrige afgifter var pålagt husstanden uden hensyntagen til jordernes 
størrelse, samt at den egentlige landgilde kun blev ydet i én persil: enten korn, smør 
eller penge. Alle øvrige persiller end hovedafgiften anses af  Ulsig for at tilhøre de 
særlige skatteydelser.19

 Efter en reduktion af  den egentlige landgilde i sidste halvdel af  1300-tallet, hvilket 
skyldtes eftervirkningerne af  den middelalderlige landbrugskrise, var den egentlige 
landgilde uændret fra omkring 1400 og fremefter. Der blev dog flere steder og af  flere 
omgange kompenseret for pengelandgildens faldende værdi, men kornlandgilden var 
uændret, og det blev tilstræbt, at den reelle værdi af  pengelandgilden var uændret.20 Til 
gengæld steg de øvrige afgifter, skatteydelserne og gæsteriet, generelt i denne periode. 
Ulsig argumenterer for, at den brede vifte af  skatteydelser allerede eksisterede i 
slutningen af  1300-tallet, hvilket understøttes af  Roskildebispens Jordebog fra 1370, 
hvor der optræder en række af  de særlige persiller som for eksempel svin, får og 
småredsler. Det kildemæssige problem ved disse afgifter i 1400-tallet er dog, at de 
i nogle adkomstbreve oplistes fuldstændigt, i andre kun angives til ”og al bede” eller 
”og andre bede”, mens de i andre igen slet ikke nævnes. Det sidste kan både betyde, 
at de slet ikke blev ydet, eller at de bare ikke blev specificeret i de ofte summariske 
adkomstbreve. Først i løbet af  1400- og 1500-tallet blev adkomstbrevene mere 
omhyggelige og detaljerede. Ikke desto mindre mener Ulsig, at de særlige skatteydelser 
steg i perioden. Dette gjaldt ikke mindst gæsteriet, der oprindeligt var ubestemt, men 
fra omkring år 1500 efterhånden blev fikseret til en fast ydelse. De variable eller 
uspecificerede afgifter blev dermed efterhånden i 1400- og 1500-tallet mere fikserede 
samt oftere nedskrevet, men der var stadig store forskelle fra egn til egn og fra gods 
til gods:

”Tiderne bedrede sig noget i løbet af  det 15. årh., og godsejerne har derved fået mulighed for 
at pålægge småafgifter ved bortfæstning af  de af  deres fæstegårde, som på forhånd betalte for få 
småafgifter sammenlignet med nabogårdene. Det har dog været en besværlig og langsommelig (og lidet 
givende) fremgangsmåde at dømme efter den uregelmæssighed, som endnu o. 1550 karakteriserede 
systemet for skat og tjeneste. Vigtigst blev derfor fikseringen og afløsningen af  gæsteriet, der som 
tidligere nævnt fastlagdes på et temmelig højt, men efter de forskellige landsdele noget varierende 
niveau. At niveauet på Clausholm Gods blev mere end det dobbelte af  niveauet på Kvanløsegodset, 
var næppe et udtryk for den bekendte jyske gæstfrihed, men skyldtes snarere, at de jyske bønder på 

18 Ulsig 1968: 333
19 Ulsig 1968: 330, 331
20 Ulsig 1968: 339-343
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forhånd var langt mindre hårdt spændt for med ekstraafgifter end de sjællandske. På Fyn synes en 
tilsvarende tilpasning til det sjællandske afgiftsniveau at være sket ved indførelse af  arbejdspenge på 
et for højt niveau.”21

Dermed kan det opsummeres, at Ulsig (1968) anser den egentlige landgilde for at være 
fastlagt ud fra ressourcerne og herefter fastfrosset fra omkring 1400, hvorefter alle 
øvrige afgifter blev fastlagt med en vis grad af  tilfældighed og til tider som en fast 
afgift på husstanden uden hensyntagen til gårdens størrelse. Disse ekstraafgifter 
skulle generelt være sat højere, hvor den oprindelige landgilde var sat lavt. Ulsig 
beskæftiger sig til gengæld ikke meget med årsagen til de forskellige varetyper. Det 
nævnes kun, at hvor den egentlige landgilde ikke blev ydet i korn, skyldtes dette, at 
kornproduktionen var mindre betydningsfuld.22

Svend Gissels disputats fra 1968, Landgilde og udsæd på Sjælland, er den eneste danske 
afhandling med primært fokus på landgilden. Afhandlingen fik skelsættende 
betydning for opfattelsen af  landgilden i de kommende årtier, og den har været 
en stor inspirationskilde ved denne afhandling. Gissels afhandling vil derfor blive 
diskuteret mere indgående i kapitel 6, men det er her nødvendigt at opridse hans 
vigtigste pointer og opfattelser.
 Svend Gissel indleder afhandlingen med otte delspørgsmål, men det helt centrale 
mål er at finde forholdet mellem den relevante udsæd og den relevante landgilde. 
Gissel benytter i begge tilfælde betegnelsen relevante, da han mener, at kun en del af  
landgilden, den såkaldte skyld, var den egentlige jordrente fastsat i middelalderen, mens 
de resterende dele af  landgilden, herlighederne, var afgifter for særlige områder som 
skov, eng og andet samt afgifter for værnet eller herre-tjener-forholdet.23 Begreberne 
blev benyttet i senmiddelalderen og i tidlig moderne tid og har dertil været anvendt 
af  historikere før Gissel, men det er først i hans afhandling fra 1968, at en metodisk 
klar udredning af  de to begreber foretages.
 Gissel bryder med Fussing på flere områder. For det første pointerer han, 
at det kun var en del af  landgilden, den middelalderlige skyldsætning, der skal 
sammenholdes med udsæden for at finde det egentlige forhold. Skylden udgjorde 
ganske vist størstedelen af  landgilden, men herlighedsafgifterne var mangeartede og 
kunne udgøre en væsentlig del.24 Dernæst kritiserer Gissel Fussings opfattelse af, at 
landgilden var variabel. Den centrale del af  landgilden, skylden, var fastlåst allerede 
i senmiddelalderen, og herlighedsafgifterne blev det efterhånden i 1500- og 1600- 

21 Ulsig 1968: 344
22 Ulsig 1968: 331-332
23 Gissel 1968: 39-45
24 Gissel 1968: 39-74
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tallet. Gissel konstaterer blandt andet, at flere af  de forhøjelser, der var konstateret 
ved Selsø af  Fussing, skyldes konverteringer mellem persillerne og ændringer af  
gårdene.25

 Det er Gissels opfattelse, at skyldsætningerne byggede på en middelalderlig 
beregning af  udsæden.26 Dette er netop en forudsætning for at kunne finde forholdet 
mellem udsæd og landgilde, og han argumenterer for, at det er ”overvejende sandsynligt, 
at skyldsætningen af  gårde i samme by principielt var ens uanset ejerforhold”27. Gissel må til sidst 
konstatere stor variation mellem skyld og udsæd, og forklarer dette ud fra regionale 
forskelle, særligt mellem ager- og skovbygderne, men uden at forklaringen på disse 
regionale forskelle fremgår klart af  afhandlingen. Ikke desto mindre fastholder Gissel, 
at skyldsætningen af  gårdene byggede på en vurdering af  udsæden.
 I forhold til de enkelte persiller anvender Gissel begrebet funktionelt betinget land-
gilde i den betydning, at hver persil som udgangspunkt var en afspejling af  en tilsva-
rende udnyttelse af  landskabet: Korn modsvarede primær ager, havre modsvarede 
marginale agre, smør modsvarede enge og græsningsarealer, svin modsvarede skov, 
og så videre.28

 Det kan dermed sammenfattes, at Svend Gissel – særligt i modsætning til Hans 
Fussing og til dels Erik Ulsig – anser landgilden for at have en langt mere systematisk 
struktur og baggrund. For det første skelner han skarpt mellem skyld og herlighed, 
og for det andet opfatter han de enkelte persiller som modsvar for udnyttelsen af  
bestemte områder. Endelig mener han også, at selve skylden var beregnet ud fra 
ensartede kriterier inden for samme landsby eller egn, men ikke mellem bygderne.

Erland Porsmoses afhandling fra 1981, Den Regulerede Landsby, har først og fremmest 
et bebyggelseshistorisk sigte, men da både 1662- og 1664-matriklen samt jordebøger 
inddrages til beskrivelsen af  bebyggelsesstrukturen, diskuteres særligt kildeværdien 
af  og baggrunden for de nominelle værdier, hartkornssatserne. Porsmose tilslutter 
sig Gissels opfattelse af, at skylden byggede på udsæden, og han forsøger derefter at 
vurdere landgildetrykket i dels Brenderup Sogn og dels hele Vends Herred.
 I Brenderup Sogn sammenlignes hartkornet fra 1664-matriklen med tiende 
ifølge præsteindberetninger fra 1678. Selvom tendensen overordnet var, at tienden 
var størst fra gårde med en høj hartkornssats, kunne der dog også konstateres en 
betydelig spredning. Herimod kan indvendes, at også tiendeoplysningerne er usikre, 
da bønderne kunne have snydt ved ydelse af  denne afgift, men tiendedataene fra 
sognet viste en langt tydeligere korrelation med agerhartkornet fra 1684, der var 

25 Gissel 1964: 26-29: Gissel 1968: 152-158
26 Gissel 1968: 121, 135
27 Gissel 1968: 156
28 Gissel 1968: 299-303
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udarbejdet som en del af  forarbejdet til 1688-matriklen.29 Ved undersøgelsen 
dækkende hele Vends Herred inddeles de knap 750 gårde i syv størrelseskategorier, 
og 1664-hartkornet sammenholdes med 1688-hartkornet. Der kunne konstateres en 
overordnet sammenhæng, og dermed at landgilden i et vist omfang stod i forhold til 
produktionsstørrelsen, men ikke i et ligefremt forhold. Huse med jord og smågårde 
var ikke i alle tilfælde medtaget i 1664-matriklen, men de, der var, var typisk relativt 
højere sat, vurderet ud fra 1688-hartkornet, mens storgårdene gennemgående slap 
med en lavere landgilde i forhold til det nye hartkorn.
 Opdelingen af  herredet i seks sognegrupper viser dog også, at der kunne være 
betydelige forskelle sognene imellem, særligt ved smågårdene. Porsmose konkluderer 
således, at ”indførelsen af  den nye [1688-]matrikel betød derfor ikke alene en oprydning af  
landgildesystemets vilkårlige fejl, men rådede tillige bod på de ret alvorlige systematiske afvigelser, 
der var indbygget i landgildehartkornssystemet. Nemlig for det første i småbrugsgrupperne, hvor det 
dels var noget lemfældigt, hvilket brug der faktisk var med i [1664-]landgildematriklen, og dels var 
tale om et endog meget højt og stærkt varierende skyldniveau. Omvendt blev de store gårde tildelt 
et forholdsvist højere hartkorn, men denne gruppe synes dog som helhed at være dækket rimeligt 
ind af  landgildesystemet.”30 Derudover konstateres det, at ugedagstjenerne havde samme 
landgildetryk som fæstere beliggende i andre sogne end den hovedgård, de lå under. 
Selvom ugedagstjenerne måttes forventes at have ydet mere hoveri, i teorien en dag 
om ugen, havde dette ikke medført en landgildenedsættelse. Til gengæld havde de 
skattefrihed op til hartkornsskatten indførelse.31

 Porsmose fremviser også forskellene mellem selvejergårde og fæstegårde – eller 
reelt manglen på samme. Da selvejerne principielt ejede gården selv og derfor ikke 
skulle yde egentlig skyld, men kun herlighed, burde afgifterne principielt være langt 
mindre. Dette var dog ikke tilfældet: Gennem pålæggelse af  en række særlige afgifter 
var selvejernes landgilde, i det mindste blandt de 70 selvejergårde i Vends Herred, på 
samme niveau som fæstegårdenes.32

 I 1662-matriklen var der 70 selvejergårde i Vends Herred, men allerede i 1664-
matriklen var samtlige disse gårde angivet som fæstegårde. Dette var sket, uden at 
landgildens persiller og niveau var ændret, og Porsmose konkluderer, at ”formentligt 
er der her snarere tale om terminologiske end besiddelsesmæssige ændringer”.33 Svend Gissel 
fremviser eksempler fra 1500-tallet på, at der ved overgangen fra selveje til fæste blev 
sat en ny landgilde,34 men i det mindste i 1600-tallet på Fyn kunne overgangen ske 
ved, at de gamle afgifter blev videreført.

29 Porsmose 1981: 52-56, 202-206
30 Porsmose 1981: 210
31 Porsmose 1981: 210-211
32 Porsmose 1981: 211
33 Porsmose 1981: 211
34 Gissel 1968: 164
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Karl-Erik Frandsen ledede i slutningen af  1970’erne og begyndelsen af  1980’erne 
en landsdækkende transskription af  1662-matriklens væsentligste oplysninger. 
For hver gård i matriklen er oplysninger om godsejeren, vurderinger af  den årlige 
udsæd, størrelsen af  de forskellige persiller og den samlede landgilde omregnet til 
tønder hartkorn. Disse ekstrakter benytter Frandsen dels i sin disputats fra 1983 ved 
kortlægning og studie af  udsæd og kornlandgilde på Fyn og dels i sit bidrag til Det danske 
landbrugs historie fra 1988, hvor der præsenteres landsdækkende punktkortlægninger af  
mængden af  korn-, smør- og okse-persiller i landgilden.35

 Frandsen tilslutter sig grundlæggende Gissels opfattelse af  landgilden. Dels kon-
staterer han, at landgilden fra midten af  1500-tallet og frem til 1662 var forbavsende 
stabil, og dels er han af  den opfattelse, at landgilden skal forstås ud fra produktionen: 
”På den anden side må man antage, at landgildeansættelsen afspejler den dominerende produktions-
sammensætning på egnen i den periode, da landgildemønsteret blev fastlagt vel sagtens 1400-1450.”36 
Landgilden anses hermed som udgangspunkt for at være en mere direkte afspejling 
af  produktionen, men vel og mærke en afspejling af  den senmiddelalderlige produk-
tion. I hans disputats fra 1983 forklares den lave ruglandgilde på Fyn i 1662-matriklen 
på trods af  de betragtelige andele af  rug i udsæden 1662 ud fra denne tidsmæssige 
forskel: Udsæden var et øjebliksbillede af  forholdene i 1662 på øen, mens landgilden 
var fastsat og fastfrosset i senmiddelalderen, hvor rug, særligt mod vest i det såkaldte 
Lillebæltssystem, endnu ikke blev dyrket i væsentlige mængder.37

 Ud fra de udarbejdede punktkort over landgildemængde konstaterer Frandsen, 
dog med visse undtagelser, at byg primært blev ydet i egne domineret af  moræneler 
og høj bonitet, mens rug oftere blev ydet i sandede egne. Smør blev primært ydet 
i skov- og græsrige egne, men den modsatte slutning kunne ikke drages, da langt 
fra alle egne, hvor der var potentiale for store kvægbestande, ydede smør. Dette 
skyldes delvist, at nogle af  disse egne i stedet ydede okse-persiller, opstaldede okser, for 
godsejeren.38 

Hans Henrik Appel har i en artikel fra 2000 taget udgangspunkt i data i jordebøger 
og 1662-matriklen fra Skast Herred for at undersøge variationerne i landgilden med 
fokus primært på smør og fodernød. Appel konstaterer, at smør og fodernød var 
stærkt varierende fra ejerlav til ejerlav, og de to afgifter ”nærmest gensidigt udelukkede 
hinanden”39 i herredet, samt at dette ikke kunne forklares ud fra produktionen eller 
landskabet. Til gengæld finder han, at der var en sammenhæng med ejerforholdene, 
ikke mindst gods- og ejerforholdene i senmiddelalderen og 1500-tallet, hvor 
35 Frandsen 1983: 120-212, Frandsen 1988: 18-27
36 Frandsen 1988: 21
37 Frandsen 1983: 199-203, 212
38 Frandsen 1988: 18-27
39 Appel 2000: 60
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herlighedsafgifter blev pålagt og fikseret. Hovedforklaringen på variationerne var 
ifølge Appel tidspunkterne for fastsættelserne, afstandene til hovedgårdene og 
skiftende ejeres strategier. Dermed bliver landgilden i højere grad end ved tidligere 
undersøgelser anset for at have en mere dynamisk struktur, hvor den enkelte godsejer 
og godsforholdene spillede en central rolle ved fastsættelse af  persillerne. Blandt 
andet fremhæves flere eksempler på konverteringer mellem de forskellige persiller 
ved ejerskifter.40

 Som forklaring på fraværet af  smør i de to kystsogne, Guldager og Hostrup, 
fremføres det, at det herfra var let at udskibe kornlandgilden, mens smør var lettere 
at fragte fra indlandssognene. Det forklarer dog langt fra alle variationerne, så Appel 
fremhæver derefter ejergrupperne: den lokale adel, Kronen ved Riberhus samt Ribe 
kapitel og biskop. Kun én ud af  25 gårde under kapitlet ydede smør i 1554. Derimod 
ydede 67 ud af  Kronens 122 gårde smør, og de gårde, som ikke ydede smør, var ofte 
små eller havde tidligere hørt under de lokale og adelige godser. Der var dog også 
forskelle internt i herredet, da der i seks af  sognene optrådte mange gamle krongårde 
uden smør eller med kun ubetydelige mængder. I 1662-matriklen var tendenserne 
mere usystematiske, da der var blevet foretaget mange mageskifter. I nogle tilfælde 
var persillerne ved de mageskiftede gårde blevet ændret til de persiller, der var typisk 
ved det nye gods, som gårdene kom under. Men det var langt fra sket konsekvent.
 Appels konklusion er, at det oprindelige kapitelgods ikke havde smør i landgilden, 
mens krongodset typisk modtog smør i de fleste sogne, men sjældent i seks af  sognene. 
Ved adelsgodset var forholdene mere varierede, men gårdenes landgildehistorie kan 
på grund af  manglende jordebøger sjældent føres langt tilbage i tid.41

 I Riberhus’ jordebog fra 1562-63 var der ingen fodernød registreret fra Kronens 
bøndergårde, i 1574 var der endnu kun én, men efterhånden mageskiftede Kronen 
sig til en række bøndergårde, der havde fodernødsafgifter. Disse fodernødsydende 
bøndergårde var dog alle erhvervet efter 1570’erne. Godt halvdelen af  alle foder-
nødsafgifter kunne henføres til de tidligere bispegodser Oksvang og Visselbjerg, 
mens Appel anser de øvrige for at være pålagt af  adelsgodserne, primært to lokale 
godser, Ølufgård og Endrupholm.42

 Appel konkluderer derfor til sidst, at ”nok byggede afgiftsstrukturen i sidste ende på 
kulturlandskabets produktionsmuligheder, men det var skiftende godsejeres forsøg på at optimere disse 
muligheder ud fra givne konjunkturer og politiske muligheder, der gav sig udtryk i afgiftsstrukturens 
konkrete udformning”.43

40 Appel 2000: 63-68
41 Appel 2000: 63-66
42 Appel 2000: 67-69
43 Appel 2000: 69
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Carsten Porskrog Rasmussen undersøger i sin disputats fra 2003 primært 
godsstrukturen og godsøkonomien med fokus på godssystemernes udvikling og 
karakteristika i Slesvig inden for perioden 1524-1770. Andelene af  de væsentligste 
persiller omkring 1540 – penge, rug, byg, havre, smør og honning – er blandt andet 
kortlagt på sognebasis. Ganske vist indgår ikke alle gårde, i nogle tilfælde er der 
kun få i hvert sogn, men kortene bibringer en overordnet oversigt over den relative 
geografiske fordeling af  persillerne.44 Pengeafgifter var den mest almindelige persil, og 
i 1540 udgjorde de godt halvdelen af  det totale afgiftsniveau. En del af  forklaringen 
på pengenes store dominans er dog, at de til tider repræsenterede afløste afgifter, 
som må have haft en midlertidig karakter, da de oprindelige persiller stadig optrådte 
i jordebøgerne. Det var særligt i hedeegne og i den sydøstlige del af  hertugdømmet, 
at pengelandgilde dominerede.45

 Byg og havre blev primært ydet i egne domineret af  moræneler, den østlige del af  
hertugdømmet samt i nogle lerdominerede marsksogne mod vest. Havre dominerede 
særligt mod øst, mens byg særligt blev ydet langs Vadehavet samt på Als og Ærø. Rug 
var i forhold til de øvrige kornsorter ingen vigtig persil og blev først og fremmest 
ydet i hedeegne med magre jorder. Smør blev primært ydet i Tyrstrup Herred syd for 
Kolding samt i spredte hede- og marsksogne. Porskrog konkluderer, at ”langt henad 
vejen afspejler afgifterne således en produktionsmæssig specialisering”.46

 For Porskrogs problemstilling er det samlede afgiftsniveau dog af  langt større in-
teresse end fordelingen mellem persillerne. Ligesom i kongeriget blev der oprindeligt 
skelnet mellem skyld og herlighed, men efterhånden gled de to afgiftsdele sammen. 
Ligeledes parallelt med kongeriget blev først skylden og siden herligheden fastfrosset. 
Porskrog konkluderer, at ”denne skelnen [mellem skyld og herlighed] havde ingen praktisk 
betydning efter middelalderens slutning. Uanset deres rod blev disse afgifter betragtet som faste afgif-
ter af  jorden eller de enkelte brug, og de blev i reglen sammenfattet i jordebøgerne som »Pflicht«”47. 
Også i forhold til den oprindelige skarpe skelnen mellem fæstere og selvejere mener 
Porskrog ikke, at denne reelt havde gyldighed i tidlig moderne tid: ”Vel var der endnu 
forskelle i form af, at selvejerne betalte visse særlige skatter, fæsterne andre ydelser, men det påvirkede 
hverken højden eller sammensætningen af  afgifter i væsentlig omfang. Selvejerne her var i nogen grad 
reduceret til at være en slags arvefæstere.”48 Dette gjaldt dog ikke selvejerne i og omkring 
marsken, der havde fået udhulet den reelle værdi af  deres pengelandgilde.49

 Da pengelandgilden var så dominerende i Slesvig, sank det samlede landgildetryk, 
efterhånden som inflationen udhulede dens reelle værdi. Nogle steder blev der kom-

44 Porskrog Rasmussen 2003: 120-130
45 Porskrog Rasmussen 2003: 120-124, 139
46 Porskrog Rasmussen 2003: 128
47 Porskrog Rasmussen 2003: 122
48 Porskrog Rasmussen 2003: 131
49 Porskrog Rasmussen 2003: 139
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penseret for dette ved såkaldt opgæld, hvor pengelandgilden blev hævet med en vis 
procentsats, men dette skete langt fra konsekvent.50 Forringelsen af  pengelandgilden 
ses af  Porskrog derfor som en af  de væsentligste årsager til periodens bevægelse mod 
større hovedgårdsjorder og mere hoveri. Når det ikke var muligt at hæve landgilden, 
kunne en del af  bøndergårdene i stedet nedlægges og jorden lægges direkte under 
hovedgården, hvorefter også den nye hovedgårdsjord kunne drives med hoveri fra 
de resterende bøndergårde. Omfanget af  hoveri var i modsætning til landgilden ikke 
fastsat eller fastfrosset.51

Johnny Jakobsen har dels i sit speciale52 og efterfølgende i en artikel fra 2005 undersøgt 
særligt kornlandgildens geografiske fordeling på ejerlavsniveau samt forholdet mellem 
1662- og 1688-matriklen på sogneniveau i Nordvestsjælland. Jakobsen konstaterer, at 
”ved at sammenholde landgildens fordeling på ydelser med udsædstallene i 1662-matriklen kan det 
hurtigt konstateres, at landgildens sammensætning ikke kan anvendes som en direkte afspejling 
af  produktionen. Dette gælder ikke blot fordelingen af  kornarter, men også i forholdet mellem 
korn og andre ydelsesformer. Omvendt er det dog også tydeligt, at de lokale og regionale variationer 
i landgildesammensætningen er så systematiske og markante, at landgilden trods alt afspejler 
produktionens orientering. En landsby, hvor eksempelvis korn udgør 80 % af  landgilden, har altså 
ikke nødvendigvis 80 % af  produktionen baseret på korn, men den er efter al sandsynlighed mere 
orienteret på agerbrug end en landsby med 30 % af  landgilden erlagt i korn. Således synes især 
smørlandgilde at være en vigtig indikator for animalsk produktion.”53

 Jakobsen konkluderer, at afgrødesammensætningen korrelerede særligt med de 
jordbundsforhold, der var bedst egnet til de enkelte kornsorter. Byg dominerede 
generelt i Nordvestsjælland, mens rug oftere var fremtrædende i mere sandede egne, og 
havre særligt fandtes i kuperede og lerede egne. På sandede jorder og vådbundsjorder 
var havre næsten helt erstattet af  boghvede. Kornlandgilden var særligt dominerende 
på de mest lerede jorder langs sletten ved Storebæltskysten, mens den var mindst 
dominerende i skov- og moseegnene med færrest agre og tilsvarende flest sekundære 
ressourcer.54

 En anden problemstilling, som Jakobsen undersøger, er forholdet mellem 
matriklernes vurdering af  henholdsvis agre og de ikke-opdyrkede sekundære arealer 
som eng, græsning og andet. Blandt andet Porsmose har argumenteret for, at 1688-
matriklen relativt set undervurderede de ikke-dyrkede arealer i forhold til de dyrkede 
arealer.55 Jakobsen kan dog konstatere, at de mest kornydende egne generelt slap 

50 Porskrog Rasmussen 2003: 117-119
51 Porskrog Rasmussen 2003: 556-557
52 Jakobsen 2004: 35-61
53 Jakobsen 2005: 37, 39
54 Jakobsen 2005: 23-31, 38-39
55 Porsmose 1981: 94
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relativt lettere ved overgangen mellem de to matrikler end egne, der i ikke så høj grad  
ydede i korn. Han konkluderer derfor, at ”uanset hvor meget Matriklen 1688 må have 
undervurderet den ikke-kornbaserede produktion og dermed også værdien af  de ikke-opdyrkede 
arealer, så forværrede den tilsyneladende ikke forholdene sammenlignet med 1662-matriklen – 
snarere tværtimod!”56

Sammenfatning af forskningsoversigten
En sammenfatning af  ovenstående må nødvendigvis begynde med en begrebsafklaring, 
da der af  forfatterne benyttes forskellige ord for de samme forhold. I det følgende vil 
landgilde blive anvendt som en fællesbetegnelse for de løbende afgifter, som bønder 
måtte yde godsejeren for brugsretten af  gårdene. Normalt forstår man hermed kun 
de visse afgifter. Matriklen medtager imidlertid også en enkelt uvis afgift, nemlig 
oldengæld, der er ydelse af  svin i de år, hvor skovene kaster frugter. Her følges 
matriklens egen definition så denne ydelse medregnes under landgilde. Andre 
engangsydelser, som eksempelvis indfæstning ved fæstebondens overtagelse af  en 
gård, indgår derimod ikke.
 Skyld vil blive anvendt om den del af  landgilden, der allerede omkring år 1400 
lå fast, og derfor betragtes som den oprindelige jordrente. Herligheden, eller mere 
korrekt herlighedsafgifterne, vil blive anvendt om den del af  landgilden, der blev pålagt 
efterfølgende, eller som i hvert fald først begyndte at optræde som regelmæssige 
og fastfrosne ydelser i kilderne i løbet af  1400-, 1500- og 1600-tallet. I modsætning 
til skyld, der blev ydet for selve jorden, blev herlighedsafgifterne oprindeligt ydet 
for herre-tjener forholdet mellem bonden og godsejeren samt for brugen af  særlige 
områder. Som udgangspunkt overtages dermed Gissels definitioner, men begreberne 
vil blive problematiseret, både herunder og i kapitel 6.
 En del af  forklaringen på uenigheden mellem Fussing og Gissel, samt mellem 
efterfølgende forfattere der lægger sig op ad disse, er nemlig, at de har forskelligt fokus 
på både perioder og i forhold til deres faglige problemstillinger. Gissel forsøger at 
finde baggrunden for skyldfastsættelsen i middelalderen. Fussing undersøger de faktiske 
gods- og fæsteforhold omkring år 1600. Mens det for Gissel er helt nødvendigt at få 
afklaret skyldbegrebet og få afsondret skylden fra herlighedsafgifterne, er dette reelt 
uden betydning for Fussings problemstillinger. Dette skyldes ikke mindst, at grænsen 
mellem skylden og herlighedsafgifterne efterhånden udviskedes mere og mere. 
Herlighedsafgifterne begyndte allerede i 1400-tallet at optræde mere systematisk i 
kilderne. De uvisse persiller, for eksempel gæsteri og oldengæld, blev i højere og  
højere grad fikserede og dertil opnåede herlighedsafgifterne efterhånden samme 
uforanderlige status, som skylden allerede havde siden omkring år 1400.

56 Jakobsen 2005: 37, 39
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 Det skal pointeres, at denne uforanderlighedsstatus kun gjaldt det nominelle 
niveau i landgilde, hartkornssatsen, mens konverteringer mellem persiller allerede 
fandt sted fra 1400-tallet. Hermed udhuledes begreberne skyld og herlighed 
efterhånden yderligere. En anden udhuling skete ved selvejerbøndernes afgifter over 
flere hundrede år. Fra kun at have betalt mindre afgifter, herligheden, kom denne 
gruppe af  bønder op på at yde omtrent det samme som fæstebønderne. Dette var 
i Slesvig, marskegnene fraregnet, allerede sket i 1500-tallet og på Fyn senest i 1600-
tallet. Skellet mellem skyld og herlighed havde derfor allerede før 1662-matriklen 
i høj grad mistet sin reelle betydning. Eller som Porskrog pointerede det: ”denne 
skelnen [mellem skyld og herlighed] havde ingen praktisk betydning efter middelalderens 
slutning”.57

Problemstilling
Som det fremgik af  forskningsoversigten, er der allerede fremsat en række mulige 
forklaringer på landgildens variationer. Alle tilslutter sig i et vist omfang, at 
landgilden, som allerede pointeret af  Arent Berntsen, skal forstås ud fra egnenes 
produktionsmuligheder. Der er imidlertid forskel på i hvor høj grad, forfatterne 
anser landgilden som en direkte afspejling af  produktionen og landskabet.
 Svend Gissel må ses som en af  de klareste fortalere for en direkte sammenhæng 
mellem landskab, produktion og landgilde, da han anser skylden for at bygge på en 
principielt ensartet vurdering, i det mindste inden for hver landsby. Han anvender 
samtidigt begrebet funktionelt betinget landgilde, hvor hver persil som udgangspunkt ses 
som en afspejling af  en tilsvarende udnyttelse af  landskabet.
 Fussing og til dels Porsmose fremhæver usystematiske afvigelser i den samlede 
hartkornssats, og Jakobsen pointerer, at der ikke var et en-til-en forhold for 
kornsorterne i henholdsvis udsæden og i kornlandgilden. Særligt Frandsen, Ulsig 
samt til dels Porsmose pointerer, at landgilden var fastsat i en anden periode, og 
landgilden derfor snarere må ses som en afspejling af  den senmiddelalderlige 
produktion end af  produktionen i 1600-tallet.
 Alle nævner, i et eller andet omfang, landgildens relation til landbrugsproduktionens 
stedlige orientering: I egne, hvor der blev dyrket meget korn, var kornlandgilden 
ofte også markant, mens der i egne med mange ikke-opdyrkede områder ofte blev 
ydet meget smør og/eller mange andre animalske produkter. Men der er stor forskel 
på, hvor stor og direkte de anser denne relation for at være: Fra Gissel, som anser 
det for at have været en ganske direkte sammenhæng, til for eksempel Jakobsen 
som fremhæver, at sammenhængen kun var relativ, og endelig flere som fremhæver 
de mange afvigelser. Flere fremviser også sammenhængen mellem landgildens 

57 Porskrog Rasmussen 2003: 122
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persiller og selve landskabet, for eksempel jordbundsforholdene, der havde en stor 
indvirkning på den datidige landbrugsproduktion.
 Den, som tydeligst adskiller sig fra de øvrige, er Appel. Selvom han erkender, 
at landgilden byggede på produktionsmulighederne, så fremhæver han, at det var 
godsejernes skiftende og forskellige præferencer i forhold til persilvarer, der gav 
landgilden dens endelige udformning.

Formålet med nærværende afhandling er, gennem en landsdækkende digital 
kortlægning af  landgilden fra 1662-matriklen på gårdniveau at analysere størrelsen og 
typen af  landgilden. Målet er at få et indblik i – og en forståelse for – hvad de danske 
bønder måtte præstere af  afgifter til godsejeren. Det centrale mål er at kortlægge og 
forklare variationerne såvel i samlet landgildeniveau som i forekomsten af  de enkelte 
persiller.

Der vil blandt andet blive fokuseret på relationen mellem landgilden og naturgrund-
laget i form af  bl.a. jordbundsforhold og terrænet. Disse påvirkede kraftigt den agra-
re produktion og landskabsudnyttelsen i det før-industrielle landbrug – og dermed 
hvilke naturalier bønderne var i stand til at yde afgifterne i. Også bebyggelsesforhold, 
godsforhold og ejerforhold vil blive inddraget, da de kan bidrage med viden om 
forholdet mellem godsejer og bonde – og dermed potentielt også bidrage med for-
klaringer på landgildens variationer. Analysen af  landgildens hartkornssats bliver ikke 
foretaget med fokus på de absolutte værdier, men på de relative værdier. Landgildens 
hartkornssats var naturligvis typisk størst på de større gårde, og det interessante er 
derfor, hvorfor nogle gårde og nogle områder svarede en uforholdsmæssig stor eller 
lille landgilde. På tilsvarende vis er det interessant at finde fordelingen målt i procent 
af  de forskellige persiller.

I kapitel 2 vil den overordnede teori, de centrale metoder samt kildetyperne blive 
præsenteret og diskuteret. Målet er her at skabe en overordnet ramme for afhandlingens 
undersøgelser. I kapitel 3 vil landbosamfundet og landskabet i tidlig moderne tid blive 
præsenteret nærmere ved hjælp af  kortlægninger af  en række elementer, der senere 
vil blive benyttet ved undersøgelserne af  landgilden. Til sidst vil en overordnet model 
over landbosamfundet blive præsenteret.
 Kapitel 4 omhandler de stærkt varierende kornmål, som det har været nødvendigt 
at få klarhed over før analysen af  kornlandgilden. I kapitel 5 kortlægges og analyseres 
udsædsangivelserne i 1662-matriklen. Disse oplysninger blev indsamlet i forbindelse 
med udarbejdelse af  matriklen, og på grund af  de anvendte metoder er der en række 
usikkerheder særligt i forhold til den samlede udsædsmængde.
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 Kapitel 6 er den centrale analysedel, hvor landgildens variationer kortlægges, 
sammenholdes med de tidligere præsenterede kilder og tolkes. Kapitlet indledes med 
en diskussion af  skyld- og herlighedsbegrebet, særligt med udgangspunkt i Gissels 
afhandling, hvorefter de væsentligste persilgrupper kortlægges og analyseres. Dernæst 
fokuseres der på de nominelle værdier og hartkornssatserne. Afhandlingen afrundes 
med en opsamlende konklusion.
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2. Teori, metode og kilder

En vigtig inspirationskilde til denne afhandling er den gren inden for landbohistorien, 
som vi kunne kalde den fynske tradition. Særligt Erland Porsmose og Per Grau Møller 
må fremhæves, og blandt de yngre forskere kan Morten Stenak og Adam Tybjærg 
Schacke nævnes.58 Mens egentlige landbohistoriske miljøer de sidste par årtier har 
været hårdt trængt, gennemgik denne del af  landbohistorien en opblomstring på 
Odense, senere Syddansk, Universitet. Den fynske tradition inden for landbohistorien 
er især kendetegnet ved brug af  kvantitative undersøgelser, en tværfaglig tilgang 
(historie, geografi, arkæologi og navneforskning), fokusering på strukturerne 
i kulturlandskabet, landskabsudnyttelsens tilpasning til naturgrundlaget samt 
Porsmoses bebyggelseshistoriske teori og metode. Selvom flere af  disse tilgange har 
tråde langt tilbage i dansk landbohistorie, må den fynske tradition krediteres for at 
videreføre og videreudvikle denne del af  landbohistorien i en tid, hvor store dele af  
historiefaget generelt tog en anden drejning.

Historisk geografisk metode
En andel central inspirationskilde er den historisk geografiske tradition. Historisk 
geografi er en tværfaglig disciplin, der anvendes i historie, geografi og flere andre 
fag. Derfor kan det heller ikke overraske, at historisk geografi har været anvendt 
forskelligt fra fag til fag.59 Men det centrale inden for dette tværfaglige felt er en 
fokusering på såvel den tidsmæssige udvikling som på rumlige forskelle, og dermed 
indeholder historisk-geografiske metoder også en række muligheder for at kortlægge 
det historiske rum efter kulturel, økonomisk og strukturel forskellighed – og for at 
opnå en forståelse for disse forskelle. Herunder vil der blive givet et overblik over de 
mest benyttede historisk-geografiske metoder, kortlægningstyper og kildegrupper, og 
der vil blive beskrevet hvilke fordele og problemstillinger, der er knyttet til disse. De 
præsenterede metoder og kildegrupper vil alle blive anvendt under hovedanalyserne 
i kapitel 6. 

 Den retrogressive metode
Når en kilde i uændret eller modereret form anvendes til at belyse eller kortlægge forhol-
dene i ældre tider, betegnes dette som en retrogressiv proces. Et eksempel på uændret 
form kan være, når forsvundne middelalderlige bopladslokaliteter forsøges lokalise-
ret ud fra for eksempel viden om boniteter og vådbundsområder på udskiftningskort  

58 Blandt de væsentligste kan nævnes Porsmose 1981, Porsmose 1987a, Porsmose 1987b, Møller 1990, Møller & Porsmose 1997,  
 Møller 2002, Stenak 2005, Schacke 2003, Schacke 2007
59 Frandsen 1978: 461-473, Stenak 2005: 44-45, Dam og Jakobsen 2008: 8-65
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fra omkring 1800, hvor en høj bonitet kan være indikation på intensiv opdyrkning 
omkring en tidligere bebyggelse. Vådbundsområder, der eksisterede omkring 1800, 
har under normale omstændigheder også eksisteret langt tilbage i tiden, hvilket kan 
give velbegrundet formodning om, at der næppe har været bebyggelse i disse områ-
der.60 Som et eksempel på anvendelse af  kilder i modereret form til undersøgelse af  
forhold tilbage i tid kan ejerlavskortene for 1682/1683 nævnes. De blev udarbejdet 
af  Karl-Erik Frandsen på grundlag af  kortlagte ejerlavsgrænser i 1820, som blev 
korrigeret i overensstemmelse med viden fra skriftlige kilder om kendte ændringer 
foretaget mellem 1682/1683 og 1820.61 Et andet klassisk eksempel er rekonstruktio-
ner af  landsbyers agerstruktur 1682/1683 på grundlag af  de såkaldte markbøger fra 
1688-matriklen og udskiftningskort fra omkring 1800.62

 Den retrogressive metode kan være meget frugtbar, men der er også mange 
faldgruber. Især er det vigtigt at være opmærksom på, hvor dynamiske forholdene var 
i den periode, man trækker kilderne tilbage i tid, og hvor gode kilder vi har til at følge 
disse ændringer. I denne afhandling vil for eksempel Videnskabernes Selskabs kort 
(1768-1805) blive anvendt som en af  kilderne til arealanvendelsen i tidlig moderne 
tid, og dette sker vel vidende, at der skete ændringer mellem 1662-matriklen og 
slutningen af  1700-tallet. Kortets anvendelighed til dette vil blive diskuteret nærmere 
i kapitel 3 og løbende i kapitel 6, når kortet inddrages i analyserne.

 Den retrospektive metode
Den retrogressive og retrospektive metode bliver ofte blandet sammen, og der er 
til tider uklarhed om grænserne mellem de to i historisk geografiske afhandlinger. 
Men mens retrogressivt betyder at gå tilbage, betyder retrospektivt at se tilbage. Ved den 
retrospektive metode er målet således at forklare en senere tilstand ud fra tidligere 
forhold, men ikke nødvendigvis på ét bestemt tidligere tidspunkt. For eksempel 
kunne målet være at forstå nutidige forhold eller forhold i det velbelyste landbrug 
i 1600-tallet ud fra forholdene i ældre tider, for eksempel middelalderen. Metoden 
bygger på en antagelse om, at forholdene i en given situation og på et givet tidspunkt 
er et resultat af  den foregående udvikling og derfor i et vis omfang må afspejle denne 
foregående udvikling.63 Nu vil alle kulturhistorikere med god ret hævde, at de anvender 
ældre kilder til at forstå senere forhold, men inden for historisk geografi tager den 
retrospektive metode udgangspunkt i kortlægninger eller et tilsvarende geografisk 
bredt dækkende datasæt.

60 Møller 2002 s. 85 ff., 128 ff.
61 Frandsen 1984
62 Metoden er udviklet og beskrevet i Hansen & Steensberg 1951
63 Porsmose 1981: 160



28

 Tidssnitsanalyse
I en tidssnitsanalyse udvælges et eller flere år som tidsmæssigt holdepunkt, hvilket 
typisk sker, fordi der til disse år findes bredt dækkende og særligt informationsrige 
kilder. Forskellene i tid og rum analyseres derefter ud fra disse. Et eksempel er 
Erland Porsmoses undersøgelse af  de fynske landsbyer mellem cirka 1000 og 1700, 
hvor tidssnittene i høj grad dikteres af  kildesituationen.64 Netop afhængigheden af  
kildesituationen er en af  de store svagheder ved tidssnitsanalyserne. Tidssnitsanalyser 
vil blandt andet blive anvendt til sammenligning af  1662- og 1688-matriklerne.

 Den regionalkomparative analyse
Ved sammenligninger af  1662-matriklen og 1688-matriklen må man være opmærksom 
på, at enhederne ganske vist hedder det samme, nemlig tønder hartkorn, men de er 
defineret ganske forskelligt.
 En nedgang fra X tønder hartkorn i 1662-matriklen til Y tønder hartkorn i 1688-
matriklen er derfor i sig selv principielt intetsigende. Derimod kan der udledes en 
række informationer ved at se på de relative værdier. Hvis en landsby eller et større 
område faldt fra at være blandt de relativt højest takserede i 1662-matriklen til at være 
blandt de relativt lavest takserede i 1688-matriklen, må det konkluderes, at der her må 
have været en eller anden krise – for eksempel kunne området være blevet ramt af  
sandflugt. Det er med andre ord ikke de absolutte dataværdier, der er relevante her, 
men derimod de relative variationer mellem regionerne og eventuelle systematiske, 
geografiske mønstre mellem disse. Denne tilgang betegnes regionalkomparativ analyse 
af  Johnny Jakobsen.65

 Ved historisk-geografiske studier af  middelalderlige og tidlig moderne kilder bli-
ver denne metode særlig aktuel i forbindelse med data, hvor enhedernes definition 
er ukendt. For eksempel diskuteres det stadig, hvordan de middelalderlige skatte-
ansættelser, bol og mark, skal tolkes. Dette betyder dog langtfra, at kilderne ikke er 
brugbare, for der er enighed om, at angivelserne afspejler en eller anden vurdering 
af  bebyggelsesstørrelsen, og gennem en regionalkomparativ analyse kan der opnås 
viden om relationen mellem for eksempel bebyggelsesgrupper. I figur 2.1 er bebyg-
gelsesstørrelsen af  de ældre bebyggelser fra før vikingetiden med stednavneendelse 
-lev, -løse og -ing sat til indeks 100, mens bebyggelser med endelsen -torp, i dag typisk 
forandret til endelsen -rup, fra den sene vikingetid og middelalderen ses i relation der-
til. Det kan konstateres, at -torp’erne i tidlig middelalder gennemsnitligt kun havde en 
størrelse svarende til en fjerdedel af  størrelsen på de ældre bebyggelser, men forskel-
len udjævnes, så de i slutningen af  1600-tallet var cirka halvt så store. Forklaringen er 
64 Porsmose 1981
65 Jakobsen 2005 s. 9 ff.
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sandsynligvis, at de nye bebyggelser til dels blev anlagt i hidtil uopdyrkede områder, 
hvor der var særligt gode muligheder for nyopdyrkning. De absolutte størrelser af  
bebyggelserne kan vi derimod intet sige om ud fra disse oplysninger.

Figur 2.1: Landbrugstakseringer på Falster; bol og mark som angivet i Falsterlisten i Kong Valdemars Jordebog 

125566 og hartkornsangivelserne fra de to store matriklen 1662 og 1688. (Pedersen 1928) Bolangivelserne afspejler 

en ældre fastsættelse. Gennemsnittet for hver navnegruppe er indekseret, idet værdierne for den førvikingetidige 

gruppe er sat til indeks 100.

Historisk geografiske kortlægninger
Kortlægninger er en af  historisk geografis mest centrale arbejdsområder. Gennem 
metoder, teknikker og analyseredskaber fra geografi og gennem den kildekritiske og 
kontekstorienterede tilgang fra historie har folk inden for dette tværfaglige fagfelt 
forsøgt at kombinere det bedste fra begge fag for at kunne specialisere sig inden for 
området.

 Områdebaserede kort
Områdebaserede kort tager inden for historisk geografi oftest udgangspunkt i den 
administrative eller strukturelle inddeling. Det gælder for eksempel landsdelene, 
lenene, herrederne, sognene, ejerlavene, gårdene eller agrene. Ved en sognebaseret 
kortlægning bliver hvert sogn klassificeret efter dataene og farvelagt eller på anden 
måde markeret på kortet, så det kan sammenlignes med de øvrige sogne. Et kendt 
eksempel er Per Grau Møller og Erland Porsmoses kulturhistoriske inddeling af  
landskabet på det såkaldte bygdekort, der ses i figur 2.2. Ud fra arealanvendelse 
vist på Videnskabernes Selskabs kort (1768-1805) og 1688-matriklen er hvert sogn 

66 Gissel 1989: 189 ff.



30

klassificeret som henholdsvis ager-, skov-, hede- og marskbygd. Som det er typisk 
ved sådanne kortlægninger, er området, her sognet, dermed kun et redskab til at vise 
regionerne, her bygderne, som består af  en række sogne.

Figur 2.2: Kulturhistorisk inddeling af  landskabet, bygdekort (Møller & Porsmose 1997). Gul angiver 

agerbygd, grøn angiver skovbygd, mens hedebygd ses markeret med lilla. Den lille marskbygd i den vestlige del af  

Sønderjylland ses med grå farve.
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I forhold til landsdækkende kortlægninger vil landsdelene, amterne og lenene ofte 
være for store enheder. En så grov inddeling af  landet er sjældent tilstrækkelig til at 
illustrere komplekse og varierede kulturhistoriske data. Omvendt er de enkelte agre 
og gårdene typisk for små. Det skyldes både, at vi sjældent har så detaljerede data 
og kortlægningsmuligheder, og at så detaljerede inddelinger ikke er hensigtsmæssige, 
såfremt målet er at udarbejde kort over hele landet eller bare større områder. De 
mest benyttede kortlægningsenheder er derfor ejerlav, sogne og eventuelt herreder. 
De findes kortlagt for 1682/83 i Atlas over Danmarks administrative Inddeling67 og findes 
ligeledes i digital udgave68 til brug i GIS.
 Områdebaserede kortlægninger er rent metodisk en fordel, da de giver mulighed 
for systematisk klassifikation af  hvert område. Til gengæld er de kun mulige at 
gennemføre ved hjælp af  et omfattende datamateriale fra et tilsvarende område. 
Hvis det forhold, man ønsker at kortlægge, kun findes i få og små egne af  landet, 
fordi dataene er mangelfulde, eller fordi forholdet er sjældent, er det typisk bedre 
at kortlægge på en anden måde. En anden grund til fravalg af  områdebaserede 
kortlægninger er, at de ikke nødvendigvis er lette at overskue eller æstetisk smukke. 
Da kortenes grænser følger de administrative grænser, er der mange skarpe hak i 
linieføringen, og da klassifikationerne ofte foretages ud fra fastsættelse af  bestemte 
grænseværdier, vil der ofte være for eksempel ét enkelt sogn, som skiller sig markant 
ud fra den generelle tendens i regionen. En områdebaseret kortlægning er god til at 
vise alle undtagelserne – på godt og ondt.
 Områdebaserede kort bliver den væsentligste korttype i denne afhandling. Det 
skyldes dels, at denne korttype netop bedst viser variationerne, og dels at denne 
korttype er bedst egnet til at vise andele af  dataene. Det gælder for eksempel den 
procentmæssige andel af  persillerne i landgilden. På de fleste kort vil ejerlavene blive 
anvendt som kortlægningsenhed.

 Linjebaserede kort
Forskellen mellem område- og linjebaserede kortlægninger kan i nogle tilfælde være 
lille, men der er dog rent metodisk en væsentlig forskel. Mens der ved områdebaserede 
kortlægninger tages udgangspunkt i mindre områder, hvor regionerne er visualiseret 
gennem en klassifikation af  disse, er målet ved linjebaseret kortlægning at finde 
grænsen mellem regionerne. Linjebaserede kortlægninger har derfor ofte et skær af  
holisme, en helhedsorienteret tilgang, over sig. Målet er ikke at finde alle grænser, men 
at udvælge de vigtigste ud fra ens datasæt og prioriteringer.

67 Frandsen 1984
68 Dam 2004 bilag, Dam 2005b
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 I figur 2.3 ses Erland Porsmoses inddeling af  Fyn i slette-, skov- og kystbygder. 
I modsætning til den landsdækkende inddeling, ovenstående figur 2.2, er den fynske 
kortlægning ikke baseret på skarpt fastsatte grænseværdier – bygdegrænserne er her 
tegnet på basis af  en samlet vurdering af  landskabet. Bemærk, at der ikke er undtagelser 
i den fynske bygdeinddeling. Selvom enkelte mindre områder inde i skovbygden ingen 
skov havde overhovedet, er disse alligevel slået sammen med skovbygdsregionen. De 
små sletteområder er altså generaliseret ind i skovbygden. Kortet fremstår derfor 
visuelt pænt og pædagogisk overskueligt – til gengæld ser man ikke de variationer, der 
var på lokalt niveau.

Figur 2.3: Slette-, skov- og kystbygder omkring 1780. (Porsmose 1987a: 21)



33

Det er selvfølgelig altid nødvendigt at have kendskab til datasættet, når man 
foretager en kortlægning, men linjebaserede kortlægninger kræver et større og mere 
indgående kendskab til kilderne og konteksten, da linjerne vælges efter kortlæggerens 
overordnede skøn og ikke efter et systematisk datasæt med fastsatte grænseværdier 
og klassifikationer. Alle med bare lidt kendskab til Fyns kulturlandskab kan hurtig 
konstatere, at der var en række forskelle mellem de flade og agerdominerede sletter 
og de kuperede skovområder i tidlig moderne tid. Men det kan være uoverskueligt 
at trække de præcise grænser, da der er mange glidende overgange, undtagelser og i 
øvrigt en vis forskel mellem, om man definerer de to bygdetyper ud fra terrænet eller 
ud fra arealanvendelsen. Ofte er det ved sådanne kortlægninger nemt nok at konstatere 
regionerne, men at trække den eksakte grænse er svært. Den ideelle og entydige grænse 
findes sjældent.
 Liniebaserede kortlægninger vil kun blive anvendt to steder i denne afhandling. 
I begge tilfælde, figur 3.13 og 6.8, er formålet gennem en inddeling af  landet i 
henholdsvis 7 og 16 sammenhængende regioner at vise gennemsnit for blandt andet 
landgilde i hver af  regionerne. Selv om de eksakte grænsedragninger kan diskuteres, 
var der dog så store forskelle mellem for eksempel landbrugene på de magre jorder i 
Vestjylland og landbrugene på de gode østjyske jorder, at sådanne sammenligninger 
af  gennemsnit for større regioner giver et godt overblik.
 Liniebaserede kort vil derimod ikke blive benyttet til at illustrere egentlige data eller 
præsentere selve analyseresultaterne. De vil kun blive benyttet som et redskab til at 
afgrænse regioner, så gennemsnittene kan oplyses for disse større sammenhængende 
regioner, og dette vil kun ske efter, at de detaljerede data er vist på områdebaserede 
kort. Fravalget af  liniebaserede kort i selve analyserne skyldes, som beskrevet herover, 
at sådanne kort kræver en mere subjektiv generalisering, mens områdebaserede kort 
bedre viser dataene med alle kompleksiteter, variationer og undtagelser.

 Punktbaserede kort
Punktbaserede kort er den mest anvendte type inden for den kulturhistoriske verden. 
De er lette at udarbejde, og kortene er lette at forstå. Samtidig er det muligt at vise 
alle sine data – typisk ved at hvert punkt repræsenterer én genstand eller ét forhold. 
Det mest problematiske ved punktkort er, at de som udgangspunkt kun viser antallet 
af  elementer, mens det umiddelbart ikke er muligt at vise andele eller relationer til 
andre datasæt. Kortene kan dog kombineres med diagrammer, for eksempel 
cirkeldiagrammer visende andele. Sådanne diagramkort er dog kun visuelt mulige, når 
der er få punkter. Da der primært er et landsdækkende perspektiv i denne afhandling, 
har sådanne kort ikke været en mulighed.
 Som et eksempel på, at punktbaserede kort kan være problematiske, er der i figur 
2.4 vist et punktkort over små landsbyer med 2-5 gårde i 1688. De fandtes spredt over 
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hele landet, og man kunne derfor umiddelbart fristes til at konkludere, at det var lige 
så almindeligt for vestdanske som østdanske gårde, at de lå i små landsbyer. Dette var 
ikke tilfældet. Kun 2,6 % af  de sjællandske gårde lå i de små landsbyer, mens det var 
tilfældet ved 28,3 % af  de vestjyske. Dette skyldes, at der i tidlig moderne tid var en 
langt større befolknings- og bebyggelsestæthed i Østdanmark. I dette tilfælde er det 
derfor nødvendigt at sætte gårde i små landsbyer i relation til samtlige gårde, figur 2.5. 
Eller formuleret på en anden måde: For at kunne vise den relative overrepræsentation 
i Vestjylland er det nødvendigt at benytte områdebaserede kort.

Figur 2.4: Punktkort over små landsbyer (2-5 gårde) 1688.
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Figur 2.5: Andelen af  gårde i små landsbyer (2-5 gårde) 1688 per ejerlav (%).

På grund af  disse begrænsninger vil punktbaserede kort kun blive anvendt i få 
tilfælde, hvor det er forekomsten og ikke andelene af  persillerne, som er relevant for 
besvarelse af  problemstillingerne. Et eksempel er forekomsten af  hvede og ærter i 
landgilden. De to afgrøder var sjældne i tidlig moderne tid og udgjorde kun en ganske 
minimal andel af  den samlede landgilde. Det interessante er derfor, hvor de i det hele 
taget fandtes, og ikke mindst deres særlige karakteristiske regionale koncentrationer. 
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 Rasterbaserede kort
De tre ovenstående korttyper tager udgangspunkt i de tre klassiske geografiske 
kortobjekttyper, som er: områder (2-dimensionale), linjer (1-dimensionale) og 
punkter (0-dimensionale). Det er dog ikke alle kortlægningstyper, der kan presses 
ind i disse begrebskasser. Særligt efter udbredelsen af  GIS opereres der også med 
3-dimensionelle kort og sågar 4-dimensionelle kort, der er såkaldte dynamiske kort, 
da de kan vise en tidsmæssig udvikling. Disse mere avancerede kort vil ikke blive 
anvendt i denne afhandling. Det vil derimod rasterkort.

Figur 2.6: Andel af  privilegeret hartkorn ud af  det samlede hartkorn 1688 (%). Pixelstørrelse på 1 km2 og 

måleradius på 20 kilometer.



37

 Et digitalt rasterkort kan sammenlignes med en skanning eller et digitalt foto. 
Rasterkortet er som disse inddelt i kvadratiske pixels, hvor hver pixel kan indeholde 
en værdi eller en klassifikation. Rasterkort er særligt anvendelige i forhold til rumligt 
varierende værdier eller flydende værdier, hvor der er en glidende overgang fra 
værdierne i punkt X til værdierne i punkt Y. Rasterkort bliver derfor ofte benyttet 
inden for kortlægninger, hvor der ikke er administrative eller strukturelle grænser at 
tage udgangspunkt i. Rasterkort er desuden velegnede til at vise egnsgennemsnit, som 
er gennemsnittet af  data inden for en bestemt afstand af  en given pixel. I figur 2.6 
ses et eksempel på et rasterbaseret kort over egnsgennemsnittet af  hovedgårdenes 
privilegerede og skattefrie hartkorn i 1688-matriklen. Andelen af  privilegeret 
hartkorn kan dårligt kortlægges med områdebaserede kort. Der var intet usædvanligt 
i, at hovedgårdene havde fæstegårde på den anden side af  sogne-, herreds- eller 
lensgrænsen, og mange bebyggelser og ejerlav var delt mellem flere hovedgårde. Det 
er derfor sjældent muligt at tegne grænserne for et godssystem. Hver pixel på kortet 
har en størrelse svarende til 1 km2, og værdierne repræsenterer andelen af  privilegeret 
hartkorn inden for en radius af  20 kilometer. Det ses blandt andet, at værdierne var 
lave omkring flere af  de større kronhovedgårde, særligt Koldinghus, Skanderborg og 
Frederiksborg, hvor Kronen gennem 1500- og 1600-tallet opkøbte og nedlagde de 
nærliggende tidligere adelige hovedgårde.

Rasterkort visende egnsgennemsnit vil blive anvendt to gange i afhandlingen, 
henholdsvis ved kortlægning af  andele af  eneejede landsbyer og af  egaliseringsgraden. 
I begge tilfælde vil resultatet først blive vist som områdebaserede kort, hvorved de 
eksakte data per ejerlav vises, men de rasterbaserede kort over egnsgennemsnittet 
bidrager begge steder med et generaliseret overblik. Ved kortlægning af  de to forhold 
må både hovedgårde, enkeltgårde og gårde med manglende data udelades, og der 
vil derfor på de områdebaserede kort være en række ejerlav uden data. Desuden var 
der i særlig grad forskelle fra ejerlav til ejerlav i andelene af  eneejede landsbyer og i 
egaliseringsgraden. Ved de områdebaserede kort ses de eksakte data ganske vist, men 
kortene er svære at overskue. Ved de rasterbaserede kort over egnsgennemsnittet 
måles andelene over større afstande, og kortene bliver derfor fuldt dækkende, da de 
viser det karakteristiske for egnen. Til gengæld viser kortene netop kun gennemsnit. 
På grund af  disse fordele og ulemper ved begge korttyper er det fundet nødvendig at 
benytte både område- og rasterbaserede kortlægninger.

Historisk geografiske kilder
Kilder til historisk-geografiske studier adskiller sig principielt ikke fra de øvrige 
historiske kilder, men da målet ofte er enten egentlige kortlægninger eller i det 
mindste områdestudier, er der et behov for geografisk dækkende kilder. Derfor har de 
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historisk-geografiske kilder en række fælles kendetegn, som kan illustreres med tre 
centrale kilder i denne afhandling.

 1662-matriklen
Statsomvæltningen i oktober 1660 var knap overstået, før der blev taget initiativ 
til udarbejdelse af  en ny skattematrikel. Efter tre års krig mod Sverige var der et 
behov for øgede indtægter til staten, og efter enevældens indførelse havde Kronen 
fået magten til at gennemføre en ny og større skatteudskrivning. I december 1660 
kom Statskollegiet med et udkast til den kommende matrikel, hvor målet var at 
indsamle oplysning om landgilden og udsæden for alle bøndergårde i kongeriget. 
Dermed er det tydeligt, at skatten allerede fra begyndelsen var planlagt til at skulle 
fastsættes ud fra samme principper som prisfastsættelsen ved de store mageskifter 
i 1500-tallet: Landgilden angav den traditionsbundne vurdering af  gårdene, men 
denne kunne kontrolleres og eventuelt kombineres med en nyvurdering byggende 
på udsædsmængden samt opfanget af  høavl og antal svin, der kunne fedes i skovene. 
Metoden blev, som beskrevet i kapitel 1, kaldt vis landgilde eller udsædshartkorn.69 
 I løbet af  1661 blev der indsendt jordebøger fra godserne, men jordebøgerne 
viste sig at være mangelfulde, hvorfor de manglende oplysninger måtte indhentes 
af  statsadministrationen selv. Samtidig skulle oplysninger om udsædshartkornet 
indhentes hos bønderne. Der blev derfor nedsat en kommission for hvert stift, der 
skulle indsamle de resterende oplysninger i marken. Resultatet blev 1662-matriklen 
eller kommissionsmatriklen, der ud over angivelser af  gårdenes og bebyggelsernes 
administrative tilknytning som udgangspunkt, som vist i figur 2.7.70

Figur 2.7: De tre væsentligste grupper af  oplysninger i 1662-matriklen. Forhold markeret med kursiv – brugerens 

navn, høavl og oldengæld – er ikke registreret i forbindelse med Karl-Erik Frandsens arbejde og indgår derfor heller 

ikke i databasen og kortlægninger. Det samme gælder pengepersillerne i landgilden.

De tre grundoplysninger i 1662-matriklen og databasen – om ejerforhold, udsæds-
hartkorn og landgilde – har hver en række separate problemstillinger, der vil blive 
behandlet nærmere i henholdsvis kapitel 3, 5 og 6.

69 Frandsen 1983: 44-45, Gissel 1968: 18-38
70 Frandsen 1983: 45
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Figur 2.8: Kort over grundlaget for Karl-Erik Frandsens ekstrakter.

 1662-matriklen blev efterfølgende revideret i den såkaldte 1664-matrikel eller 
amtstuematrikel, der kom til at danne grundlaget for beskatningen.71 Mellem 1976 
og 1984 ledede Karl-Erik Frandsen registrering af  de væsentligste oplysninger fra 
1662-matriklen, men for flere områder, se figur 2.8, fandtes 1662-matriklen ikke be-
varet. Her måtte i stedet registres fra 1664-matriklen, der ikke indeholdt oplysninger 
om udsædshartkornet, kun om ejerforhold og landgilde. I store dele af  Nordsjæl-

71 Porsmose 1981: 224-225
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land fandtes ingen af  matriklerne bevaret. Da Karl-Erik Frandsens ekstrakter dan-
ner grundlag for den centrale digitale database i nærværende afhandling, sætter disse 
mangler også begrænsninger for de kommende analyser. I den østlige del af  Nord-
sjælland kan landgilden ikke analyseres, og i områderne, hvor kun 1664-matriklen er 
bevaret, kan analyser af  udsæden ikke gennemføres.

Figur 2.9: Principskitse over baggrunden for afhandlingens centrale database.

 1688-matriklen
Princippet bag fastsættelsen af  hartkornet i 1688-matriklen var fundamentalt forskelligt 
fra hartkornet i 1662-matriklen. I modsætning til det primært senmiddelalderlige 
og sædvanefikserede landgildehartkorn var ideen bag 1688-matriklen, også 
kaldet Christian V’s matrikel, at foretage en nyvurdering af  landbrugsjorden. Det 
foregik gennem en egentlig opmåling af  jorden og en ny vurdering af  områdernes 
dyrkningsmæssige egenskaber, en såkaldt bonitering.

 Inspirationen kom delvis fra Sverige, hvor der i de tidligere danske provinser – Skåne, 
Halland og Blekinge – blev foretaget en opmåling og taksering af  agerjorden i årene 
efter erobringen. Den skånske adelsmand Knud Thott havde deltaget i dette projekt, 
og han gik efter Den skånske Krig (1675-1679) over på dansk side. I en betænkning 
fra 1680 påpegede han, at der var stor ulighed i 1664-matriklen, og han argumenterede 
derfor for, at jordskatten som i Skåne skulle sættes efter landbrugsjordens ”godhed og 



41

storhed”.72 En anden vigtig inspirationskilde var det allerede kendte vurderingsprincip, vis 
hartkorn. En række af  termerne og taksterne var identiske i mageskiftevurderingerne 
og 1688-matriklen – forskellen var dog, at der ved vis hartkorn blev givet en samlet 
vurdering af  den årlige udsæd af  de enkelte kornsorter, mens der ved 1688-matriklen 
blev foretaget en egentlig opmåling af  agrene og en vurdering af, om de var egnet til for 
eksempel rug og byg eller kun havre. 73

 1688-matriklen bygger dermed på en langt mere omfattende indsamling af  
oplysninger om det datidige landskab: Først en kædeopmåling af  hver eneste af  de 
højryggede agre, dernæst en vurdering af  jordens godhed og egnethed til dyrkning 
af  kornsorterne, en såkaldt bonitering, og endelig en klassificering af  hvor stor en del 
af  jorderne, som hvilede hvert år og derfor fik hartkornsfradrag. Selve opmålingen 
rummede selvfølgelig med datidens tekniker en vis usikkerhed, men problemerne 
ved denne del må alligevel betragtes som moderat i forhold til problemerne ved 
boniteringerne og klassificeringerne af  hviletiderne. En vurdering af  en jords godhed 
vil altid indebære en betragtelig usikkerhed, og som det vil fremgå nærmere i kapitel 3 
og 5, er bestemmelse af  hviletiderne ikke så simpel, som det umiddelbart lyder.74

 Ved de ekstensive arealer – som skov, eng og græsningsarealer – var vurderings-
principperne i de to matrikler, 1662- og 1688-matriklen, mere ens: De byggede begge 
på en overordnet taksering og et overordnet skøn over produktionskapaciteten. I 
skovene blev det skønnet, hvor mange svin der kunne holdes, ved græsningsarea-
lerne blev det skønnet, hvor mange kreaturer der kunne holdes, mens engene blev 
vurderet ud fra, hvor mange læs hø der kunne høstes årligt. Og ligesom ved den 
tidligere matrikel blev dette også i 1688-matriklen konverteret til en fælles enhed, 
tønder hartkorn, gennem takster fastsatte fra centralt hold for, hvor meget eng, skov 
og græsning var værd i forhold til ager. Sådanne konverteringstakter var og er dog 
problematiske at fastsætte entydigt, da samspillet mellem ager på den ene side samt 
græsning, skov og eng på den anden side var så tæt i det førindustrielle landbrug. Eng 
er agers moder, hedder det i et ældre ordsprog, og hvor der var mangel på ressourcer til 
den animalske produktion, og dermed mangel på gødning til agrene, var græsnings- 
og engarealer særligt værdifulde.
 Alt tyder på, at de ikke-dyrkede områder oprindeligt blev undertakseret i forhold til 
ageren. Dette blev der allerede under 1688-matriklens udarbejdelse forsøgt kompenseret 
for ad flere omgange. Først direkte ved at hæve hartkornskonverteringstaksterne for 
de ikke-dyrkede områder, dernæst indirekte ved at give særlige hartkornsfradrag ved 
agerdominerede gårde uden tilstrækkelige engarealer. Erland Porsmose vurderer, 
at agrene stadig var overtakserede i forhold til de ikke-dyrkede arealer. Han tager i 

72 Hansen & Steensberg 1951: 26-27
73 Porsmose 1981: 200
74 Pedersen 1985: 12-78; Frandsen 1986; Rømer 1989; Dam & Jakobsen 2008: 84-91
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sine undersøgelser udgangspunkt i det ikke færdigbearbejdede 1684-hartkorn, fra de 
såkaldte modelbøger, hvor de agerdominerede gårde endnu ikke havde fået fradrag.75 
Men hvor stort et kildemæssigt problem undertakseringen var i den endelige 1688-
matrikel, er stadig usikkert, da vi ikke har nogen sikre samtidige kilder at sammenligne 
den med. Vi må affinde os med, at det er det bedste, datidens administration kunne 
præstere, og selvom der findes usikkerheder og problemer ved 1688-matriklen, har 
den vist sin værdi i talrige historiske undersøgelser. Ingen vurderinger af  det historiske 
landskab er uproblematisk, og 1688-matriklen er trods alt mere systematisk, mere 
detaljeret og mere geografisk dækkende end alternativerne.
 En af  de største kritikere af  matriklen, ikke mindst i forhold til det endelige 1688-
hartkorn, er Finn Stendal Pedersen. I sin disputats fra 1985 argumenterede han for, 
at 1688-hartkornet ikke bør benyttes i historisk-statistiske undersøgelser, men at de 
oprindelige og ureviderede vurderinger fra 1682 skulle benyttes i stedet.76 Blandt hans 
argumenter var, at de detaljerede oplysninger om hviletider fra markbøgerne i 1682 
var mere korrekte, end de hviletider der blev anvendt i den endelige 1688-matrikel. 
Synspunktet blev modsagt af  Karl-Erik Frandsen77 og Jørgen Rydén Rømer,78 der 
begge så 1682-hviletiderne som takseringer – et udtryk for hvad agrene kunne/burde 
hvile, og ikke et udtryk for hvad der reelt blev sået. Et kritikpunkt mod det endelige 
1688-hartkorn, som Finn Stendal Pedersen med rette fremfører, er dog, at alle gårde 
på Fyn, Lolland og Falster fik deres hartkorn hævet med 1/12, såfremt deres nye 
hartkorn var lavere end det gamle. Sjælland blev som det eneste område under den 
østdanske del af  matriklen friholdt, da man vurderede, at landbrugene her i forvejen 
var blevet takseret højt. Selvom der her igen blev forsøgt at differentiere og udjævne 
uretmæssige forskelle, synes denne sidste revidering mildt sagt noget tilfældigt og 
lemfældigt gennemført.79 Kildeværdien vil blive diskuteret nærmere i kapitel 6.

 1688-matriklen er sammenfattet i tabelform af  Henrik Pedersen på bebyggel-
sesniveau og publiceret i 1928 efter hans død. I tabelværket er der ved hver landsby, 
enkeltgård og hovedgård blandt andet angivet antallet af  gårde og huse, agerareal og 
samlet hartkornssats. I forbindelse med mit speciale blev tabelværket digitaliseret og 
overført til en database, hvorefter bebyggelserne blev punktdigitaliseret.80

75 Porsmose 1981: 94 
76 Pedersen 1985: 338-339
77 Frandsen 1986
78 Rømer 1989
79 Pedersen 1985: 137
80 Dam 2004: 42-49, Dam 2005b
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 Videnskabernes Selskabs kort
Eftersom mængden af  kilder til belysning af  tidlig moderne tid er begrænset, har 
flere historiske geografer forsøgt at trække historiske kortlægninger og oplysninger 
fra senere perioder tilbage i tiden. Det er ved sådanne undersøgelser blevet antaget, at 
der for bestemte forhold ikke er sket nævneværdige forandringer fra tidlig moderne 
tid og frem til det tidspunkt, hvor der fandtes bedre og mere detaljerede kilder. I nogle 
tilfælde og i nogen grad er det da også forsvarligt, fordi visse forhold kun gennemgik 
en meget lille forandring i nogle perioder. Som eksempel kan nævnes moderne 
kortlægninger af  jordbundsforhold og terrænhøjder, hvor der kun er sket minimale 
ændringer. Det bliver straks mere problematisk ved kulturlandskabet, der er og altid 
har været under forandring. Ikke desto mindre er nogle perioder kendetegnede ved 
kun at have oplevet få og typisk små forandringer, mens der omvendt er perioder 
præget af  store omvæltninger. Et af  de største brud på kulturlandskabets udvikling 
var landboreformerne, hvor der inden for en relativt kort periode skete en række 
voldsomme ændringer. Mange gårde blev flyttet ud fra landsbykernerne, og agrene 
blev samlet omkring hver gård samtidig med, at gamle hegns- og markstrukturer blev 
nedlagt, og nye blev anlagt. 
 Inden for denne relativt korte periode blev der udarbejdet tre store kortserier; 
rytterdistriktskort (1768-1773), Videnskabernes Selskabs kort (1762-1805) og 
udskiftningskort (primært 1780-1810).81 Selvom der ikke er stor forskel på kortenes 
alder, er der dog markant forskel på, i hvor høj grad kortene kan benyttes som kilde til 
viden om det ældre kulturlandskab. Rytterdistriktskortene er udarbejdet umiddelbart 
før udskiftningen og viser dermed en struktur, der overordnet set kan føres langt 
tilbage, men til gengæld dækker kortene kun en lille del af  landet. Udskiftningskortene 
er derimod udarbejdet i forbindelse med planlægningen af  de nye markstrukturer.82 
Videnskaberne Selskabs kort er primært udarbejdet før landboreformerne, men 
kortene er kun regionskort og viser ikke et detailbillede som de to andre.

 Overordnet set kan det siges, at kortlægninger af  kulturlandskabet foretaget på 
grundlag af  senere kilder i nogle tilfælde kan trækkes tilbage i tid, såfremt det kun sker 
igennem perioder med overordnet kontinuitet. Kilder til kulturlandskabet fra tiden 
efter landboreformerne kan sjældent trækkes længere tilbage end til landboreformerne, 
med mindre de kombineres med andre kilder. Videnskabernes Selskabs kort (1762-
1805) bliver her en væsentlig kilde, som vil blive diskuteret nærmere i kapitel 3.

81 Korsgaard 2006: 54-55, 70-83, 90-91
82 Udskiftningskortene indeholder flere lag, hvoraf  nogle peger frem og andre tilbage i tid. Se eventuelt Møller 2004 
 og Korsgaard 2006: 70-83
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Digital og historisk-geografisk 
databehandling i afhandlingen
Den centrale kilde i afhandlingen, 1662-matriklen, blev indtastet i Excel-regneark, 
hvor hver linie i et ark repræsenterer én gård, mens hver kolonne indeholder en 
datakategori; for eksempel en unik kode i en kolonne for den landsby/bebyggelse, 
som hver gård lå i, antal tønder af  en bestemt udsæd i en anden kolonne, antal af  en 
bestemt persil i en tredje, en unik kode for godsejeren i en fjerde og så videre. I alt 
er der på denne måde registreret data for knap 60.000 gårde i 80 kolonner, men ved 
mange felter – ikke mindst ved de enkelte persiller – er der ikke registreret nogen 
data, da de enkelte gårde typisk kun ydede et fåtal af  de mulige ydelser. Hertil kom en 
særlig kommentarkolonne, hvor særlige forhold kunne noteres.
 Årsagen til valget af  Excel var, at programmet i modsætning til traditionelle 
databaser åbnede gode muligheder for løbende at tjekke indtastninger. Summen 
af  persillernes hartkornsværdi blev udregnet automatisk for hver gård og kunne 
sammenlignes med de samlede hartkornssatser ifølge matriklen, og antallet af  
hver type af  udsæd, persil og hartkorn i hele landsbyen blev ligeledes udregnet 
automatisk og kunne sammenlignes med Karl-Erik Frandsens sammentællinger på 
ekstraktarkene. Efter at have indtastet en hel landsby var der dermed mulighed for 
hurtigt at tjekke uoverensstemmelser. Disse uoverensstemmelser kunne ganske vist 
have flere årsager, men når der var uoverensstemmelse, var der grund til at kontrollere 
arbejdet. Da indtastningsarbejdet var så omfattende, var denne kontrolmulighed et 
vigtigt værktøj.
 Analyserne af  dataene vil til dels blive præsenteret statistisk i form af  tabeller 
og grafer. Flertallet af  analyserne har dog i større eller mindre grad en geografisk 
dimension, da landgilden på tværs af  alle øvrige forhold varierede kraftigt fra egn til 
egn. Kortlægninger af  materialet indtager derfor en central rolle. Denne kortlægning 
er sket gennem særlige GIS-programmer, Geografiske Informations Systemer, hvor 
der udover en almindelige database-del findes en direkte forbunden kartografisk 
side, hvor dataene vises på kort: Dataene for hver landsby, for eksempel af  en 
bestemt persil, kan dermed igennem den unikke bebyggelseskode illustreres i form 
af  farvegradueringer eller størrelsesgradueringer på punkter eller områder for 
hver landsby. Blandt GIS-programmerne blev særligt ArcGIS 9.2 anvendt, mens 
ArcView 3.3 og MapInfo 8.5 blev benyttet ved mindre opgaver, hvor disse har 
nogle fordele. 
 Flertallet af  kortlægningerne vil, som nævnt, være områdebaserede, hvor 
hvert ejerlav vil være inddelt i intervaller efter dataene. Intervallerne vil være af  
samme størrelse, for eksempel 0-10 %, 10-20 %, 20-30 % og så videre, da sådanne 
intervalinddelinger på kort er lettest at læse og forstå for de fleste. Før udarbejdelse af  
det endelige kort er der dog foretaget adskillige andre kortlægninger med forskellige 
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inddelingsmetoder for at få et så fuldstændigt billede af  de geografiske variationer 
som muligt. Men ved den endelige præsentation af  kortene er valgt en så simpel og 
standardiseret intervalinddelingsmetode som muligt.
 Kortlægninger gennem GIS, som skitseret herover, kunne i princippet have været 
foretaget med pen og papir – det ville bare være voldsomt tidskrævende at gøre i 
samme detaljeringsgrad. Det unikke ved GIS er derfor muligheden for at sammenkøre 
data for forskellige digitale kort: Når databasen og kortet først er færdig, kan det 
hurtigt sammenkøres og sammenlignes med andre digitale kort, for eksempel 1688-
matriklen, Videnskabernes Selskabs kort og naturgeografiske kortlægninger. Som det 
vil fremgå af  analyserne, fandtes bestemte persiller særligt i bestemte landskabstyper, 
hvilket kan konstateres igennem sådanne statistiske sammenkøringer af  de relevante 
kort. Ligesom ved diskussionen om intervalinddelingsmetoden skal det her pointeres, 
at de præsenterede kort, analyser og resultater kun udgør en lille brøkdel af  det totale 
antal gennemførte analyser, men det præsenterede udvalg er de mest relevante for 
afhandlingens problemstillinger.
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3. Landbosamfundet i tidlig moderne tid

Hvis der i første omgang ses bort fra den store udvikling inden for hovedgårdenes 
drift og deres betydning for bønderne, var tidlig moderne tid kendetegnet af  stor 
stabilitet i landbosamfundet, idet der kun skete få og typisk små ændringer. Dette 
er i det mindste tilfældet, når perioden sammenlignes med de store omvæltninger i 
henholdsvis 1300-tallet under den senmiddelalderlige ’krise’ og under landboreformernes 
tid omkring år 1800. I 1400-tallet og i tidlig moderne tid var bebyggelsesstrukturen 
med landsbyer i agerbrugsegne og enkeltgårde i områder med mere ekstensiv drift 
grundlæggende uforandret. Kun få nye gårde blev anlagt, ligesom kun få blev 
nedlagt – typisk i forbindelse med hovedgårdsudvidelser. En vis nyopdyrkning 
fandt sted, mens omvendt andre områder blev ramt af  for eksempel sandflugt, 
så landbrugsproduktionen i det mindste delvist måtte opgives. I det store billede 
må perioden imidlertid siges at være præget af  landbrugs- og bebyggelsesmæssig 
kontinuitet.
 Den overordnede kontinuitet må forklares ud fra en række forhold, der blandt 
andet omfatter fraværet af  store befolkningsændringer og fraværet af  større 
agrarteknologiske nyvindinger. Kontinuiteten skal også ses ud fra, at landbruget i 
høj grad var tilpasset og indrettet efter et naturgrundlag, som landboerne ikke kunne 
ændre, og at landbruget var indrettet i et produktionslandskab, hvor organisering af  
og rettighederne til landskabet gennem sædvanen og den statslige regulering var delt 
mellem flere aktører. For at opnå en forståelse af  landbosamfundet og den overordnede 
kontinuitet må der derfor både ses på en række indre elementer i landbosamfundet – for 
eksempel produktionsforhold – men også en række ydre elementer, for eksempel den 
statslige regulering. 
 I kapitlet vil der blive fokuseret på de centrale elementer i landbosamfundet i 
tidlig moderne tid: Naturgrundlaget (for eksempel jordbundsforhold og terræn), 
produktionslandskabet (for eksempel dyrkningssystemerne og arealanvendelserne), 
bebyggelsesstrukturen, godsstrukturen, ejerforholdene samt handelsforhold og 
statslig regulering. Af  praktiske årsager vil nogle elementer dog blive behandlet 
samlet. Målet er dels at få præsenteret og diskuteret kilderne til disse, da de senere 
vil blive benyttet ved undersøgelserne af  landgilden, dels at få klarlagt, hvordan 
elementerne var indbyrdes forbundne. Det sidste vil blive gjort både løbende i kapitlet 
og opsummerende til sidst, hvor en overordnet model for landbosamfundet vil blive 
præsenteret.
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Naturgrundlaget
Naturgrundlaget i Danmark er først og fremmest skabt og formet af  flere 
gletsjerfremstød og efterfølgende afsmeltninger under den sidste istid, Weichsel-
istiden. Foran, under og i sig medbragte gletsjerne morænemateriale bestående af  
sammenblandinger af  ler, sand og andre sedimenter. En del af  morænejorden 
blev aflejret undervejs, hvor der under isen typisk skabtes et jævnt bølget landskab. 
Foran gletsjeren kunne jorden derimod være skubbet op til høje sammenhængende 
bakker, såkaldte randmoræner. I dødislandskabet, skabt ved efterladte gletsjerblokke 
i forbindelse med den begyndende afsmeltning, opstod der fragmenterede og 
kuperede landskaber med små og mellemstore bakker og lavninger. Endelig blev 
en del af  sedimenterne aflejret ved isens afsmeltning, hvor de tungeste sedimenter 
nedfældedes i floderne og søer, mens lettere partikler i højere grad blev skyllet ud i 
havet. Resultatet blev et helt fladt landskab, der typisk var meget sandholdigt.83

 Da gletsjerne nåede deres maksimum under Weichsel-istiden for cirka 
22.000 år siden, dækkede de det meste af  landet. Kun Vestjylland vest og syd for 
hovedstilstandslinien, markeret med (1) på figur 3.1, var isfrit. Hovedstilstandslinien 
udgør derfor et af  de vigtigste geologiske skel: Øst og nord for linien findes et til tider 
kuperet eller i al fald bølget morænelandskab skabt af  gletsjernes gentagne fremstød 
og afsmeltninger. Vest og syd for linien findes bakkeøer, der er morænejordsbakker 
fra den forrige istid, Saale-istiden for cirka 130.000 år siden, men store dele af  det 
vestjyske landskab blev skabt i forbindelse med afsmeltning af  Weichsel-istidens 
gletsjere vest og nord for hovedstilstandslinien, hvor store mængder smeltevands 
bevægelse i retning mod Nordsøen også bragte jordsedimenter med sig. Mens de 
lettere lersedimenter ofte blev skyllet hele vejen ud, aflejredes en større del af  de 
tungere sandpartikler i et typisk fladt landskab. Den danske geologiske betegnelse er 
smeltevandsslette, men landskabstypen bliver også benævnt som hedeslette på grund af  
lynghedens store udbredelse i disse landskaber op til 1800-tallet.84

 I forhold til landbrugshistoriske studier er en mindst lige så vigtig skillelinie Den 
Østjyske Israndslinie, markeret med (2) på figur 3.1. Gletsjeren, der nåede helt frem 
til hovedstilstandslinien, kom fra nordøst og smeltede efterhånden delvist væk fra 
landet. Det næste gletsjerfremstød, Den ungbaltiske is, kom fra sydøst og medbragte 
en type jord, som var mere ler- og kalkholdig. Den ungbaltiske is nåede dog kun over 
Øerne og dele af  Østjylland, og på den vestlige side af  Den Østjyske Israndslinie var 
morænelandskabet, skabt af  den ældre Nordøstis, derfor mere sandholdigt og mere 
kalkfattigt.85

83 Brøndum 2005: 133-146
84 Brøndum 2005: 131-132, 147
85 Brøndum 2005: 133-134
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 Med en vis ret kan man dermed inddele landet i tre hovedregioner efter 
dyrkningspotentialet i tidlig moderne tid. Øerne og Østjylland var med den gode, 
lerede og kalkrige morænejord primært formet af  Den ungbaltiske is. Nordjylland 
og dele af  Midtjylland var med en mere middelmådig morænejord primært formet 
af  Nordøstisen, mens Vestjylland fik den mest sandede og dårligste landbrugsjord. 

Figur 3.1: Generaliseret landskabstype kort86 overlagt med linjer repræsenterende de tre væsentlige skel: (1) 

Hovedstilstandslinien, (2) Den Østjyske Israndslinje og (3) grænsen for den særlig gode lerede jord i den vestlige del 

af  Limfjordsområdet, se også figur 3.4.

86 Danmarks Jordbrugsforskning 1996
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Særligt ét større sammenhængende område skiller sig dog ud. I den vestlige del af  
Limfjordsområdet, vest for (3)-linien i figur 3.1, findes en både lerrig og frugtbar 
jord, der helt var på højde med den ungbaltiske morænejord, se eventuelt også 
figur 3.4 senere i dette afsnit. Derudover er der stor forskel i terrænets udformning 
inden for morænelandskaberne: På morænesletterne, der skabtes ved at gletsjerne 
pressede sig hen over området, opstod et jævnt eller svagt bølget landskab, som på 
mange måder var ideelt til agerbruget i tidlig moderne tid. På randmorænerne og i 
dødislandskaberne var der derimod skabt et langt mere kuperet og varieret terræn, der 
ikke var egnet til indretning af  de lange, højryggede agre, som var helt dominerende 
i perioden. Som det vil fremgå af  de følgende afsnit, var agerbruget derfor mest 
intensivt på de flade og bølgede morænesletter i tidlig moderne tid, mens skove 
og vedvarende græsningsarealer i højere grad dominerede på randmorænerne og i 
dødislandskaberne.

Geologiske, geomorfologiske eller landskabstype kort, som for eksempel i figur 3.1, er 
sjældent ideelle til landbrugshistoriske studier, da disse kort primært angiver, hvordan 
og under hvilke processer landskabet er skabt. De oplyser derimod ikke, hvordan 
jorden er sammensat. For eksempel er moræneler, der dækker cirka halvdelen af  
Danmarks areal, et vidt begreb. Jord bragt til landet af  det ungbaltiske gletsjerfremstød 
er, som nævnt, typisk mere leret end de middelsandede jorder, der blev aflejret af  den 
ældre Nordøstis. Også inden for det ungbaltiske område er der imidlertid variationer. 
For eksempel har Lolland-Falster og nogle af  de østlige egne af  Sjælland de mest 
lerholdige jorder.
 Forholdet mellem ler og sand var en af  de vigtigste naturgeografiske parametre i 
Danmark, hvis ikke den vigtigste, for landbrugsproduktionen i tidlig moderne tid. Før 
fremkomsten af  kunstgødning og kunstvanding, der i dag kan sikre rigelige mængder 
af  næringsstoffer og vand, var det helt essentielt for landbrugerne, i hvor høj grad 
jorderne naturligt kunne tilbageholde disse. På sandjorder kan vandet hurtigt trænge 
ned i undergrunden og væk fra planternes rødder, da de store sandpartikler kun 
dårligt kan binde vandet til sig, fordi der er mere luft og dermed flere nedsivningsveje. 
Dette opvejes kun til dels af, at nedbøren er højere i det vestlige og centrale Jylland, 
typisk over 800 mm årligt, mens den på Øerne typisk ligger på 500-700 mm.87

 Der kan være både dyrkningsmæssige fordele og ulemper ved en jords evne til at 
lede vand væk hurtigt. I perioder med for meget nedbør kan sandjorder være mest 
fordelagtige at dyrke, mens lerjorder omvendt er bedst, når der er mangel på vand. En 
stor nedsivningshastighed er derimod entydigt dårligt i forhold til næringsstofferne. 
Dette havde ikke mindst stor betydning i tidlig moderne tid, da næringsstofferne 

87 List 2005: 246-247
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altid var en mangelvare for det datidige landbrug, fordi næringsstofferne med enkelte 
undtagelser kun kunne komme fra husdyrholdets gødning. Indholdet af  næringsstoffer 
var derfor i tidlig moderne tid langt lavere i sandjorderne, da næringsstofferne blev 
skyllet relativt hurtigt ned, uden at landbrugerne havde mulighed for at tilføre 
tilstrækkelige nye mængder.88

 I nogle områder kunne en mindre del af  gødningen og dermed næringsstofferne 
dog også komme fra andet end husdyrholdet. De kunne for eksempel komme fra 
købstædernes natrenovation, men med undtagelse af  København, der gav større 
mængder gødning til primært Amager,89 var de danske købstæder kun små, og 
natrenovation gik primært til byernes egne købstadsjorder. Endelig findes der flere 
eksempler på, at tang, kasseret halm fra hustagene og kasseret tørvelyng fra jorddiger 
i Vestjylland blev blandet i gødningen for at tilføje ekstra næringsstoffer.90

 Sandjordernes dårlige dyrkningsegenskaber påvirkede både direkte landbruget og 
indirekte hele kulturlandskabet. Direkte ses påvirkningen i foldudbyttet, der på de 
mest sandede jorder typisk var mindre end det halve af  foldudbyttet på de mest lerede 
jorder.91 Indirekte medførte det også, at landbruget og udnyttelsen af  landskabet var 
ganske forskellig: På de lerede jorder – på nær i de særligt kuperede områder – var 
typisk omkring halvdelen af  området i omdrift, i nogle ejerlav endda mere. Her var 
hovedvægten således agerdyrkning. På de sandede jorder lå størstedelen af  arealet 
hen som græsningsarealer og hede, og landbruget var i langt højere grad rettet mod 
en animalsk produktion. 
 Den findes kun én detaljeret og landsdækkende kilde til jordens fordeling af  sand 
og ler, og det er jordtypekortet fra Det Danske Jordklassificeringssystem. Det Danske 
Jordklassificeringssystem blev påbegyndt i 1974 for at kortlægge, hvilke områder 
som primært burde udlægges til de kraftigt ekspanderende bolig- og industriområder. 
Målet var, så vidt det var planmæssigt muligt, at lægge de nye bebyggelsesområder 
på den dårligste jord for at kunne friholde den bedste jord til fortsat jordbrug. Dette 
nødvendiggjorde blandt andet en relativt detaljeret kortlægning i størrelsesforholdet 
1:50.000 af  teksturfordelingen i pløjelaget i cirka 20 centimeters dybde. Grundlaget for 
kortlægninger var først og fremmest godt 36.000 jordprøver, der var blevet indsamlet 
jævnt over hele landet. De blev udtaget til laboratorieanalyse for bestemmelse af  
andelene af  ler, silt, finsand, grovsand samt kalk og organisk materiale, se figur 
3.2. Landet blev inddelt i otte kategorier; der vises med farvekoder (FK) og en skala 
fra FK1 til FK8. FK1 angiver de mest sandede jorder i landet, mens lerindholdet 

88 Møller & Porsmose 1997: 20-33; Frandsen 1983: 1-2; Porsmose 2006: 11
89 Frandsen 1983: 53
90 Frandsen 1983: 251; Rømer 2000: 307-308
91 Rømer 2004: 45 ff.
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bliver mere og mere dominerende op til FK6. Derimod er FK7 og FK8 uden for 
denne graduerede skala, da de henholdsvis angiver humusjorder, det vil sige områder 
med mere end 10 % organisk materiale skabt på grund af  høj grundvandsstand i 
vådbundsområder, og specielle jordtyper som kalkjorder.92

Selvom jordtypekortet har mange fordele i forbindelse med landbrugshistoriske 
studier, er det dog også nødvendigt at pointere flere svagheder og mangler ved det. 
For det første dækker jordtypekortet ikke større bebyggede områder eller skove. Knap 
20 % af  landet er derfor ikke kortlagt og må derfor holdes uden for nærværende 
undersøgelser. Det er dog ikke så stort et problem i denne afhandling, da disse ikke-
kortlagte områder er spredt ud over hele landet. Undtagelsen er Storkøbenhavn, men 
fra dette område er 1662-matriklen alligevel ikke bevaret, så der er ingen historiske 
data at sammenligne med.

Figur 3.2: Jordtypebetegnelser i Det Danske Jordklassificeringssystem. (Madsen et. al. 1992) Alle værdier i de 

hvide felter er i procent.

 Jordtypekortet er primært egnet til landsdækkende og regionale undersøgelser, og 
det vil ikke indgå i detailstudier her, da kortlægningen, på trods af  at være publiceret 
i 1:50.000, ikke viser mindre og lokale variationer: De 36.000 jordprøver, som er 
kortlægningens primære kilde, svarer til én prøve for hver 70-90 hektar land. Selvom 
der ved grænsedragningerne mellem jordtyperne også blev inddraget andre kilder, 
blandt andet geologiske kort og viden fra de lokalkendte planteavlskonsulenter, kan 
kortet ikke anses for at være tilstrækkeligt detaljeret til detailstudier. Til gengæld er det 
egnet til studier på regionalt eller nationalt niveau.
 Den største udfordring ved jordtypekortet, i det mindste i forbindelse med 
landbrugshistoriske studier, er efter min opfattelse den mest almindelige jordtype, 

92 Madsen et al. 1992: 17-19; Landbrugsministeriet 1976: 60-64
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FK3, der dækker 28,1 % af  det klassificerede areal. Ved udarbejdelsen af  kategorierne 
valgte man at sætte grænseværdierne ved runde værdier uden hensyntagen til de af  
geologien naturskabte forhold, og det vigtigste kriterium ved FK3 blev derfor, at 
indholdet af  ler skal være 5-10 %. Inden for disse grænser falder dog meget forskellige 
jorder, for eksempel de mest sandede morænelerjorder og de mest lerede sandjorder. 
FK3 er med andre ord en stor overgangs- og blandingskategori. Problemet kan dog 
løses ved at opdele farvekoderne efter, om der er leret eller sandet undergrund ifølge 
jordartskortene fra GEUS.93

Figur 3.3: Jordtypernes udbredelse (%) samt antallet af  ejerlav, hvor mere end halvdelen af  arealet bestod af  én 

jordtype. Bemærk, at hver jordtype er underinddelt i sandet (S) eller leret (L) jord.

93 GEUS 2002a og 2002b
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 Der er tidligere blevet foretaget flere landbrugshistoriske analyser med 
sammenfletninger af  jordartskortene og jordtypekortet. Selve metoden blev med 
positivt resultat lanceret af  geograferne Henrik Breuning Madsen, Mette Brix 
Hedegaard og Thomas Balstrøm,94 hvor en sammenfletning af  kortene dækkende 
datidens Tørring-Uldum kommune blev sammenholdt med en bonitering af  
jorderne fra 1949. Senere har Mogens Greve i forbindelse med forskningsprojektet 
Foranderlige Landskaber95 videreudviklet metoden med særlig fokus på ældre historisk 
og forhistorisk tid. Det primære fokus hos Greve er bonitetsdifferencen, der handler 
om, hvor stor en del af  jordens dyrkningsegenskaber, der skyldes dels det naturgivne 
udgangspunkt og dels landbrugernes efterfølgende bearbejdning og forbedring. 
Endelig har jeg selv sammenflettet kortene for hele landet, hvilket indgik som en 
vigtig kilde til studier af  landbrugsproduktivitetens variationer i tidlig moderne tid.96 
Det skal pointeres, at klassificeringerne af  kortene til én samlet værdi eller kode 
i de tre nævnte publikationer har været forskellige, men de har alle lagt fokus på 
overjorden, der er selve jordtypen.

De centrale jordtyper i denne afhandling bliver FK1-FK6, der er underinddelt i 
jorder med sandet og leret undergrund ifølge jordartskortene. I alt omfatter dette 12 
jordtypeklasser, som dækker knap 70 % af  landets areal. FK7, det vil sige humusjorder 
og områder, som på jordartskortene er klassificeret som organisk dominerede jorder, 
vil kun blive inddraget enkelte steder i afhandlingen, da de adskiller sig helt fra den 
glidende overgang fra FK1-S til FK6-L. Bemærk at flere af  jordtyperne var sjældne: 
FK1-L, FK2-L, FK4-S, FK5-S og begge FK6-jordtyperne. Disse jordtyper vil i nogle 
af  de kommende analyser udvise større udsving på grund af  det mindre omfattende 
statistiske materiale. De helt store jordtyper i Danmark var FK1-S, FK2-S, begge 
FK3-jordtyper, FK4-L og til dels FK5-L. Tilsammen udgjorde de 64,2 % af  det areal, 
som indgår i jordtypeanalyserne.
 I figur 3.4 ses det landsdækkende jordtypekort. Landet er overordnet inddelt 
i et lerrigt Danmark bestående af  Øerne, Østjylland og den vestlige del af  
Limfjordsområdet og et sanddomineret Danmark i den resterende del af  Jylland. 
Særligt Central- og Vestjylland er præget af  den mest sandede jordtype, FK1-S. 
Undtagelsen er de få lerrige og i øvrigt meget frugtbare marskegne langs den sydlige 
del af  Vestkysten. Nordjylland er i højere grad moderat sandet med jordtyperne FK2-
S og FK3. På de lerrige øer skal det særligt fremhæves, at Lolland-Falster, Stevns og 
Hedeboegnen mellem Roskilde og København var domineret af  den mest lerrige af  
de almindelige jordtyper, FK5-L.

94 Madsen et. al. 1999
95 Møller et. al. 2002: 124 ff.
96 Dam 2004 og Dam & Jakobsen 2008
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Figur 3.4: Landsdækkende jordtypekort (Danmarks Jordbrugsforskning 2002) overlagt med linier repræsente-

rende de tre væsentlige skel: (1) Hovedstilstandslinien, (2) Den Østjyske Israndslinie og (3) grænsen for den særlig 

gode og lerede jord i den vestlige del af  Limfjordsområdet.

Terrænets indflydelse på det datidige landbrug var kraftigst i Østdanmark, det vil sige 
Øerne og Østjylland, hvor muligheden for et intensivt agerbrug i høj grad afhang af, om 
terrænet tillod de lange højryggede agre uden vandlidende lavninger. I Østdanmark var 
områder med kuperet terræn ofte domineret af  skove og græsningsarealer, da kun de 
jævne og flade sletter tillod et intensivt agerbrug. Denne tendens kan kun konstateres 
i mindre grad i Nord- og Vestjylland, da jordbundsforholdene og lokaliseringerne af  



55

de gode græsningsarealer var afgørende faktorer for, hvor intensivt landbruget kunne 
blive i disse mere marginale områder.97

 I figur 3.5 ses et højdekort for hele landet. På Øerne er sammenhængen med 
det geomorfologiske landskabstypekort i figur 3.1 tydelig: Randmorænerne og dødis-
landskaberne er kuperede og oftest højtliggende, mens ”Yngre moræne aflejringer” 
bedst kan beskrives som jævne eller flade morænesletter. Blandt de større kuperede 
egne på Øerne kan fremhæves Vissenbjerg-området, Svanninge Bakker nordvest for 
Fåborg, egnen nord for Svendborg, Langeland, Odsherred, store dele af  Nordsjæl-
land samt flere spredte egne i det indre af  Sjælland.

97 Dam & Jakobsen 2008: 96-97, 106-121

Figur 3.5: Landsdækkende højdekort i meter over havets overflade. (KMS 2000)
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 I Jylland er sammenhængen mellem højde og geomorfologien ikke tydelig: 
De højtliggende egne på Den jyske højderyg var kun i mindre grad randmoræne- og 
dødislandskaber. Østjylland har til dels kuperet terræn, men der er også flere jævne 
morænesletter. Modsætningen er de vestjyske smeltevandssletter samt de hævede 
havbunde i Nordjylland, der er de største næste helt flade egne af  landet.

Produktionslandskabet
Med produktionslandskabet menes her menneskenes udnyttelse af  landskabet i tidlig 
moderne tid, primært i form af  landbrug. Der vil blive fokuseret på de geografiske 
variationer af  dyrkningssystemerne, udbredelsen af  agre og de øvrige arealanvendelser 
samt ikke mindst den store tilpasning, de tre forhold havde til naturgrundlaget.

 Dyrkningssystemerne
Den evindelige stræben efter at sikre agerjorden tilstrækkelige næringsstoffer 
indebar, som nævnt i foregående afsnit, blandt andet, at man opretholdt så stort 
et husdyrhold som muligt. Gødning var dog ikke det eneste tilgængelige middel til 
optimering af  agrenes udbytte. Ved sædskiftet blev afgrødeproduktionen varieret, 
og de mest krævende sorter, for eksempel byg, blev ofte sået først efter gødning af  
jorderne, mens rug, boghvede og havre typisk blev sået de efterfølgende år. Brug-/
hvilerotationen, det vil sige en årrække med tilsåning efterfulgt af  et eller flere år uden 
tilsåning, var en anden mulighed. Hermed fik agrene mulighed for at regenerere, og 
de kunne samtidig benyttes til græsning eller høslæt.98 Tilsammen udgør oplysninger 
om agrenes sædskifte og brug-/hvilerotation ejerlavets dyrkningssystem, der er kortlagt 
af  Karl Erik Frandsens i hans disputats fra 1983.
 Grundlæggende kan der i Danmark skelnes mellem tre hovedtyper af  dyrknings-
systemer. Ved alsædebrug blev al ager i princippet dyrket hvert år. Den anden ho-
vedtype var vangebrug, hvor markerne var opdelt i indhegnede dyrkningsenheder, 
vange, der efter faste rotationsordninger blev henholdsvis dyrket eller hvilede som 
fælled. Trevangsbrug dominerede, men der fandtes også to-, fire- og femvangsbrug. 
I tovangsbrug hvilede en ud af  to vange i princippet hvert år, hvilket svarede til 50 
% af  jorden, medens det ved trevangsbrug var 33 %, ved firevangsbrug 25 % og ved 
femvangsbrug 20 % af  jorden. Det tredje dyrkningssystem var græsmarksbrug, hvor 
jorden kunne være inddelt i dyrkningsenheder, tægter, med faste rotationsordninger, 
men disse dyrkningsenheder var ikke indhegnede, og græsning kunne derfor kun ske 
på hvilende jord, såfremt dyrene blev tøjret eller blev holdt under opsyn af  hyrder. 
Græsmarksbrug var i øvrigt kendetegnet ved flere dyrkningsenheder og ofte længere 
hviletid, typisk 3-6 år. Dyrkningssystemerne i Danmark var meget stabile, og under-

98 Frandsen 1983: 1-2, Rømer 2000: 304-305
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gik ikke nævneværdige forandringer fra middelalderen og frem til landboreformerne, 
hvor de blev opløst i forbindelse med udskiftningen og overgangen til individuel 
brug. Til gengæld er det omdiskuteret, hvornår i middelalderen de opstod.99

Figur 3.6: Dyrkningssystemerne 1682/83. (Frandsen 1988: 33)

99 Frandsen 1983: 250-255, Rømer 2000: 304-305
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 Alsædebruget forekom kun sjældent i Danmark. Det fandtes kun på mindre og 
spredte områder og næsten kun i Østdanmark. Da alsædebruget var en intensiv 
udnyttelse af  ageren i forhold til det daværende agrarteknologiske niveau, krævede 
dette dyrkningssystem, at der var tilsvarende store græsningsarealer og dermed megen 
husdyrgødning. De store græsningsarealer lå primært i skovegne og langs kysten.100

 Dyrkningssystemernes sammenhæng med naturgrundlaget og andelen af  
ager er endnu mere udtalt ved grænsen mellem vangebruget og græsmarksbruget: 
Vangebruget fandtes i de ler- og agerrige egne, mens græsmarksbruget fandtes i de 
sandede og agerfattige egne. Grænsen fulgte med ganske få undtagelser Den Østjyske 
Israndslinie, og ved en sammenligning af  dyrkningssystemer i figur 3.6 og jordtyperne 
i figur 3.4 er sammenfaldet tydeligt. Eneste større undtagelse er den lerrige vestlige 
del af  Limfjordsområdet, hvor græsmarksbruget blev benyttet i kombination med 
alsædebrug – her var græsmarksbruget altså tilpasset et mere intensivt agerbrug.

Ved overordnede beskrivelser af  det almindelige trevangsbrug karakteriseres dyrk-
ningssystemet ofte som tre omtrent lige store vange, som efter årlig rotation blev dyr-
ket med typisk først byg, dernæst rug og endelig et år med hvile i form af  fælled. Den 
mere nøjsomme havre kunne dyrkes på de dårligste jorder inden for vangene. Ved 
tovangsbrug og alsædebrug, som havde det til fælles, at kun én vang eller et område 
blev dyrket hvert år, kunne mindre områder, benævnt åse eller fald, være udlagt til for-
skellige kornsorter. Ved græsmarksbrug samt fire- og femvangsbrug gav den større 
opdeling mulighed for yderligere opdeling af  kornproduktionen. Denne beskrivelse 
er dog stærkt generaliseret og forenklet, men den er meget nyttig med henblik på at få 
et overblik. Ved detailstudier af  et lokalt dyrkningssystem i et ejerlav, kan der næsten 
altid konstateres særlige forhold, afvigelser og udvidelser:

1) Det var ikke nødvendigvis al jord i de ellers dyrkede vange og tægter, som var 
tilsået. Bonden kunne undlade at så nogle af  sine agre, hvis der ikke var tilstrækkeligt 
udsæd det ene år, eller hvis det var nødvendigt med mere hvile på en ager; eller 
hvis der var større behov for høslæt. I den evige jagt på næringsstoffer var dette 
tilsyneladende ikke usædvanligt. Erland Porsmose vurderer, at disse såkaldte leidejorder 
på Fyn udgjorde mellem en fjerdedel og en tredjedel af  agrene i de tilsåede vange.101 
Omvendt kan der, dog kun sjældent, konstateres eksempler på, at dele af  fælledvangen 
blev opdyrket. Karl Erik Frandsen har endda fremvist et eksempel på, at der inden 
for samme landsby og samme dyrkningsfællesskab, trevangsbruget ved Kattrup i 
Østjylland, blev tilsået en del af  fælledvangen, mens en del af  de ellers tilsåede vange 

100 Frandsen 1983: 250-251
101 Porsmose 1987a: 214



59

lå hvilende hen.102 Selvom det overordnede dyrkningssystem lå fast, var der stadig 
mulighed for at differentiere ved de enkelte fald.

2) Selvom en vang et år var udlagt til enten byg- eller rugvang, betød det ikke nødven-
digvis, at hele vangen var tilsået med én kornsort: Tværtimod blev de mere hårdføre 
og mindre næringskrævende afgrøder havre, boghvede og blandkorn ofte dyrket på 
særlige fald, som lå langt fra bebyggelseskernen og derfor kun sjældent fik gødning, 
eller på jorder, som på anden måde var uegnet til hovedafgrøderne, byg og rug.103

3) I vangebruget var det ikke usædvanligt med en ekstra vang, der kunne være benævnt 
havrevang eller rughave. Den blev dyrket i en rotation uden hensyntagende til de øvrige 
vange. Hermed blev den dyrkningsmæssige fleksibilitet større.104

4) Endelig skal det fremhæves, at tovangsbruget i Frandsens kortlægning dækker 
over to noget forskellige systemer: Det første system fandtes i ejerlav med to vange, 
hvor hver vang blev tilsået ét år for derefter at hvile et år. Ved siden af  kunne der 
være en lille ekstra rughave. Dette ret simple tovangsbrug fandtes på Hedeboegnen 
mellem Roskilde og København. Det andet system fandtes i ejerlav med enten a) to 
vange, der blev dyrket halvdelen af  årene, hvortil der kom en årligt dyrket vang eller 
i ejerlav med b) fire vange, som blev dyrket halvdelen af  årene. På grund af  brug-
/hvilerotation, hvor ageren blev dyrket et eller to år for derefter tilsvarende at hvile 
et eller to år, klassificerer Frandsen også disse som tovangsbrug. Ikke desto mindre 
er de sidstnævnte strukturelt ganske forskellige fra den første type på Hedeboegnen 
ved, at der hvert år var tilsået to vange. Denne variation dominerede på Vestfyn og i 
Østjylland, og underkategorien er af  Frandsen derfor benævnt som Lillebæltssystemet.105 
Forskellen mellem Lillebæltssystemet og tovangsbruget på Hedeboegnen vil blive 
behandlet under kapitlerne om udsæden og landgilden, da det synes at have haft stor 
indflydelse på kornproduktionen.

Sammenfattende har praktisk taget alle de ca. 40 detaljerede rekonstruktioner106 af  agre 
og brugsstrukturer i 1682/1683 vist, at dyrkningssystemerne i tidlig moderne tid var 
særdeles komplekse. Her er der kun opridset enkelte af  afvigelserne, mens landskiftet, 
de enkelte gårdes agerfordeling, helt bevidst ikke er berørt. Man kan med fordel 
operere med en overordnet kategorisering af  dyrkningssystemerne, som Frandsens i 
figur 3.6, men systemerne var ikke så rigide, at de ikke kunne tilpasses lokale forhold 
102 Frandsen 1983: 91-93
103 Flere eksempler nævnt i Gissel 1968: 87 ff. og Frandsen 1983: 120 ff. 
104 Frandsen 1983: 98, 252-253
105 Frandsen 1983: 251-252
106 Hansen & Steensberg 1951, Rømer 1976, Frandsen 1983, Rømer 2000, Andresen 2004 og Johansen 2007
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som naturgrundlaget samt produktionsmæssige og økonomiske forhold. Som det vil 
blive vist i kapitlerne om udsæd og landgilde, synes de overordnede dyrkningssystemer 
ikke desto mindre at have haft indflydelse på den produktionsmæssige orientering.

 Ager
Ageren må på flere måder anses som kernen i det danske bondelandbrug i 1600-
tallet. Afkastet per arealenhed ved kornproduktion var i stand til at brødføde langt 
flere mennesker end ikke-dyrkede områder. Det var derfor også kun i agerrige 
egne, at gårdene lå tæt, og at befolkningskoncentrationen var tilsvarende høj. Det 
betyder dog på ingen måde, at bonden i ageregne nødvendigvis var bedre stillet end 
de øvrige bønder. Tværtimod kunne en stærkere godsstruktur, øget hoveri, højere 
landgilde og behovet for at købe varer, der ikke var mulighed for at tilvejebringe 
inden for ejerlavet, betyde, at agerbonden i sidste ende var mere trængt økonomisk.107 
Men fra et samfundsøkonomisk synspunkt var der i høj grad sammenfald mellem 
agerlandbruget og det højproduktive landbrug.
 Ageren kunne dog under det lavteknologiske landbrug ikke stå alene. Næringsstoffer 
kunne med få og små undtagelser kun skaffes fra naturgødning fra husdyrbruget, 
og græsningsarealer var derfor en helt nødvendig forudsætning for agerbruget. For 
landet som helhed dækkede ageren da også kun 29,6 % af  arealet ifølge opmålingen 
foretaget i forbindelse 1688-matriklen. Heraf  var der endda, som nævnt ovenfor, 
typisk mellem en tredjedel og halvdelen, som ikke blev dyrket i det enkelte år.
 Selve opmålingen af  agrene må anses for præcis og brugbar for denne afhandling. 
Der kan findes eksempler på opmålingsfejl og regnefejl,108 men disse er typisk små og 
ubetydelige, og der kan heller ikke forventes at være en systematisk tendens af  disse 
fejltyper. Kilden er dertil næsten samtidig med 1662-matriklen, og der kan kun være 
sket en beskeden opdyrkning i løbet af  de godt 20 år mellem matriklerne. I forhold 
til de øvrige arealanvendelser, som vil blive behandlet senere, må angivelserne af  ager 
derfor betragtes som særligt pålidelige.

107 Porsmose 2006: 10-11, 16
108 Pedersen 1985: 47-67, Hansen & Steensberg 1951: 77-87, 115-119
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Figur 3.7: Andel af  ager per ejerlav i 1688-matriklen.

Som det ses af  kortet over agrenes udbredelse i 1688, figur 3.7, varierede den kraftigt 
fra egn til egn. Mens ageren sjældent udgjorde over 15 % i de jyske hedeegne, havde 
mange østdanske egne mere end det tredobbelte agerareal, over 45 %, eller endda 
over det firdobbelte, over 60 %. Den primære forklaring på de store forskelle mellem 
landsdelene må findes i jordbundsforholdene, særligt forholdet mellem sand og ler: 
De agerrige egne fandtes øst for Den Østjyske Israndslinje og i de lerdominerede 
egne i den vestlige del af  Limfjordsområdet. I figur 3.8 ses den gennemsnitlige andel 
af  ager for de grupper af  ejerlav, hvis areal var domineret af  én jordtype. I de mest 
sandede ejerlav, FK1-S mod venstre i grafen, var andelen kun 12,5 %, mens dette steg 
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ganske jævnt indtil de lerede FK4-jorder, hvor den flader ud ved ca. 45 %. Andelen 
af  ager var altså gennemsnitligt næsten fire gange så høj på de lerrige jorder, som på 
de mest sandede jorder.

Figur 3.8: Gennemsnitlig andel af  ager 1688 ved ejerlav med mere end 50 % af  en jordtype

Jørgen Rydén Rømer har undersøgt de regionale forskelle i foldudbyttet på sogneni-
veau i 1837-landbrugstællingen. Landbrugstællingerne har ganske vist en række kil-
demæssige problemstillinger, og de er desuden fra en langt senere periode. De nomi-
nelle data kan derfor ikke overføres til 1600-tallet, da ikke mindst landboreformerne 
og den samtidige agrarteknologiske udvikling må forventes at have hævet udbyttet. 
Ikke desto mindre er der, jævnfør Rømers artikel, intet der tyder på, at de regionale 
forskelle i foldbyttet, relativt set, ikke skulle afspejle forhold, som også var gældende i 
1600-tallet. I de vestjyske egne var udbyttet ved både rug, byg og havre typisk kun det 
halve, nemlig 3-5 fold, af  udbyttet på øerne, der var på 6-8 fold.109 Denne markante 
forskel skal endda ses i lyset af, at landbruget i Jylland havde større græsningsarealer, 
større husdyrhold og dermed relativt mere gødning per agerareal. Men selv dette har 
ikke kunnet kompensere for de dårlige jorder.
 Et andet af  de naturgeografiske forhold, som havde stor betydning for, hvor høj 
en andel af  ejerlavet, der blev opdyrket, var terrænet. Mens de flade eller småbøl-
gede morænesletter typisk havde en høj agerandel, var andelen lavere i de kuperede 
egne på randmorænerne og i dødislandskaberne. Dette ses tydeligst på Øerne, hvor 
jordtyperne ikke var så varierede, og derfor ikke i så høj grad slører tendensen. Eller 
formuleret på en anden måde: Mens jordtypen må anses for at være den mest bety-
dende naturgeografiske forklaringsfaktor på de landsdækkende variationer i andelen 

109 Rømer 2004: 44, 47
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af  ager, må forklaringen på variationerne på lokalt og regionalt niveau i Østdanmark 
i højere grad findes i landskabsformerne og terrænet.110 I det følgende vil der derfor 
blive fokuseret på Øerne. Det skyldes ikke, at tendensen ikke kan konstateres i Jyl-
land, men kun at den er tydeligst og lettest at påvise på Øerne.
 På Fyn ses det, at dødislandskabet i Vissenbjerg-området, til dels randmoræne-
landskabet i Svanninge Bakker og endelig dødislandskabet nord for Svendborg havde 
en lavere agerandel, der ofte var 15-30 % og kun meget sjældent over 45 % af  ejer-
lavenes areal. På de omkringliggende morænesletter dækkede ageren typisk det dob-
belte, 30-60 %, og i enkelte områder endda mere. Det var for eksempel tilfældet på 
den nordfynske slette samt omkring Odense, Assens og Middelfart.
 På Sjælland ses ejerlavene på sletten omkring Ringsted typisk at have en agerandel 
på mellem 30 % og 60 %, mens der næsten i en ring omkring denne slette var en do-
minans af  ejerlav med under 30 % og ikke sjældent under 15 %. Områderne var dels 
større sammenhængende dødislandskaber, for eksempel syd for Holbæk og mellem 
Næstved og Fakse, dels områder med mindre men særligt kuperede randmoræner og 
tunneldale. Et tilsvarende sammenfald mellem lav andel af  ager og kuperede land-
skabsformer var også tydeligt i Nordsjælland, hvor der var en af  Østdanmarks største 
sammenhængende regioner med lav andel af  ager.111

 De mest agerdominerede områder på Sjælland var Vestsjælland, Stevns, dele af  
Horns Herred og Hedeboegnen mellem København-Roskilde-Køge. Her domine-
rede de fladere morænesletter, men selvfølgelig har der også været en række andre 
befordrende forhold til stede i disse områder: For eksempel havde Hedeboegnen 
ikke kun særlig fed lerjord på fladt eller bølget terræn. Egnen lå også solidt placeret 
mellem en af  landets største og vigtigste byer i middelalderen, Roskilde, og den klart 
vigtigste by i tidlig moderne tid, København. Egnen var dermed særligt heldigt stillet, 
vurderet ud fra både naturgeografiske og handelsmæssige forhold.112 Også omkring 
nogle af  de øvrige danske købstæder kan der konstateres højere andele af  ager, og 
det er oplagt at forestille sig, at i det mindste de større købstæder har initieret et mere 
intensivt landbrug i det umiddelbare opland.113

 Lolland-Falsters efter østdanske forhold relativt lave agerandel kan til gengæld 
ikke forklares ud fra et kuperet terræn. Øerne er med få undtagelser særdeles flade. 
En del af  forklaringen på den lavere andel af  ager på Lolland kan være, at dyrknings-
systemet, fire- og femvangsbrug, havde lavere hviletid – den ager, der var, blev altså 
udnyttet mere intensivt. Men dette forklarer i bedste fald kun forholdene på dele af  
øgruppen. På Østlolland og Falster fandtes primært trevangsbrug.

110 Møller & Porsmose 1997: 12-13, Møller 2000, Dam 2004: 96-98
111 Dam 2006
112 Dam 2005c
113 Dam & Jakobsen 2008: 122-123
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Figur 3.9A og 3.9B: Højdekort (KMS 2000) og udsnit af  kortet over andelen af  ager 1688. Bemærk det store 

sammenfald mellem de højtliggende og kuperede egne, og ejerlav med – efter østdanske forhold – lav andel af  ager.

At et kuperet terræn oftest var kendetegnet ved en lav agerandel kan forklares både 
ved den direkte og den indirekte påvirkning. Direkte kan det ses ved, at særligt stejle 
skråninger ikke har kunnet opdyrkes. Per Grau Møller har således kunnet konstatere, 
at områder med mere end 6° hældning i et fynsk undersøgelsesområde sjældent blev 
opdyrket.114 Men den indirekte betydning skal heller ikke underkendes: Såfremt et 
område var stærkt kuperet, ville det måske være teoretisk muligt at opdyrke småstykker, 
der ikke lå på de mest stejle skråninger eller på vandlidende lavninger. I så fald ville 
det dog kun blive spredte småstykker,115 hvilket ikke var særlig velegnet til datidens 
agerbrug. Lange agre blev så vidt muligt foretrukket på grund af  muldfjælsploven, 
der fungerede bedst på disse.

 Arealanvendelsen 1768-1805
Mens der i 1688-matriklen findes en forholdsvis præcis opmåling af  agrene i 1600-
tallet, skal vi frem til slutningen af  1700-tallet for at finde en opmåling af  de øvrige 
arealanvendelser som for eksempel hede og skov. Videnskabernes Selskabs kort er 
den ældste kortlægning af  det danske landskab, der byggede på en trigonometrisk 
opmåling. Selvom kortlægningen er fra en periode 100-150 år senere end denne 
afhandlings primære fokusperiode, er kortet alligevel den bedste praktisk tilgængelige 
kilde til de ikke-opdyrkede arealer. Arealanvendelsen vist på Videnskabernes Selskabs 
kort indeholder dog også en række svagheder, som primært bunder i opmålingens 
teknologiske stade, kortenes skala og kriterierne bag klassifikationen af  landskabet.
114 Møller 2000: 16
115 Se for eksempel rekonstruktion af  Harndrup, beliggende i kanten af  dødislandskabet ved Vissenbjerg. Frandsen 1983:83.
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 Metoderne bag opmålingen var måske revolutionerende efter datidens danske 
forhold, men i forholdt til nutidens teknik var usikkerhederne store. Dertil kommer, 
at kortene op til i dag kan være skrumpet eller have strakt sig, samt at kortenes lille 
målestok på 1:120.000 kun gør dem egnede til regionale og landsdækkende analyser. 
Det kan derfor ikke overraske, at den geografiske usikkerhed, det vil sige en lokalitets 
fejlplacering målt i meter, ofte er betydelig. I gennemsnit er for eksempel kirkerne på 
kortene placeret 119 meter fra den korrekte lokalitet – og der er konstateret enkelte 
kirker, som er placeret mere end 400 meter forkert.116 Den geografiske usikkerhed 
er måske ikke så væsentlig, når historiske kort studeres rent visuelt, men når kortene 
sammenlignes digitalt med andre kort som i nærværende afhandling, bliver den 
en vigtig usikkerhedsparameter. Spørgsmålet er helt konkret, om for eksempel en 
skov er placeret så forkert, at den fejlagtigt bliver talt med i et andet ejerlav, end det 
skoven reelt lå i? Ejerlavene, som bliver udgangspunkt for de fleste analyser i denne 
afhandling, var dog oftest adskillige kilometer brede, hvilket indebærer, at fejlagtige 
ejerlavsplaceringer sjældent forekommer. Den geografiske usikkerhed medfører dog 
stadig, at der i undersøgelserne må forventes og accepteres en vis usikkerhed.
 Hvad der må anses for lige så problematisk som den geografiske usikkerhed, er 
kriterierne bag klassifikationen af  landskabet. Videnskabernes Selskabs kort må betragtes 
som et regionskort i en lille målestok, og det har derfor ikke været muligt at medtage 
mindre områder som for eksempel mange af  de ofte små vådbundsområder. Særligt de 
ældste kort dækkende Øerne har kun de allerstørste moser og engarealer markeret. På 
Videnskabernes Selskabs kort er kun 2,9 % af  Sjælland markeret som eng eller mose, 
selvom vådbundsarealet på øen reelt var mange gange større. Videnskabernes Selskabs 
kort kan altså ikke benyttes som en troværdig kilde til eng og mose.
 For at komme nærmere på, hvilke arealanvendelser, der kan anses som troværdige 
på Videnskabernes Selskabs kort, må man foretage sammenligninger med andre og 
uafhængige kilder fra omtrent samme periode. Her er udskiftningskortene og matri-
kelkortene fra slutningen af  1700-tallet og starten af  1800-tallet – de såkaldte Origi-
nal-1 kort – uden sammenligning den bedste mulighed. Det skyldes, at arealanven-
delsen var essentiel for den vurdering af  jorderne, som kortene er udtryk for, samt at 
Original-1 kortene er tegnet i den meget detaljerede målestok 1:4.000.
 Original-1 kortene fra 63 ejerlav beliggende i den sydlige del af  det tidligere Vejle 
Amt er blevet digitaliseret af  Per Grau Møller, og da dette område var kendetegnet ved et 
meget varieret landskab med mange forskellige arealanvendelser, er arealanvendelserne 
fra dette område et godt udgangspunkt for en sammenligning. I figur 3.10 ses, hvor 
stor en andel af  områder med fem arealanvendelser på Videnskabernes Selskabs 
kort, som vises med tilsvarende arealanvendelser på Original-1 kortene. På samme 

116 Dam 2005a: 42
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måde, bare vendt om, ses i figur 3.11, hvor stor en andel af  områderne med de fem 
arealanvendelser på Original-1 kortene, som på Videnskabernes Selskabs kort har af  
tilsvarende arealanvendelser. Det bemærkes, at afvigelserne mellem de to kort både 
kan skyldes en tidsmæssig forskel, geografiske usikkerheder ved begge kort samt 
klassifikationsforskelle. Men når der, som her, er store forskelle arealanvendelserne 
imellem – nogle viser stor overensstemmelse og andre kun lille – må den væsentligste 
forklaring være, at ikke alle arealanvendelser blev klassificeret ens på de to kort.

Figur 3.10: Arealanvendelserne på Videnskabernes Selskabs kort efter arealanvendelserne på Original-1 kortene.

Figur 3.11: Arealanvendelserne på Original-1 kortene efter arealanvendelserne på Videnskabernes Selskabs kort.

Det ses, at eng og mose samt klitområder har størst afvigelse. Kun 26,7 % af  det areal, 
som er klassificeret som eng og mose på Original-1 kortene, er blevet klassificeret 
som eng og mose på Videnskabernes Selskabs kort. De fleste vådbundsområder 
på Original-1 kortene, 44,2 %, er signaturløse på Videnskabernes Selskabs kort og 
vist som såkaldt åbent land. En væsentlig forklaring på dette er, at Videnskabernes 
Selskabs kort sjældent medtog mindre områder, men det skal også pointeres, at der 
er en glidende overgang fra brakarealer til vedvarende græs, til eng og til mose. Det 
er tydeligt, at der på Videnskabernes Selskabs kort er sat en snævrere grænse end 
ved Original-1 kortene, da det ikke kun er små arealer, der adskiller de to kortsæt. 
Konklusionen er, at Videnskabernes Selskabs kort ikke er en fyldestgørende kilde 
til vådbundsarealerne, og kortene vil derfor ikke blive benyttet som kilde til denne 
arealanvendelse i afhandlingen.
 Ved klitterne, som ganske vist ikke var store i dette område, går afvigelserne endda 
begge veje: Mange klitter på Videnskabernes Selskabs kort er på Original-1 kortene 
angivet som hede, ligesom mange klitter på Original-1 kortene på Videnskabernes 
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Selskabs kort er angivet som hede. Igen må forklaringen primært være glidende 
overgange. Selv klitter kunne have lidt lyng, og uden centralt fastsatte retningslinjer 
har det derfor været en skønssag, hvornår et område var klit eller hede. Også her må 
denne arealanvendelse derfor udelukkes.
 Sammenlignet med det ovenstående ses der bedre overensstemmelse ved skove 
og heder. 65,3% af  skovområderne på Original-1 kortene havde en tilsvarende 
klassificering på Videnskabernes Selskabs kort. Ved hederne var det 68,0 %. 
Mens sammenfaldet ved hede også er stort den anden vej, 72,6 % i figur 3.10, er 
dette kun delvist tilfældet ved skov. Kun lige godt halvdelen af  skovområderne på 
Videnskabernes Selskabs kort var også klassificerede som skov på Original-1 kortene 
– resten var primært ager (19,6 %) og eng/mose (23,5 %). En del af  forklaringen 
kan være, at skove, som ikke blev til fredskov i 1805, var blevet ryddet i tiden frem til 
Original-1 kortene. En stor del af  forklaringen er imidlertid kartografisk: De mange 
lysninger og små løkker af  agre inde i skovene er ofte ikke vist på Videnskabernes 
Selskabs kort.117 Det skarpe og rette skel mellem ager og skov, som vi kender det i 
dag, var ikke til stede før i 1800-tallet, og et regionskort som Videnskabernes Selskabs 
kort vil kun kunne vise en grov inddeling.
 Arealanvendelserne klit og eng/mose fra Videnskabernes Selskabs kort kan 
beklageligvis ikke benyttes i denne afhandling, men det er min opfattelse, at skov og 
hede med visse forbehold kan inddrages. De vil blive set på ejerlavsniveau, hvorved 
problemstillingerne ved den geografiske usikkerhed gøres relativ mindre, og de to 
arealanvendelser benyttes kun til at bestemme dominansen ved ejerlavene inden for 
10 % intervaller. Jævnfør de ovenfor omtalte manglende lysninger og agerløkker i 
skovene må man ganske vist være klar over, at skovprocenterne er noget for høje, 
men det primære vil her blive, hvordan ejerlav med under 10 % skov adskilte sig fra 
ejerlav med 10-20 %, ejerlav med 20-30 % og så videre. Det er således en grov og 
overordnet inddeling, hvor det er de relative forskelle mellem grupperne af  ejerlav, 
som vil blive undersøgt.
 I figur 3.12 ses den landsdækkende digitalisering af  arealanvendelse fra Videnska-
bernes Selskabs kort 1768-1805. Åbent land, de signaturløse områder som primært 
bestod af  ager og græsningsarealer, dominerer med over halvdelen af  arealet, mens 
kun de væsentligste og største klitter samt eng- og mosearealer kan forventes at være 
angivet. Hederne og skovene, inklusive kratskov, kan derimod forventes at give et over-
ordnet tilfredsstillende billede af  fordelingen på regionalt og landsdækkende niveau.

117 Gode eksempler på dette kan ses i Korsgaard 2004: 10-11
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Figur 3.12: Arealanvendelsen på Videnskabernes Selskabs kort 1768-1805. (Dam, Nielsen, Dam & Bill 

2003) I forholdt til nærmere beskrivelse af  kortene og digitaliseringen henvises til Dam 2005a.

Hederne var særligt udbredte i Vestjylland og til dels Nordjylland. Deres sammenhæng 
med jordtypen fremstår tydeligt, se figur 3.14. Gennemsnitligt var godt halvdelen af  de 
mest sandede FK1-jorder hede, mens det ved de middelsandede jorder, FK2 og FK3, 
var cirka en tredjedel. På de mest lerede jorder, FK4-6, forekom heden praktisk taget 
ikke. Forklaringen på lynghedens udbredelse skal altså søges inden for udbredelse af  
de næringsfattige sandjorder, hvor den sejlivede lyngplante lettest kunne klare sig. Men 



69

den anden side af  forklaringen var menneskets påvirkning af  landskabet: Anden vækst 
blev holdt nede, dels ved lyngslæt, dels ved afbrænding med årtiers mellemrum. Lyngen 
var nemlig langt fra unyttig i det ellers næringsfattige landskab, og særligt lyngslæt og 
lynggræs på 4-5 år blev benyttet til husdyrholdet. For eksempel var fåreholdet stort i 
hedeegnene. Derudover lå gårdene ofte i nærheden af  de spredte, men frodige, enge 
langs åerne. Det store husdyrhold, der var muligt takket være de store heder og engene, 
gjorde også, at der kunne gødes mere på de få agre.118

Figur 3.13: Arealanvendelsen på Videnskabernes Selskabs kort 1768-1805 efter region. For nærmere beskrivelse 

af  regionsinddelingen se Dam & Jakobsen 2008: 66-67, 108-109.

Figur 3.14: Gennemsnitlig andel af  hede 1768-1805 ved ejerlav med mere end 50 % af  en jordtype.

118 Fritzbøger 1998: 67-74
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Skovene havde en klar østvendt orientering. Uden for Øerne og Østjylland var der 
kun ganske få skove. I de sandede egne var skovene allerede i løbet af  yngre stenalder 
delvist blevet fortrængt af  heden i forbindelse med det stigende græsningstryk fra det 
voksende husdyrhold. Heden bed sig fast og bredte sig endda. I historisk tid har der 
ganske givet været små træklynger spredt i de sandede egne – det tyder blandt andet 
mange bevarede træindikerende stednavne på – men egentlig skove kommer først 
med anlæggelse af  hedeplantagerne i 1800- og 1900-tallet. Også den vestlige del af  
Limfjordsområdet, hvor der var gode næringsrige jorder, var helt ryddet for skov. I 
denne lerrige egn, kan der ikke gives en geologisk betinget forklaring.
 Mens fraværet af  skove i Vest- og Nordjylland delvist kan forklares ud fra 
jordtyperne, kan skovfordelingen i Østdanmark kun i ringe grad forklares ud fra 
jordtypeforskelle. Skovdækket var nogenlunde lige højt ved FK3-L og de mere lerede 
jorder. Til gengæld kan der særligt på Sjælland og Fyn konstateres en sammenhæng 
med terrænet: På Sjælland var 27,9 % af  de markante dødislandskaber og 32,6 % af  
de markante randmorænelandskaber dækket af  skov. De tilsvarende tal for Fyn var 
henholdsvis 19,3 og 14,3 %. På det meget flade terræn på Lolland og til dels Falster 
kan skovenes fordeling derimod ikke forklares ud fra skrånende terræn. Måske 
var årsagen her de talrige og store hovedgårde, der havde økonomiske interesse i 
skovdrift, eller måske var årsagen potentielt dårlige drænningsforhold grundet øens 
særlige landskab med ekstremt flade og lerede jorder? Her må det bare konstateres, at 
Lolland skilte sig ud fra de generelle landsdækkende tendenser. 
 Tidlig moderne tids skove var på flere måder ganske forskellige fra vor tids skove. 
De var gamle kulturskove, som gennem mange hundrede år var tilpasset menneskets 
udnyttelse. Eller som Bo Fritzbøger formulerer det: ”Indtil 1700-tallet var menneskets 
muligheder for at påvirke skovnaturen begrænset til at fjerne eller forme den. At rejse ny skov var 
af  flere grunde umuligt. Manglende kendskab til træernes vækstbetingelser gjorde, at man næsten 
udelukkende var i stand til at forynge skoven ved såkaldt selvforyngelse, det vil sige ved at hjælpe det 
naturlige frøfald til spiring ved jordbearbejdning og fredning.”119

 Den planlagte, velafgrænsede og ensrettede skov, som dominerer helt i dag, er 
langt fra 1600-tallets skove, der havde udviklet sig over lang tid, og som havde flere 
funktioner: Træhugst var kun én ud af  mange. En anden var græsningsarealer og høslæt 
til husdyrene på de mange enge og græsområder, der fandtes i skovene. Grænsen 
mellem græsningsarealer med spredte træklynger og skov med spredte lysninger var 
flydende. Også svin blev holdt i skovene, hvor de kunne ernære sig af  olden, træernes 
nedfaldne frugter såsom agern og bog. I skovegnene havde husdyrbruget derfor ofte 
relativ større betydning end i skovløse agerbrugsegne.120

119 Fritzbøger 2001: 14
120 Fritzbøger 2001: 125-131, 145
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 Et andet væsentligt aspekt ved skovene i tidlig moderne tid var den delte brugsret, 
der var udviklet i løbet af  middelalderen, efterhånden som manglen på tømmer blev 
stadig større. I fæstebøndernes skove havde bønderne selv retten til underskoven, det 
vil sige gærdsel- og stævningsskov samt græsningen, mens godsejeren havde retten 
til overskoven, det vil sige de store, højstammede træer som eg, bøg og ask. For at få 
tømmer til eget forbrug måtte bønderne få det anvist af  hovedgården, købe det eller 
erhverve det ulovligt. Men denne opdeling betød også, at hovedgårdsejeren havde en 
interesse i at beholde overskoven med de høje tykstammede træer, mens bønderne 
havde en interesse i de små træer og græsningsarealerne. Da bønderne havde det 
daglige tilsyn med skovene, betød det også, at underskoven efterhånden vandt frem 
på bekostning af  overskoven – selvom godsejerne selvfølgelig forsøgte at forhindre 
dette.121 

Bebyggelsesstrukturen
Umiddelbart skulle man måske forvente, at enhederne og begreberne ’gård’, 
’bebyggelse’ og ’ejerlav’ kunne defineres let og entydigt. Dette er dog langt fra 
tilfældet. Det skyldes blandt andet, at bebyggelsesstrukturen og dyrkningssystemerne 
i tidlig moderne tid kunne være særdeles komplicerede med glidende overgange 
mellem for eksempel flerbrugergårde og enkeltbrugergård samt mellem enkeltgårde 
og landsbyer. En anden årsag til forvirringen af  begreberne er, at samtiden ikke har 
fundet det nødvendigt at definere disse entydigt. Selvfølgelig havde man for eksempel 
en vis fælles ide om, hvornår en gård måtte opføres som en selvstændig enkeltgård, 
og hvornår den måtte opføres som en del af  en større landsby, men det er tydeligt, at 
der ikke var en konsekvent definition. Som den sidste årsag kan nævnes, at historikere 
har defineret og fortolket begreberne forskelligt.
 De tre enheder – gårdene, bebyggelserne og ejerlavene – vil blive benyttet i af-
handlingen til at undersøge landgildens variationer.

	 Gårdklassifikationen
For både 1662- og 1688-matriklen gælder det, at oplysningerne om antallet af  
gårde per bebyggelse ikke er uproblematisk. Ligesom i Henrik Pedersens tabelværk 
vil gårde i denne afhandling blive defineret som landbrug med mindst én tønde 
hartkorn. Denne grænse er fordelagtig og praktisk, fordi Pedersen og de fleste 
andre landbrugshistorikere har benyttet denne grænse, men grænsen er arbitrær og 
udtryk for vor tids behov for systematiske definitioner. På matriklernes tid forekom 
udefinerede betegnelser som gårde, helgårde, halvgårde, fjerdingsgårde, gårdsæder, 
bol, halvbol, fjerdingsbol, huse og flere andre.122 Disse samtidige betegnelser dækkede 
121 Fritzbøger 2001: 315-318
122 Skrubbeltrang 1975: 484
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dog alle over meget forskellige brugsstørrelser. Adam Schacke har for det sydlige 
Nørrejylland vist, at ’hus’ primært blev benyttet om landbrug under en halv tønde 
hartkorn og kun i mindre omfang om landbrug mellem en halv og en tønde. ’Bol’ 
forekommer ved alle størrelser af  landbrug op til tre tønder hartkorn, men primært i 
intervallet mellem en halv og halvanden.123 Gårde kunne bestå af  såvel helt små brug, 
ligesom det kunne dække over landbrug på mere end 10 eller 15 tønder hartkorn. I 
det følgende vil gårde derfor blive defineret til alle brug over en tønde, men når der 
ses på brugsstørrelser, vil gårdene blive udskilt med intervaller på en tønde. Dog vil 
alle brug over 15 tønder blive slået sammen til én klasse. I praksis er dette ikke et 
problem, men det må erindres, at det er nutidige systematiske klassifikationer, og ikke 
1600-tallets begrebsapparat, der ligger bag.
 Af  kildemæssige årsager vil der udelukkende blive set på antallet af gårde, ikke 
på antallet af  gårdbrugere. Langt de fleste gårde havde kun én bruger, én fæstebonde 
eller én selvejerbonde, men særligt i Jylland kunne det forekomme, at der var to eller 
endda flere brugere på samme gård. Fridlev Skrubbeltrang arbejdede med denne 
problemstilling i flere omgange og særligt i en artikel fra 1971 i Historisk Tidsskrift, 
hvor han primært benyttede Henrik Pedersens forarbejde til dennes tabelværk. 
Oprindeligt havde Pedersen planlagt en mere ambitiøs publicering, blandt andet 
indbefattende antallet af  gårdbrugere og ikke kun antallet af  gårde. Forarbejdet er 
ikke gennemarbejdet og gennemkontrolleret som den endelige udgave af  tabelværket, 
men hovedkonklusionen, som Skrubbeltrang drager, er klar: En væsentlig del af  de 
jyske gårde, knap 20 %, havde mere end én bruger, mens dette kun var tilfældet ved 
1-3 % af  gårdene på Øerne.124 Pedersens og Skrubbeltrangs opgivelser er – med 
mindre afvigelser – i øvrigt bekræftet af  Adam Schackes systematiske gennemgang 
af  modelbøgerne dækkende den sydlige del af  Nørrejylland.125

 Skrubbeltrang skelner mellem tre typer af  flerbrugergårde: 1) Gårde, som 
reelt var helt delte i to lige store parter, både i ager, eng og andet. Her ville der 
produktionsmæssigt være tale om to helt adskilte enheder. 2) Gårde, der på samme 
måde var helt delte, men hvor den ene part var mindre end den anden. Den mindre 
part kunne i nogle tilfælde være ganske lille og tjene som aftægtsbrug for den tidligere 
bruger af  den større part. 3) Gårde, hvor alt var til ”fælles brug og drift”, det vil sige at 
gården produktionsmæssigt – i modsætning til (1) og (2) – fungerede som én enhed, 
men med to fæstere.126 Disse tre skarpt adskilte kategorier er blevet modificeret af  
Schacke, der har konstateret, at agrene ofte var adskilte, mens græsningen var fælles 

123 Schacke 2007: 134
124 Skrubbeltrang 1975: 12
125 Schacke 2007: 141
126 Skrubbeltrang 1971: 50
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på flerbrugergårdene.127 Der må altså skelnes mellem flere grader af  fællesskab og 
individuel drift på flerbrugergårdene.
 Samlet set må det konkluderes, at flerbrugerbetegnelsen er et meget bredt og 
uklart begreb. Gårdparterne kunne fungere som en samlet produktionsenhed 
eller reelt være flere selvstændigt fungerende enheder. Eller det kunne være en 
kombination, idet for eksempel agrene kunne være adskilte, mens græsningen var 
fælles. Gårdparterne kunne være lige store, eller bestå af  for eksempel henholdsvis 
en gård og et aftægtshus med lidt jord. Ud fra en analytisk tilgang er gårdbrugene 
dermed ikke mindre problematiske som enhed i historisk-statistiske analyser end 
gårdene, måske tværtimod. Dette, sammenlagt med kildesituationen i andre kilder, 
er ganske givet også grunden til, at gårdenheden oftest benyttes som den centrale 
enhed i landbohistoriske afhandlinger. Dette er også begrundelserne for valget i 
denne afhandling.

	 Bebyggelsesklassifikationen
Bebyggelsesklassifikationen – det vil sige om en samling af  gårde klassificeres som 
en landsby, eller om den klassificeres som en samling af  enkeltgårde – har flere 
ligheder med flerbrugerdiskussionen. I praksis, i det mindste ved større kvantitative 
undersøgelser, er man oftest nødsaget til at følge de samtidige kilders klassifikationer, 
da der ikke nødvendigvis findes andre sikre kilder til at fastslå bebyggelsessituationen, 
eller fordi det ville være for tidskrævende at undersøge det nærmere.
 Spørgsmålet er, hvornår en gård kan anses for at være en selvstændig bebyggelse? 
Er det når den ligger i en vis afstand fra den anden bebyggelse? Og hvad skal grænsen 
i så fald sættes til? Eller er det omfanget af  dyrkningsfællesskabet, der skal benyttes 
som kriterium? Også her er der dog glidende overgange, da gårdene kunne have 
deres agre liggende delvist i flæng, eller agrene kunne ligge omkring hver gård, mens 
den udyrkede udmark var fælles. Samtidig fandtes der eksempler på, at gårdene lå i 
landsbyen, men havde en separat og klart afgrænset jord. Der fandtes endda eksempler 
på den omvendte situation: At gårdene lå spredt i ejerlavet, selvom agrene fordelte 
sig mere eller mindre jævnt over hele området. Karl-Erik Frandsen har rekonstrueret 
et sådant ejerlav for Skårup, Mullerød, Sommersholm og Ørbæk i Dreslette Sogn på 
Fyn, hvor bebyggelserne både havde agre liggende omkring deres egne gårde, men 
også ved de andre bebyggelser op til fem kilometer væk. Frandsens kommentar til det 
rationelle i dyrkningssystemet er svært at være uenig i: ”Fordelen ved et sådant system kan 
være vanskeligt at se, medens til gengæld ulemperne springer i øjnene”.128

 Pointen med de ovenstående spørgsmål og eksempler er, at selvom langt hoved-
parten af  gårdene uden megen tvivl enten kan klassificeres som enkeltgård eller hen-
127 Schacke 2007: 139
128 Frandsen 1983: 87
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regnes til én landsby, kan der ud af  det store materiale fremvises adskillige tvivlstil-
fælde og overgangsformer: Der er kort sagt en glidende overgang mellem grupper af  
enkeltgårde og landsbyer – uanset om dette defineres ud fra dyrkningssystemet eller 
den geografiske placering af  gårdene. I 2003 tog Adam Schacke for de fynske enkelt-
gårdes vedkommende den fulde konsekvens af  dette og opererede med to typer af  
enkeltgårde: 1) Enestegårde, hvis agre udgjorde et individuelt dyrkningssystem, og 
2) enkeltgårde, som lå geografisk afgrænset fra andre bebyggelser med en afstand på 
mindst 200 meter, selvom agrene indgik i en anden bebyggelses dyrkningssystem, for 
eksempel en nærliggende landsbys agre.129 Denne skelnen har flere metodiske for-
dele, ikke mindst i forholdt til Schackes fokus på årsagen til enkeltgårdenes opståen. 
Men igen må de glidende overgange fremhæves: Den af  Schacke fastsatte grænse på 
200 meter for, hvornår en gård skulle defineres som enkeltgård eller som en del af  
en større bebyggelse, kan let diskuteres. I øvrigt kan diskussionen om gårdenes status 
som enkeltgård eller del af  en større bebyggelse også udvides til at gælde flere mindre 
landsbyer: En række små landsbyer havde agre liggende flettet sammen med andre 
landsbyer, for eksempel de ovenfornævnte Skårup, Mullerød, Sommersholm og Ør-
bæk i Dreslette Sogn. I denne afhandling vil bebyggelserne på grund af  disse forhold 
udelukkende følge 1662-matriklens definitioner. Når det bliver nødvendigt at vise det 
samlede ressourceområde, hele dyrkningssystemet, vil ejerlavene blive benyttet som 
enhed.
 Det sidste centrale definitionsspørgsmål er, hvor mange gårde der skulle være 
før en bebyggelse kunne kaldes henholdsvis en landsby og en enkeltgård. De fleste 
landbrugshistorikere130 har defineret landsbyer som mindst tre gårde, hvorefter 
enkeltgårde er blevet defineret negativt ud fra dette: til en eller to gårde. Fra mit 
synspunkt har en togårdsbebyggelse, hvor dyrkningen skulle tilpasses en anden bonde 
i samme bebyggelse, dog mere tilfældes med de andre flergårdsbebyggelser end med 
en éngårdsbebyggelse. Derfor defineres en enkeltgård her som en gård, der er opført 
som en selvstændig bebyggelse, mens landsbyer defineres som bebyggelser med to 
eller flere gårde. I praksis får dette dog ikke den store betydning for denne afhandling, 
da der ved de centrale analyser, hvor antallet af  gårde indgår som parameter, vil blive 
inddelt efter det præcise antal gårde.

 Ejerlavene
Et ejerlav var et område, som typisk hørte under én bebyggelse, men i visse tilfælde 
flere. Et landsbyejerlav var således hele ressourceområdet under fællesskabet: agre, 
overdrev, eng, mose, skov og hede. I knap en femtedel af  ejerlavene fandtes jævnfør 

129 Schacke 2003: 28-30
130 For eksempel Frandsen 1983: 2, Porsmose 1978: 443 og Schacke 2003: 28. En undtagelse er dog Olsen 1957: 189, der 
 benytter samme definitioner som i nærværende afhandling. 
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figur 3.15 mere end en bebyggelse i ejerlavet; typisk fordi bebyggelsernes agre var 
sammenflettede, eller fordi bebyggelserne deltes om de ikke-opdyrkede arealer som 
overdrev, eng, hede og skov. I disse tilfælde kan der ikke trækkes en egentlig grænse 
mellem bebyggelser. Ejerlav med flere bebyggelser fandtes primært i områder med 
små bebyggelser, særligt i Jylland. 
 Som juridisk begreb blev ejerlavet først benyttet i forbindelse med forarbejdet til 
1844-matriklen i 1806,131 og det er netop på udskiftningskortene og matrikelkortene, 
at den ældste kortlægning af  ejerlavsgrænserne findes. Ved en egentlig kortlægning 
af  jorderne, som både udskiftningen og den nye matrikulering krævede, måtte der 
nødvendigvis tages udgangspunkt i det sammenhængende ressourceområde, mens 
numeriske registreringer som 1600-tallets matrikler kunne nøjes med at registrere 
oplysninger under hver bebyggelse.

 Ejerlavsgrænserne 1682/1683 er rekonstrueret af  Karl-Erik Frandsen med 
udgangspunkt i grænserne i ca. 1820, som derefter er tilpasset situationen i 1600-
tallet ved brug af  oplysninger fra 1688-matriklen.132 En sådan retrogressiv metode 
er selvfølgelig ikke uden problemer, idet rekonstruktion 1682/1683 kun er 
fyldestgørende i det omfang, der findes oplysninger om ændringer foretaget mellem 
de to tidssnit. I de tilfælde, hvor eventuelle ændringer ikke kan konstateres ud fra 
kilder, er grænserne overført direkte fra 1820 til 1682/1683. Typisk vil sådanne 
manglende grænseregistreringer dog være mindre, da en større grænseflytning vil 
kunne konstateres ud fra kilderne. Ikke mindst ved regionale eller landsdækkende 
analyser vil denne fejlkilde være af  mindre betydning. Ejerlavene blev digitaliseret i 
forbindelse med udarbejdelsen af  min specialeafhandling.133

Figur 3.15: Antal og andel af  ejerlavstyper. Der er ikke taget højde for huse (< 1 tønde hartkorn). 

131 Frandsen 1984b: 12
132 Frandsen 1984b: 20-21
133 Dam 2004: 42-46. Det digitale ejerlavskort er beskrevet nærmere i Dam 2005b.
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De	tre	centrale	enheder	er	i	denne	afhandling	defineret	på	følgende	måde:

1) Gård: Matrikulær enhed på mindst en tønde hartkorn jævnfør ekstraktarkene af  
1662-matriklen. Oplysninger om gårdene 1662 er registreret i databasen, hvor der til 
hver gård er registreret et bebyggelsesnummer og ejerlavsnummer. Hermed bliver 
både punkt- og områdekortlægninger mulige.
2) Bebyggelse: Enkeltgård, hovedgård eller landsby, hvorunder gårdene er oplistet i 
matriklen jævnfør ekstraktarkene af  1662-matriklen. Bebyggelserne er digitaliseret 
som punkter jævnfør Frandsen (1984).
3) Ejerlav: Ressourceområde 1682/83 for én (typisk) eller flere bebyggelser jævnfør 
Frandsen (1984) og Dam (2004). Ejerlavene er digitaliseret som områder.

Figur 3.16: Gennemsnitligt gårdantal per bebyggelse per ejerlav 1662.
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 Bebyggelsesstørrelse 1662
I figur 3.16 ses et kort over den gennemsnitlige bebyggelsesstørrelse ved antallet af  
gårde per bebyggelse per ejerlav 1662. Det vil sige, at i de tilfælde, hvor der er flere 
bebyggelser i et ejerlav, for eksempel en enkeltgård og en landsby med 10 gårde, er 
middelværdien vist – altså 5,5 gårde i det nævnte eksempel. Hovedgårde er udeladt, 
da de både funktionelt og geografisk indtager en særstilling.
 Der kan overordnet ses en sammenhæng mellem store bebyggelser i figur 3.16 
og kortet over andelen af  ager (figur 3.7), idet bebyggelserne i agerdominerede 
morænelersegne typisk var større. De bestod typisk af  mere end fem gårde og ofte 
over ti gårde. I hedeegnene, særligt Vestjylland og til dels Nordjylland, var der sjældent 
en gennemsnitlig bebyggelsesstørrelse på mere end fem gårde. Mindre bebyggelser 
dominerede også i de skovrige egne, særligt Vissenbjerg-området på Fyn og dele af  
de centralsjællandske skovområder. Dette er der intet overraskende i. I hedeegnene 
og til dels i skovegnene var ressourcerne mere spredte, og med mindre bebyggelser 
kunne det opnås, at afstandene mellem ressourcerne og bebyggelseskerne ikke blev 
for store. 

Kortet over bebyggelsesstørrelserne er langt mere uens og varieret end for eksempel 
kortene over produktionslandskabet, og det er ikke usædvanligt, at to naboejerlav i 
samme landskabstype havde bebyggelser af  vidt forskellig størrelse. Sammenhængen 
mellem bebyggelsesstrukturen og naturgrundlaget var mindre entydig, end sammen-
hængen mellem naturgrundlaget og produktionslandskabet. Bebyggelsesstrukturen 
havde flere afvigelser. 

Figur 3.17: Gennemsnitligt gårdantal per bebyggelse 1662 efter region.

 Det bedst kendte eksempel på, at bebyggelsesstrukturen afveg fra det typiske 
i forhold til naturgrundlaget, var Bornholm. Øen ligger ganske vist uden for 
afhandlingens område, men den påkalder sig alligevel interesse, da forholdene 
var så atypiske fra det meste af  det øvrige af  landet. Jordbundsforholdene og 
topografien adskiller sig, bortset fra de få steder hvor grundfjeldet når helt op til 
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jordoverfladen, ikke væsentligt fra det øvrige af  Østdanmark. Langt hovedparten 
af  landskabets overfladejord var morænejord, typisk FK3 og FK4 som på de øvrige 
danske øer. Alligevel kendes der ikke til landsbyer på Bornholm, kun enkeltgårde. 
Et andet eksempel er en 10-15 kilometer bred og ca. 40 kilometer lang strækning 
omkring Lemvig og Struer syd for den vestligste del af  Limfjorden. Her er jorden, 
ligesom på Mors og i den østlige del af  Thy nord for Limfjorden, et let kuperet og 
leret morænelandskab (se figur 3.1 og 3.4). Alligevel havde Lemvig-Struer-området 
samme bebyggelsesstruktur som det øvrige Vestjylland, og næsten alle gårde var 
enkeltgårde.134 For at sætte tingene lidt skarpt op: Selvom man skulle forvente, at 
den gode lerede jord havde fremskyndet landsbyudviklingen her, ligesom i de fleste 
øvrige af  denne type landskaber, var den traditionelle vestjyske bebyggelsesstruktur 
slået igennem.
 Fælles for Bornholm og området ved Lemvig-Struer er, at selvom bebyggelses-
strukturen var næsten helt domineret af  enkeltgårde, var landbruget ligeså intensivt 
som i de øvrige frugtbare egne. Andelen af  ager i Lemvig-Struer området var for 
eksempel typisk 40-60 % (se figur 3.7) og dermed på højde med størstedelen af  Øst-
danmark, Mors og Østthy. Produktionslandskabet var med andre ord indrettet efter 
naturgrundlaget selv i de få tilfælde, hvor bebyggelsesstrukturen var afvigende.
 Pointen med den ovenstående diskussion er vigtig for min opfattelse af  landska-
bet. Mens produktionslandskabet i tidlig moderne tid og på en national skala primært 
må ses som en tilpasning til naturgrundlaget, kan sammenhængen ikke sættes så sim-
pelt op for bebyggelsesstrukturen. Bebyggelsesstrukturen var snarere resultatet af  en 
delvis tilpasning til produktionslandskabet, der igen var en delvis tilpasning til natur-
grundlaget. Det synes i langt højere grad at være indirekte, gennem afhængigheden af  
produktionslandskabet, at bebyggelsesstrukturens korrelation med naturgrundlaget 
skal forstås. En række kulturbetingede forhold, for eksempel den lokale vestjyske 
bebyggelsestradition i Lemvig-Struer området, spillede også ind. Forskellen mellem 
produktionslandskabets og bebyggelsesstrukturens relation til naturgrundlaget vil 
blive diskuteret nærmere under afsnittet om afhandlingens landskabsmodel.

 Bebyggelsesstruktur i forhold til produktionslandskabet
Som beskrevet i afsnittet om arealanvendelsen må selv de mere pålidelige oplysninger 
fra Videnskabernes Selskabs kort (1768-1805), for eksempel andelen af  skov og hede, 
tolkes med forbehold. Men de gennemsnitlige andele af  skov og hede i henholdsvis 
landsby-, enkeltgårds- og hovedgårdsejerlav i figur 3.18, illustrerer dog den typiske 
forskel mellem de tre bebyggelsestyper.

134 Området er behandlet nærmere i Damgaard 2006
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Figur 3.18: Andel af  ager (1688-matriklen) samt andel af  skov/kratskov og hede (fra Videnskabernes 

Selskabs kort 1768-1805) ved ejerlav bestående af  henholdsvis landsbyer, enkeltgårde og hovedgårde 1662 (%). 

Ejerlav med forskellige bebyggelsestyper, for eksempel landsby og enkeltgård, er udeladt.

Landsbyer fandtes primært i ageregnene. Gennemsnitligt var agerandelen mere end 
dobbelt så høj i landsbyejerlav (34,6 %) som i enkeltgårdsejerlav (15,7 %). Dette blev 
endnu mere udtalt, jo større bebyggelserne var. I landsbyer med mere end 10 gårde 
var agerandelen 40,5 %, mens den ved landsbyer med mere end 20 gårde var 43,2 
%. De mindre landsbyer havde til gengæld en tendens til at minde om enkeltgårdene. 
En større samling af  gårde på et sted krævede, at produktionslandskabet omkring 
landsbyen kunne tilvejebringe et tilsvarende højt afkast per areal, og i tidlig moderne 
tid var det kun agerjorden, der kunne det. Såfremt der var andre erhvervsmuligheder 
end landbrug, for eksempel fiskeri, handel, løsarbejde eller småproduktioner, var 
situationen selvfølgelig en anden, men inden for landbruget var det kun ager, som 
gav mulighed for en høj befolkningskoncentration.

 Enkeltgårdene var på mange måder modsætningen til landsbyerne. Typisk fandtes 
de i områder med spredte ressourcer, såsom skov- og særligt hedeegne. Af  de 4.551 
enkeltgårde fundet i 1662-matriklen var de 3.840 beliggende i Jylland, og af  disse lå 
hovedparten i hededominerede egne, særligt Nord- og Vestjylland. Da hedeenkeltgårdene 
var så dominerede på landsplan, drukner skovenkeltgårdene i Østdanmark derfor næsten 
i de samlede tal, og samlet set var andelen af  skov i enkeltgårdsejerlavene kun 6,6 %. 
Andelen af  skov ved enkeltgårdsejerlavene på Øerne var dog særdeles høj (33,8 %). 
Hedeenkeltgårde og skovenkeltgårde var på mange måder ganske forskellige og havde 
i praksis kun de spredte ressourcer i produktionslandskabet til fælles. Endelig skal det 
pointeres, at der intet var til hinder for, at enkeltgårde fandtes i agerbrugsegne – det 
forekom bare sjældent. Udover Bornholm, Lemvig-Struer-området samt tidligere 
hovedgårde var enkeltgårde et særsyn i agerrige egne. Hvor det var muligt, syntes 
landsbyer at have været foretrukket.
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 Hovedgårdene havde gennemsnitligt to-tre gange så meget skov i ejerlavene (17,4 
%) som landsbyer og enkeltgårde, andelen af  agre var middel (24,8 %), mens der kun 
var lidt hede (11,6 %). En del af  forklaringen var, at hovedgårdene ofte lå i ganske 
frugtbare og lerrige egne, men i modsætning til landsbyerne blev der i højere grad 
satset på en ekstensiv produktion, for eksempel svineproduktion og okseeksport, 
hvor afkastet per areal måske var lavt, men hvor afkast per indskudt kapitalenhed var 
højt. Eller i det mindste blev det forventet, at afkastet typisk var højere, selvom det 
svingede meget fra år til år.135 Hovedgårdenes særlige produktionsmæssige orientering 
ses både ved andelen af  skov, men også ved andel af  Andet, som blandt andet dækker 
over eng og græsningsarealer. Fra den sydlige del af  Nørrejylland viser studier af  
modelbøger fra 1686 ved de 70 hovedgårde i området, at græs- og høhartkornet 
udgjorde 29,8 % af  det samlede hartkorn, hvilket var næsten det dobbelte af  græs- 
og høhartkornets andel ved bøndergårdene.136 Hovedgårdene vil blive behandlet 
nærmere i næste afsnit, da der også var en række andre forhold, som påvirkede 
hovedgårdenes størrelse og fordeling.

Godsstruktur og ejerforhold
Hovedgårdene og den samlede godsstruktur inklusiv bøndergodset var det mest 
dynamiske element i tidlig moderne tid. Fra senmiddelalderen til tidlig moderne 
tid udviklede den typiske hovedgård sig fra at have haft et areal svarende til et 
par almindelige bøndergårde til at blive betragteligt større. Samtidig blev de 
fleste hovedgårde adskilt fra det landsbyfællesskab, som de ofte havde været en 
del af  i middelalderen. Det skete enten ved, at hovedgården fik udskilt en del af  
fællesskabsjorden, eller ved at hele landsbyen blev nedlagt, hvorefter al jorden samtidigt 
kunne lægges under hovedgården til brug direkte under denne. I senmiddelalderen 
var den helt afgørende indtægtskilde landgilden, og de typisk små hovedgårdsjorder 
fyldte kun lidt i den samlede økonomi. Erik Ulsig har for denne periode konkluderet, 
at ”den danske godsejer var rentenyder”.137 Derfor var det heller ikke et større problem, 
at mange af  de underliggende bøndergårde lå spredt i forskellige landsbyer og med 
store afstande imellem. Så længe bønderne ydede deres landgilde og udførte de små 
hoveriforpligtelser, typisk nogle gange om året, var hovedgårdsejeren tilfreds. Men 
efterhånden som hoveriforpligtelsen steg tilsvarende med hovedgårdsjordernes 
omfang, nødvendiggjorde den stigende, i mange tilfælde ugentlige, hoveriforpligtelse, 
at gårdene blev koncentreret tæt ved hovedgårdene. Dette blev i øvrigt forstærket af  
skattefritagelsen for bøndergårde inden for samme sogn som hovedgården. Selv om 
der var store forskelle over tid, fra sted til sted og mellem de enkelte godssystemer, 

135 Enemark 2003: 568-574, Frandsen 1994: 45-61
136 Schacke 2007: 128, 184
137 Ulsig 1968: 327
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var særligt den første del af  tidlig moderne tid kendetegnet ved, at hovedgårdene blev 
styrket økonomisk, og at godserne gennemgik en transformation fra i overvejende 
grad at være baseret på landgilde til at være baseret på en kombination af  landgilde 
og hovedgårdsdrift.138

 Hovedgårdenes størrelse og beliggenhed 
I figur 3.19 ses antallet og gennemsnitsstørrelsen af  kongelige og private hovedgårde 
1662. Allerede i 1661 havde Kronen gennemført en række godsudlæg, for eksempel 
Holbæk Ladegård (til Henrik Thott), Stjernholm eller Bygholm ved Horsens (til 
Peder von Ufelen) og Havreballegård ved Århus (til Gabriel Marselis). Til gengæld er 
de mange godser under henholdsvis Corfitz Ulfeldt og Kaj Lykke, som netop dette 
år blev konfiskeret af  Kronen, endnu opført som privat gods i matriklen.
 Matriklens oplysninger om hovedgårdenes hartkorn er meget mangelfulde. Ikke 
sjældent mangler de helt, og hvor de findes, bygger de på en langt løsere ansættelse 
end bøndergårdenes, hvor man havde jordebøgernes landgildeansættelser at bygge 
på. Hovedgårde blev typisk vurderet i hartkorn ved godshandler, mageskifter 
og arvedelinger. En del af  forklaringen på, at næsten halvdelen af  alle Kronens 
hovedgårde, særligt de større, ikke havde hartkorn angivet i matriklen, var derfor 
ganske givet, at disse hovedgårde havde været konstant under Kronen de sidste 
mange årtier før 1662. Det angivne hovedgårdshartkorn er derfor ikke anvendeligt i 
de kommende analyser.

Figur 3.19: Hovedgårde 1662 efter ejerforhold. Hartkornsgennemsnittene er udregnet på grundlag af  hovedgårde 

med hartkornsoplysninger. Disse manglede i 1662-matriklen ved 24 af  Kronens, 90 af  private og fire af  de 

øvrige. Ved 1688-matriklen var de tilsvarende tal henholdsvis 1, 7 og 0. De seks øvrige hovedgårde dækker over 

Bistrup Ladegård ved Roskilde (tilhørende København By), ladegårdene ved Sorø og Maribo Ladegård (alle under 

Sorø Akademi), Herlufsholm skoles ladegård og Blangstedgård under Odense Hospital. Hovedgårde uden for 

undersøgelsesområdet, inklusiv den østlige del af  Nordsjælland, er ikke medtaget.

138 Olsen 1975: 238-242
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 I stedet vil hartkornet fra 1688-matriklen blive benyttet.139 Dette hartkorn har 
den analytiske fordel, at det byggede på en opmåling og en relativt systematisk 
nyvurdering af  hovedgårdsjorden. Til gengæld blev der mellem 1662 og 1682/83, 
hvor selve opmålingen foregik, foretaget udvidelser af  flere hovedgårde. Gunnar 
Olsen har kunnet registrere 97 sikre udvidelser af  hovedgårdsjorderne mellem 
1662 og 1683, begge år inklusive, hvortil der skal lægges nogle af  de udvidelser fra 
perioden, som ikke kan tidsfæstes præcist.140 Udvidelserne dækker over alt fra mindre 
jorder, ofte enge, til nedlæggelse af  hele landsbyer. Der er i nedenstående opgørelser 
ikke kompenseret for disse udvidelser, dels fordi det ofte er kildemæssigt umuligt, 
dels fordi disse udvidelser ikke vil få nævneværdig indflydelse på de landsdækkende 
analyser i afsnittet.

Mens Kronen kun ejede 55 hovedgårde, var der mere end ti gange så mange, i alt 637, 
på adelige eller borgerlige hænder. Til gengæld var Kronens hovedgårde gennemsnitligt 
73,1 % større målt i 1688-hartkorn. Denne tendens til få, men store, kronhovedgårde 
bliver tydelig, når der ses på henholdsvis de mindste og største hovedgårde i landet. 
Kronen ejede kun tre af  de 100 mindste hovedgårde, men havde til gengæld fire ud 
af  landets seks største: Antvorskov (294,4 tønder), Frederiksborg (268,9 tønder), 
Vordingborg (206,7 tønder) og Abrahamstrup/Jægerspris (194,4 tønder). De to 
adelige hovedgårde på samme størrelse var henholdsvis Gisselfeld (235,8 tønder) og 
Turebyholm (198,5 tønder).
 I figur 3.20 ses et punktkort over hovedgårdenes geografiske fordeling, grupperet 
efter størrelse og ejergruppe. Det ses, at de større kronhovedgårde typisk lå alene 
uden andre hovedgårde i nærheden, mens de private hovedgårde i de fleste tilfælde lå 
sammenklumpet rent geografisk.
 Ud over forskellen mellem ejergrupperne ses en mere generel tilpasning til 
landskabet. Der var færre hovedgårde i de marginale vestjyske egne, og de, der 
fandtes, var typisk små. De fleste hovedgårde lå på de lerrige og frugtbare jorder ikke 
mindst i områder, hvor der samtidig var gode græsningsmuligheder og skove. I alt 
lå 59,3 % af  alle hovedgårde maksimalt en kilometer fra skovene, som de er vist på 
Videnskabernes Selskabs kort, mens dette kun var tilfældet ved knap en tredjedel af  
bønderbebyggelserne.

139 Pedersen 1928
140 Olsen 1957: 330-335
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Figur 3.20: Hovedgårde 1662 efter 1688-hartkorn og ejergruppe.

Allerede Henrik Pedersen kunne i en artikel fra 1915 overbevisende fastslå, at hoved-
gårdene generelt var små, hvor bøndergårdene var små. Denne sammenhæng synes 
dog ikke at have været årsagsbestemt, for hvorfor skulle hovedgårdene nødvendigvis 
være små, selvom gårdene typisk var et par tønder hartkorn mindre i ekstensive egne? 
Selvfølgelig er en del af  forklaringen, at begge typer af  gårde måtte tilpasse sig pro-
duktionslandskabet, men dette forklarer ikke den voldsomme forskel på hovedgårds-
jorderne – ved bøndergårdene var forskellene langt mindre. Og forskellene lader sig 
heller ikke forklare ud fra ejerforholdene alene, da Kronen havde hovedgårde over 
hele landet. En væsentlig del af  forklaringen viser sig, hvis man sammenligner ho-
vedgårdsjordernes størrelse med koncentrationen af  gårde i det nærliggende område. 
Dette er i figur 3.21 vist ved, at hovedgårdsjordernes størrelse 1688, Y-aksen, sættes i 
forhold til koncentrationen af  bøndergårde inden for to mils afstand.
Med en gårdkoncentration på under 0,5 gård per km2 var hovedgårdene aldrig på 
mere end 50 tønder hartkorn. Med en gårdkoncentration på under 1,0 per km2 var 
hovedgårdene aldrig på mere end 100 tønder hartkorn, og med en gårdkoncentration 
på under 1,5 gårde per km2 var hovedgårdene aldrig på mere end 150 tønder 
hartkorn. Der kan således konstateres en øvre grænse, mens der ikke var en nedre, 
idet punkterne i grafen fordeler sig jævnt nedad. Eller sagt på en anden måde: I 
egne, hvor bøndergårdene lå tæt, kunne hovedgårdsjorderne være både store og 
små, mens hovedgårdsjorderne altid var små i egne, hvor der var langt mellem 
gårdene. Hovedgårdene kunne ganske vist indrettes ganske forskelligt alt efter 
hovedgårdsejernes strategier, men på grund af  hovedgårdsdriftens store afhængighed 
af  bøndergodset i form af  blandt andet hoveri, måtte hovedgårdene blive små i 
områder med få gårde. 

Antal Andel (%)
Ejerkategori:

Gårde
Tønder

hartkorn Gårde
Tønder

hartkorn

Kronens hovedgårde 13.998 102.628,9 26,0 27,3

Private hovedgårde (adelige/borgerlige) 20.658 145.881,4 38,3 38,8

Enkeltpersoner 11.388 78.717,6 21,1 20,9

Skolegods 1.665 14.375,7 3,1 3,8

Hospital og milde stiftelser 688 4.819,1 1,3 1,3

Præstegård 623 - 1,2 -

Andet præste- og kirkegods 2.529 15.100,5 4,7 4,0

Degnebolig 108 - 0,2 -

Andet / ikke medtaget 2.264 14.883,3 4,2 4,0

I alt 53.921 376.406,6 100,0 100,0
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Figur 3.21: Hovedgårdsjordernes størrelse 1688 (tønder hartkorn) i forholdt til gårdkoncentrationen (gårde per 

km2) inden for to mils afstand.

 Hovedgårdsdriftens vækst – mod Gutsherrschaft?
I løbet af  tidlig moderne tid blev hovedgårdsjorderne udvidet på bekostning af  bøn-
dergårdene. Mens hovedgårdene i middelalderen ofte kun var på et par normalgårdes 
størrelse, var de gennemsnitligt på 42,8 tønder hartkorn i 1688-matriklen – svarende 
til godt syv normalgårde.141 Hovedgårdsjordernes udvidelse var omdrejningspunk-
tet for Gunnar Olsens disputats, hvor han viser, at nedlæggelsen af  bøndergårdene 
kulminerede i sidste halvdel af  1600-tallet med nedlæggelse af  næsten 1.000 gårde 
mellem 1650 og 1700. Dette var cirka dobbelt så mange som i både den foregående 
og den efterfølgende periode. Det efterfølgende dramatiske fald i nedlæggelserne ser 
Olsen dels som et resultat af  forbudet af  1682 mod nedlæggelse af  gårde, dels som 
et resultat af, at hovedgårdsdriften mange steder havde nået sit maksimum i forhold 
til muligheden for at opnå hoveri fra bønderne.142

 Gunnar Olsens beregning af  gårdnedlæggelsernes omfang i forbindelse med 
hovedgårdsudvidelser må betragtes som minimumstal, da ikke alle nedlæggelser, 
særligt ikke i starten af  perioden, kan forventes at have sat sig spor i bevarede kilder. 
Samtidigt er der i tallene ikke inkluderet landsbynedlæggelser, hvor antallet af  gårde 
ikke er kendt, eller områder som blev lagt under hovedgårdene, uden at fæstegårdene 
141 Udregnet på grundlag af  Pedersen 1928 ved opdeling af  gårdene i hovedgårde og øvrige gårde.
142 Olsen 1957: 240
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blev nedlagt. Gennem brug af  andre kilder og indirekte konstateringer har Erland 
Porsmose fundet en nedlæggelsesprocent på Fyn, der var ca. 70 % højere end den, 
Gunnar Olsen nåede frem til.143

 I totale tal skønner Gunnar Olsen, at hovedgårdene inddrog et areal svarende til 
3.000-3.500 gårde i perioden fra 1525 til 1774, mens der ved nedlæggelse af  hovedgårde 
kun blev oprettet 600-700 nye fæstegårde. Samlet set vurderes bøndergodset at være 
formindsket med 4½-5 %. Nedlæggelserne skete, særligt i den sidste del af  perioden, 
fortrinsvis i den østlige del af  landet. På Sjælland og Lolland-Falster udgjorde 
nedlæggelserne henholdsvis 6,7 og 6,8 % af  det samlede gårdtal, mens de i Jylland 
kun udgjorde 2,1 %. Fyn lå med 4,4 % nær landsgennemsnittet.144 
 Denne tendens til større hovedgårdsdrift på bekostning af  bøndergodset varierede 
meget fra egn til egn, fra ejergruppe til ejergruppe og mellem de enkelte godser. Ikke 
desto mindre er det nødvendigt at pointere, at udvidelsen af  hovedgårdsdriften i 
Danmark var moderat i forholdt til landene mod sydøst, hvor der senest i løbet 
af  tidlig moderne tid udvikledes et egentligt Gutsherrschaft. Hermed menes et 
godssystem, hvor indtægten primært kom fra hovedgårdsdriften, mens bøndernes 
ydelse først og fremmest bestod af  hoveri. Modsætningen var Grundherrschaft, hvor 
godssystemets indtægt helt eller primært kom fra bøndernes landgilde og øvrige 
afgifter. I Slesvig, som er grundigt belyst i Carsten Porskrog Rasmussens disputats 
fra 2003, var den østlige del af  hertugdømmet (Angel, Svans og Dänischwohld) helt 
domineret af  Gutsherrschaft. I de tre områder blev henholdsvis 49 %, 57 % og 47 
% af  gårdene nedlagt mellem 1543 og 1760.145 Selvom også disse tal er behæftede 
med flere usikkerheder, viser sammenligning med Kongeriget, at forskellen mellem 
nedlæggelsesprocenterne var særdeles stor.
 Diskussionen om, hvorvidt godssystemerne i et område skal benævnes Guts-
herrschaft, Grundherrschaft eller en mellemting, som for eksempel tostrenget, kan 
hurtig blive diffus alene af  den grund, at nogle vurderer det ud fra strukturelle og 
økonomiske forhold som i denne afhandling, mens andre fokuserer på det juridiske 
forhold mellem herremand og fæster. Dertil kommer, at der ikke er enighed om 
grænseværdierne for, hvornår det ene var tilfældet frem for det andet. Alligevel må 
jeg erklære mig helt grundlæggende uenig i Adam Schackes konklusion:

”Jeg mener dog i og for sig, at den danske godsstruktur i 1600-tallet uden synderligt besvær kan 
passes ind i den kategori, der internationalt går under betegnelsen Gutswirtschaft. Inddrages hele 
godssystemet, hvor også herremandens dominans og rettigheder over for bønderne tages i betragtning, 
vil jeg, når man sammenligner med en række områder i Østeuropa, derfor ikke tøve med at kalde 

143 Porsmose 1978: 446
144 Olsen 1957:172-175, 240
145 Rasmussen 2003:383
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1600-tallets danske godssystem for Gutsherrschaft. Pointen er, at kun ganske få egne i Europa var 
fuldstændigt domineret af  det ene eller det andet godssystem; som oftest var der tale om variationer 
eller hybridformer.”146

Det bedste argument mod at udstyre det danske godssystem med betegnelsen 
Gutsherrschaft er, at landgilden fortsatte uændret over hele landet på trods af  øget 
hoveri, mens den i områder med Gutsherrschaft blev afskaffet helt eller delvist, 
enten på grund af  inflation ved pengelandgilde eller på grund af  en egentlig 
afskaffelse. I nogle Gutsherrschaft-områder blev bøndernes skatter endda også 
betalt af  hovedgårdsejeren, således at bønderne kunne have overskud til at yde det 
ofte markante hoveri med et tilsvarende højt antal heste og redskaber til arbejdet.147 
Derudover er jeg også af  den opfattelse, at gennemsnittene for de strukturelle og 
økonomiske forhold i Danmark, som Gutsherrschaft-omfanget ofte måles på, viser, 
at landet ikke kan betragtes som en del af  Gutsherrschaft-området. Ud fra 1688-
matriklen udgjorde hovedgårdene kun 7,2 % af  agerlandet og 8,7 % af  hartkornet,148 
hvilket var ganske lavt i forhold til det meste af  Østeuropa.
 Et andet argument mod at benævne Danmark som en del af  Gutsherrschaft-
området er af  mere fagteknisk art. Såfremt Gutsherrschaft defineres så bredt, 
at Danmark skulle betegnes som en del af  denne kategori, må også store dele af  
Sverige, Vestslesvig – dog ikke marskegnene – og dele af  Vesteuropa i det hele taget 
også betragtes som Gutsherrschaft. Disse områder adskilte sig ikke væsentligt fra 
Danmark: Det vil blandt andet få den, for mig at se, absurde konsekvens, at begge 
sidder af  den klassiske Grundherrschaft-Gutsherrschaft grænse, som løb gennem 
Slesvig og videre ned i Tyskland omtrent følgende Elben, mange steder skulle 
benævnes Gutsherrschaft.
 Den bedste betegnelse af  Danmark som helhed er efter min vurdering den, som 
Carsten Porskrog Rasmussen har foreslået: et tostrenget godssystem.149 Vægtningen af  
de to grundelementer, hovedgårdsdriften og bøndergodset, skiftede imidlertid både 
over tid, mellem landsdelene og mellem ejergrupperne. Selv ved to nærliggende 
hovedgårde med samme ejer kunne der være betydelige forskelle. På den måde kan 
nogle godssystemer med en vis ret godt, i en dansk kontekst, have haft flere tendenser 
mod Gutsherrschaft, i forhold til andre godssystemer, men at sætte Gutsherrschaft-
kategorien på landet som helhed er efter min opfattelse grundlæggende forkert og en 
udvanding af  begrebet.

146 Schacke 2007:368-369
147 Porskrog Rasmussen 2003: 567
148 Udregnet på grundlag af  Pedersen 1928
149 Porskrog Rasmussen 2003: 580
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 I det følgende vil jeg så vidt muligt benytte de danske begreber for de to 
økonomiske ben, som godssystemerne hvilede på; nemlig a) landgilde og øvrige 
afgifter fra underliggende bøndergårde og b) hovedgårdsdrift, primært drevet ved hoveri 
fra underliggende bøndergårde.

 Hovedgårdsdrift kontra bøndergods
I figur 3.22 ses antallet og andelen af  bøndergårde samt bondehartkorn sat i forhold 
til ejerforhold. Godt en fjerdedel tilhørte kronen. 38,3% er angivet som tilliggende 
til privatejede hovedgårde, mens 20,9 % er angivet som ejet af  enkeltpersoner. 
Stikprøveundersøgelser viser imidlertid, at dette skel er problematisk. Matriklen kan 
for eksempel anføre, at en række gårde i én landsby hører til ”Rosenholm”, mens 
gårdene i nabolandsbyen angives at tilhøre ”Erik Rosenkrantz”, som var Rosenholms 
ejer. Uden at korrigere for dette kan man altså ikke bruge matriklen til at rekonstruere 
de enkelte adelige godskomplekser og vurdere, hvor meget gods, der lå til de adelige 
hovedgårde. Da det ikke er centralt for denne afhandling, er der afstået fra det, da det 
ville kræve omfattende studier. Det betyder omvendt, at der ikke er noget sikkert skel 
mellem privatejet gods tilknyttet hovedgårde og privatejet strøgods. 
 Da præstegårdene og degneboligerne ikke har angivet hartkorn i matriklen, har 
det været nødvendigt at placere disse i en separat kategori. Andet præste- og kirkegods, 
det vil sige bøndergårde, der på almindelig vis var fæstet ud, fylder dog langt mere. 
Kategorien ´Skolegods´ dækker både over en række købstadsskoler, Københavns 
Universitet samt de to store godsbesiddere, Sorø Akademi og Herlufsholm. Endelig 
er den sidste kategori en restkategori, der indeholder både godsejere, som ikke 
kunne grupperes inden for de ovenstående kategorier, og gårde, som hørte under 
hovedgårde uden for undersøgelsesområdet. Særligt Riberhus og hovedgårdene i den 
østlige del af  Nordsjælland fylder her.

Figur 3.22: Bøndergods 1662 efter ejerforhold.
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Det er åbenlyst, at kronens gods var langt mindre orienteret mod hovedgårdsdrift 
end det privatejede. Kronen havde kun 7,9 % af  hovedgårdene og 13,0 % af  
hovedgårdshartkornet, men 26% af  bøndergårdene og 27 % af  bondehartkornet, 
hvor de private godsejere rådede over næsten alle andre hovedgårde, men kun ca. 60% 
af  bondejorden. I gennemsnit havde kronen 254,5 gårde per hovedgård, mens der 
på den privatejede jord var 54,4 fæstegårde per hovedgård. For hver tønde hartkorn 
hovedgårdsjord (1688) under Kronen gik der 27,4 tønder hartkorn bøndergods 
(1662), mens der på den privatejede jord kun gik 9 tønder. 

 Både for krongods og privatejet gods gælder i øvrigt, at en del af  det reelt var uden 
tilknytning til en hovedgård. Det gælder markant for en – desværre – ukendt andel af  
det privatejede gods, der var angivet som ejet af  enkeltpersoner. Hvis man alene tager 
det privatejede gods, der udtrykkelig hørte til hovedgårde, gik der kun 32,4 fæstegårde 
per hovedgård og kun 5,8 tønder bondehartkorn per tønde hovedgårdshartkorn. 
Dette tal er dog omvendt for lavt. Uden dybere korrektion af  materialet kan vi kun 
fastslå, at der var et sted mellem 32 og 54 fæstegårde per privat hovedgård og et 
sted mellem 6 og 9 tønder fæstehartkorn per tønde hovedgårdshartkorn. Under 
alle omstændigheder betyder det imidlertid, at hovedgårdenes relative betydning 
var mindst tre gange større end på krongodset for slet ikke at tale om kirke- og 
institutionsgodset, hvor der stort set ikke var hovedgårde.

 Eneejede bebyggelser
Et andet mål for godsstrukturens styrke inden for en region eller en ejergrupper er 
andelen af  gårde beliggende i landsbyer, som kun har én ejer. Andelen er interessant, 
både fordi den viser i hvor stort omfang, at det var lykkes hovedgårdene at samle hele 
bebyggelser, og fordi en eneejet landsby var langt lettere at egalisere – omlægning og 
ensretning af  landgilden og persillerne. Eneejede landsbyer kunne også nedlægges, 
såfremt en godsejer ønskede at udvide hovedgårdsdriften på bekostning af  
bøndergårde. Ved eneejede bebyggelser havde godsejeren en betydelig større magt, 
end hvis bebyggelsen var delt mellem flere ejere. Selv hvis kun én bøndergård i en 
landsby for eksempel hørte under kirken, mens alle de øvrige bøndergårde hørte 
under den lokale hovedgård, kunne en omstrukturering i landsbyen skabe problemer 
for godsejeren, da han måtte få en aftale i stand gennem forhandling. 
 I figur 3.23 er angivet, hvor stor en andel af  bøndergårdene, der lå i eneejede lands-
byer inden for hver ejergruppe. Såfremt bare én gård i en landsby havde en anden ejer 
end de øvrige, er disse ikke regnet for eneejede. Som et eksempel kan tages en fiktiv 
hovedgård, der havde tilliggende bøndergårde i tre landsbyer: Alle fire gårde i den før-
ste landsby, fem ud af  seks i den anden og 11 ud af  18 i den tredje. Denne hovedgård 
ville kun have fire ud af  dens 20 gårde svarende til 20 % i eneejede landsbyer.
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 Kun lige godt en tredjedel af  de bøndergårde, der fandtes i landsbyer med mindst 
to gårde, lå i eneejede bebyggelser. Andelen faldt desuden lidt, jo større landsbyen 
var, og hvis kun de middelstore og store landsbyer med mindst fem gårde inddrages, 
var andelen 31,2 % af  det samlede antal bøndergårde i undersøgelsen.
 Det mest interessante her er dog de store forskelle ejergrupperne imellem. Kronen 
var markant overrepræsenteret. Knap halvdelen af  Kronens bøndergårde (46,0 %) 
lå i eneejede landsbyer. Der var dog store forskelle imellem de enkelte kongelige 
godskomplekser, og det var særligt omkring de store kronhovedgårde, at praktisk 
taget alle bøndergårdene i næsten alle landsbyer hørte under Kronen. Som eksempel 
kan nævnes egnen omkring Skanderborg, Koldinghus, Ringsted, Dragsholm og 
Frederiksborg – det vil sige de store godser, som allerede Frederik II gjorde store 
bestræbelser på at arrondere. Omvendt havde Kronen særligt i de mere ufrugtbare 
egne med spredte bebyggelser i Vest- og Nordjylland typisk kun en del af  gårdene 
i de enkelte landsbyer. Endelig fandtes der en mellemkategori i egne, hvor Kronen 
ganske vist ejede næsten alle bøndergårde, men hvor der ikke sjældent var en enkelt 
gård eller to i landsbyen, som hørte under en nærliggende kirke, en skole eller et 
hospital. Falster var et godt eksempel på dette.

Figur 3.23: Andelen af  gårde (%) i landsbyer med henholdsvis mindst to og fem gårde, hvor hele bebyggelsen kun 

havde én ejer. Degneboliger og præstegårde indgår ikke i undersøgelsen. 

 Af  de gårde, der udtrykkeligt angives at høre til private hovedgårde, lå 37,4 % i 
eneejede landsbyer. Det er en noget lavere andel end ved krongodserne. De eneejede 
bebyggelser under private hovedgårde var mere jævnt fordelt ud over Danmark. 
Mens Kronen havde store koncentrationer af  eneejede landsbyer under flere af  
de største hovedgårde, var der ved de privatejede store forskelle mellem de mange 
godser. Bøndergårdene angivet under enkeltpersoner var kun i 20,0 % af  tilfældene 
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beliggende i eneejede landsbyer. Stikprøver peger i øvrigt på, at de fleste af  de 
eneejede landsbyer under denne kategori reelt hørte under hovedgårde, så det private 
gods uden hovedgårdstilknytning har helt overvejende været i landsbyer med flere 
ejere.
 Mens skolegodset på grund af  de mange bøndergårde under Herlufsholm og 
Sorø havde mange eneejede landsbyer, var de sidste ejergrupper kendetegnet ved 
ganske få eneejede landsbyer. Ved både hospitalsgods, præste- og kirkegods samt 
restkategorien var kun under en tiendedel af  bøndergårdene beliggende i eneejede 
landsbyer. I mange tilfælde var det kun en enkelt gård i landsbyen, som hørte under 
kirken, præsten eller hospitalet.

Egnsgennemsnittet, målt inden for en mil, af  andelen af  gårde beliggende i 
eneejede landsbyer, ses i figur 3.24. Højkoncentrationsområderne, hvor eneejede 
landsbyer dominerede, fandtes på Øerne og i Østjylland og var sammenfaldende 
med krongodsets kerneområder. Det var særligt de store krongodser, der havde en 
så høj koncentration af  bøndergårde i store og sammenhængende områder, at de 
kunne ændre egnsgennemsnittet markant. De private hovedgårde var ofte mindre og 
lå dertil ofte tæt på andre hovedgårde, der ikke sjældent havde en anden godsstruktur. 
Derfor vil egnsgennemsnittet oftest blive udlignet her. Bemærk for eksempel Fyn, der 
med særdeles mange små private hovedgårde, havde en særlig lav andel af  eneejede 
landsbyer. Kun mindre områder på krongodset ved Odense samt tæt på to større 
private godser, Hvedholm vest for Fåborg og Valdemars Slot på Tåsinge, kom over 
landsgennemsnittet.
 Målt i procent var der ca. lige så mange eneejede landsbyer i Nord- og Vestjylland 
som i den øvrige del af  landet. De vest- og nordjyske eneejede landsbyer var dog mere 
spredte – de klumpede sig ikke sammen i større sammenhængende områder, som det 
til dels kunne ses i Østdanmark. Da hovedgårdene var mindre og mere spredte i 
Nord- og Vestjylland, og da godsstrukturen generelt fremstår svagere, kan den relativt 
høje andel af  eneejede landsbyer måske synes overraskende. En del af  forklaringen 
kan dog være, at det var lettere at samle hele landsbyer i Vest- og Nordjylland: Dels 
var der ikke så mange hovedgårde at konkurrere med, dels var bebyggelserne færre 
og mindre. Det har ganske enkelt været lettere for et gods at erhverve alle gårdene i 
en landsby her. Dette forklarer dog ikke forholdene i Limfjordsområdet, der fremstår 
som en egn med en uforholdsmæssig svag godsstruktur.



91

Figur 3.24: Egnsgennemsnit 1662. Andel af  bøndergårde inden for en mil beliggende i eneejede landsbyer med 

mindst to gårde. Hver pixel, dækkende et areal på en km2, viser gennemsnittet for den omkringliggende egn. 

Enkeltgårde, hovedgårde, degneboliger og præstegårde indgår ikke i kortlægningen.
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Figur 3.25: Ejerlav efter eneejede landsbyer med mindst to gårde 1662. * Såfremt der var både eneejede og 

ikke eneejede landsbyer i samme ejerlav, er disse markeret med lyserødt. Enkeltgårde, hovedgårde, degneboliger og 

præstegårde indgår ikke i kortlægningen. 

 Samlet karakteristik af  godsstrukturen 1662
Ejeroplysningerne, som har været centrale i dette afsnit, må betragtes som de mest 
problematiske i 1662-matriklen. Mens der ved både udsæds- og landgildeangivelserne 
nok kan findes fejlregistreringer, så er disse dog få og usystematiske. Ved angivelser 
af  gårdenes ejere var der en betydelig andel (21,1 %), som umiddelbart ikke kunne 
klassificeres til andet end ’enkeltperson’, selvom hovedparten af  disse må forventes 
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at have været gods under en privat hovedgård. Samtidigt var der flere af  de mindre 
hovedgårde, som i matriklen ikke havde bøndergårde angivet under sig, da disse 
bøndergårde var opført under den centrale og ofte største hovedgård i et større 
godssystem med flere hovedgårde. Løsningen på disse kildemæssige problemer ville 
kræve inddragelse af  en række andre kilder, hvilket er uden for denne afhandlings 
rammer. Der er således en vis fejlmargen i de præsenterede undersøgelser. Når 
undersøgelserne alligevel her er præsenteret i deres helhed, skyldes det, at det er min 
vurdering, at fejlkilderne ikke har haft større betydning på de fundne hovedtendenser, 
der fremstår systematiske og klare på landsdækkende og regionalt niveau.

 Godsstrukturen var betydeligt mere varieret end de øvrige undersøgte elementer. 
Dette skyldes primært, at særligt tre forhold havde stor betydning for godsstrukturen:

1) Den væsentligste faktor var ejerforholdene. Krongodserne var for eksempel indrettet 
ganske forskelligt fra de private godser, idet Kronen kun havde meget få hovedgårde. 
De var ofte ganske store, men samlet set fyldte hovedgårdsdriften kun lidt, da der var 
langt flere bøndergårde per tønde hartkorn hovedgårdsjord. Hvis al hovedgårdsjorden 
havde været dyrket ved ligeligt hoveri mellem de enkelte bøndergårde under hver 
hovedgård, skulle en gård under en privat hovedgård yde tre til fem gange så meget 
arbejde, som en gård under en kronhovedgård. Sådan kan det naturligvis ikke stilles op 
i virkeligheden, for en del af  bøndergårdene ydede slet ikke hoveri, nogle kun lidt og 
andre meget. Dertil kommer, at hoveriet ikke kun foregik på selve hovedgårdsjorden. 
Det skal også pointeres, at der kunne være stor forskel mellem de enkelte private 
godser og i endnu større grad mellem de enkelte krongodser. Men det er stadig 
tydeligt, at de to ejergrupper havde indrettet deres godser ganske forskelligt.

2) En del af  forklaringen på forskellene mellem godserne var, at hovedgårdenes stør-
relse og godsets struktur var afhængigt af  bebyggelsesstrukturen omkring hovedgården. 
Særligt hvis hovedgårdsjorden spillede en relativt stor rolle, var det nødvendigt med 
mange bøndergårde samlet omkring hovedgården til hoveri. Dette var ikke muligt, 
såfremt bøndergårdene var så spredte som i for eksempel Vest- og Nordjylland. Stør-
re hovedgårde fandtes derfor kun, hvor der var en tilsvarende stor koncentration af  
bøndergårde.

3) Endelig må hovedgårdenes størrelse og fordeling ses i relation til produktions-
landskabet. Hovedgårdene havde en tendens til at ligge nær ved eller i skovegne; dels 
på grund af  skovens egne ressourcer, dels fordi der ofte også var mange græsnings-
arealer der. Netop græsningen var en forudsætning for studeproduktion, som mange 
godser satsede på i begyndelsen af  den tidlig moderne periode. Endelig lå de fleste 
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hovedgårde i gode, lerede og agerrige områder, men det gjorde de fleste bøndergårde 
også – der var således to grunde til denne tendens.

Udover relationen til disse tre forhold er der blevet argumenteret for de mange ligheder 
mellem godsstrukturen i Danmark og godsstrukturen i den del af  Slesvig, som havde 
Grundherrschaft eller et tostrenget godssystem. Også i denne del af  Slesvig var der 
store forskelle mellem privat-adeligt gods og godserne under landsherrerne, Kronen og 
hertugerne. Ligesom i Danmark var der på de adelige godser en relativ større vægt på 
hovedgårdsdriften, mens landsherrerne satsede helt eller primært på rentegods.

 Forskellen mellem Slesvig og Danmark i midten af  1600-tallet bestod blandt 
andet i, at landsherrernes godsdominans var mere udtalt i Slesvig (70 % i 1626),150 og 
at der efterfølgende ikke blev solgt ud af  godset, som tilfældet var i Danmark efter 
enevældets indførelse. Allerede i 1662 var de første gods- og kronudlæg i Danmark 
begyndt, og inden 1774 var næsten al krongodset afhændet.151 I løbet af  godt 100 år 
gennemgik Danmark dermed en markant transformation fra domænestat til skattestat. 
Det afhændede krongods blev til dels indrettet som de øvrige private godser. Der blev, 
særligt i slutningen af  1600-tallet, opført flere nye og typisk middelstore hovedgårde, 
som havde et moderat antal bøndergårde samlet tæt ved selve hovedgården. 

Forklaringsmodel over landskabet i tidlig moderne tid
De centrale elementer i landbosamfundet, som er beskrevet i de foregående afsnit, 
vil alle blive inddraget i kommende undersøgelser af  landgildens variationer. Men da 
de i høj grad også påvirkede hinanden, er det her nødvendigt at træde et skridt tilbage 
og prøve at få et overblik over relationerne mellem dem. Det vil blive gjort ved at 
udarbejde en model over relationerne mellem elementerne på regional og national 
skala i tidlig moderne tid.

 Der findes allerede en meget benyttet model over landskabet og landbosamfun-
det, nemlig Erland Porsmoses økonomiske model for den førindustrielle agrare be-
byggelse i figur 2.26, som først skal kommenteres. Porsmose benytter selv udtrykket 
bebyggelseshistorie, men begrebet skal forstås bredt. Ikke kun selve bebyggelsen stude-
res, men også den agrare udnyttelse og den påvirkning af  landskabet, som udgik fra 
bebyggelsen, sættes i fokus, da den var en forudsætning for de agrare bebyggelser. 
Han sætter lighedstegn mellem bebyggelserne og kulturlandskabet som helhed, så-
ledes at menneskets udnyttelse af, indpasning i og påvirkning af  landskabet er i cen-

150 Porskrog Rasmussen 2003: 241
151 Skrubbeltrang1978: 394
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trum.152 En grundlæggende antagelse hos Porsmose er, at de agrare bebyggelser må 
forstås og undersøges ud fra såvel naturgrundlaget, for eksempel jordbundsforhold 
og terræn, som de samfundsmæssige forhold. Dette illustreres i hans økonomiske og 
lagdelte model ved, at bebyggelsen placeres i centrum:

Figur 3.26: Erland Porsmoses økonomiske model for den førindustrielle agrare bebyggelse. Fra Porsmose 1987b: 

7. Andre let modificerede udgaver af  samme model ses i Porsmose 1981: 25 og Porsmose 2006: 22.

Bebyggelsen står i centrum hos Porsmose, fordi den var udgangspunkt for udnyt-
telsen af  landskabet og dermed også for produktionens tilvejebringelse. Bebyggelsen 
var påvirket af  både ”kulturlandskabet fra neden” og ”kulturlandskabet fra oven”. Mens be-
byggelsen i dag primært er påvirket fra oven gennem statslig og overstatlig regulering 
samt af  de skiftende afsætningsmuligheder, så var den overvejende selvforsynende 
bebyggelse i det førindustrielle samfund primært påvirket af  kulturlandskabet fra 
neden: Bebyggelsen måtte tilpasses naturgrundlaget, driftsmulighederne og befolk-
ningstætheden, mens befolkningstætheden omvendt også var påvirket af  bebyggelse 
og udnyttelse. Allerede i middelalderen var der oven på de agrare bebyggelser en væ-
sentlig samfundsmæssig overbygning, som ernærede sig af  overskudsproduktionen 
gennem opkrævning af  afgifter og gennem handel, men denne overbygning påvir-
kede dengang kun bebyggelserne i mindre grad.153

 Porsmose pointerer selv, at ”modellen hverken er rigtig eller forkert, men derimod god eller 
dårlig alt efter, hvilken forklaringsværdi, den viser sig at have”. Selvom jeg kan tilslutte mig 
Porsmoses opfattelse af  et lagdelt kulturlandskab, hvor de agrare bebyggelser var 
afhængige og påvirket af  for eksempel naturgrundlaget og driftsmåderne, og hvor 
der over de agrare bebyggelser var en samfundsmæssig overbygning, som levede af  
overskudsproduktionen, mener jeg alligevel, at modellen har en række svagheder – i 
det mindste for problemstillingen i denne afhandling. Porsmose sætter ét element i 
152 Porsmose 1987b: 5
153 Porsmose 1981: 25-26, Porsmose 1987b: 6-8, Porsmose 2006: 22-23
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centrum, bebyggelsen, hvorfra der udgår en række andre faktorer, der både påvirkede 
bebyggelsen, men som også selv blev påvirket af  bebyggelsen. Begrundelsen for at 
sætte bebyggelsen i centrum er, at den repræsenterede udnyttelsen af  naturlandskabet 
og dermed produktionsgrundlaget for landbefolkningen, men helt så enkelt er det ikke. 
Valget må også forstås som Porsmoses middel til undersøgelse af  de fynske landsbyers 
udvikling fra år 1000 til 1700, således som målet blev opstillet i hans afhandling fra 
1981. Det er til dette formål – studier af  bebyggelsernes struktur og udvikling – at 
modellen blev udviklet, og modellen er ikke nødvendigvis brugbar ved alle typer 
af  landbo- eller landbrugshistoriske studier. Helt konkret er det i denne afhandling 
ikke muligt kun at se afgifterne, herunder landgilden, som udelukkende interagerende 
med bebyggelsen, uanset hvordan og hvor bredt begrebet bebyggelse måtte blive 
defineret. Porsmoses bebyggelseshistoriske model er derfor ikke hensigtsmæssig som 
ramme for de kommende diskussioner i denne afhandling. Dette skyldes primært, at 
Porsmose sætter ét begreb, bebyggelsen, i centrum, mens der her må fokuseres på 
relationerne mellem begreberne eller elementerne, således at landgilden i afhandlingens 
afslutning kan placeres i forhold til disse og til deres relationer.
 Når der i den nye model, se figur 3.27, ikke inddrages flere forhold skyldes det 
primært ønsket om at anvende en så simpel og dermed overskuelig model som muligt. 
Fravalget af  andre elementer i modellen skal altså ikke ses som udtryk for, at disse 
ikke indvirkede på landgilden eller på de elementer, som er medtaget. For eksempel 
kan den tidligere omtalte atypiske bebyggelsesstruktur på Bornholm og i Struer-
Lemvig-området ikke forklares ud fra modellen: Her må andre forklaringselementer 
inddrages. Påstanden er alene, at de medtagne elementer er de mest centrale for 
landbosamfundet og relationen mellem elementerne i tidlig moderne tid.
 I modellen indgår begreber som tid og mennesket ikke eksplicit. Dette skyldes, at 
den tidsmæssige udvikling og menneskets ageren ligger implicit i hele modellen: Det 
er i sidste ende mennesket, som over tid udnytter, skaber og ændrer landskabet og 
samfundet, men dette sker inden for en række rammer, som modellen forsøger at 
illustrere. Endelig skal det fremhæves, at modellen forsøger at beskrive relationerne 
mellem elementerne på et regionalt og nationalt niveau.
 I figur 3.27 ses den udarbejdede model over relationerne mellem elementerne. 
Selvom en vis påvirkning er uomtvistelig mellem de fleste elementer, er det særligt 
visse relationer, illustreret med tykke pile, som dominerer: Naturgrundlagets 
indflydelse på produktionslandskabet, produktionslandskabets indflydelse på såvel 
bebyggelses- som godsstrukturen, den gensidige påvirkning mellem godsstrukturen 
og bebyggelsesstrukturen samt den gensidige påvirkning mellem godsstrukturen og 
ejerforhold.
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Figur 3.27: Model over relationerne mellem centrale elementer i landbosamfundet på regionalt/nationalt niveau 

i tidlig moderne tid. 
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 Endelig påvirkede udefrakommende forhold, som den statslige regulering og handels-
forholdene, også landbosamfundet som helhed. Landbosamfundet var ikke et lukket 
system, idet det var påvirket af  og påvirkede det omkringliggende samfund. I tidlig 
moderne tid var den statslige indgriben i selve produktionslandskabet ikke i nærhe-
den af  den nutidige EU- og statslige detailregulering af  landbrug og produktion. 
Der blev ganske vist udstedt nogle påbud og reguleringer – særligt om beskyttelse af  
skovene, der var i tilbagegang, og om bekæmpelse af  sandflugtsområderne. Sådanne 
reguleringer af  produktionslandskabet var dog relativt få, og det er dertil omdiskute-
ret, i hvilken grad de fik den ønskede effekt.154 Staten udstedte til gengæld en række 
reguleringer af  bebyggelsesforhold, for eksempel forbud mod gårddelinger, af  gods-
strukturen, for eksempel skattefrihed for gårde tæt på hovedgårdene, og af  ejerfor-
hold, for eksempel var det i lange perioder forbeholdt Kronen og adelen at eje gods. 
 Markedets indflydelse på landbosamfundet kan ses på flere niveauer. På det 
lokale niveau kan nævnes købstædernes indflydelse på det umiddelbare opland, hvor 
der mange steder var en mere intensiv landbrugsproduktion til købstadsmarkedet 
og til de bedre eksportmuligheder derfra.155 Men som det vil blive gennemgået 
nærmere i kapitel 6, kan der også på landsdelsniveau spores en indflydelse fra 
handlen på landbrugsproduktionen: Eksportmuligheder var forskellige i de enkelte 
landsdele, ikke mindst mellem Jylland og Sjælland, og det påvirkede produktionen. 
Handelsforholdene påvirkede altså særligt selve produktionslandskabet, men gennem 
dette også hele landbosamfundet.
Som det er vist såvel i de foregående afsnit som i flere tidligere afhandlinger og 
undersøgelser156 var den agrare produktion før mekaniseringen og fremkomsten af  
kunstgødning og kunstvanding i høj grad tilpasset naturgrundlaget: For eksempel 
gav de næringsfattige sandjorder kun et lavt kornudbytte, og der var derfor i disse 
områder en større vægtning af  den ekstensive animalske produktion. Også selve 
terrænet kunne sætte en øvre ramme for intensiteten af  produktionen. Dette var 
både tilfældet direkte ved, at stejle skråninger og lavt beliggende samt vandlidende 
områder ikke kunne dyrkes, men også indirekte kunne terrænet påvirke produktionen 
ved, at de få steder, som kunne opdyrkes, var for små og spredte i et kuperet landskab 
til, at dyrkning kunne betale sig. Det var i disse områder ofte mere hensigtsmæssigt at 
lade hele dette landskab stå hen i for eksempel skov. 
 Mens produktionen var tilpasset naturgrundlaget, var der kun få muligheder for at 
ændre naturgrundlaget. Det er først under landboreformerne, at mergling, det vil sige 
udkørsel af  særlig lerrig og kalkblandet jord på markerne, vandt frem. Først endnu 
senere blev dræningen så effektiv, at selv vandlidende områder kunne opdyrkes. Med 

154 Fritzbøger 2001: 370-374
155 Dam & Jakobsen 2008: 122-123
156 Frandsen 1983, Møller & Porsmose 1997, Rømer 2004 og Dam 2004
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nutidens mekanisering, kunstgødning, kunstvanding, større udvalg af  afgrøder med 
videre har det konventionelle landbrug langt hen ad vejen frigjort sig fra den tidligere 
afhængighed af  naturgrundlaget. I tidlig moderne tid satte naturgrundlaget derimod 
en række forskellige begrænsninger, som der kun i ringe grad kunne ændres på.
 Der kan konstateres en sammenhæng mellem bebyggelsesstrukturen og natur-
grundlaget, men bebyggelsesstrukturen var kun i ringe grad direkte påvirket af  natur-
grundlaget: Med undtagelse af  enkelte områder, såsom særligt store vådbundsområ-
der og særligt stejlt terræn, var det over hele landet fysisk muligt at anlægge en gård eller 
en landsby inden for nogle få hundrede meter af  et vilkårligt sted. Til gengæld fandtes 
der mange større områder, som indeholdt så få dyrkningsmæssige ressourcer, at folk 
ikke kunne leve af  produktionslandskabet, med mindre der var store arealer under 
hver gård. Når det for eksempel var almindeligt med enkeltgårde i Vestjylland og i 
Vissenbjerg-området skyldtes det jo ikke direkte naturgrundlaget; det ville i teorien 
være muligt at anlægge landsbyer her på de henholdsvis sandede jorder og kuperet 
terræn. Sammenhængen er indirekte, idet disse landskabstyper kun gav mulighed for 
et ekstensivt produktionslandskab, hvorfor bebyggelsestætheden kun kunne blive lav.
 Godsstrukturen var kraftigt påvirket af  produktionslandskabet i forbindelse 
med selve hovedgårdsdriften, ligesom den var kraftigt påvirket og afhængig af  
bebyggelsesstrukturen på grund af  især behovet for hoveri fra de omkringliggende 
bøndergårde. Dermed afspejler modellen til dels også de to økonomiske ben, som 
godssystemerne hvilede på, nemlig egenproduktion på hovedgårdsjorderne og 
ydelser fra bøndergårdene. De to ben kan dog ikke adskilles i modellen, idet en 
af  bøndernes væsentlige ydelser, hoveriet, ofte var en forudsætning for driften af  
hovedgårdsjorderne.
 Hovedgårdenes udnyttelse og afhængighed af  produktionslandskabet var typisk 
ganske forskellig fra bøndergårdenes, ligesom den også skiftede over tid. Gennem-
gående var en større andel af  bønderejerlavene opdyrket og tilsået med korn, hvilket 
gav en større arealproduktivitet, det vil sige produktionsværdi i forhold til areal, som 
dermed kunne understøtte en større befolkning. Hovedgårdenes ejerlav havde deri-
mod en større andel af  skov samt eng og græsningsareal, da disse ressourcer, i det 
mindste i store dele af  1500- og 1600-tallet, gav en højere kapitalproduktivitet – af-
kast i forhold til udgifter. Skovene er i øvrigt et kapitel for sig, idet udnyttelsen ikke 
kun var økonomisk men også socialt og kulturelt vigtig for mange hovedgårdsejere på 
grund af  jagten. Det var ikke mindst tilfældet for den største kongelige godssamler, 
Frederik II, som specifikt nævner jagt i forbindelse med den store kongelige godsar-
ronderingen i 1500-tallet.157 Produktionslandskabets udnyttelse og dettes betydning 
for bebyggelses- og godsstrukturen var således forskellig over tid og sted – og der-

157 Gissel 1968: 233
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med må det endnu en gang påpeges, at mennesket og tiden implicit er indbygget i 
hele modellen.

 Det kan diskuteres, om pilen gående fra godsstruktur til bebyggelsesstruktur kun 
skulle gøres halvtyk, da påvirkningen i retning hen mod godsstrukturen fremstår flere 
gange større end påvirkning i retning bort fra godsstrukturen. Godsstrukturen var 
mere påvirket af  produktionslandskabet og bebyggelsesstrukturen end omvendt. Selve 
hovedgårdsdriften måtte tilpasses produktionslandskabet, der igen måtte tilpasses 
naturgrundlaget, ligesom godsstrukturen måtte tilpasses bebyggelsesstrukturen, da 
der ikke bare kunne oprettes nye bøndergårde, uden at det gik ud over de allerede 
eksisterende gårdes ydeevne. Omvendt er det uomtvisteligt, at påvirkningen også 
gik den anden vej: Godserne påvirkede i særlig grad bebyggelsesstrukturen i det 
umiddelbare opland, hvor der i perioden blev nedlagt flere bøndergårde. Dertil kan 
der nævnes to eksempler på, at godsstrukturen og hovedgårdene kunne påvirke 
bebyggelsesstrukturen uden for hovedgårdsejerlavet. For det første skete det 
gennem egaliseringerne, hvor bøndergårdenes størrelse blev udjævnet i en eller 
flere standardstørrelser for hver landsby. For det andet kan der som minimum i 
den sydlige del af  Nørrejylland konstateres en tendens til flere husmandsbrug og 
mindre gårde tæt på hovedgårdene. Adam Schackes undersøgelser viser dog ”ikke 
en entydig sammenhæng”,158 og tendensen er tydeligst ved store godser, mens den ikke 
kan konstateres ved de små godser. Af  forklaringsmodeller foreslår Schacke tre 
muligheder. En mulighed er en bevidst strategi fra hovedgårdsejerne, der ønskede 
at have småbrug med ekstra arbejdskraft i nærheden til udførelse af  markarbejde på 
hovedgårdens jorder. En anden mulighed er, at småbrugene skulle være rester af  de 
gårde, som var blevet nedlagt i forbindelse med udvidelsen af  hovedgårdene, og en 
tredje mulighed er, at småbrugene var resultatet af  en øget egalisering.159 
 De næste kraftige relationer i modellen er mellem godsstrukturen og ejerforhold, 
hvor påvirkningen ligeledes gik begge veje. Som vist i de foregående afsnit, kunne 
de enkelte godser være indrettet ganske forskelligt, hvilket både kunne skyldes en 
indpasning til landskabet, men også forskellige godsejeres forskellige strategier i forhold 
til den mest optimale udnyttelse af  landskabet og bøndergodset. Her var forskellen 
mellem krongodset og de private godser særligt markant. Hvis man undersøger ét 
gods over tid, bliver det tillige tydeligt, hvordan strategierne kunne skifte alt efter tid 
og alt efter godsejer.160 Omvendt blev ejerforholdene også tilpasset den eksisterende 
godsstruktur: Alt efter ejernes strategier kunne bestemte typer af  godser være af  
særlig interesse. For eksempel kunne arealanvendelsen i selve hovedgårdsejerlavet, 

158 Schacke 2007: 226
159 Schacke 2007: 221-226
160 Se for eksempel Fritzbøger 1984
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arronderingsgraden, den geografiske beliggenhed og meget andet være afgørende 
for, om det var formålstjenligt for en godsejer at anlægge en ny hovedgård.
 Endelig var landbosamfundet som helhed påvirket af  den statslige regulering 
samt af  handels- og afsætningsmuligheder. Begge disse elementer kan bedst ses 
som ydre forhold, der påvirkede hele landbosamfundet på en række forskelligartede 
områder. Omvendt påvirkede landbosamfundet også den anden vej, primært gennem 
landbrugets helt dominerende rolle i den samlede økonomi.
 Helt konkret betyder konstateringen af  de internt relaterede elementer, at flere 
af  variationerne i landgilden i et eller andet omfang må forventes at have en relation 
til alle elementerne i modellen. For eksempel er en korrelation mellem en bestemt 
del af  landgilden og godsstrukturen ikke i sig selv et bevis for en årsagsbestemt 
sammenhæng. Måske skyldtes korrelation i dette tænkte tilfælde kun, at begge var 
påvirket af  produktionslandskabet. Ved analyserne er det derfor nødvendigt, så vidt 
det er kildemæssigt muligt, at foretage analyser af  mulige sammenhænge mellem 
landgilden og alle de elementer, som man kunne forvente måtte have en indvirkning 
på landgilden. I nogle tilfælde vil sammenfaldet mellem en bestemt del af  landgilden 
og ét element relativt set være ekstraordinært stort, hvilket kan indikere, at netop 
dette element var den primære årsagsbestemmende forklaring på variationen. Frem 
for alt er det nødvendigt at sætte korrelationsanalyser ind i en større kontekst: Giver 
sammenhængen mellem en del af  landgilden og et element eller forhold mening 
ud fra et overordnet kendskab til det datidige landbrugs produktionsmæssige og 
strukturelle niveau?
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4. Kornmål

Blandt ældre forskere inden for det historiske fagområde går der i dag historier om 
historikere, der er blevet mere eller mindre vanvittige i forsøget på at finde den endelige 
forklaring på de nordiske middelalderlige målforhold. Hvor meget sandhed, der er i 
historierne, er her mindre interessant. Alene det, at det giver mening at fortælle dem, 
siger noget om kompleksiteten af  emnet. Når målforholdene er så problematiske, 
skyldes det en række forhold, som tilsammen forstærker uvisheden: Ved hver 
usikkerhed og ved hver variation ganges disse i en vis forstand med hinanden, så 
der inden for hver undergruppe af  usikkerheder og variationer igen er en række 
undergrupper af  usikkerheder og variationer. Dermed er der også plads til mange 
forskellige tolkningsmuligheder.
 I det følgende vil jeg udelukkende give en overordnet introduktion og problema-
tisering af  kornmålene i middelalderen, og derefter gennemgå de forhold nærmere, 
som har direkte relevans for situationen i matriklen. I 1662-matriklen er kornmålene 
angivet efter regionale mål, som varierede markant fra egn til egn. Kornmålene har 
rødder tilbage til middelalderen, og først med rigsstandardiseringen af  målene i 1683 
fik Kongeriget ensartede mål. Da de regionale mål ikke tidligere er blevet kortlagt, er 
en gennemgang, kortlægning og problematisering af  disse derfor helt nødvendig for 
de kommende analyser.
 I Norden er de ældste skriftligt kendte kornmål enhederne mark, svarende til 8 øre, 
svarende til 24 ørtug eller ørte De tre betegnelser var oprindeligt også møntenheder, 
og de havde ligeledes et indbyrdes forhold på 1:8:24. Såfremt møntenhederne var 
oprindelsen til kornenhederne, har vi måske heri forklaringen på, at der i de fleste 
egne gik et forskelligt antal skæpper af  kornsorterne på de større enheder: I langt 
størstedelen af  det middelalderlige Danmark gik der 10 skæpper rug, 12 skæpper 
byg eller 20 skæpper havre til en ørte, og disse forhold svarede omtrentligt til 
kornsorternes pris, i det mindste i tidlig moderne tid. I 1600-1630, hvor de første 
større datamængder er fra, var prisindekset 100 for rug, 83 for byg og 50 for havre.161 
Nu kan meget jo have ændret sig siden middelalderen, men at forholdet overordnet 
har været stabilt, understøttes af  flere kilder – ikke mindst for havre som mange 
steder i middelalderen regnes til omtrent halv værdi af  byg og rug. En ørte korn 
havde således forskellig volumen alt efter, om der var tale om rug, byg eller havre, 
men havde omtrent samme værdi. Aakjær argumenterede for, at forskellene også 
kunne skyldes besåningsevne, hvor tæt kornet blev spredt på markerne, eller massefylde: 
10 skæpper rug, 12 skæpper byg eller 20 skæpper havre vejede omtrentligt det samme. 
Hvorom alting er, så kan alle tre forklaringsmodeller kun ses som muligheder, mens 

161 Statistiske meddelelser 4. række 15. bind 1904: 121-122
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det er sikkert, at forholdet 10:12:20 skæpper af  henholdsvis rug, byg og havre per 
ørte var gældende fra højmiddelalderen, muligvis før, og frem til standardisering i 
1683.162

 Pund og læst menes at være fra et andet og senere system – i det mindste slog 
målene først igennem i det 14. og 15. århundrede. Ofte, dog ikke i den nordligste 
halvdel af  Nørrejylland, svarede et pund til to ørte, mens en læst var identisk med 
en mark. Læsten fortrængte dog efterhånden markenheden. Hvis der ses bort fra 
den nordligste halvdel af  Nørrejylland, var forholdene i det nuværende Danmark 
dermed:

 1 mark = 1 læst = 8 øre = 12 pund = 24 ørte = 240 skæpper rug
 1 mark = 1 læst = 8 øre = 12 pund = 24 ørte = 288 skæpper byg
 1 mark = 1 læst = 8 øre = 12 pund = 24 ørte = 480 skæpper havre

Da skæppen hermed var den mindste enhed, og da den kun undtagelsesvis varierede 
efter kornsort, er spørgsmålet derfor, hvad skæppens volumen var. Svaret er, at den 
varierede kraftigt fra egn til egn, og at vi først er på sikker grund i tidlig moderne tid. 
Her kan konstateres egnsskæpper som den sjællandske, der var mere end tre gange så 
stor som morsingskæppen.
 Ved både mark, øre, ørte, læst, pund og skæpper gælder således, at disses volumen 
varierede voldsomt efter kornsort og egn. En ørte betød noget ganske forskelligt 
alt efter, om det var en ørte havre eller rug, og alt efter om der var regnet efter 
sjællandsk mål eller thymål. At der var behov for et fælles rummål, som kunne bruges 
på tværs af  egnene og på tværs af  varerne, kan ikke overraske. Dette nye fælles 
rummål, som slog i gennem i løbet af  senmiddelalderen, og som efterhånden blev 
den dominerende enhed, var tønden. Tønden menes indført fra det tyske område, 
og særligt Rostocks sildetønde, som i 1375 blev standard for hansestæderne, menes 
at have haft indflydelse. Som kornmål slog tønden dog først for alvor igennem i 
14- og 1500-tallet.163 Hvis der ses bort fra mere spekulative rekonstruktioner, er det 
usandsynligt, at tønderne varierede nævneværdigt regionalt. Den fynske tønde har 
muligvis været 1/13 mindre end den sjællandske, men dette må anses for en mindre 
afvigelse. Den danske rigstønde, defineret præcist for hele landet til 139,104 liter fra 
centralt hold, kom i 1602.164

 For at forstå de danske målsystemers udbredelse, deres forskelle og deres ligheder 
i 1662-matriklen kan det være nødvendigt at anskue dem fra forskellige niveauer. 
Mikroniveauet, hvor enheden, der tales om, er den enkelte gård, er nødvendigt, fordi 

162 Aakjær 1936: 206
163 Kulturhistorisk Leksikon XIX (1975): 57-63
164 Rasmussen 1967: 57, Aakjær 1936: 264
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enkelte gårde afveg fra de øvrige gårde i området. En gård kunne for eksempel følge et 
andet målsystem end de øvrige i landsbyen. Dette var dog tilsyneladende usædvanligt, 
og det væsentligste niveau i denne afhandling bliver derfor regionsniveauet, som 
er de større eller mindre, men altid sammenhængende, egne i landet, der med få 
undtagelser havde samme målsystem. Der var dog også en række ligheder mellem 
sæt af  målsystemer. Det gælder for eksempel målsystemerne vest for Storebælt, der 
bedst synes at kunne forstås ved at se på landet gennem den klassiske tredeling af  
landet i Nørrejylland/Fyn, Den sjællandske Øgruppe og Skånelandene, hvilket vil 
blive uddybet og diskuteret under afsnittet om landsdelsniveauet. Endelig findes der 
et fælles nationalt niveau i form af  det fællesdanske tøndemål.

Målsystemernes mikroniveau
Gårde, der fulgte et andet målsystem end de øvrige i landsbyen, var tilsyneladende 
et særsyn i 1660’erne. Det er dog relevant at diskutere disse undtagelser, da de både 
illustrerer kompleksiteten i de danske målsystemer før enevældens standardisering 
ca. 20 år senere, og fordi der findes en potentiel fejlkilde heri ved de kommende 
landsanalyser af  landgilden. Her vil der derfor blive gennemgået eksempler på gårde, 
som fulgte et regionalt målsystem, som ellers lå ganske langt fra gårdens placering. 
 Ved tre gårde i Vendsyssel var skæpperne i ålborgmål og ikke i det ellers sædvanlige 
lokale vendelbomål. Gårdene lå henholdsvis i Hvorup landsby (Hvorup Sogn, Kær 
Herred), Store Pandrup landsby (Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred) og Vester Torup 
landsby (Vester Torup Sogn, Vester Han Herred). Geografisk var disse gårde ganske 
spredte. Hvorup lå kun ca. 5 kilometer fra Ålborg, mens Store Pandrup og Vester 
Torup lå henholdsvis ca. 25 kilometer og ca. 50 kilometer fra Ålborg. Gårdene havde 
til gengæld det til fældes, at de alle tre var ejet af  Ålborg-institutioner. Gården i 
Hvorup var ejet af  Ålborg Hospital, og de to øvrige hørte under Ålborghus. Gårdenes 
landgilde blev altså her opgivet i ejernes primære målsystem – ikke efter det lokale 
målsystem. Det skal pointeres, at landgilden for de øvrige gårde i Vendsyssel, som var 
ejet af  Ålborghus og Ålborg Hospital, tilsyneladende blev angivet i det sædvanlige 
vendelbomål. De tre gårde var til gengæld de eneste i de tre større landsbyer, som 
var ejet af  Ålborg-institutioner, og hvor persillerne var angivet i skæpper. Der var to 
yderligere gårde under Ålborghus og hospitalet i de tre landsbyer, men disse havde 
ikke angivelser i skæpper, kun i tønder, hvorfor bemærkninger om vendelbo- og 
ålborgmål var irrelevant. 
 I Fleskum Herred fulgte 9 gårde, beliggende umiddelbart syd for Ålborg, 
viborgmål. Det gjaldt en gård i Klarup (Klarup Sogn) ejet af  Viborg Domkirke, to 
gårde i Storvorde (Storvorde Sogn) ejet af  Viborg Kapitel og hele den egaliserede 
landsby Gistrup på seks gårde (Nøvling Sogn), som var ejet af  Ålborg Hospital. 
Også her kan ses en sammenhæng mellem ejerne og målsystemet i de to førstnævnte 



105

landsbyer, men ikke i Gistrups tilfælde. Hvorfor Ålborg Hospital opkrævede i 
viborgskæppe ved en landsby umiddelbart syd for Ålborg er uklart.
 Brugen af  ribemålets tønder og ørter blev registreret fem gange, skønt dette mål 
ellers hørte hjemme syd for Kongeåen. Det var dels tilfældet ved tre enkeltgårde i 
Bølling herred, nemlig Nørregaard (Ølstrup Sogn), Gammelgård (Ølstrup Sogn) samt 
Bovsøgård (Stavning Sogn), og dels for to gårde i henholdsvis Lybæk og Sønderby 
landsbyer, begge beliggende i Hee sogn og Hind herred. Enkeltgårdene hørte alle 
under Ribe-institutioner; henholdsvis Ribe Hospital, Ribe Biskop og Riberhus. De to 
landsbygårde i Hee sogn hørte til gengæld til den nærliggende hovedgård Voldbjerg.
 Som eksemplerne viser, fandtes undtagelserne primært ved gårde, som hørte 
under kongelige ladegårde, kirkelige institutioner eller hospitalsstiftelser beliggende i 
købstæder med et andet regionalt målsystem. I stedet for at følge det lokale system i 
landsbyen, fulgte gårdene i disse tilfælde ejerinstitutionens målsystem eller mere præcist: 
Målsystemet, der fandtes i købstaden, hvor ejerinstitutionen lå.
 I alt er der kun registreret 27 sikre undtagelser fra det lokalt brugte målsystem 
foruden gårdene på limfjordsøen Fur, som vil blive omtalt separat herunder. Årsagen 
kunne tænkes at være, at der reelt var meget få undtagelser – forskellige målsystemer 
inden for én landsby må da mildt sagt også have været problematisk, da landgilden 
ofte var bestemmende for gårdenes sekundære resurser som græsning, høslæt og 
underskov. Til gengæld kunne det også frygtes, at ikke alle undtagelser er blevet 
registreret. Når først hartkornet var udregnet, var det mindre interessant, hvilket 
målsystem der var blevet benyttet. Det kunne i det mindste være tilfældet, såfremt 
tallene ikke skulle gennemgås igen, men det blev de netop i 1664-matriklen. Ikke desto 
mindre må det her være på sin plads at gøre sig nogle overvejelser om problemets 
potentielle omfang.
 Undtagelserne er kun fundet i Jylland, mens der ikke er registreret nogen på Øerne. 
Dette kan ikke overraske, da der på Øerne fandtes ét system for hele den sjællandske 
øgruppe og ét system for hele den fynske øgruppe. I Jylland stødte forskellige 
systemer sammen, og det er omkring disse grænser, vi finder undtagelserne. Som det 
blev vist med de tre gårde med ålborgskæpper i Vendsyssel, kunne målsystemer godt 
gå på tværs af  vandgrænser som eksempelvis Limfjorden, men Fyn og Sjælland var 
tilsyneladende så naturligt velafgrænsede landsdele, at det i højere grad var muligt at 
ensrette systemerne på disse øer.
 Vurderingen må blive, at det er usandsynligt, at samtlige undtagelser på mikroniveau 
er registreret, men at problemstillingen må anses for at være af  minimal betydning 
for de kommende landsdækkende analyser. Dels synes undtagelserne ikke at have 
været udbredte, dels fandtes de primært i overgangszonerne og her først og fremmest 
under kongelige godser og offentlige institutioner ved købstæderne, og dels ville et 
større omfang af  undtagelser være observerbart i databasen. Grundet landgildens 
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kompleksitet kan overensstemmelse mellem persillerne og det endelige hartkorn ikke 
altid kontrolleres, men det kunne større og ikke mindst systematiske afvigelser.

Målsystemernes regionsniveau
Med regionsniveau menes de sammenhængende områder, som jævnfør ovenstående 
med få undtagelser havde samme målsystem. Et målsystem, og dermed en region, 
kunne dog omfatte såvel et meget stort område som et ganske lille område: Det 
sjællandske mål og åbomålet dækkede for eksempel cirka en tredjedel af  Kongeriget 
hver, mens der omvendt fandtes målsystemer, som kun blev benyttet i et par herreder. 

Figur 4.1: De regionale målsystemer for korn i 1662-matriklen
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I figur 4.1 ses de danske kornmålsystemer anno 1662. Kortet og angivelserne af  
kornmålene herunder bygger, med mindre andet er angivet, på Karl-Erik Frandsens 
anvendte satser i sammenregninger på ekstraktarkene eller vedlagte papirer. Satserne 
angives i flere tilfælde at være taget direkte fra matriklen, mens det i andre tilfælde 
er uklart, hvad oprindelsen er. I tvivlstilfælde er der slået op i Rasmussen 1967 samt 
Aakjær 1936. 
 I de fleste egne anvendtes der fire mål: pund, ørter, tønder og skæpper. I nogle 
egne blev pund og ørter dog ikke benyttet, mens der andre steder også blev anvendt 
det store læstmål i matriklen. En gennemgang af  målene bliver hurtigt kompliceret at 
foretage, da definitionerne på målene varierer fra region til region og fra kornsort til 
kornsort. Fællesenheden i kongeriget var tønden, som med undtagelse af  Slesvig og 
Bornholm var den samme uanset, om man handlede havre i Vestjylland eller byg på 
Sjælland.

Sjællandsk mål. Det sjællandske kornmål dækkede hele Sjælland samt Møn, Falster 
og Lolland, hvilket svarede til 38 % af  hartkornet i 1662-matriklen. En tønde bestod 
af  seks skæpper, mens en ørte bestod af  henholdsvis 12 skæpper byg, 10 skæpper 
rug og 20 skæpper havre, hvilket var det typiske i Danmark. Et pund bestod af  to 
ørter. Det sjællandske mål synes at have været stabilt, og der er ikke fundet afvigelser 
fra målet på øgruppen. Svend Aakjær mente, at målet gik tilbage til højmiddelalderen 
eller før, og at sjællandsskæppen var grundlaget for skyldvurderingens landmål i 
1200-tallet.165

Figur 4.2: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund på den sjællandske øgruppe.

Åbomålet dækkede Fyn, Østjylland og det sydlige Nørrejylland eller godt en tredjedel 
af  hartkornet i 1662-matriklen. En tønde bestod af  8 åboskæpper, og skæppen var 
dermed 25 % mindre end den sjællandske. Selvom forholdet mellem skæpper og ørter 
var som på Sjælland, hvor en ørte svarede til henholdsvis 12 skæpper byg, 10 skæpper 
rug eller 20 skæpper havre, var åboørterne 25 % mindre end de sjællandske. Pundet 
svarede til to ørter. Kun tøndemålet var som det sjællandske. Modsat sjællandsmålet 
var Åbomålets ikke helt eneherskende i den jyske del af  sit udbredelsesområde. Der 

165 Aakjær 1936: 208
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er for eksempel fundet flere sikre eksempler på, at Ribemålet blev anvendt i den 
sydvestlige del af  Nørrejylland.

 

Figur 4.3: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund i åbomålet.

Viborgmålet dækkede området omkring Viborg, nemlig Fjends, Hids, Lysgård, 
Middelsom, Nørlyng, Rinds og Gislum herreder. Der gik 71/2 viborgskæpper på en 
tønde og 12, 10 og 20 skæpper per ørte byg, rug og havre. Til gengæld adskilte 
området sig ved, sammen med Ålborg, at 1 pund svarede til 2 tønder byg, 2 tøn-
der rug og 4 tønder havre. Pundenheden var dog ikke udbredt i området. Grænsen 
mellem viborg- og ålborgmålet var flydende166, og da der kun er små forskelle på de 
to kornmål, kan eventuelle undtagelser på mikroniveau være svære at konstatere. Ved 
enkelte af  gårdene er anført, at de fulgte ålborgmål.

Figur 4.4: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund ved Viborgmålet.

Ålborgmålet dækkede Fleskum, Hellum, Hindsted, Hornum, Slet og Års herreder, 
dvs. det meste af  Himmerland. Ålborgskæppen var lidt større end viborgskæppen, 
men fulgte derudover samme forhold til ørter og pund.

 

Figur 4.5: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund i ålborgmålet.

Vendelbomålet fandtes i hele Vendsyssel, inklusiv Han herred. Skæpperne var små, 
kun 1/12 tønde, svarende til halvdelen af  den sjællandske skæppe og en tredjedel 
mindre end åboskæppen. Ved både byg og rug svarede en ørte til 12 skæpper – hvilket 

166 Rasmussen 1967: 72, 76, Aakjær 1936: 212
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med andre ord betyder, at ørter og tønder for disse kornsorter var ens i Vendsyssel. 
I praksis blev ørtemålet da heller ikke brugt her ved 1662-matriklen. Ikke én gård 
havde korn opgivet i ørter, heller ikke ved havre. Til gengæld ydede enkelte landgilde 
i pund, som svarede til det dobbelte af  ørterne. 

Figur 4.6: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund i vendelbomålet. Tallene i parenteserne bygger på 

Aakjær (1936: 204) og Rasmussen (1967: 92, 94). 

Thymålet fandtes i Thy, hvilket vil sige Hillerslev, Hundborg, Hassing og Refs 
herreder. Skæpperne var landets næstmindste, kun 1/18 tønde, hvilket svarede til en 
tredjedel af  den sjællandske skæppe og lige knap halvdelen af  åboskæppen. Ved både 
byg og rug svarede en ørte som i Vendsyssel til 12 skæpper – ørter var altså her 
mindre end tøndemålet. Pund svarede til henholdsvis 2 tønder ved byg og rug, men 4 
tønder ved havre. Tallene bygger her stort set på sekundære kilder,167 da kornet i Thy 
næsten udelukkende, ifølge matriklens oplysninger, blev angivet i tønder. Kun ved 14 
gårde i 10 landsbyer fordelt over hele regionen blev den særlige thyskæppe benyttet. 
Ørter er slet ikke konstateret, mens kun to gårde havde kornet angivet i pund. De to 
gårde hørte begge under Ørum hovedgård, og de lå begge i Skyum landsby (Skyum 
sogn, Hassing herred). Ved de øvrige godt 2.000 gårde blev kornet udelukkende 
angivet i tønder, hvilket må have været praktisk, da egnens øvrige mål adskilte sig 
markant fra de mest udbredte.

Figur 4.7: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund ved thymålet. Tallene i parenteserne bygger på Aakjær 

(1936: 211) og Rasmussen (1967: 82, 92).

Morsingmålet. Limfjordsøen Mors havde sit eget målsystem, som dog havde meget 
tilfælles med thymålet – eneste forskel var at skæppen var lidt mindre, 1/20 tønde og 
dermed landets mindste. Der blev tilsyneladende slet ikke anvendt ørte- eller pundmål. 
Morsingskæpperne var heller ikke udbredte; kun seks ud af  knap 800 kornydende 

167  Aakjær 1936: 204, Rasmussen 1967: 92, 94
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gårde anvendte den – de øvrige kornmængder var angivet i tønder. Ligheden med 
thymålet, der ligeledes havde en meget lille skæppe, er dermed slående.

Figur 4.8: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund ved morsingmålet.

Sallingmål. Det særlige sallingmål dækkede hele halvøen, det vil sige herrederne 
Harre, Nørre Salling, Rødding og Hindborg. Som i Vendsyssel gik der 12 lokale 
skæpper på en tønde. Brugen af  ørtemålene var udbredt, skønt ørtugen var lig tønden 
ved rug (12 skæpper) og kun lidt større end tønden ved byg (14 skæpper). Også her 
havde man altså en ørtug med andre skæppetal end de normale. Årsagen til den 
udbredte brug af  ørtugmål er ikke umiddelbart forståelig, men samme forhold kan 
konstateres i områder syd herfor ved hardsysselmål og Skodborg/Vandfuld-målet. 
To gårde i Rybjerg landsby (Rybjerg sogn, Nørre Salling herred) og Møgeltorum 
(Møgeltorum sogn, Harre herred) havde henholdsvis et og to pund byg angivet, men 
ellers bruges pundmål ikke. 

Figur 4.9: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund ved Sallingmålet. Pundets volumenstørrelse er ukendt, 

men sandsynligvis det dobbelte af  en ørte. På Fur blev anvendt en ukendt byskæppe.

Skodborg/Vandfuld-målet fandtes udelukkende i herrederne Skodborg og Vand-
fuld syd for Limfjorden og ved Vesterhavet. Det mindede om Sallingmålet, idet der 
ligeledes gik 12 lokale skæpper på en tønde. En ørte rug og en ørte havre var dog lidt 
mindre her, henholdsvis 8 og 24 skæpper. Pundmålet blev ikke brugt i matriklen.

Figur 4.10: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund ved Skodborg/Vandfuld-målet.
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Det vestjyske mål fandtes i størstedelen af  Vestjylland; Bølling, Ginding, Hammerum, 
Hind, Hjerm, Nørre Horne, Ulfborg og i Horne herreder. Det mindede meget om 
åbomålet, men skæppen var lidt mindre; en tiendedel tønde.

Figur 4.11: Forholdet mellem skæppe, tønde, ørte og pund ved det vestjyske mål.

 Målsystemernes grænser
Der findes ikke kilder, som sikkert fastslår, hvordan og hvornår de regionale kornmål 
opstod. Eneste undtagelse er Skånelandene, som vil blive kommenteret i næste afsnit. 
Ikke desto mindre er der mange forhold, som peger på en nær sammenhæng mellem 
målene og den retslige inddeling i landet, tingene, hvor der i middelalderen var to 
niveauer på Øerne, herredstingene og landstingene, mens der mellem disse i Jylland 
også fandtes en tredje: sysseltingene.

1) Landstingene var øverste retsenhed. I historielitteraturen omtales landstingene ofte 
i forbindelse med kongehyldning, skatteudskrivelser og retssager, som ikke kunne 
løftes af  herredstingene. Men derudover var en væsentlig opgave også tinglysning 
i forbindelse med godssalg, mageskifter, godsgaver og godsstridigheder, der gik 
ud over et enkelt herreds grænser. Alt andet lige ville dette arbejde være betydeligt 
lettere, såfremt målene for bøndergodset var ens. Dette kan have givet anledning til, 
at man stræbte efter – eller ligefrem bestemte – at målene inden for retskredsen skulle 
harmoniseres.
 Der var i middelalderen tre hovedlandsting, hvor for eksempel kongehyldningerne 
foregik: Viborg, Ringsted og Lund. Men dertil fandtes en række mindre lande og 
landsting, som i varierende grad og i nogle tilfælde helt op til moderne tid varetog 
visse retsopgaver: Slesvig (Urnehoved), Fyn (Odense), et for hver af  øerne Als, 
Ærø, Langeland, Lolland, Falster, Møn, Bornholm samt endelig to i Halland og et i 
Blekinge.168

2) Sysseltingene kan kun konstateres med sikkerhed i Jylland, og Troels Dahlerup mener, 
at forklaringen på deres eksistens var ”af  rent praktiske hensyn [hvor] herredet fandtes for 
lille, [og] landet (Jylland) for stort”169. På de verdslige sysselting blev der blandt andet 
foretaget tinglysninger og skødninger ved mageskifter, salg og anden overdragelse af  
168 Historisk Atlas Danmark 1988: 52-53
169 Kulturhistorisk Leksikon XVII (1972): 649
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jordegods. Syslerne fik også særlig betydning for den gejstlige administration i form 
af  sysselprovstier, mens den verdslige betydning efterhånden mindskedes. Efter 
reformation forsvandt syslerne, såvel de gejstlige som de verdslige.170

 Ud fra overstående argumentation for, at landstinget – direkte eller indirekte – var 
normgivende for kornmålene, kunne man forvente, at der var stor overensstemmelse 
mellem syslerne og kornmålene, hvilket da også var tilfældet på hele halvøen på 
nær omkring Viborg og det derved liggende Ommer Syssel, markeret med VI på 
nedenstående kortudsnit af  Danmarks ældste administrative inddeling fra Historisk 
Atlas Danmark (1988).

Figur 4.12: Herreder, sysler og stifter i middelalderen (Historisk Atlas Danmark 1988: 52).

170 Kulturhistorisk Leksikon XVII (1972): 649-650
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Figur 4.13: De regionale målsystemer for korn. Se evt. figur 4.1 for målområdernes navne.

Figur 4.14: Sammenhængen mellem syslerne (figur 4.12) og målsystemerne (figur 4.13). Romertallene angiver 

sysselnumrene i figur 4.12.
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Et syssel kunne være opdelt i flere målsystemer (Salling og Hard), ligesom flere sysler 
kunne have et fælles kornmål, hvilket var tilfældet med åbomålet. Men egentlige 
undtagelser, hvor sysselgrænserne ikke fulgte kornmålsgrænserne, fandtes kun 
omkring Ommer Syssel ved Viborg. Det drejede sig om Fjends herred, der fulgte 
Viborgmål, men som hørte til Salling syssel, Sønderlyng, der fulgte åbomålet, 
men hørte til Ommer Syssel, samt endelig Rinds og Gislum herreder, som fulgte 
Viborgmål, men hørte til Himmer Syssel. I Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk 
Middelalder fremhæver Troels Dahlerup to områder, hvor sysselgrænserne må anses 
for usikre; dels Han Herred som i nogle tilfælde syntes at høre til Vendsyssel og i 
andre henseender til Thy Syssel, og dels området omkring Viborg, hvor der menes at 
være sket ændringer.171 Han henviser til Mogens Lebech, hvis sysselkortlægning netop 
afviger fra det ovenstående sysselkort ved Viborg og Ommer Syssel.172 Tre af  de fire 
afvigende herreder, Sønderlyng, Rinds og Gislum, har her sysseltilknytning passende 
overens med kornmålene. Til gengæld ligger herreder mellem Hobro og Randers 
Fjord til Ommer Syssel. Derudover er sysselgrænserne angivet i overensstemmelse 
med hinanden. I kildemæssig henseende er problemet, at der kun er få og usikre 
kilder til de verdslige sysler, mens der findes flere til de gejstlige. Hvorvidt og i givet 
fald hvor meget der er sket af  ændringer i løbet af  middelalderen, og hvor stor 
forskellen er mellem de gejstlige og de verdslige er usikkert. Det vigtigste her er dog 
at fremhæve usikkerhederne omkring Ommer Syssel.

3) Herrederne var det laveste niveau i retshierarkiet. Mange mindre retstvister, 
domfældelser og tinglysninger inden for herredets grænser blev afgjort ved denne 
lokale instans. I de tilfælde, hvor der var flere målsystemer i et syssel, fulgte disse 
da også herredsgrænserne. Dette gælder således det mål, som fandtes i Vandfuld og 
Skodborg herreder, samt i Salling Syssel, hvor området var delt i de to afgrænsede 
områder, Salling og Mors, samt Fjends herred, der fulgte Viborgmålet.

Som tidligere pointeret kunne der findes undtagelser ned på gårdniveau, og en gård 
kunne i særlige tilfælde følge andre systemer end alle de øvrige i en landsby. På nær 
disse undtagelser var der så stor overensstemmelse mellem kornmålsområderne og den 
administrative inddeling i middelalderen, at der må have fundet en vis samordning og 
organisering sted. Udgangspunktet må have været tingene: landstingene, sysseltingene 
og herredstingene. Om den voksende kongemagt så har haft en indflydelse på denne 
lokale standardisering er dog tvivlsomt, i hvert fald i Jylland, hvor kornmålsområderne 
var ganske små.

171 Kulturhistorisk leksikon XVII 1972: 649-650
172 Lebech 1936: 154, 156
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 At kornmålene på den sjællandske øgruppe var standardiseret, kan ikke overraske: 
Øgruppen havde et centralt og stærkt landsting i Ringsted, og øgruppen var tillige 
kendetegnet ved en stærkere godsstruktur, som alt andet lige må have understreget 
behovet for ens mål ved større handler, mageskifter og tilsvarende. Det store 
spørgsmål er dog, hvorfor Fyn og den sydøstlige del af  Nørrejylland havde et fælles 
mål, åbomålet, mens den nordlige og vestlige del af  Nørrejylland havde en række 
forskellige målsystemer? En mulig forklaring kunne være, at fælles mål var mere 
påkrævet i de mest agerbrugsorienterede egne af  Jylland, Østjylland, som allerede 
i middelalderen havde flere større godser end det øvrige af  Jylland. Men i så fald er 
det overraskende, at målene var så forskellige i Slesvig, hvor store dele af  landsdelen 
ellers var frodige agerbrugsområder, men mere herom senere. Udover den tydelige 
overensstemmelse mellem målene og den middelalderlige administrative inddeling, 
synes kun to ting sikre: Målene var i høj grad lokalt og regionalt forankret, og det 
kan ikke have været let, heller ikke for de datidige godsejere og administrative 
myndigheder, at overskue systemerne.

 Skæpper, tønder, ørter og pund
Emnets kompleksitet og de store forskelle ved kornmålene kan synes overraskende 
for os i dag, men det viser med al tydelighed, hvor traditionsbundet og lokalorienteret 
samfundet stadigt var – det er særligt tydeligt i Nord- og Vestjylland. Det kan heller 
ikke overraske, at 1688-matriklen nogle årtier efter 1662-matriklen blev ledsaget af  
indførelse af  et standardiseret dansk målsystem. Man havde lært af  problemerne i 
den gamle matrikel.
 Forskellene mellem landsdelene ses også ved hyppigheden af  enhedernes 
anvendelse, se figur 4.15-4.18. Størstedelen af  kornet – oftest over 60 % – på Sjælland 
blev angivet i pund, mens ørtemålet stort set ikke blev brugt i matriklen. Dette var 
omvendt i Jylland syd for Limfjorden, hvor cirka halvdelen af  kornet blev angivet i 
denne enhed i de fleste herreder, mens pundopgivelser ikke var udbredt. Fyn indtog 
en mellemstilling, idet øen benyttede både pund og ørter. Tønderne dominerede i 
Vendsyssel, Thysyssel, Skodborg-Vandfuld herrederne og øerne i Limfjorden – det 
vil sige områder med usædvanligt små ørtemål, der enten var mindre end eller lig med 
tøndemålet. Skæppen dominerede omkring Kolding, hvor de egaliserede gårde under 
Koldinghus ofte havde al deres korn angivet i dette mål.
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Figur 4.15: Andel af  korn angivet i 

skæpper ved 1662-matriklen.

Figur 4.16: Andel af  korn angivet i 

tønder ved 1662-matriklen.
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Figur 4.17: Andel af  korn angivet i 

ørter ved 1662-matriklen.

Figur 4.18: Andel af  korn angivet i 

pund ved 1662-matriklen.
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 Fejl og afvigelser
Usikkerheder kan vurderes på landsplan ved at udvælge de godt 6.000 gårde, som 
– i følge ekstrakterne – kun ydede landgilde i korn. Da penge-persillerne ikke er 
registreret i ekstrakterne, er det dog ikke umiddelbart muligt at konstatere, hvor 
gårdenes persiller var for små i forhold til hartkornet: Såfremt kornet ved en af  de 
godt 6.000 gårde udgjorde mindre end det samlede hartkorn, kan forklaringen være, at 
gårdene udover kornet også ydede penge, men det kan også skyldes fejl i kilden. Hvis 
kornet til gengæld udgør mere end det samlede hartkorn, er der konstateret en åbenlys 
fejl. Denne tjekanalyse er ikke fyldestgørende, men den vil vise, at usikkerheder ved 
kornet er større i enkelte kornmålsregioner end andre:
Det sjællandske mål og åbomålet er særligt relevant at vurdere her, da de tilsammen 
omfattede 74 % af  hartkornet i 1662-matriklen. Ved henholdsvis 3,6 % og 3,2 % 
af  gårdene, som udelukkende havde korn angivet, var kornlandgilden større end 
det angivelige totale hartkorn. Cirka hver tredivte gård havde en fejl, men fejlene 
varierede fra ganske lidt, der sandsynligvis var afrundingsfejl et sted i processen, til 
fejl på flere tønder hartkorn. Den gennemsnitlige fejlafvigelse ved de afvigende gårde 
var 1,4 tønder hartkorn. En tilsvarende lille fejlprocent findes ved Vendelbomålet, 
Thymålet, Morsingmålet, Skodborg-Vandfuld-mål og det vestjyske mål.
 

Figur 4.19: Sikre afvigelserne i kornmålenes områder.

Ved viborgmålet og ålborgmålet afveg hele 11,5 % og 8,0 % af  gårdene – sandsynligvis 
fordi grænserne mellem målsystemerne, som påpeget af  blandt andet Aakjær 1936 
og Rasmussen 1967, var flydende, og fordi undtagelserne på mikroniveau ikke er 
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registreret i alle tilfælde. Forskellen mellem viborgmålet og ålborgmålet er dog lille, 
så problemstillingen er mindre. Ved Sallingmålet var der afvigelser ved hele 39 % af  
gårdene, men den gennemsnitlige afvigelse var kun lille: 0,4 tønder hartkorn. Årsagen 
til de mange små afvigelser var, at mange af  persillerne var blevet konverteret fra 
sallingskæpper til tønder – ofte med en lille afvigelse.
 Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at forsøge at rette disse afvigelser; dels 
kan fejlene ligge adskillige steder, og dels vil afvigelserne som helhed have minimal 
indflydelse på de kommende landsanalyser. Dette skyldes både, at fejlene samlet set 
kun synes at udgøre en lille afvigelse i forhold til den endelige hartkornssats, og at 
afvigelserne ikke skævvrider de regionale forskelle.

Målsystemernes landsdelsniveau
Selvom kornmålene før standardisering i 1683, i det mindste for undertegnede, 
kan synes forvirrende, var der flere overordnede strukturer: Sammenfaldet mellem 
sysselgrænser og de regionale målsystemer er allerede nævnt, ligesom de fleste 
målsystemer har henholdsvis 10, 12 og 20 skæpper korn per ørte. De enkelte systemer 
står altså ikke isoleret. Dette bliver særligt tydeligt, hvis man anskuer målsystemerne 
ud fra de middelalderlige landsdele:
 Den sjællandske øgruppe: Kornmålene dækkede, som vist, ikke kun Sjælland 
men hele den midtdanske landsdel, inklusiv Lolland-Falster. Målsystemet syntes me-
get stabilt over tid og sted, og eneste undtagelser synes at være angivelser for brug af  
skæppe med top, hvor der for eksempel nævnes 5½ med top i stedet for 6 strøgne, og 
en mulig anvendelse af  åboskæppen ved havre omkring Kalundborg i 1500-tallet.173

 Danmark vest for Storebælt: I modsætning til den sjællandske øgruppe var 
landsdelen opdelt i flere målsystemer, som ikke kan forklares ud fra landskabsmæssige 
eller naturgeografiske forhold: Åbomålet gik for eksempel på tværs af  såvel Den 
Østjyske Israndslinie, Hovedopholdslinien og Lillebælt. Åbomålet og flere af  
de øvrige målsystemer dækkede flere forskellige landskaber sammen. Den mest 
oplagte forklaring på grænserne mellem de regionale målsystemer i Vestdanmark er 
de administrative grænser, henholdsvis herreds- og sysselgrænserne, men der flere 
undtagelser og afvigelser helt ned på gårdniveau.
 Skånelandene: Den eneste sikre udskiftning af  et kornmålssystem før 1683 er 
Skånes overgang fra det tidligere skånske mål til det sjællandske. Ved Erik Klippings 
forordning 1283 (før 17/6) § 11 bestemtes at ”den Skæppe, som er maalt med det Jern, 
som vor Fader [Christoffer I 1252-1259] har indrettet, fremtidig skal gælde og bruges over hele 
Skaane”.174 Sådanne forordninger blev langt fra altid ført ud i livet, men da det er 
sikkert, at der fandtes et særligt skånsk mål i 1200-tallet, hvor en skæppe udgjorde 
173 Rasmussen 1967: 60-61
174 Aakjær 1936: 202
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1/15 tønde, samt at det sjællandske mål senere fortrængte den eller de øvrige mål, tyder 
meget på, at vi faktisk her ser den eneste dokumenterbare og succesfulde udskiftning 
af  et målsystem i middelalderen. Spørgsmålet er dog stadig om det sjællandske mål 
også delvist eksisterede øst for Øresund før 1283, og om der i øvrigt, ikke mindst 
i Halland og Blekinge, fandtes andre målsystemer? Både Halland og Blekinge 
havde tidligere benyttet såvel 8 som 6 skæpper på en tønde,175 og hermed menes en 
dansk rigstønde, men senest i 1577 må det sjællandske mål have fortrængt de ældre 
kornmål.

Målsystemernes nationalniveau
Mens volumen på skæpperne, ørterne og pundene varierede kraftigt, var tønden 
det mål, som bandt riget sammen, og det mål, som var lettest at konvertere de 
førstnævnte mål igennem. Allerede i middelalderen var tøndemålet tilnærmelsesvis 
det samme i det danske område, og i 1602 fastsættes rigstønden præcist ud fra den 
københavnske tønde på 139,104 liter. Mens der synes at være enighed om, at tønderne 
også tilnærmelsesvis var ens før 1602, er der dog usikkerhed om, hvor store de små 
afvigelser trods alt var. Dette skyldes, at der er flere usikkerheder involveret heri: 
a) at skæpperne kunne angives toppet eller med strøgne mål, b) at angivelserne og 
forholdene mellem målene oftest var afrundede og c) at det blev pålagt at destruere 
tidligere mål i 1683, så vi i dag kun har få sikre angivelser.176

 Svend Gissel konkluderer blandt andet, at den sjællandske tønde var knap 1/12 
mindre end åbotønden før 1602.177 Men grundlaget for denne konklusion er ifølge 
hans artikel i Bol og By én enlig skånsk kilde, som angiver at 8 åboskæpper går ud for 
6½ skæppe og ikke kun 6. Selvom der ikke er grundlag for at modsige den – udover 
at tønden ofte regnes ens over hele landet allerede da – så er det dog nødvendigt ikke 
at tolke kilden som et sikkert bevis. Dels er det en enlig kilde, dels drejer det sig om 
afrundede tal og dels sætter blandt andet Aakjær spørgsmålstegn ved, om det drejede 
sig om almindelige skæpper. Det væsentligste i denne sammenhæng er dog også, at 
tøndemålet var fællesdansk, allerhøjest med mindre afvigelser, allerede i middelalde-
ren, og at tøndemålet blev præcist defineret og standardiseret senest i 1602.
 Rigstønden blev benyttet i alle landsdelene, og da det var den eneste fælles enhed, 
er det naturligvis også interessant at se hvilke områder i konglomeratstaten, som 
var uden for tøndemålsfællesskabet. I figur 4.20 ses besiddelserne under den danske 
krone før Brømsebro-freden 1645. Året er valgt, da et senere kort ikke ville vise flere 
af  de østensundske besiddelser.

175 Aakjær 1936: 210
176 Rasmussen 1967: 57-63, Aakjær 1936: 264
177 Gissel 1964b: 37
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 I Slesvig og Holsten anvendtes en række lokale og tyske mål. Ribetønden, som 
også fandtes ved enkelte gårde i den sydvestlige del af  Nørrejylland, var større end 
den danske rigstønde: 173,9 liter eller ca. en fjerdedel større. I de kongerigske enklaver 
blev den danske tønde indført i 1768.178

 Norge adskilte sig måske tydeligst i konglomeratstaten, da landet delvist benyttede 
vægtmål i stedet for rummål. Som rummål anvendtes både tøndemål og såld-målet, 
der dominerede i middelalderen, og som efter Asgaut Steinnes opfattelse var ældre. 
Både såld og tønde varierede meget; henholdsvis fra 48,6 til 194,4 liter og fra 97,2 til 
194,4 liter. Flere af  såld-målene svarede til de lokale tøndemål, og det er således oplagt 
at se tønden som et resultat af  dansk-tysk indflydelse. Den danske standardtønde var 
imidlertid endnu ikke indført i Norge i 1660’erne; det skete først i 1683.179

 I Island anvendtes både rum- og vægtmål, ifølge Finnur Jónsson efter norsk 
oprindelse, men han præciserer ikke, hvilke egne af  Norge systemet eller systemerne 
skulle være udgået fra. Den største enhed var en sáld, som er udviklet fra ordet sár, 
det vil sige et kar eller et stort kar. En sáld kunne opdeles i 3 vætter korn, som hver 
svarede til ca. 160 mark smør eller 80 pund korn, eller den kunne være 6 mælar á 
4 fjerding svarende til ca. 20 mark eller 10 pund.180 På Færøerne kom skæppe- og 
tøndemålene først i forbindelse med standardiseringen i 1683.181

 Bornholm var ikke nævnt i eller officielt undtaget forordningerne om det nye 
standardiserede målsystem af  1/5 1683 eller af  10/1 1698. Øen ændrede imidlertid 
ikke sit middelalderlige målsystem og fortsatte helt frem til 1839 med eget tøndemål 
svarende til 115,92 liter. Tønden kaldtes smal tysk tønde og bestod af  5 sjællandske 
skæpper á 4 fjerdinger eller spint, som det også kendtes i det tyske område. Øen 
indtager dermed en interessant særstatus fra det øvrige af  Danmark, som først og 
fremmest må skulle forstås ud fra øens, i nogle henseender, isolerede placering i 
riget, samt ud fra den tætte handelsmæssige kontakt til de tyske områder. Bornholm 
havde i øvrigt i denne sammenhæng meget tilfælles med en anden Østersø-ø, Øsel 
eller Saaramaa udfor Estlands kyst, som var under den danske krone 1560-1645. En 
øseltønde, 21/2 lokale loof, havde samme volumen som den bornholmske smalle tyske 
tønde, og den tyske indflydelse gennem middelalderen havde da også været markant, 
både økonomisk og politisk, på øen. På Gotland, som var under dansk styre 1361-
1645, fandtes et særligt tøndemål á 4 löpar á 16 kander.182

178 Böttiger & Waschinski 1990; Aakjær 1936: 212-213
179 Steinnes 1936: 96-97, 109 ff.
180 Jónsson 1936: 158
181 Efter svar per personlig mail ved Rolf  Guttesen og Arne Thorsteinsson d. 5. marts 2007.
182 Rasmussen 1967: 59-60, Aakjær 1936: 210-211, 213
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Figur 4.20: Den danske rigstøndes udbredelse samt de øvrige lande under den danske kongemagt før afståelserne 

ved Brømsebro-freden 1645. A: Regionale jyske mål med danske rigstønde. B: Sjællandsk mål med dansk rigstønde. 

C: Sjællandsk mål i 1645, men i højmiddelalderen lokalt eller lokale mål, dansk rigstønde.

Situationen omkring 1645 var således, at Sjælland og Skånelandene havde fuldstændig 
fælles og standardiserede kornmål, og Jylland havde delvist standardiserede kornmål 
i form af  den danske rigstønde. Mindre lande som Bornholm, delvist Slesvig, hele 
Gotland, Øsel og Færøerne havde mål til fælles med andre lande eller områder end 
Danmark, medens de større og fjernere lande som Holsten, delvist Slesvig, hele 
Norge og Island havde egne målsystemer. Hvis Øresundsregionen ses som landets 
magtcentrum, tegner der sig et klart billede af  centrum og periferi, men periferi kan 
forstås både geografisk og politisk.
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5. Udsædsangivelser i 1662-matriklen

Danmark var primært et kornproducerende landbrugsland i den tidlig moderne periode. 
Dette udsagn kan og skal naturligvis modificeres: Stude var en vigtig eksportvare, 
ligesom kvægavl mere overordnet var en vigtig produktion på hovedgårdene, og der 
er ingen tvivl om, at den animalske produktion i enkelte egne var den dominerende del 
af  landbrugsproduktionen. Samtidig var den animalske produktion alene på grund af  
gødningen en forudsætning for agerbruget. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at korn 
udgjorde kernen i den danske landbrugsproduktion i tidlig moderne tid, hvilket ses i 
begge de store matrikler fra 1600-tallet. Kornet udgjorde hovedparten af  landgilden, 
og kornudsæden var myndighedernes væsentligste kilde til kontrol af  gårdenes 
størrelse ved mageskifterne samt i 1662-matriklen.183 I 1688-matriklen, hvor både 
agerjorden og alle øvrige arealer blev vurderet i forhold til deres produktionsværdi, 
udgjorde agerjorden langt størstedelen af  hartkornsværdien: På Fyn var den på 
hele 94 % ifølge modelbøgerne fra 1684,184 og selv i det mere agerfattige Ulfborg 
Herred i Vestjylland udgjorde agerhartkornet ca. 80 % af  det samlede hartkorn.185 
I Nørrejylland var der dog tydelige og store regionale forskelle, idet Østjylland 
med omkring 95 % agerhartkorn mindede om forholdene på Fyn. I hedeegnene 
lå andelen derimod typisk på omkring 80 %, mens den i de få marskejerlav nord 
for Kongeågrænsen lå omkring 60-70 %.186 Erland Porsmose argumenterer for, at 
matriklens agerhartkorn var relativt overtakseret i forhold til det øvrige hartkorn,187 
men han sætter ikke spørgsmålstegn ved kornproduktionens dominerende rolle.188

 Oplysninger om udsæden i 1662-matriklen blev indsamlet hos bønderne selv, og 
dataene var oprindeligt tænkt som en kontrol af, hvorvidt landgilden var et rimeligt 
grundlag for fastsættelse af  hartkornsskatten. Denne måde at vurdere landgilde på 
ud fra udsæden samt høavlen og svinsolden kendes fra de store mageskifter under 
Frederik II, ligesom også Arent Berntsen omtalte den i Danmarckis oc Norgis Fructbar 
Herlighed fra 1656.189 Metoden kaldtes vis landgilde, og den blev udregnet ved at dele 
den gennemsnitlige årlige udsæd af  rug og byg med tre, mens havre blev delt med 
seks. Dertil kom antallet af  læs hø delt med 24 og antallet af  svinsolden delt med 24. 
Tallene blev derefter lagt sammen i enheden tønder udsædshartkorn. Som eksempel kan 
tages en tænkt gård i et trevangsbrug med ager, hvor de tre vange tilsammen kunne 
tilsås med to tønder rug, fire tønder byg og tre tønder havre. Udsædhartkornet vil da 

183  Gissel 1968: 25 ff., Porsmose 1981: 200, Frandsen 1983: 44-45
184  Porsmose 1981: 94
185  Rømer 2000: 312
186  Schacke 2007: 120-121, 136
187  Porsmose 1984: 93 ff.
188  For eksempel Porsmose selv, 2006: 10 ff.
189  Berntsen II 1656: 83 ff., Porsmose 1981: 200
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blive 2 tønder = 2/3 * ((2+4 tønder)/3 + 3 tønder/6). Begrundelsen for at gange med 
2/3 ved trevangsbrug var, at en ud af  de tre vange hvert år lå hen udyrket som fælled, 
og denne skulle derfor ikke regnes med. Hertil kom ansættelsen af  høavl med mere, 
som dog ikke vil blive medtaget eller vurderet i dette afsnit, da den ikke er opført på 
ekstraktarkene. Metoden byggede på samtidens antagelse om, at en rimelig landgilde 
burde svare til en tredjedel af  af  den årlige udsæd, hvortil der skulle lægges en anslået 
værdi af  de sekundære ressourcer. 
 En anden parallel mellem matriklen og mageskifterne var, at udsædsoplysningerne 
kun fik lille betydning: Ved mageskifterne blev de kun brugt ved selve handlen, 
mens de ingen indflydelse fik på den egentlige landgilde, og ved matriklen blev 
en fastsættelse af  hartkornsskatten delvist ud fra udsæden opgivet. I stedet blev 
hartkornsbeskatningen fastsat ud fra landgilden alene. Erland Porsmose ser datidens 
uvilje mod at tage det fulde skridt og fastsætte landgilden efter nye vurderinger som 
en kombination af, at disse vurderinger kun gav et dårligt billedet af  landsbyjorden, 
og at landgildens kontinuitet gav den en stor hævdværdi.190 Der er næppe nogen, der 
betvivler disse observationer, men som det vil fremgå herunder, kan udsædsdataene 
stadig give hele eller delvise svar på en række spørgsmål om landbruget i 1600-tallet. 

Kildeværdien af udsædsangivelserne
Kildeværdien af  udsædsmængden fra matriklen kan relativt sikkert slås fast: Den er 
ikke troværdig. Bønderne var selv kilde til angivelserne, og de vidste, at formålet 
med dataindsamlingen var skattemæssigt, hvorfor de ofte forsøgte at underdrive 
udsædmængden, og fra centralt hold var der ikke tid til at kontrollere oplysningerne. 
Afvisningen af  at bruge af  udsædmængden i statistiske analyser vil blive begrundet 
yderligere herunder. Til gengæld fremstår udsædsfordelingen – forholdet mellem de 
angivne kornsorter – som plausibel og anvendelig til historiske analyser. Når der ved 
en gård står anført, at den årlige udsæd var angivet til en tønde rug, tre tønder byg og 
to tønder havre, må der altså ikke konkluderes, at der hvert år blev sået seks tønder 
korn, da mange bønder i denne selvangivelse kun oplyste en del af  udsæden, men vi kan 
uden de store usikkerheder og problemstillinger gå ud fra, at der blev sået omtrent tre 
gange så meget byg som rug. Disse to vigtige kildemæssige observationer er allerede 
påpeget af  flere historikere,191 men de vil her blive uddybet mere systematisk med 
udgangspunkt i udsædstal fra hele landet.
 I figur 5.1 er udvalgt de bebyggelser, hvor antallet af  gårde i 1662 var lig antallet i 
1688, og der var udsædangivelser ved alle gårde. Dermed indgår der kun godt 2.300 
ud af  godt 12.000 bebyggelser, men til gengæld er oplysningerne så fuldstændige som 

190  Porsmose 1981: 200
191  Gissel 1968: 35-38, Frandsen 1983: 204 ff., Johansen 2007: 70
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muligt, og den bebyggelsesmæssige kontinuitet kan forventes at være stor over de 26 
år. Antallet af  tønder udsæd 1662 er sat op mod (geometrisk) tønder land ager i 1688. 
Såfremt der gik en tønde korn på en tønde land, burde udsædsandel være 67 % ved 
et ideelt trevangsbrug, da en tredjedel af  jorden hvilede, 50 % ved et tovangsbrug og 
100 % ved alsædebrug. Den gennemsnitlige besåningsgrad af  agrene, vurderet ud 
fra de problematiske opgørelser i 1662-matriklen, var i Jylland gennemsnitligt 16,4 
% og 31,3 % på Øerne. Selvom man ikke kan afvise, at mere af  jorden hvilede – for 
eksempel på særlig udmarksjord eller havrejord og på grund af  ekstra græsningsjord, 
den tidligere omtalte leidejord – og selvom udsædstætheden kunne være større eller 
mindre end en tønde per geometrisk tønde land, er tallene ekstremt små og helt 
usandsynlige. De lavere jyske andele skyldtes dog til dels, at hviletider var længere 
på halvøen på grund af  de mere magre og sandede jorder. At tallet ligefrem kun var 
halvdelen af  Øernes, kan overraske, men en mulig forklaring kan være, at de jyske 
græsmarksbrug var langt mere komplekse med varierende hviletider og spredte agre, 
mens der mod øst primært var mere regelrette vangebrug. De jyske brug har været 
sværere at overskue, særlig i forhold til hviletider, og det har derfor været lettere for 
bønderne at underdrive udsædstallene. Det svært gennemskuelige dyrkningssystem 
skulle også godt 20 år senere blive et problem ved den nye matrikulering og vurdering 
i forbindelse med 1688-matriklen, hvor store dele af  forarbejdet fra 1683, særligt de 
centrale oplysninger om hviletiderne, måtte kasseres og vurderes på ny i 1686. Jørgen 
Rydén Rømer forklarer netop dette ud fra græsmarksbrugenes varierende hviletider.192 
Det samme vurderingsproblem synes at have været til stede ved 1662-matriklen.

Figur 5.1: Antal af  bebyggelser efter forholdet mellem årlig udsæd i 1662 og tønder land i 1688.

 Den reelle udsæd
Hvad var den reelle udsæd da? Kilderne hertil er lige så få, som de er problematiske, 
mens der til gengæld findes gode angivelser af  hvor stor en andel af  ageren, der hvert 
år blev tilsået, særligt ved vangebruget. I teorien skulle halvdelen hvile i tovangsbruget, 
en tredjedel i det almindelige trevangsbrug, samt en fjerde- og femtedel i fire- og 

192  Rømer 1989: 211-212
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femvangsbruget, mens agerjorden i alsædbruget blev dyrket hvert år. Så enkelt var 
det dog – som beskrevet – ikke i praksis. Mange landsbyer havde en eller flere ekstra 
vange, hvor der kunne være et andet rotationssystem end det, der blev anvendt på de 
oprindelige vange. Der er eksempler på ekstra vange, som blev dyrket årligt, men det 
mest almindelige var, at ekstravangene havde en længere hviletid – ofte lå de længere 
væk fra landsbykernen eller på dårligere jorder. Et andet kildemæssigt problem er 
leide. Leide var betegnelse for jord i en ellers opdyrket vang, som lå hen til høslæt 
eller græsning ved tøjring af  kreaturerne. Der findes således sikre belæg for, at en del 
af  ageren fik et ekstra års hvile. Den fynske landbrugspolitiske præst Otto Diderich 
Lütken mente endda, at en fjerdedel af  de årligt tilsåede vange lå hen for at give ekstra 
hvile og for at have flere kreaturer på græs.193 Lütken skrev ganske vist dette i 1760 
i et forsvar for dyrkningsfællesskabet og mod det nye kobbelbrugs længere hviletid, 
og han har derfor haft en interesse i at fremhæve muligheden og udbredelsen af  
leide. Men også Erland Porsmose mener på grundlag af  inkvisitionsrapporterne fra 
1697, at leidejorde varierede mellem en fjerdedel og en tredjedel af  ageren i de ellers 
tilsåede vange.194 Vores kendskab til vangebruget er således bedre end kendskabet til 
græsmarksbruget, men der er stadig flere usikre parametre.
 Ved sammenligninger mellem agerareal og udsædsmængde er det tilsvarende 
vigtigt at tage højde for udsædstætheden, der fortæller hvor meget korn, der blev sået 
per arealenhed. Arealenheden tønder land (0,55 hektar), som blev indført i forbindelse 
med 1688-matriklen, havde netop betegnelsen, fordi dette areal i teorien skulle sås 
med en tønde korn. I praksis varierede udsæden dog efter kornsort, kvaliteten af  
agerjorden og jordbrugerens dyrkningsmæssige strategi.
 Svend Gissel anser Christian Olufsens angivelser fra 1805 for at have gyldighed også 
tilbage i tid. Olufsen angav, at der gik en tønde rug på 14.000 kvadratalen svarende til 
en tønde land, hvorimod der gik en tønde byg eller havre for hver 12.000 kvadratalen. 
Gissels tillid til denne kilde kritiseres efterfølgende af  Fridlev Skrubbeltrang, der 
fremdrager tre andre landbrugsøkonomer fra samme tid som Olufsen. Her nævnes 
en tønde rug for hver 14-16.000 kvadratalen, en tønde byg til 12-14.000 kvadratalen 
og en tønde havre for hver 8-12.000 kvadratalen. Spredningen i tallene var således 
stor, men Skrubbeltrangs pointe var, at havre blev sået tættest, dernæst byg, mens 
udsædstætheden ved rug var tyndest.195 Igen gælder dog, at dette er afhængig af, at 
man regnede i rummål. Målt efter vægt var udsædstætheden forholdsvis ens for de tre 
kornsorter. Samme konklusion om den tyndt såede rug når Karl-Erik Frandsen frem 
til på Fyn og Sven Dahl i Skåne.196

193  Frandsen 1983: 43
194  Porsmose 1987a: 214
195  Skrubbeltrang 1972: 249-250
196  Frandsen 1983: 205-206; Dahl 1942: 116-117
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 Usikkerheden om udsædstætheden bliver dog yderligere kompliceret af, at nogle 
kornsorter kunne sås tættere på visse jorder. Som det vil blive beskrevet nedenfor 
under de enkelte afgrøder, havde hver kornsort sine dyrkningsmæssige styrker og 
svagheder i forhold til forskellige jorder, hvilket den erfarne bonde må have haft et 
godt kendskab til: I et mageskiftebrev fra 1578 fremgår det, hvordan dette kunne 
variere inden for samme gårds agre i Lundforlund, Slagelse Herred. På den ene vang 
kunne der sås to pund og tre skæpper rug, men kun to pund byg. Den anden vang 
kunne sås med 2½ pund rug, men kun to pund byg. Endelig kunne den sidste vang 
sås med 2½ pund og fem skæpper korn, uanset om det var rug eller byg.197 Eksemplet 
viser, at selv inden for samme ejerlav kunne tætheden variere fra, at fordelingen 
mellem rug og byg var ligelig til, at der kunne sås 25 % mere rug end byg. Bemærk 
i øvrigt, at rugen på denne gårds agre på to ud af  tre vange tilsyneladende blev 
sået tættere end byg. Det typiske var i følge Frandsen, Dahl og Skrubbeltrang det 
modsatte.

 Udsædsmængder i matrikler og mageskiftevurderinger
En anden mulighed for at vurdere kildeværdien er ved sammenligning med andre 
tilnærmelsesvis samtidige udsædskilder. Karl-Erik Frandsen har fundet, at udsæden 
i matriklen på det fynske ryttergods gennemsnitligt kun udgjorde 62 % af  udsæden 
i den såkaldte Inkvisitionsprotokol fra 1692.198 Selvom der var store variationer fra 
herred til herred og fra gård til gård, kunne der ikke findes nogen generel tendens, og 
Frandsen konkluderer derfor

”at 1662-udsædstallene ikke afspejler den virkelige udsæd men må opfattes som en form for 
kameralt udtryk, hvis nærmere indhold ikke kan defineres. Men samtidig synes 1662-tallene at 
repræsentere en tradition, eftersom sammenligninger mellem udsædsangivelser 1662 og tilsvarende tal 
fra besigtigelser til mageskifter tilbage til omkring 1570 synes at vise god overensstemmelse i hvert 
fald med hensyn til størrelsesordenen.”199

Mens jeg, som nævnt, tilslutter mig den første observation – at udsædstørrelsen 
fra matriklen ikke afspejlede den virkelige udsæd – kan jeg ikke tilslutte mig, at 
den skulle være udtryk for en særlig og traditionsbestemt vurderingsmetode. Dels 
findes der ingen skriftlige kilder, som beskriver en sådan, og dels mener jeg ikke, 
at sammenligninger peger i denne retning. Med udgangspunkt i besigtigelserne fra 
sidste halvdel af  1500-tallet publiceret i bilaget til Svend Gissels afhandling fra 1968  

197 Gissel 1968: 79
198 Frandsen 1983: 204 ff.
199 Frandsen 1983: 206
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er der herunder foretaget en sammenligning mellem udsæden i besigtigelserne og i 
matriklen. Kun 26 gårde, som umiddelbart kunne jævnføres, er udvalgt.

- Samtlige fire gårde i den lille landsby Ulvig, Undløse Sogn, Merløse Herred, angives 
ved besigtigelse 1588 til 3,75 tønder byg eller rug mod 4 tønder af  samme i matriklen. 
Til gengæld var der 2,75 tønder boghvede i besigtigelsen mod kun 3 skæpper 
boghvede i 1662.200 Samlet var udsæden ved de fire egaliserede gårde dermed 31 % 
lavere i matriklen.

- Fire gårde fra Algestrup By, Sønder Asmindrup Sogn, Merløse Herred, besigtiget 
i 1582 kan genfindes sikkert i matriklen på grund af  ejerforhold, persiller, samt ved 
at de tilsammen gav en ko i begge kilder. I 1582 var udsædangivelsen 13,33 tønder 
byg eller rug samt 14,44 tønder andet korn ved hver af  de tre store gårde – dette 
var i 1662 blevet til henholdsvis otte tønder byg eller rug, to tønder havre samt fire 
skæpper boghvede. Den sidste gård havde halvt af  det hele i både 1582 og 1662. 
Samlet var udsæden ved de fire gårde 53 % lavere i matriklen.

- Mellem besigtigelsen i 1573, hvor alle gårde oplistes, og 1662-matriklen blev Jenslev, 
Rye Sogn, Voldborg Herred, egaliseret.201 Alle seks gårde optrådte imidlertid med 
udsæd, så med mindre der skete andre ændringer end ombytning af  agrene mellem 
gårdene, er de to udsædsangivelser sammenlignelige. Udsæden var 1573 samlet 
angivet til 204 tønder hårdt korn og 63,1 tønder af  de øvrige kornsorter, mens den 
i 1662 var angivet til 102 tønder byg eller rug, 12 tønder blandkorn af  byg og havre 
samt 21 tønder havre. Samlet var udsæden ved gårdene 47 % lavere i matriklen.

- Torpe i Gimlinge Sogn og Antvorskov Birk lå, hvor herregården Gyldenholm 
ligger i dag. Ved besigtigelsen i 1573202 blev de fire gårde sat til 51 tønder hårdt 
korn og 34 tønder andet korn. I 1662 var tallene 43 for byg og rug og 18 for havre. 
Gennemsnitligt var tallet 24 % lavere i matriklen, mens reduktionen for de enkelte 
gårde varierede fra 16 til 27 %.

- I samme sogn blev otte egaliserede gårde i Vollerup hver sat til 11,16 tønder hårdt 
korn og 3,33 tønder andet korn hvert tredje år.203 I 1662 var tallene henholdsvis 10 
tønder byg eller rug og 5 tønder havre. Nedgangen i forhold til matriklen var der-
med 3 %.

200 Gissel 1968: 363
201 Gissel 1968: 368
202 Gissel 1968: 345
203 Gissel 1968: 345
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Det er min vurdering, at de 26 gårde ganske godt afspejler forskellen mellem 
matriklen og besigtigelserne ved de store mageskifter. Udsæden i matriklen var typisk 
mellem halvdelen og det samme som i besigtigelserne. Det er dog ikke lykkedes at 
finde noget system i afvigelserne – den synes umiddelbart ganske tilfældig. Men 
selvom mageskifternes angivelser i flere tilfælde var højere og mere sandsynlige, kan 
mageskifterne til tider også være problematiske: Det ses tydeligst, hvor samme gård 
optræder i to besigtigelser, men med vidt forskellige udsædsangivelser. For eksempel 
blev en gård i Vallestrup, Sønder Asmindrup Sogn, Merløse Herred i 1573 vurderet 
til 16 tønder hårdt korn og 3,89 tønder andet korn. I 1585 var tallene for samme gård 
vurderet til 8 tønder byg eller rug og 2,73 tønder andet korn.204 Med mindre der var 
sket er dramatisk ændring – hvilket er usandsynligt, da landgildeskylden var uændret 
i løbet af  de 12 år – var vurderingen af  samme jord næsten dobbelt så høj i det 
første tilfælde. Der kan findes flere eksempler, men sjældent så ekstreme: En gård i 
Marke, Kundby Sogn, Tuse Herred, blev sat til 20 tønder byg eller rug i 1576 og 14,67 
af  samme i 1581.205 Ved begge besigtigelser kom dertil tre tønder andet korn. Og 
hovedgården Torup sættes i 1573 til 58,67 tønder hårdt korn samt fem tønder øvrigt 
korn, mens den i 1581 sættes til 38,67 tønder byg eller rug samt 22 tønder andet korn. 
Her var forskellen ikke så voldsom, og den bunder endda delvist i, at mere jord var 
blevet vurderet til havrejord, eller at havredyrkningen var blevet intensiveret.206

 Sammenlagt må det konkluderes, at udsædangivelserne i matriklen var blevet un-
derdrevet mere, end tilfældet var ved mageskifterne, men at angivelserne i mageskif-
terne heller ikke skal accepteres ukritisk. At udsædsmængden i matriklen er særligt 
problematisk kan ikke overraske: Dataene byggede på bøndernes egne angivelser, 
og de har vidst, at de skulle bruges til skattemæssige formål, hvorfor de ligesom ved 
kvægskatterne207 har underdrevet for at slippe billigere. Samtidigt skulle matriklen 
gennemføres hurtigt, hvorfor der ikke har været mulighed for at kontrollere opgivel-
serne andet end blot sporadisk. Visse af  variationerne i udsædsmængden kan delvis 
forklares ud fra reelle landskabsmæssige og dyrkningsmæssige forskelle. Den tidligere 
nævnte forskel mellem Jylland og Øerne kan nævnes som eksempel. Variationerne 
synes dog at indeholde en stor grad af  tilfældigheder. Markante og i det mindste 
umiddelbart uforklarlige variationer inden for samme sogn er mere reglen end undta-
gelsen. Det er dermed heller ikke muligt at gange udsædmængden i 1662 med en fast 
eller variabel faktor og derefter forvente at få et mål for den reelle udsæd.

204 Gissel 1968: 364
205 Gissel 1968: 361
206 Gissel 1968: 366
207 Skrubbeltrang 1944-46: 245-286
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Relativ fordeling af kornsorterne
Med visse forbehold kan udsædsangivelserne derimod benyttes til at kortlægge 
forholdet mellem de enkelte kornsorter: Meget tyder ganske vist på, at bønder har 
opgivet for små udsædsmængder, men så længe de omtrentligt har underdrevet 
kornmængderne lige meget for hvert sort, kan matriklen benyttes til at sammenligne 
fordelingen. Karl-Erik Frandsen har fundet god overensstemmelse mellem andelen 
af  rug i henholdsvis matriklen og Inkvisitionsprotokollen fra 1692, og de kort som 
fremstår, når oplysningerne kortlægges, synes plausible i forhold til spredte, samtidige 
kilder.208 Som det vil fremgå herunder, kan der for Sjællands vedkommende også 
konstateres en overordnet overensstemmelse mellem udsædsangivelserne i matriklen 
og kornsorterne fordeling i Sjællands Stifts Tiendebog, kortlagt af  Karl-Erik Frandsen,209 
samt i mageskiftebesigtigelserne i 1500-tallet samlet af  Svend Gissel.210

 Endelig viser udsædsdataene fra matriklen et stort sammenfald med den første 
landbrugstælling fra 1838, hvor den dyrkningsmæssige kontinuitet over flere 
hundrede år og på tværs af  landboreformerne er bemærkelsesværdig. På trods af  
nye afgrøders fremkomst og visse forskydninger er det tydeligt, at kornsorternes 
regionale koncentrationer har været vedvarende i dansk landbrug før fremkomsten 
af  kunstvanding og kunstgødning.211

 Det kan ikke overraske, at matriklens kornsortsfordeling har en væsentligt bedre 
kildeværdi end udsædsmængden. Bønderne havde intet økonomisk incitament til at 
lyve om fordelingen. Her er havre måske undtagelsen, da den talte halvt i forhold 
til rug og byg, men det må have været begrænset, hvor meget bønderne har kunnet 
overdrive havren på bekostning af  rug og byg, da en uforholdsmæssig stor forekomst 
af  havre i et område ville være blevet bemærket.
 Problemerne ved kortlægning af  matriklens kornsortsfordeling er dels manglende 
data og dels forekomsten eller udeladelsen af  de fire mere sjældne afgrøder: blandkorn 
af  byg og havre, boghvede, ærter og hvede. Udsædsoplysningerne mangler helt i 
Vestjylland, Himmerland og omtrent halvdelen af  Sjælland. Øst for Storebælt samt 
enkelte andre steder skelnes der sjældent mellem rug og byg, da disse to kornsorter 
kun angives fælles som tønder hårdt korn. I nedenstående analyser er det derfor 
nødvendigt at udelukke flere områder.
 Mere problematisk for nedenstående analyser er forekomsten af  de fire små 
afgrøder. Blandkorn, boghvede, ærter og hvede udgjorde tilsammen kun ca. 3 % af  
udsæden i matriklen, men dette skyldtes ikke kun, at afgrøderne ikke var udbredte, 

208 Frandsen 1983: 199-212, se eventuelt også den herredsvise gennemgang af  udsæden s. 120-184 i samme udgivelse.
209 Frandsen 1983: 106-107
210 Gissel 1968: 75-94
211 Analyser af  1800-tallets landbrugstællinger foretaget af  Jørgen Rydén Rømer vil udkomme i den kommende publikation 
 under det landbrugshistoriske forskningsprojekt AGRAR2000. Sammenligningen er foretaget på baggrund af  upublicerede  
 data venligst udlånt af  Rømer.
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men også at de ofte var slået sammen med de tre store kornsorter – rug, byg og havre. 
Ved enkelte gårde kunne andelen af  de små afgrøder nå op på 20 %, om end dette 
var usædvanligt. 
 På Fyn og i dele af  Nordvestsjælland var der særligt mange registreringer af  de 
fire. På det øvrige Sjælland samt Lolland-Falster og Nordjylland var der næsten ingen, 
mens boghvede i modsætning til de tre andre små afgrøder var registreret i Jylland syd 
for Limfjorden. En del af  løsningen er derfor at se på disse regioner hver for sig. 

 Rug, byg og havre
1600-tallets tre dominerende kornsorter var uden sammenligning rug, byg og havre. 
Til sammen udgjorde de ca. 97 % af  udsæden i 1662-matriklen, og selvom de øvrige 
fire afgrøder, som beskrevet, i flere tilfælde blev slået sammen med en af  de store 
kornsorter i matriklen, er der ingen grund til at betvivle den helt dominerende posi-
tion for rug, byg og havre i tidlig moderne tid.

- Rug var en særdeles vigtig ernæringskilde i tidlig moderne tid, hvilket primært skyl-
des dens velegnethed som brødkorn. I det østdanske trevangsbrug var den bortset 
fra Lolland-Falster og Møn andenårsafgrøde efter byg og før hvileåret med fælled.212 
Også i de sandede egne med græsmarksbrug kom byg typisk før rug.213 I forhold til 
byg og havre kunne rugen bedre klare sig på næringsfattige og tørre jorder; hvilket var 
den væsentligste forklaring på rugens dominans i for eksempel Vestjylland, hvor ned-
børens nedsivning og udvaskning af  næringsstoffer sker hurtigere. Til gengæld var 
rugs foldudbytte lavere end bygs, særligt på de gode lerede jorder i Østdanmark.214

- Byg var den vigtigste østdanske kornsort i tidlig moderne tid, hvor den blandt andet 
blev brugt til byggrød og i form af  bygmalt til ølbrygning, mens den kun i mindre 
omfang blev anvendt til brød. Byg var oftest førsteafgrøde, efter at jorden havde hvi-
let som fælled og jorden var blevet gødet. Dette skyldtes, at byggen var mere nærings- 
og vandkrævende end rug. Til gengæld kunne den give et godt foldudbytte.215

- Havre blev ganske vist også anvendt i madlavningen, til for eksempel grød og flad-
brød, men den blev for en stor del anvendt til dyrefoder, særligt til hesteholdet og til 
opfedning af  kreaturer.216 Havre groede egentligt bedst, ligesom byg, på næringsrige 
og lerede jorder, men den var langt mere sejlivet og kunne derfor give et acceptabelt 
afkast på vandlidende og skarpe jorder. Den blev derfor visse steder sået i særlige 
212 Frandsen 1983: 112 ff.
213 Frandsen 1983: 213 ff.
214 Jakobsen 2005: 26
215 Jakobsen 2005: 23
216 Jakobsen 2005: 27, Enemark 2003: 295-297, Gissel 1968: 52-53
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havrevange eller havrefald, hvor havren lå som enklaver på de dårligste jorder i byg- 
eller rugvangen.217

Som tidligere beskrevet blev en tønde havre i datiden sat til det halve af  en tønde rug 
eller byg. Dette var ikke kun tilfældet i landgilden, men også ved udsædsangivelserne 
i periodens mange mageskifter og ved udsædshartkornet i 1662-matriklen. Når der i 
nedenstående figur 5.2 er angivet, at havren udgjorde 18,3 % af  den samlede udsæd, 
skal det pointeres, at værdierne angiver havrens andel af  kornsorternes udsædshartkorn, 
hvor 2 tønder havresæd sættes lig 1 td. rug eller byg. Nederst i tabellen er kornsorternes 
andel af  volumen vist i parentes til sammenligning, men herefter vil andelene i denne 
afhandling kun angive andelene i forhold til udsædshartkornet. Det har den fordel, 
at det bringer os nærmere på 1600-tallets vurderingsmetoder, og kornsorterne i ud-
sæden og i landgilden bliver mere sammenlignelige. I øvrigt er andelen af  hartkornet 
formentlig også tættere på andelen af  arealet end en beregning ud fra rene mængder 
målt i tønder.
 Rug udgjorde 21,1 % af  den registrerede udsæd, mens bygs andel var lidt større: 
23,3 %. En stor andel af  de to kornsorter, for eksempel på Samsø, Langeland, Lol-
land og størstedelen af  Sjælland, blev dog kun angivet samlet under hårdt korn eller 
bare korn. Det er tilfældet for hele 34,2 % af  udsæden, hvor det umiddelbart ikke er 
muligt at sige noget om forholdet mellem rug og byg. I alt udgjorde rug og byg såle-
des næsten 79 % af  den registrerede udsæd.

Figur 5.2: Andel af  rug, byg, hårdt korn (rug og byg angivet sammen) samt havre af  den samlede udsædsmængde, 

samt kornsorternes værdi i udsædshartkorn. Havren er således, i overensstemmelse med den datidige praksis, regnet 

til halv værdi i forhold til rug og byg.

Disse landsgennemsnitlige tal kan dog kun fortælle om landets overordnede 
produktionsmæssige orientering. De regionale og lokale variationer var meget 
markante i 1600-tallet, og det var ikke usædvanligt, at én af  kornsorterne udgjorde 
mere end halvdelen af  det samlede udsædshartkorn. I figur 5.3, 5.4 og 5.5 ses 
rugs, bygs og havres andel af  udsæden for hvert ejerlav. Beklageligvis mangler 
udsædsoplysningerne helt for store dele af  Vestjylland, Himmerland og enkelte 
herreder på Sjælland, mens rug og byg er slået sammen til hårdt korn i de fleste af  

217 Gissel 1968: 75 ff.
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områderne øst for Storebælt. Ca. 48.000 gårde er registreret med udsædsdata, mens 
kun ca. 33.000 gårde har specificerede oplysninger om rug og byg.

Figur 5.3: Rugs andel af  samlet udsæd per ejerlav (%).

Rugen dominerede den vestlige del af  landet, se figur 5.3. Det var særligt tilfældet i 
Vestjylland vest for isens hovedopholdslinie, hvor kornsorten typisk udgjorde mellem 
60 og 80 % af  den samlede registrerede udsæd i hvert ejerlav, hvilket var den mest 
markante dominans af  én kornsort i et større sammenhængende område i 1662-
matriklen. Også i de delvist sandede egne som for eksempel store dele af  Vendsyssel, 
de dele af  Himmerland, hvor der blev skelnet mellem rug og byg, samt på Djursland, 
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udgjorde rugen omkring halvdelen af  udsæden. I de lerdominerede områder, det vil 
sige Østjylland, den vestlige del af  Limfjordsområdet samt Øerne, var rugen derimod 
ikke så dominerende, typisk under 40 % og ikke sjældent under 20 %.
 Sammenhængen mellem rugudsæden og jordtypen ses i figur 5.6. På de mest 
sandede jorder, FK1, udgjorde rugen gennemsnitlig ca. 60 %, mens andelen herefter 
faldt støt, jo mere leret jorden var, om end der var enkelte mindre udsving. I de mest 
lerede områder, FK6, udgjorde rugen kun 10 %, men det skal pointeres, at disse 
ekstremt lerede jorder kun fandtes i mindre områder: På de mere almindelige lerede 
jorder som FK4 og FK5 udgjorde rugen 22-36 % af  udsæden. Dette var kun lidt 

Figur 5.4: Bygs andel af  samlet udsæd per ejerlav (%).
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mindre end byg, som på de samme jorder udgjorde 33-43 %. Selvom byggen således 
dominerede i Østdanmark i forhold til rugen, er det dog væsentligt at bemærke, at 
rugen typisk kun var omkring en fjerdedel mindre.
 Det er i forhold til ovenstående observation beklageligt, at udsædsoplysningerne 
på øerne øst for Storebælt kun i få herreder findes udspecificerede på rug og byg. At 
rugudsæden var næsten lige så stor som bygudsæden, også på Sjælland på nær omkring 
Hedeboegnen, understøttes af  Sjællands Stifts Tiendebog, som er en opgørelse for hvert 
sogn over størrelsen og sammensætningen af  den afløste del af  tienden fra omkring 

Figur 5.5: Havrens andel af  samlet udsæd per ejerlav (%).
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1685. Kilden er kortlagt og kommenteret af  Karl-Erik Frandsen.218 Tiendeoplysninger 
og tiendefastsættelser har en række af  de samme typer problemstillinger som 
matriklens udsædangivelser, men igen er der ingen væsentlige argumenter for ikke 
at se forholdet mellem kornsorterne som en afspejling af  de reelle forhold. I omkring 
halvdelen af  sognene var rug- og bygtienden lige stor, mens byggen dominerede i 
tovangsbruget på Hedeboegnen mellem Roskilde og København, på Amager, Stevns 
og Møn, i Vestsjælland samt enkelte andre områder. Rugen dominerede i flere sogne 
i det relativt mere sandede Nordsjælland samt i enkelte spredte sogne. Også Svend 
Gissels undersøgelser af  kornsorterne relative fordeling i mageskiftebesigtigelserne 
bekræfter dette: ”Denne tilsyneladende opgivelse af  rugdyrkning var dog vistnok noget for Heden 
[Hedeboegnen] og Sokkelund h. specielt, skønt rug også visse steder i Vestsjælland, samt på 
Stevns, synes trængt i baggrunden. Normalt vexlede man støt mellem rug, byg og hvile eller byg, 
rug og hvile.”219 Oplysningerne fra mageskifterne og fra Sjællands Stifts Tiendebog 
stemmer fint overens med udsædoplysningerne fra matriklen: Nok var byg generelt 
mere udbredt end rug i det østlige og lerede Danmark, men ikke meget. 

Figur 5.6: Andel af  rug, byg, havre og andre kornsorter i udsæden ved ejerlav med mindst 50 % af  én jordtype. 

De mest sandede ejerlav ses længst til venstre og de mest lerede længst til højre. Kun ejerlav, hvor udsæden var 

udspecificeret i rug og byg, er medtaget. 

Af  Sjællands Stifts Tiendebog ses også, at det eneste større område, hvor den fikserede 
tiende overhovedet ikke blev ydet i rug, var sammenfaldende med tovangsbruget på 
Hedeboegnen mellem Roskilde og København samt alsædebruget på Amager. Her 
må rugdyrkningen altså forventes at være særlig lille. Dette tolker Karl-Erik Frandsen 
sådan, at vinterrug har virket fremmende for udbredelsen af  vangebruget og specielt 
218 Frandsen 1983: 106-107
219 Gissel 1968: 79



137

trevangsbruget.220 Det er dog min opfattelse, at man her må skelne mellem det mere 
klassiske og enkle tovangsbrug som på Hedeboegnen – hvor Frandsens tolkning 
sikkert er korrekt – og de mere komplekse tovangsbrug på Fyn og i Østjylland, hvor 
jeg ikke kan konstatere nogen større forskel mellem dette såkaldte Lillebæltssystem og 
de omkringliggende områder med trevangsbrug.
 Som det ses af  figur 5.7 var andelen af  rug ganske vist mindre i tovangsbruget 
uden for Hedeboegnen end i trevangsbruget, men forskellen var ikke stor (29,4 % 
mod 36,0 %), og det var i høj grad havre og ikke byg, der fyldte pladsen ud. Måske på 
grund af  de mange større og mindre skove i Lillebæltssystemets område på Vestfyn 
og i Østjylland var havren meget udbredt her. Rugen var i øvrigt mere udbredt i 
alsædebrugsejerlavene end i trevangsbrugsejerlavene. Konklusionen må blive, at der 
intet syntes at være til hinder for en betydelig rugdyrkning i Lillebæltssystemet.

Figur 5.7: Andel af  rug, byg og havre i udsæden efter dyrkningssystem i områder med specificerede oplysninger om 

rug og byg. Hverken tovangsbruget på Hedeboegnen eller enkeltgårds- og hovedgårdsejerlav indgår.

Faktisk havde tovangsbruget på Hedeboegnen mellem Roskilde og København 
og tovangsbruget på Fyn og i Østjylland, Lillebæltssystemet, ikke meget tilfælles. På 
Hedeboegnen, hvor byg og rug ikke er udspecificeret i matriklen, var der typisk kun 
to vange, som blev dyrket et år for derefter at hvile et år. Eventuelt var der dertil en 
lille rughave, som ifølge flere kilder blev dyrket årligt med skiftevis rug og byg. Rugen 
udgjorde ifølge en opgørelse fra 1635 kun 12-14 % i landsbyerne i Hvidovre og 
Rødovre sogne. I Lillebæltssystemet var der i nogle ejerlav to vange i toårig rotation 
plus en årlig dyrket vang, mens der i andre ejerlav var fire vange, som blev dyrket to 
eller fire år for derefter at hvile et tilsvarende antal år. Hertil kommer et betydeligt 
antal ejerlav, som Karl-Erik Frandsen har opgivet at klassificere nærmere end som 
uregelmæssigt tovangsbrug.221 Dermed kan det også diskuteres, om det er hensigtsmæssigt 
at klassificere Lillebæltssystemet som et egentligt tovangsbrug. Dette skyldes ikke 
kun, at der var flere end to vange, men også at Lillebæltssystemet i produktionsmæssig 
sammenhæng var væsentligt forskelligt fra et egentligt tovangsbrug ved, at der i 
Lillebæltssystemet typisk ligesom trevangsbruget var to tilsåede vange: Enten a) en af  
de to vange i rotation plus en årligt tilsået vang eller b) to ud af  fire vange. Ligesom i 
trevangsbruget er det oplagt, at den ene vang i Lillebæltssystemet primært var tilsået 
220 Frandsen 1983: 258
221 Frandsen 1983: 251-252 samt bilagskort
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med rug og den anden primært med byg. Havre og de andre mere sjældne afgrøder 
kunne sås på særlige jorder, typisk de næringsfattige og vandlidende områder. 
 Hvis forklaringen på overgangen fra tovangsbruget til trevangsbruget var 
indførelsen af  vinterrug, synes der at være den væsentlige forskel, at tovangsbruget 
på Hedeboegnen blev opretholdt, fordi rug her kun blev dyrket i meget ringe grad, 
måske på grund af  de særligt lerede FK5-jorder, mens Lillebæltssystemet på Fyn og i 
Østjylland var resultatet af  en tillempning af  tovangsbruget, så der blev bedre mulighed 
for rugdyrkning. I forhold til kornproduktionen havde Lillebæltssystemet mere til 
fælles med trevangsbruget, end det havde med tovangsbruget på Hedeboegnen. Det 
forstærkes i øvrigt også af, at leidejord – områder i den ellers dyrkede vang, som lå brak 
et ekstra år – på Fyn var mere udbredt i trevangsbrugene end i tovangsbrugene.222

 Byggens geografiske fordeling, som vises i figur 5.4, var til dels komplementær 
til rugen, og byg dominerede primært i den lerdominerede del af  landet: 
Limfjordsegnen, Østjylland og Øerne. Typisk udgjorde den her omkring eller over 
40 %, men der var dog en klar undtagelse fra denne tendens: Byggen var kun lavt 
repræsenteret, typisk under 20 %, i de kuperede og skovdominerede egne. Dette ses 
tydeligt på Fyn, hvor det særligt kuperede dødislandlandskab omkring Vissenbjerg 
kun havde en bygandel på under 20 %, mens ejerlavene omkring randmorænerne 
og de mindre dødislandskaber mod syd og sydøst havde andele på 20-40 %. På Fyn 
dominerede byggen særligt i de mest agerbrugsdominerede egne på Nordfyn og i 
dele af  egnene langs øens øst- og vestkyst. Gennemsnitligt havde ejerlav med under 
10 % skov en bygandel på ca. 37 %, hvorefter andelen faldt jævn til ca. 22 % byg 
ved ejerlav med 60-70 % skov. Ved de få ejerlav med over 70 % skov var bygandelen 
endda kun ca. 10 %.

Figur 5.8: Gennemsnitlig andel af  byg i udsæden på Fyn i forhold til andelen af  skov i følge Videnskabernes 

Selskabs kort (1768-1805).

222 Frandsen 1983: 205



139

Når ovenstående graf  kun dækker Fyn, skyldes det flere kildemæssige forhold. Dels 
er der manglen på specificerede oplysninger om byg øst for Storebælt, dels er der 
jordtypernes store påvirkning på forholdene i Jylland, hvor forekomsten af  sandjord 
kraftigt slører tendensen i forhold til skov og kuperede områder. Og endelig er 
opgørelserne af  de øvrige afgrøder på Fyn særlig gode. Tendensen i figur 5.8 viser 
mindre byg til fordel for mindre krævende kornsorter i skovrige egne, hvilket ganske 
givet har gyldighed i hele den lerdominerede del af  landet, men den kan kun påvises 
sikkert på Fyn ud fra 1662-matriklen.
 Havreudsæden var ligesom byg mest udbredt i de lerede egne, men det er her mere 
korrekt at vende formuleringen om: Havre fandtes med typisk 5-10 % af  udsæden 
kun i ringe grad i de mest sandede egne. Fraværet af  havre i de sandede egne, særligt 
Vestjylland, er ud fra et dyrkningsmæssigt synspunkt ikke overraskende, da rugen 
kunne klare sig relativt godt på de tørre jorder, mens havren omvendt bedst trivedes 
på lerjord. Som det ses af  sammenhængen mellem jordtype og udsæden i figur 5.6, var 
det netop på bekostning af  rugen, at havren dominerede mere på de lerede jorder.
 En anden og måske ligeså væsentlig forklaring på havrens overvægt i de 
lerdominerede og dermed oftest agerrige områder må være behovet for foderafgrøder. 
Mens der i de sandede egne af  Jylland var større græsningsarealer, havde de agerrige 
egne ofte mangel på foder, ikke mindst til hesteholdet. En tydelig tendens har det 
ikke været muligt at konstatere, men det kan skyldes, at fordelingen af  havreudsæden 
i matriklen må forstås ud fra en kombination af  a) det dyrkningsmæssige potentiale og b) 
afgrødebehovet. De agerrige dele af  Østdanmark har haft behov for havrefoder på grund 
af  færre græsningsarealer, mens agerfattige egne som for eksempel skovegnene i 
Østdanmark har været nødsaget til at vælge havredyrkning frem for byg og rug på 
grund af  flere næringsfattige og vandlidende områder i et kuperet terræn med spredte 
agre. I et landbrug, hvor selvforsyning så vidt muligt blev tilstræbt, har gårdene i 
begge disse østdanske landskabstyper haft en vis havredyrkning. Kornsorten fandtes 
derfor både i skovrige og skovløse egne samt i såvel kuperede dødisegne som på de 
flade morænesletter.
 I Jylland skilte tre større sammenhængende områder sig ud med en markant 
højere havreudsæd: Området mellem Horsens og Vejle, området vest for Århus 
samt halvøen Salling. Særligt Vejle-Horsens egnen og Salling var kendetegnet ved, 
at en betydelig del af  landgilden blev ydet i opfedede okser, som netop fik en del 
af  deres foder fra havre.223 Tendensen vil blive nærmere diskuteret under afsnittet 
om okse-persillerne i landgilden, men det skal pointeres allerede nu, at det ikke var 
en entydig tendens: Okse-persillerne var for eksempel også store i Vendsyssel, hvor 
havreudsæden ikke var særlig stor.

223 Gissel 1968: 52-55, Enemark 2003: 295-297
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 Det har ikke været muligt at konstatere en gennemgående tendens til, at 
præstegårde eller smågårde adskilte sig fra de øvrige gårde i landsbyerne i forhold 
til udsæden. Enkelte af  de helt små gårde, typisk omkring en tønde hartkorn, havde 
kun angivelser af  rug og byg, men her synes årsagen snarere at være kildemæssige 
forklaringer. I det mindste kan der ikke konstateres nogen generel tendens. Til 
gengæld kan det konstateres, at hovedgårdene adskilte sig fra de almindelige 
gårde ved at have en større havreudsæd. Det er særligt tydeligt, når der udregnes 
landsgennemsnit, men dette gennemsnit er dog noget misvisende, da det samtidig er 
en afspejling af  hovedgårdenes geografiske koncentration til de frugtbare og skovrige 
egne. Her er det derfor mere relevant at se på, hvordan hovedgårdene adskilte sig fra 
de omkringliggende bøndergårde. I nedenstående figur 5.9 er sogne, som indeholdt 
både bøndergårde og mindst en hovedgård, udvalgt. Procentsatserne angiver i hvor 
stor en andel af  disse sogne, henholdsvis hovedgården og bøndergårdene havde den 
største relative rug-, byg- og havreudsæd. Ved rugen var det ligeligt ca. 50-50 %. 
Bøndergårdene havde derimod i næsten to tredjedele af  sognene en gennemsnitlig 
større bygudsæd, mens hovedgårdene tilsvarende i næsten to tredjedele af  sognene 
havde den største havreudsæd. Selv inden for samme sogn var der således en tendens 
til, at hovedgården havde en større havredyrkning på bekostning af  byg. En mulig 
forklaring på denne tendens er, at hovedgårdene med deres mere animalsk orienterede 
produktion, især studeopdræt, havde et større behov for havre til fodring.

Figur 5.9: Andel af  sogne hvor hovedgårdene/bøndergårdene havde den højeste andel af  henholdsvis rug, byg og 

havre. Kun 169 sogne, hvor der var hovedgårde, og hvor der fandtes udspecificerede angivelser af  rug og byg, indgår.

	 De	fire	øvrige	afgrøder
Byg, rug og havre var så ubetinget de væsentligste kornsorter i tidlig moderne tid. 
Ikke desto mindre er der flere gode grunde til også at se nærmere på de fire øvrige 
små afgrøder boghvede, blandkorn, ærter og hvede. Disse blev kun registreret i 
nogle egne, mens det i andre kan være svært eller umuligt at vurdere, om de fire 
afgrøder overhovedet fandtes, eller om udsæden var slået sammen med en af  de store 
kornsorter. De fire små afgrøder udgør kort sagt en kildemæssig problemstilling med 
betydning også for de store kornsorter byg, rug og havre. Den anden begrundelse for 
at se nærmere på de små afgrøder er, at de kan give et nærmere indblik i alsidigheden 
og dynamikken i dansk landbrug i tidlig moderne tid gennem deres tilstedeværelse 
eller fravær.
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 Analysen af  de fire små afgrøder kan ikke foretages lige så systematisk som ved 
de tre store afgrøder, da kildegrundlaget savner systematik. Dette er særligt tilfældet 
ved hvede og ærter, hvorfor en del af  analyserne først vil blive gennemført sammen 
med oplysningerne fra landgilde i det efterfølgende kapitel.

- Boghvede menes at være en relativ ny kornsort i Danmark og Nordvesteuropa. 
I Mellemeuropa kendes den fra slutningen af  1300-tallet, ved midten af  1400-tallet 
findes den i Mecklenburg, og fra 1506 kan der konstateres boghvedetiende på Fyn.224

- Blandkorn var ikke en selvstændig sort, men derimod en blanding af  byg og havre. 
Blandkorn kendes fra flere nordiske middelalderlige kilder og arkæo-botaniske 
undersøgelser. Fund af  afbrændte kornlagre viser en glidende overgang fra byg over 
blandkorn til havre: Fra en brændt gård i Hejninge ved Slagelse kunne der tages tre 
blandkornprøver, hvor der var henholdsvis 4 % havre og 96 % byg, 17 % havre og 83 
% byg samt 75 % havre og 25 % byg. En af  fordelene ved blandingskorn har været, at 
hvor den ene sort i marken har haft det svært, har den anden kunnet vokse frem.225

 Karl-Erik Frandsen ser blandkorn som en afgrøde, der indeholdt mere byg end 
havre. Han bygger blandt andet på 1662-matriklen, hvor der flere steder nævnes, 
at blandkorn var slået sammen med byg eller hårdt korn i opgørelserne.226 Johnny 
Jakobsen slår i en undersøgelse af  udsæden i Nordvestsjælland blandkorn sammen 
med havre.227 Da blandkornet netop var lidt af  begge, kan det diskuteres, hvad der 
er mest korrekt – i princippet kunne én tønde blandkorn være domineret af  havre 
og én anden af  byg inden for samme landsby eller gård. Ikke desto mindre synes 
blandkorn primært at være regnet til byg eller hårdt korn i matriklen, og den regnes 
ligesom byg også helt med i udsædshartkornet – ikke halvt som havre. Det er i øvrigt 
interessant at bemærke, at i den første detaljerede niveaudeling af  agerlandet i 1688-
matrikel var blandkornsjord værdisat til det dobbelte af  havrejord og kun 1/3 lavere 
end bygjord: Ved bygjord skulle der kun to tønder land til en tønde hartkorn, ved 
blandkornsjord behøvedes tre tønder land, mens der ved havre gik hele seks tønder 
land til en tønde hartkorn.228 I det følgende vil blandkorn blive præsenteret som 
en selvstændig udsædsklasse, da det ikke synes forsvarligt at slå den sammen med 
havre eller byg. Dette betyder til gengæld, at andelen af  særligt byg og muligvis også 
havre fremstår overrepræsenteret i egne, hvor blandkorn ikke er registreret. Dette er 
tilfældet for størstedelen af  landet, da blandkorn næsten kun blev registreret på Fyn, 
i Ods Herred og i den nordlige del af  herrederne sydøst herfor: Tuse, Merløse og 
Voldborg.
224 Jakobsen 2005: 30
225 Kulturhistorisk leksikon II 1957: 405-407, Kulturhistorisk leksikon VI 1961: 267-269
226 Frandsen 1983: 199-201
227 Jakobsen 2005: 23 ff.
228 Aakjær 1928: 31*. 
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 - Ærter kendes fra forhistorisk tid, og flere middelalderlige kilder omtaler dem.229 
De blev benyttet som mad, som lægemiddel og havde dertil grundforbedrende 
egenskaber, da de bandt kvælstof  fra luften til sig. I senmiddelalderen var ærter en 
sjælden afgrøde i Danmark, men der skete en fornyet vækst i 1500- og 1600-tallet.230 
Thorkild Kjærgaard argumenterede for, at 25 % af  jorden i firevangsbruget var dækket 
af  ærter,231 men, som det vil fremgå af  dette afsnit, var det reelt langt mindre.

- Hvede var op til jernalderen en vigtig kornsort i Norden, men menes at være trængt 
tilbage af  byg inden vikingetiden. Kornsorten var velegnet til brød, men den var 
også en meget næringskrævende plante, som dertil ikke var særlig modstandsdygtig 
over for dårlige klimaforhold. Hvede synes dog stadig at være dyrket i Norden 
gennem hele middelalderen og i tidlig moderne tid – bare i meget lille målestok. Det 
ses blandt andet af, at der blev ydet tiende af  hvede, ligesom kornsorten omtales 
i flere andre skriftlige kilder. I 1500-tallet kendes opgørelser, hvor hvede udgjorde 
0,6-0,9 % af  den samlede kornavl i Sverige. En stor del af  hveden blev dog også 
importeret fra Tyskland og England, og hvede var stadig både en sjældenhed og et 
luksusprodukt.232

Sammenlignet med de tre store kornsorter udgjorde de fire små afgrøder kun en 
meget lille del af  udsæden i matriklen. Boghvede stod for 1,2 % og blandkorn for 
1,1 %, mens ærter og hvede kun udgjorde henholdsvis 0,1 % og 0,2 %. Andelen af  
landets gårde, som havde bare lidt af  disse anført i udsæden, var ved hvede og ærter 
kun et par procent, mens den dog ved boghvede var 18,6 % og ved blandkorn 8,6 
%. En årsag til de små andele var, at disse afgrøder virkelig ikke var ret meget brugt i 
det danske landbrug i 1600-tallet, men en del af  forklaringen var også, at de ofte blev 
udeladt eller slået sammen med en af  de almindelige kornsorter i matriklen. Senere i 
afsnittet om landgilden vil der bliver argumenteret for, at ærter og hvede var særligt 
udbredt på Lolland, men i matriklen var disse med få undtagelser slået sammen med 
byg og rug. Udbredelsen af  disse små afgrøder vil derfor dels afspejle, hvor i landet 
de blev anvendt, og dels hvor fyldestgørende registreringen har været.

229 Kulturhistorisk leksikon XX 1976: 578-579
230 Kjærsgaard 1991: 67, 72
231  Kjærsgaard 1991: 73
232 Kulturhistorisk leksikon II 1962: 172-173
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Figur 5.10: Andel af  boghvede, blandkorn, ærter og hvede ud af  den samlede udsædsmængde, samt andelen af  

gårde med disse afgrøder ud af  alle gårde med registreret udsæd.

For at få et bedre indblik i betydningen af  de fire afgrøder er der i figur 5.11 udvalgt 
de gårde, som overhovedet havde noget af  hvert kornsort registreret. Her kan ikke 
forventes et repræsentativt udsnit af  gårdene, da gårde med en meget lille andel af  
afgrøderne må forventes oftere at være udeladt. Selvom gårde med forholdsmæssigt 
meget af  de fire afgrøder er overrepræsenteret i figur 5.11, ses det, at afgrøderne 
kun udgjorde en mindre del. De fleste gårde havde under 20 %, og gårde med over 
halvdelen var praktisk taget ikke-eksisterende. Det reelle billede var ganske givet, 
at de fire afgrøder fyldte endnu mindre. Lige så interessant er det dog, at kurverne 
forløber forskelligt for boghvede og ærter på den ene side over for blandkorn og 
hvede på den anden side. Ved ærter og boghvede havde næsten alle gårde under 10 
% og kun ganske få over 20 %. Dette er modsat blandkorn og hvede, hvor grafen 
topper mellem 10 % og 20 %, og hvor det ikke er usædvanligt at have en endnu 
højere andel. En mulig forklaring er, at boghvede og ærter var nye afgrøder, der 
gennemgik en vækst i perioden. Ærter og boghvede havde derfor måske ikke nået det 
potentielle produktionsniveau endnu. Det var tilsyneladende omvendt med de ældre 
afgrøder, blandkorn og hvede, som var stabiliseret omkring 10-20 % ved de gårde, 
som indgår i figur 5.11.

Figur 5.11: Andel af  gårde efter andel af  henholdsvis boghvede, blandkorn, ærter og hvede. Gårde, hvor disse fire 

små afgrøder ikke optræder, er ikke medtaget. 
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I figur 5.12 ses herreder, hvor de fire små afgrøder findes registreret. Kortet skal læses 
med varsomhed, da herreder, hvor der kun var ganske få gårde med registreringer af  
afgrøderne, ikke er medtaget.

Figur 5.12: Herreder med angivelser af  henholdsvis boghvede, blandkorn, ærter og hvede i udsæden. Det skal 

pointeres, at enkelte gårde uden for de her viste herreder havde afgrøderne, men disse var undtagelser.

Johnny Jakobsen skriver om de små afgrøder i 1662, at ”omtalen i 1662-matriklen 
synes […] kun at gælde områder, hvor dyrkningen fandtes at have økonomisk betydning”. Dette 
synes dog kun at være delvist korrekt, da der er mange eksempler på, at der kun 
blev registreret en skæppe eller en brøkdel heraf, hvilket næppe kan siges at have 
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økonomisk betydning, mens ærter og hvede typisk ikke blev registreret selvstændigt 
i udsæden på Lolland, selvom de to afgrøder var ganske udbredte her og ved flere 
gårde tillige blev ydet i landgilde. Det er selvfølgelig korrekt, at de fire afgrøder oftere 
blev registreret, såfremt de var udbredte i en egn, men dertil synes der at råde en 
stor grad af  tilfældighed og forskellige regionale praksisser under registreringen af  
udsæden. I figur 5.13 er vist bebyggelser med hvede, ærter og blandkorn på Fyn. Øen 
havde særligt mange gårde med registreringer af  en eller flere af  de tre afgrøder – og 
i øvrigt også boghvede, der dog for overskuelighedens skyld ikke er vist på kortet.

Figur 5.13: Bebyggelser med henholdsvis hvede, ærter og blandkorn i udsæden 1662.

Når en dynamisk enhed som udsæd fulgte herredsgrænser som i figur 5.13, er der 
naturligvis grund til at mistænke kildemæssige grunde for at gøre sig mere gældende 
end reelle landskabsmæssige eller historiske forhold. Hvede fandtes kun i Odense, 
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Bjerge, Hindsholm, Vindinge og Gudme herreder. Ærter var først og fremmest 
registreret i Vends samt Lunde herreder og få andre bebyggelser. Blandkorn fandtes 
primært i herreder, hvor de to førnævnte ikke fandtes: Læg for eksempel mærke til 
Åsum Herred syd for Odense Fjord, der lå som en ø kun med blandkorn omgivet af  
herreder med hvede. 
 I det hele taget var de tre afgrøder til dels hinandens modsætninger på Fyn: Hvor 
den ene fandtes, fandtes de andre sjældent. En del af  forklaringen er ganske givet, at 
selvom Fyn har gode udsædsdata, har man valgt at registrere de afgrøder, der var mest 
betydningsfulde. Der er ikke konstateret nogen gårde, nogen landsbyer, nogle sogne 
eller nogle herreder, hvor der optrådte både boghvede, blandkorn, ærter og hvede. 
Derimod kan der konstateres adskillige nabolandsbyer beliggende i to forskellige 
herreder, der tilsammen havde alle de fire små afgrøder. Kortet herover er altså dels 
en afspejling af  dataindsamlingen i starten af  1660’erne.
 Hvad kan man da sige om den reelle udbredelse og den reelle andel af  de fire 
afgrøder? Da det ikke er muligt at sige, om fraværet af  en de små afgrøder i matriklen 
bundede i, at kornsorten reelt ikke fandtes i den pågældende bebyggelse, eller om det 
skyldtes kildemæssige forhold, skal man være varsom for at undgå overfortolkning 
af  dataene. Men hvis afgrøderne kun fandtes i én landskabstype på tværs af  alle 
administrative grænser og kildemæssige variationer, er der selvfølgelig en indikation 
på en reel tendens. Særligt ærter og hvede er svære at vurdere ud fra udsæden alene, 
da dataene kun er ganske få. De vil derfor blive behandlet nærmere sammen med 
forekomsten af  disse i landgilden.
 Blandkorn, se figur 5.14, er også problematisk at tolke overbevisende på, da 
kornsorten stort set kun fandtes i østdanske egne med særligt fyldestgørende 
udsædsregistreringer i matriklen. Hele 93,3 % af  alt blandkorn var registreret på Fyn 
eller i Ods Herred. Sammenholdt med det faktum, at blandkorn på Fyn ikke blev 
registreret, hvor der var flere af  de andre små afgrøder, må vi konstatere, at blandkorn 
er en af  de afgrøder, som det er sværest at konkludere noget på. Blandkorn blev heller 
ikke ydet som landgildekorn. Det har dog næppe været udbredt i de sandede jyske 
egne, for den optrådte ikke engang i de jyske egne, hvor der fandtes mere detaljerede 
udsædangivelser. Fraværet i de sandede jyske egne synes også logisk, da hverken byg 
eller havre var særligt udbredte her.
 På Fyn fandtes blandkorn først og fremmest i de større skovegne omkring 
dødislandskabet ved Vissenbjerg samt i det randmorænelandskab, som fortsatte 
ned mod Svendborg. Jævnfør kortet over Fyn i figur 5.13 var dette område dog 
også kendetegnet ved fraværet af  ærter og hvede. Spørgsmålet er derfor, om den store 
overrepræsentation delvist skyldtes, at der på denne del af  Fyn ikke skulle registreres 
så mange afgrøder, hvorfor der blev plads til registreringen af  blandkorn?
 Billedet bliver ikke mere entydigt, når Nordvestsjælland inddrages. Der fandtes 
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blandkorn i Ods Herred samt mindre mængder i den nordlige del af  Tuse, Merløse 
og Voldborg herreder. Det overraskende er dog – umiddelbart – at det ikke fandtes 
i den sydlige del af  disse tre herreder. Men svaret er som sådan lige til: Her var 
blandkornet fortrængt af  den endnu mere sejlivede boghvede. 

Figur 5.14: Andel af  blandkorn af  samlet udsæd per ejerlav (%).
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 Boghvede, se figur 5.15, fandtes primært i sandede og næringsfattige egne, og 
er af  landøkonomen Christian Olufsen i starten af  1800-tallet blevet betegnet som 
Sandegnenes Manna. Han skrev videre i en lærebog om dansk landøkonomi, at ”boghvede 
groer i de allersletteste Jorder, og saaes sjelden i god Jord. Til at besaae nybrudte skarpe Jorder 
med er den især fortrinlig; og til at nedpløje som grøn Gjødske har man neppe nogen bedre Plante. 
Den er derfor et vigtigt Middel til at forbedre slette Jorde”.233 Olufsens karakteristik synes 
også at have været dækkende for 1600-tallet. Boghvede fandtes primært i de sandede 
vestjyske egne samt i skov- og overdrevsdominerede områder som Vissenbjerg, De 
Sydfynske Alper ved Fåborg, Kolding-egnen, Skanderborg-egnen samt Djursland.

Figur 5.15: Andel af  boghvede af  samlet udsæd per ejerlav (%).

Samlet karakteristik af udsæden i 1662-matriklen
Den overordnede tendens må siges at være ganske tydelig: Rug dominerede de mest 
sandede områder, mens andelen af  byg og havre voksede, jo mere lerede jorderne var. 
Her var byg særligt dominerende på de mest agerbrugsegnede jorder, hvorimod den 
modstandsdygtige havre var mere udbredt på de marginale og dårligste jorder. Disse 
helt generelle tendenser understøtter flere tidligere regionale undersøgelser gennem 
de sidste godt 50 år. Det gælder for eksempel Sven Dahl (1942), Svend Gissel (1968), 
Karl-Erik Frandsen (1983), Jørgen R. Rømer (2004) og Johnny Jakobsen (2005). Det 
store datamateriale præsenteret ovenfor giver dog et mere præcist og detaljeret indblik 
i de tre vigtigste kornsorters fordeling. Hermed bliver blandt andet sammenligninger 
med kornsorternes fordeling i landgilden mulig. 
 Fordelingen af  kornsorterne, som præsenteret i figur 5.3-5.5, virker forståelig og 
troværdig, når deres dyrkningsmæssige styrker og svagheder tages i betragtning. I 
1656 beskrev Arent Berntsen forholdet således:

233 Olufsen II 1805: 61. Fra Gissel 1968: 85.
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”Men ligesom den maadelige fede Jord giffver det beste Byg oc Haffre; oc den middel-sandige Jord 
frembær den reniste oc klariste Rug, som nogen steds udi disse Lande voxer, oc det saa rundeligen, 
at Indbyggerne icke alene til deris Landgilde oc egen Fornødenhed kunde hafve, men endocsaa icke 
uden Fordel, stor Mengde til Fremmede kunde hafve at afhende.”234

I de sandede egne af  Jylland med græsmarksbrug var havrens udbredelse minimal – dog 
fraset Salling og de jyske skovegne – mens rug klart dominerede over byg. Rug optog 
typisk 30-70 %, byg 20-40 % og havre 0-30 % af  arealet. Den mest rugdominerede 
egn var Vestjylland vest for istidens hovedopholdslinie, mens forskellen udjævnedes 
mod nord og øst. Overgangszonerne mellem det rug- og det bygdominerede landbrug 
fulgte overgangszonerne mellem det sand- og det lerdominerede landbrug på hver 
deres side af  højderyggen.
 I trevangsbruget og i Lillebæltssystemet, som klart dominerede Østdanmark 
inklusiv Østjylland, udgjorde rug typisk 20-50 %, varierende især efter sandjordernes 
udbredelse, mens byg typisk udgjorde 20-60 % og havre 5-40 %. I dette typiske 
østdanske landbrug blev der oftest dyrket mindre rug end byg, men forskellen var 
sjældent voldsomt stor. I områder med meget havre kunne rugudsæden endda være 
større end udsæden af  byg. Dette var, som det vil fremgå af  kapitel 6, markant 
forskelligt fra fordelingen af  kornsorterne i landgilden. 
 Meget synes at tale for, at tovangsbruget på Hedeboegnen mellem Roskilde og 
København samt de lollandske fire- og femvangsbrug skilte sig ud fra de øvrige 
østdanske brug, men udsædsdataene fra 1662-matriklen er her ikke informationsrige. 
Andre kilder viser, at rugudsæden var minimal på Hedeboegnen, og på Lolland 
dækkede rugen ifølge Ole Widding kun én ud af  tre, fire eller fem vange – og den 
skulle rugen endda ofte dele med hvede.235 Begge områder var kendetegnet ved at 
være noget af  Danmarks mest lerede jord, primært FK5-jorder, og det kunne være 
en del af  forklaringen på den mindre rugdyrkning, men på Lolland har indflydelse 
fra Nordtyskland muligvis også spillet en væsentlig rolle. De anvendte afgrøder og 
dyrkningssystemet mindede om forholdene i Mecklenburg.236

 Jævnfør ovenstående kan det helt overordnet konkluderes, at der var en stor 
sammenhæng mellem produktionsformen – for eksempel dyrkningssystemet – og 
produktionsorienteringen – for eksempel afgrødernes andele af  udsæden. Hvilken af  
de to, som initierede den anden, er til gengæld svært at besvare ud fra kilderne: Var 
det for eksempel byggens store dominans og dermed et fravær af  vinterrug, som 
førte til, at tovangsbruget på Hedeboegnen udviklede sig og vedblev at eksistere 
her? Eller var det omvendt: Blev der ikke dyrket rug på Hedeboegnen, fordi der 

234 Berntsen 1656 I: 95. Fra Frandsen 1983: 201.
235 Widding 1949: 21
236 Frandsen 1983: 118-19



150

var et tovangsbrug? I denne sammenhæng er det væsentligste dog, at begge, både 
produktionsformen og produktionsorienteringen, må ses som en delvis tilpasning 
til det naturgrundlag, som landbrug kun i meget ringe grad kunne ændre. På 
Hedeboegnens lerede, flade og dermed potentielt vandlidende FK5-jorder (se figur 
5.16 herunder) var en minimal rugdyrkning fordelagtig, og fraværet af  rug passede 
godt til tovangsbruget. Naturgrundlaget, både terrænet og jordtypen, minder om 
det lollandske, og selvom der umiddelbart var stor forskel fra tovangsbruget på 
Hedeboegnen til fire- og femvangssystemet, så havde disse systemer dog det fælles 
træk, at rugen ikke skulle udgøre omkring halvdelen af  det årligt tilsåede areal. Det 
var heller ikke strengt nødvendigt i trevangsbruget eller i Lillebæltssystemet, men 
de to årligt tilsåede vange pegede dog generelt i denne retning. Forskellen mellem 
Hedeboegnens tovangsbrug og det vestlollandske fire- og femvangsbrug bestod 
dermed først og fremmest i, om græsnings- og høressourcerne lå i de hvilende vange 
eller på overdrevenes permanente græsarealer. På Hedeboegnen var agerandelene 
ekstraordinært store (typisk 50-70 %, se figur 3.6), men hviletiderne var også 
tilsvarende store (i teorien 50 %). På Vestlolland var agerandelen efter østdanske 
forhold små (typisk 30-45 %), men hviletiderne var tilsvarende minimale (i teorien 
20-25 %). Sammenlagt nærmede den procentvise andel af  de årligt tilsåede arealer sig 
hinanden.
 Selvom landbruget på Hedeboegnen og Vestlolland umiddelbart fremstår 
forskellige i 1600-tallet, så havde den reelle produktionsmæssige orientering i de to 
områder flere fællestræk end forskelle – den østdanske modsætning var trevangsbruget 
og Lillebæltssystemet.
 At tovangsbrugene på Hedeboegnen ligesom fire- og femvangsbrugene klumpede 
sig sammen omkring de flade og særligt lerede FK5-jorder ses af  figur 5.16. 
Udover det ikke kortlagte område ved Storkøbenhavn, var den eneste undtagelse 
det uregelmæssige tovangsbrug i Langerød i Nordsjælland. Kortet illustrerer og 
understøtter, at naturgrundlaget satte en begrænsende ramme om udnyttelse af  
produktionslandskabet, men rammen gav stadig et stort råderum for forskellige 
systemer: På Hedeboegnen og på Vestlolland var dyrkningssystemerne måske 
umiddelbart forskellige, men den produktionsmæssige orientering i de to områder 
havde i sidste ende flere ligheder end forskelle. Som påvist af  Karl-Erik Frandsen237 
skete tilpasningen inden for de fysiske rammer i øvrigt efter flere kulturelt betingede 
strukturer, for eksempel vangelag og måske herredsorganiseringen. Både relationen 
til vangelagene og herrederne kan konstateres på Hedeboegnen.238

237 Frandsen 1983: 212, 256-257
238 For vangelag kan henvises til Fritzbøger 2000: 31. Det delvise sammenfald med herredsgrænserne ses af  Frandsens 
 bilagskort (1983).
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Figur 5.16: Landsbyer med tovangsbrug på Sjælland 1682 (kortlagt på grundlag af  Frandsen 1983, bilagskort) 

lagt på jordtypekortet, se eventuelt figur 3.4 for landsdækkende kort. Trevangsbrug var, på nær nogle få alsædebrug, 

helt dominerende på det øvrige af  øen. 
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6. Landgilde

Landgilden i 1662-matriklen byggede, som beskrevet i kapitel 2, på jordebøgerne, 
det vil sige godsernes registre over egne underliggende bøndergårde og bøndernes 
skyldige landgilde. Jordebøgerne er som kilde selvfølgelig ingen garanti for, at 
landgilden reelt blev ydet i de opgivne persiller, eller at landgilde i det hele taget 
blev ydet. Der kan fremdrages adskillige eksempler på, at bønderne ikke kunne yde 
deres landgilde, og at de derfor fik udsættelse, midlertidigt afslag i landgilden eller i 
værste fald blev frataget gården på grund af  restancer. På samme vis kan der findes 
eksempler på, at bønderne ydede landgilde i en anden persil, typisk penge, end den, 
der var opført i jordebogen. Dette var ofte tilfældet, såfremt bønderne havde fået 
udsættelse til for eksempel året efter.239

 Angivelserne i jordebøgerne, og dermed i 1662-matriklen, er dog den eneste 
mulighed, vi har, for at få et bredt dækkende billede af  landgilden og dens persiller. Den 
må også forventes, jævnfør nedenstående diskussion, at have en vis overensstemmelse 
med de faktiske forhold, i det mindste for de væsentligste persillers vedkommende. 
Som det vil blive beskrevet, var det muligt at ændre persillerne, så længe de nominelle 
værdier, den samlede hartkornssats, var uændret.

Skyld og herlighed
Landgilden bestod af  to hoveddele, nemlig skylden, det vil sige selve jordrenten, og 
herligheden, som dels var afgiften for værnet eller forholdet mellem herre og tjener og 
dels var afgifter for særlige sekundære arealer og ressourcer. Et godt eksempel på en 
herlighedsafgift for et sekundært areal var oldengæld for svins adgang til underskoven, 
der kun blev ydet i oldenrige år, kaldet oldenår, hvor der var mulighed for at give 
ekstraordinært mange svin adgang til de brugsretsligdelte skove. Et andet eksempel 
på herlighedsafgift var gæsteri, som var bondens pligt til at give kost og logi til et vist 
antal ryttere og deres heste. Både oldengæld og gæsteri var dermed i princippet og 
oprindeligt en uvis, variabel afgift i modsætning til den fastlagte skyld. Gæsteriet blev 
dog allerede i 1500-tallet afløst af  faste afgifter, mens der stadig i 1662-matriklen kan 
findes mange oldengældsafgifter. Udviklingen gik dog i 1600-tallet i retning af, at 
også oldengæld blev afløst af  faste og fikserede afgifter.240 En anden forskel mellem 
skyld og herlighed var, at herlighedsafgifterne endnu omkring 1300 ikke opgives i 
kilderne. Det er dog uklart, om dette skyldtes, at herlighedsafgifterne endnu ikke var 
indført, eller om de ikke var medtaget i de summariske opgivelser, fordi de kunne 
være uvisse i modsætning til den altid visse, fastlagte, skyld.241 

239 Fussing 1942: 128-130
240 Gissel 1968: 45-55; Fritzbøger 2001: 149
241 Ulsig 1968: 337-339, Gissel 1964: 17, Gissel 1968: 42
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 Det kan ud fra de tidligt moderne kilder være svært, hvis ikke umuligt, at udrede 
hvilke dele af  landgilden, der var skyld for jorden, og hvilke dele, der var herligheds-
afgifter. På dette tidspunkt skelnede mange jordebøger og skøder ikke mellem de to 
dele af  landgilden, selvom der i samtiden stadig var principiel forståelse for forskel-
len. I det væsentligste danske værk om landgilden, Svend Gissels afhandling fra 1968, 
er udredning af  dette dog helt nødvendigt, da han i afhandlingens undersøgelser 
primært er interesseret i skylden:

”Det er et væsentligt træk ved begrebet herlighed set i forbindelse med landgilden, at herlighedsydelserne 
i regelen svaredes som modydelse for overdragelse af  særlige områder af  ejendomsretten, hvorimod 
den egentlige skyld var knyttet til ejendomsretten i almindelighed og i prægnant forstand til retten 
til at dyrke jorden. [...] Persillerne er, som det vil forstås, af  meget forskellig oprindelse, idet 
hovedskillelinjen går mellem hovedlandgilden (skylden) i hartkorn [her i betydningen byg og 
rug, men ikke havre], smør eller penge og den større gruppe af  herlighedsydelser.”242

Et af  Gissels største bidrag til diskussion af  landgilden er netop hans afklaring af  den 
principielle forskel mellem begreberne skyld og herlighed. Begreberne havde nok 
været berørt før af  historikere, men ikke så systematisk og metodisk. Spørgsmålet 
er dog, om ikke han på flere områder tillægger særligt skylden og den oprindelige 
skyldsætning i middelalderen en systematik og ensartethed, som var ukendt i fortidens 
virkelighed – eller formuleret anderledes: Måske var de personer, som gennem 
århundreder fastsatte og i nogle tilfælde regulerede landgilden, ikke lige så metodisk 
velfunderede som Gissel?
 Der vil blive rejst tre kritikpunkter af  Gissels landgildeopfattelse herunder, som 
efterfølgende vil blive uddybet i løbet af  kapitlets gennemgang af  1662-matriklen. 
Allerede her skal det dog fremhæves, at Gissels hovedkilde er de mange sjællandske 
mageskiftebesigtigelser fra årene 1557-1597. Ved mageskifterne mellem Kronen og 
de adelige godser skete handlen dels på grundlag af  landgilden og dels på grundlag 
af  en vurdering af  vis landgilde eller udsædshartkornet, der, som tidligere beskrevet, også 
blev vurderet og registreret i forbindelse med 1662-matriklen.243 Da Gissel mener, 
at den oprindelige fastsættelse af  skylden, der oftest var sket i middelalderen, havde 
fulgt samme principper som vis landgilde i 1500-tallets mageskifter, sætter han 
udsæden op mod skylden for at finde ud af, hvor stor en skyld, der skulle ydes per 
tønde udsæd. Der er dog en række problemer ved Gissels brug af  denne kildetype. 
Mageskifterne er ikke kun senere end den middelalderlige skyldsætning, hvorved 
der nemt kunne være sket et skift i vurderingsmetoden. Den mere grundlæggende 

242 Gissel 1968: 40-41
243 For en beskrivelse af  principperne bag udsædshartkorn eller vis landgilde henvises til kapitel 5 i denne afhandling eller 
 mere udførligt i Gissel 1968: 143 ff.
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forskel er, at den middelalderlige skyldsætning skete lokalt og over en meget lang 
periode, mens vurderingerne ved mageskifterne skete over kun 40 år og overordnet 
havde en systematisk tilgang defineret fra centralt hold, nemlig fra Kronen. Som 
kildetype er mageskiftebesigtigelserne derfor på flere måder tættere på 1600-tallets 
matrikler end på de sjældent kildebelagte skyldfastsættelser. Udsædsoplysningerne 
i mageskiftebesigtigelserne har naturligvis deres forskelligheder, usikkerheder og 
problemer, men, som beskrevet i kapitel 5, næppe mere end udsædsoplysningerne i 
1662-matriklen, måske tværtimod. Pointen er, at udsædsoplysningerne er indsamlet 
og vurderet efter relativt ensartede og kildemæssigt belagte principper, hvilket ikke 
var tilfældet med den middelalderlige skyldfastsættelse.
 Da Svend Gissels analyse og karakteristik af  landgilden i nogen grad har fået lov 
til at stå uimodsagt, vil der her blive stillet tre spørgsmål om landgildens oprindelse, 
hvor nærværende afhandling helt eller delvist afviger fra Gissels konklusioner og 
opfattelser.

 1) Hvilken arealer var skylden fastsat ud fra?
Ifølge Svend Gissel var skylden udelukkende fastsat ud fra udsæden på den del af  
den dyrkede jord, der var i fast rotation, samt muligvis på de dele af  engene, som lå 
i selve de dyrkede vange. I praksis var skylden derfor ifølge Gissel kun eller næsten 
kun afhængig af  rug- og bygudsæden (hartkornsjorden), da de fleste marginale jorder 
tilsået med havre, boghvede og tilsvarende marginale afgrøder sjældent blev dyrket 
regelmæssigt. Følgende områder indgik derfor ifølge Gissel ikke i skyldfastsættelsen: 
al hvilende ager, al ager, som ikke blev dyrket regelmæssigt og heriblandt langt det 
meste af  havre- og boghvedejorden, al skov samt alle græsningsarealer og enge uden 
for de egentlige vange.244 Eller som Gissel skriver til sidst i afhandlingen:

”Der skelnes af  forfatteren mellem skylden, der her anvendes til at betegne afgiften af  den regelmæssigt 
dyrkede jord i den egenskab, altså ydelsen af  høstudbyttet (korn og eventuelt hø), samt herlighedsydelse, 
hvorved forstås afgifterne af  alle andre indtægter af  ejendommene. Herlighedspersillerne svares af  
sjældnere dyrket jord (de fleste havreydelser), af  landsbyfælleder eller af  andre aktiver fx skov eller 
fiskevande.”245

At skylden udelukkende skulle bygge på en så lille del af  arealet virker uforståeligt. 
Et væsentligt argument mod den snævre definition af  skylden er faktisk Gissels egne 
observationer. Han konstaterer selv en systematisk tendens til, at skylden per tønde 
hartkorn udsæd gennemgående var langt højere i skovegne end i ageregne. Gårdene 

244 Gissel 1968: 58, 139-140, 176
245 Gissel 1968: 299
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i begge slags egne havde omtrent samme skyld på trods af, at gårdene i skovegnene 
havde en betydelig lavere udsæd. Dette tolker han som et udslag af  forskelle mellem 
ældre skov- og slettebygder, uden dette dog forklares nærmere.246 En mere logisk slutning 
af  den nævnte observation ville dog være, at det ikke kun var hartkornsudsæden, 
som bestemte skylden, men at de særligt mange havrejorder, græsningsarealer og 
skovressourcer i skovbygden direkte eller indirekte påvirkede skyldfastsættelsen. Eller 
formuleret anderledes: at også andre ressourceområder end kun den regelmæssigt 
dyrkede hartkornsager blev inddraget ved skyldfastsættelsen. Dette er faktisk i 
overensstemmelse med Arent Berntsen, som Gissel dog forholder sig kritisk til:

”Arent Berntsen skelner udtrykkelig mellem på den ene side landgilde af  »Jord/Ejedom oc 
Brug udi Marck/Eng/Skouff/Fiskerj eller i andre maade« (hvorved han tager munden vel 
fuld) og på den anden gæsteri, gadehuspenge, mølleskyld og arbejds-, dagsværks-, tærske-, holds- og 
skriverafgifter m.m., som ikke svares af  jorden.”247

Det kunne derfor tyde på – også ud fra Gissels egne undersøgelser – at Berntsens 
definition herover, hvor skylden omfatter den faste rente af  en række arealer, var 
tættere på realiteterne end Gissels definition. Dette betyder ikke nødvendigvis, at 
vurderingen af  de sekundære ressourcer – som for eksempel eng og underskov 
– havde indgået på lige fod med eller var ligeså systematisk som vurderingen af  
hartkornsageren, men det indikerer, at også de sekundære arealer direkte eller 
indirekte har været inddraget.

 2) Hvad var persillerne bestemt ud fra?
Svend Gissel benytter selv betegnelsen ”funktionelt betinget” landgilde248 – det vil sige, 
at hver persil var en afspejling en tilsvarende udnyttelse:

”Det er en forudsætning for den givne tolkning, at persillerne i høj grad afspejler ejendommens 
udnyttelse (se nedenfor), således at konverteringer undertiden kan anses for tegn på omlægninger af  
driften, om end markedsforhold og sociale forhold (forholdet mellem ejer og bruger) naturligvis også 
kan spille ind. Kornafgifterne, der i de fleste tilfælde udgør størstedelen af  landgilden, modsvarer 
dels det sædvanlige kornudbytte (oftest i hartkorn), dels det mere uvisse udbytte (ofte i havre) 
af  marginaljorden, hvor af  der ydes gæsteri eller fødenød. Skylden kan dog ikke alene bestå af  
hartkorn, men også af  havre, smør og penge. Alle disse persiller, også hartkornet, kan optræde som 
herlighedsafgifter. I adskillige tilfælde er ydelsernes karakter uomtvistelig; det er således klart, at 

246 Gissel 1968: 211-242, se dog særligt side 239 og 303
247 Gissel 1968: 144
248 Gissel 1968: 300
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svin modsvarer udnyttelse af  skov, smør [af] kreaturfoder etc.; tvivlstilfældene omfatter især afgifter 
af  noget mindre betydning (lam o. l.).”249

Gissel er selv forsigtig her og fremhæver undtagelserne. Dette kan ikke overraske, for 
da han ikke mener, at engene indgik i skyldsætningen, i det mindste kun de mindre 
beliggende inden for vangene,250 burde der ud fra princippet om de funktionelt 
betingede persiller i landgilden ikke være smør, i hvert fald kun lidt, i selve skylden. 
Der optrådte ikke desto mindre en del smør i skylden, og i nogle egne kunne smør 
endda udgøre hele skylden. Dette var for eksempel tilfældet ved mange gårde i Åmosen 
syd for Holbæk. Gissel forsøger ikke at give en egentlig forklaring på, hvorfor der 
blev svaret smørskyld, såfremt størstedelen af  engene ikke indgik i skyldfastsættelsen. 
Han nævner, at der ved gårdene uden kornskyld i Åmosen var særligt gode muligheder 
for stor kvægavl,251 men hermed modsiger han også teorien om den funktionelle 
landgilde, da der omvendt også var store agerarealer under disse gårde. Derudover 
foreslås det, at særligt lange afstande mellem bøndergårdene og hovedgårdene ville 
gøre det mere fordelagtig at yde i smør, da smør havde en langt højere værdi i forhold 
til rumfanget end korn.252 Som det vil fremgå nærmere af  kortlægningerne af  smør-
persillerne herunder, relaterede de smørdominerede gårde sig dog helt til eng- og 
græsningsrige egne. Der er umiddelbart intet, som tyder på en relation mellem 
smørdomineret landgilde og afstandene mellem bøndergårdene og hovedgårdene. 
Samlet set synes der at have været en langt mere pragmatisk tilgang til persillerne: Der 
er blevet ydet i det, der var mest fordelagtig for ejeren og/eller brugeren, og selvom 
gårdene ved Åmosen også havde mange agre, var det fra de ekstraordinært store 
enge, at størstedelen af  deres overskudsproduktion kom. Bønderne havde behov for 
kornet til eget forbrug i husstanden, mens der i Åmosen var en overflod af  smør. I 
øvrigt kan det tilføjes, at der i Jylland – udover gårde som helt ydede i smør – også var 
flere gårde, der ydede helt i fisk eller honning, selvom de også havde mange agre.
 Som det vil fremgå herunder ved gennemgangen af  de enkelte persiller, kan der 
konstateres en vis sammenhæng med den datidige landbrugsproduktion. Selvfølgelig 
var det uhensigtsmæssigt at yde landgilde i en vare, som ikke blev produceret på 
gården selv, om end det forekom, og det kan derfor ikke overraske, at der for eksempel 
kan konstateres flere animalske persiller i egne med gode græsningsressourcer, mens 
der oftere var en særlig stor dominans af  korn i agerrige egne. Men som det også vil 
fremgå af  undersøgelserne, kan de enkelte persiller ikke ses som en egentlig afspejling 
af  den faktiske produktion: Nogle gårde, egne og landsdele havde uforholdsmæssig 

249 Gissel 1968: 300
250 Gissel 1968: 139-140
251 Gissel 1968: 56-57
252 Gissel 1968: 56, note 3
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store andele af  bestemte persiller eller bestemte grupper af  persiller. Det vil blive 
gennemgået nærmere under de enkelte persiller, da der synes at være en række ganske 
forskellige forklaringer på den delvis manglende sammenhæng mellem varerne i 
produktionen og i landgilden. Pointen er her i første omgang kun, at fordelingen 
af  persillerne ikke var en direkte afspejling af  produktionen, men et særligt udpluk af  
produktionen.
 Et andet argument mod teorien om en funktionelt betinget landgilde, i det mindste 
hvis dette tolkes for snævert, er de konverteringer, som skete mellem de enkelte 
persiller. Der var intet til hinder for, at en persil blev udskiftet med en anden af  
tilsvarende værdi. Særligt mange eksempler på dette forekom i 1500-tallet i forbindelse 
med en stigende udbredelse af  okseopfedninger som en del af  landgilden. Dette 
skete samtidig med, at mulighederne for eksport af  okser blev særligt profitable for 
godserne. Indførelsen af  okse-persillerne blev typisk kompenseret med et tilsvarende 
afslag i kornlandgilden.253

 I 1662-matriklen er tidligere ændringer af  persillerne i enkelte tilfælde noteret. 
Men eftersom ændringer ikke altid fremgår af  jordebøgerne, og eftersom de, der 
faktisk fremgår af  jordebøgerne, ikke altid er noteret i matriklen, er forekomsten af  
ændringer sporadisk. I det følgende vil der udelukkende blive inddraget eksempler 
fra de fynske herreder Odense, Åsum og Bjerge, da der er registreret mange 
ændringer i disse. Årsagen er således kildemæssig begrundet, og området kan rent 
landskabsmæssigt kun delvist ses som repræsentativt for Østdanmark. Til gengæld 
kan eksemplerne vise, at ændringer i persillerne langt fra var enestående, og at der i 
hvert fald på denne egn var en tendens i ændringerne.
 Odense, Åsum og Bjerge herreder dækker det centrale af  Fyn og området ud til 
Kerteminde og Storebælt, se figur 6.1. Landskabsmæssigt er området primært let 
bakket og domineret af  agerland samt små spredte skove, men i den vestligste del 
af  Odense Herred begynder den kuperede og mere skovrige dødisegn med centrum 
i Vissenbjerg Sogn. Mange af  gårdene her hørte under de store kronhovedgårde i 
Odense og Nyborg. Mod vest var krongodset næsten helt dominerende, men derudover 
var der, primært i Åsum og Bjerge herreder, en række mindre og middelstore adelige 
hovedgårde.

Ud af  de 49 ændringer, der er registreret i herrederne, var næsten halvdelen af  
persilskiftene gået fra kreatur- eller svineafgifter til ydelser i korn (16 tilfælde), 
pengeydelser (5 tilfælde) og smør (1 tilfælde). Det typiske var dog, at også smør-
persillerne blev afløst: Ved 13 gårde blev smør afløst af  enten korn (7 tilfælde) eller 
penge (6 tilfælde). Korn og penge afløste også de to persiller af  henholdsvis et pund 

253 Enemark 2003: 294. Disse ændringer vil blive uddybet i gennemgangen af  oksepersillerne.
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flæsk, en ikke angiven mængde af  sild, og endelig blev ti stykker forn (betegnelse 
for ikke-specificerede og afløste persiller) afløst af  byg eller i et tilfælde af  penge. 
Tendensen i de tre herreder var dermed meget entydig: Animalske produkter blev 
afløst af  korn eller penge. I et enkelt tilfælde blev et animalsk produkt afløst af  
et andet animalsk produkt, men det gik aldrig fra korn eller penge til et animalsk 
produkt.

Figur 6.1: Odense, Åsum og Bjerge herreder med administrative grænser 1682 (Frandsen 1984) og skov/

kratskov 1780 fra Videnskabernes Selskabs kort. Punkterne for ændringer af  landgilden (blå) og angivelse af  

afgifter for ny jord (rød) i matriklen 1662 viser landsbyernes placering.

 Gårdene med disse ændringer lå spredt over det meste af  området, men ikke i 
de mest skovrige egne i den vestligste del af  Odense Herred. Ændringerne fandt 
sted i agerbrugsejerlav med kun lidt eller ingen skov. Derudover er det svært at finde 
fællestræk ved gårdene. Nogle lå i små landsbyer, andre i store. I nogle tilfælde var der 
kun en gård med ændringer i landsbyen, i andre tilfælde var der adskillige. Gårdene 
hørte også under forskellige hovedgårde, både kongelige og adelige og i et tilfælde 
under kirken i sognet. Det, som minder mest om en tendens udover placeringen 
i ageregnen, var dog netop ejerforholdet. De fleste gårde med ændringer hørte 
under Ulriksholm, Lundbygård og i mindre grad Odensegård, Dalum eller angives 
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at tilhøre Christian Daa. Hvor vidt dette skyldes, at ejerne havde spillet en særlig 
aktiv godspolitisk rolle – hvilket i det mindste er kendt for Ulriksholm254 – eller 
om årsagen er kildemæssige forskelle i jordebøgerne, kan ikke afgøres ud fra det 
anvendte materiale. Ændringerne var i 25 af  tilfældene små, det vil sige under 1 tønde 
hartkorn og dermed mindre end 15 % af  en gennemsnitlig fynsk gårds hartkorn. 
Men for 13 gårde svarede ændringerne til tre tønder hartkorn eller mere og dermed 
til mellem en tredjedel og halvdelen af  gårdenes typiske landgildeydelse. Ændringer 
kunne altså være ganske betydelige. Det må derfor anses for usandsynligt, at disse 
konverteringer skulle være sket for at fastholde en funktionelt opdelt landgilde. De 
er snarere udtryk for, at visse bønder havde lettere ved at yde en større del i korn- og 
penge-persillerne.
 Interessant er i den forbindelse også nyere særjorder; det vil sige jorder, der blev 
ydet særskilt landgilde af, og som i matriklen angives som ny. I de tre herreder var 
der 15 særskilt opførte persiller for ”ny jord” eller ”ny løkke”.255 Alle disse gårde lå i 
Ubberud Sogn, Odense Herred, eller i nabolandsbyen Munkerud. Gårdene havde 
også ejerforholdene tilfælles, idet alle var krongods.
 Ubberud Sogn var på flere måder en typisk dansk skovegn, som lå i yderkanten 
af  det store dødislandskab omkring Vissenbjerg. Skovene i sognet var ifølge 
Videnskabernes Selskabs kort sjældent store; langt de fleste var under 20 hektar, og 
kun enkelte var omkring 50 hektar. Til gengæld lå de 30 små og middelstore skove i 
sognet tæt, og i de fleste ejerlav dækkede skovene 20-40 % af  arealet. Bebyggelserne 
bestod i 1662 af  enkeltgårde og mindre landsbyer på op til fem gårde, og de opdyrkede 
agre lå mellem skovene eller som kiler ind i dem. Både de små bebyggelser, den lave 
opdyrkningsgrad og de mange stednavne på -rød/-rud, -torp/-rup og -gård indikerer 
en sen bebyggelsesmæssig ekspansion i området. Samlet set kan det ikke overraske, at 
der i et sådant kulturlandskab var basis for nyopdyrkning, hvilket kunne være svært i 
de gamle intensive ageregne på sletterne. Erland Porsmose fremhæver da også flere 
steder Ubberud Sogn som en ekspansionsegn.256

 Persillerne for nyopdyrkningen var kun små: i alle tilfælde under en halv tønde 
hartkorn og typisk omkring en skæppe. Der kan derfor næppe have været tale om 
større opdyrkninger. De nye afgifter var i tre tilfælde lam, i fem tilfælde gryn, sikkert 
boghvede eller havre, mens der fra de sidste syv opdyrkninger blev betalt mindre 
pengeydelser. De nye persiller kunne dermed afspejle den tidligere anvendelse af  
området (lam / græsning), den nye anvendelse (nyopdyrkning, hvilket ofte var med 
havre eller boghvede) og en neutral ydelse i form af  penge. Selvom landgilden 

254 Fritzbøger 1984
255 Se i øvrigt Porsmose 1981: 299. Porsmose medtager alle tillægsjorder, hvorimod der her kun medtages jorder, hvor denne  
 specifikt angives som ny.
256 Pormose 1981: 252, 299, 339, 362
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overordnet og samlet set udsprang af  produktionen i området, var der ikke 
nødvendigvis overensstemmelse mellem produktion og ydelse. Afgiften for nye agre 
kunne være både animalsk, vegetabilsk eller en pengeydelse. Da alle gårde her havde 
samme ejer, kan det tænkes, at persiltypen var bestemt af, hvad bonden foretrak, men 
noget bevis for dette kan der ikke gives ud fra matriklen alene.
 Registreringen af  nybrudt jord og ændrede persiller i de tre herreder er ganske 
givet mangelfuld og tilfældig, men eksemplerne viser, at det var muligt at ændre 
persillerne. Det viser også, at der var en meget pragmatisk holdning til landgildens 
persiltyper. 

 3) Den systematiske eller den vilkårlige skyldsætning?
Svend Gissels opfattelse af  skyldens systematiske fastsættelse er tvetydig. På den ene 
side anser han skylden for principielt at være en beregningsmæssig enhed,257 hvilket 
jo også er en forsætning for afhandlingens grundlæggende mål om en sammenligning 
med udsædsangivelserne. Han konkluderer, at ”skyldsætningen i de enkelte landsbysamfund 
principielt har været lige for alle bymændene”,258 men omvendt konkluderer han også i 
afslutningen:

”En gennemgang af  1379 exempler på forholdet mellem skyld og den størst mulige årlige udsæd viser 
tydelige lokale divergenser. Udsæden var i forhold til skylden størst på Heden mellem København, 
Roskilde og Køge – og mindst i udprægede skovdistrikter i Syd- og Midtsjælland. Også inden for 
de enkelte herreder kunne skyldsætningen være stærkt afvigende fra sogn til sogn og fra landsby til 
landsby, ja selv inden for samme landsby. Bygdepræget er som helhed uomtvisteligt og især knyttet 
til bygdetyperne skov og slette; også udprægede græsningsegne er konstituerende ved beregningen af  
skylden, såvel kvantitativt som kvalitativt (smør).”259

Som nævnt ovenfor anses det her, i modsætning til Gissels bygdeteori, for sandsynligt, 
at den højere skyld per tønde hartkorn udsæd i skov- og engegne skyldtes, at ikke 
kun hartkornsjorden men også andre ressourcer indgik, da skylden blev fastsat. Her 
er det vigtigste i citatet konstateringen af  spredninger inden for samme landsby, hvor 
gårdene ellers typisk må forventes at have haft den samme relative fordeling af  ager, 
eng, skov og andre ressourcer. Uanset om skylden eller landgilden sammenlignes 
med udsædsangivelser i mageskiftebesigtigelserne eller i 1662-matriklen, eller med 
hartkornssatserne i 1688-matriklen, kan der konstateres en spredning. Som det 
vil fremgå af  afsnittet om landgildens nominelle værdier, hvor disse blandt andet 
vil blive sammenlignet med de nyvurderede hartkornssatser i 1688-matriklen, var 

257 Gissel 1968: 121
258 Gissel 1968: 157
259 Gissel 1968: 300-301
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landgilden ganske vist generelt høj i egne med mange ressourcer og lav i områder 
med få ressourcer. At landgilden havde taget udgangspunkt i gårdenes størrelse og 
ressourcer, skal der derfor ikke sættes spørgsmålstegn ved. Det er dog opfattelsen i 
denne afhandling, at landgilden i højere grad, end det er opfattelse hos Svend Gissel, 
må betragtes som bestemt efter forskellige principper over en meget lang periode. 
Som det vil fremgå, kan der både findes enkelte ekstremt afvigende landgildesatser, 
men også mere systematiske niveauforskelle mellem gårde i samme egne.
 At landgilden til tider oplevedes som uretfærdig, understreges også af, at alle 
parterne – brugerne, ejerne og statsmagten – i flere tilfælde forsøgte at omgå den: 
Egentlige større ændringer var, jævnfør nedenstående afsnit, ikke mulige, men der er 
flere eksempler på, at bønder med en efter deres opfattelse særlig høj og uretfærdig 
landgilde, for eksempel på grund af  hovedgårdsudvidelser, forsøgte at få den nedsat.260 
Ejerne benyttede derimod til tider nyvurderinger ved mageskifter, vis landgilde, der 
i kombination med den egentlige landgilde blev bestemmende for handelsprisen. 
Endelig benyttede statsmagten ganske vist landgilden til fastsættelse af  jordskatten 
i 1662-matriklen, men allerede 20 år senere påbegyndtes en helt ny matrikel, 1688-
matriklen, der byggede på en mere systematisk opmåling og vurdering af  landet. Det 
er dermed tydeligt, at samtiden selv har været bevidst om, at landgilden i det mindste 
til dels var usystematisk og i nogle tilfælde uretfærdig.

Hartkornets uforanderlighed – persillernes dynamik
Når det er konstateret, at landgilden som minimum nogle steder fremstod som 
uretfærdig og uforståelig, synes det måske overraskende, at den ikke blev ændret. 
Landgildens uforanderlighed viser dog, hvor rodfæstet sædvaneretten var i tidlig 
moderne tid. Flere historikere har påvist en række eksempler på, at bønderne i 1500- 
og 1600-tallet gennem søgsmål på tingene og gennem klager til Kronen søgte at få 
omgjort landgildeforhøjelser, hvilket i overvejende grad lykkedes, såfremt bønderne 
ikke havde fået tilsvarende forøgelser af  gårdenes tilliggender.261 Det sidste var en 
legitim grund, og tilsvarende findes der en række eksempler på,262 at landgilden 
blev nedsat, hvis gårdene havde mistet en del af  deres jorder, for eksempel ved 
hovedgårdsudvidelser. Det overordnede billede er dog, at landgilden var uforanderlig 
i kraft af  dens sædvanehævd i tidlig moderne tid.263

 Denne hævd var ikke indtrådt i senmiddelalderen. Herlighedsafgifterne var 
endnu ikke fikserede og optræder ikke nødvendigvis i kilderne.264 Flere kilder 
viser dertil, at der i senmiddelalderen skete en markant reduktion af  skylden. Der 
260 Gissel 151-152, Fussing 1942: 153-160. Se i øvrigt nedenstående afsnit.
261 Porskrog Rasmussen 2003: 115-120; Gissel 1968: 44, 50; Jensen 1988: 431-432
262 Gissel 1968: 151-156; Fussing 1942: 153-160
263 Fussing 1942: 163-192; Gissel 1968: 44, 50; Jensen 1988: 431-432; Porskrog Rasmussen 2003: 115-120; Ulsig 1968: 342-344
264 Gissel 1968: 45-74



162

er stadig uenighed om, hvorvidt dette skyldtes en dyrkningsmæssig omlægning, 
for eksempel indførelse af  større hviletider i trevangsbruget, eller om det skyldtes 
følgerne af  den senmiddelalderlige krise, hvor det efter en befolkningsreduktion var 
muligt for fæsterne at presse skylden ned. Diskussionen om den senmiddelalderlige 
skyldreduktion er omfattende og uden for denne afhandlings rækkevidde. Det 
væsentlige her er, at landgilden, og særligt den dominerende skylddel, senest i løbet 
af  1500-tallet udvikledes til at blive en sædvanebestemt ydelse, som i teorien ikke blev 
ændret. Eller mere præcist var det den samlede hartkornssats, der ikke blev ændret, 
medmindre der skete en tilsvarende reduktion eller udvidelse af  bøndergårdenes 
tilliggende. Derimod var der, som beskrevet, intet til hinder for, at en persilydelse 
kunne konverteres til en anden af  tilsvarende værdi.
 Erik Ulsigs undersøgelse fra 2004 af  bebyggelsesudviklingen og ændringerne i 
landgilden 1315 til 1680’erne i primært Hasle Herred ved Århus er nyeste større 
indlæg til diskussionen om landgildens kontinuitet eller dynamik.265 Undersøgelsens 
store styrke er Århus Domkapitels Jordebog, der indeholder oplysninger om landgilden 
og delvis udsæden i 1315 og 1427. Den suppleres med jordebøger og matrikler fra 
1600-tallet. Ulsig konstaterer i de fleste tilfælde dramatiske nedgange i kornlandgilden 
fra 1315 til 1427, se figur 6.2-6.4 herunder. De tre landsbyer er udvalgt, da der er data 
fra alle årene, og fordi landgildeangivelserne omfattede alle gårde i to af  landsbyerne, 
mens de undersøgte fire gårde i Kasted kunne udskilles sikkert på grundlag af  
ejerforhold og landgilde.

I alle tre landsbyer blev kornlandgilden mere end halveret fra 1315 til 1427, og i 
Hinnerup var faldet endog på mere end 80 %. Efter 1427 steg kornlandgilden noget, 
mest markant i Kysing, der næsten oplevede en fordobling, mens den steg med 33-60 
% i Hinnerup og Kasted. Et problem er dog Ulsigs kornmål. Han definerer en ørte 
som 1½ tønde ved alt korn, og han regner ikke havre til halv værdi per tønde. Disse to 
fejlkilder er en del af  forklaringen på, at han kan konstatere flere små stigninger frem 
til 1600 ved flere bebyggelser. Ved de tre her omtalte landsbyer er kornlandgilden sat 7-
11 % for højt i 1600-tallet, når den sammelignes med tidligere tiders angivelser i ørte. 
 En anden problemstilling, som hverken Ulsig eller de fleste andre historikere, der 
sammenligner landgilden i middelalderen med landgilden i tidlig moderne tid, tager 
højde for, er den animalske del af  landgilden. I middelalderen udgjorde kreaturer, 
smør og andre persiller end korn tilsyneladende kun en meget lille del eller slet ingen. 
I det mindste nævnes de sjældent. Det gjorde de til gengæld i 1600-tallet, hvor de 
kunne udgøre en markant del på denne egn: I Hinnerup og Kasted var den samlede 
landgilde mere end 50 % større end kornlandgilden i 1662, og i Kysing var den 27 % 

265 Ulsig 2004
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større. Særligt smør, okser og fodernød, opstalding af  godsejerens okser, udgjorde 
store dele af  ydelserne. 

Figur 6.2: Landgilde i Hinnerup, Grundfør Sogn, Vester Lisbjerg Herred.

Figur 6.3: Landgilde af  fire gårde i Kasted under Domkapitlet, Kasted Sogn, Hasle Herred.

Figur 6.4: Landgilde i Kysing, Saksild Sogn, Hads Herred.
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 Som gennemgangen af  Ulsigs eksempler viser, indebærer studier af  landgildens 
udvikling en række problemer, hvoraf  de få kilder vel kun udgør en mindre del. Først 
i løbet af  senmiddelalderen begyndte herlighedsydelserne at optræde i kilderne, og 
det er oftest umuligt at vurdere, hvilke der var nye, hvilke der blot var fikseringer af  
tidligere uvisse ydelser, og hvilke der var konverteringer af  skylden. Dertil kommer 
hele problematikken med de regionale og variable måleenheder, der næppe har været 
mere systematiske i middelalderen, men vi har kun spredt viden om disse forhold.
 Den mest systematiske analyse af  landgildens kontinuitet er fortaget af  Hans 
Fussing i 1942. I hans afhandling følges landgilden fra 522 gårde. Han konstaterer, 
at landgilden fra 1552 til 1657 var konstant ved 318 gårde, steg ved 159 gårde og 
faldt ved 45 gårde.266 Muligvis er hans metode den bedst opnåelige, men jævnfør 
ovenstående er der dog en række problemer: For eksempel har Gissel påvist, at den 
største af  stigningerne, en gennemsnitlig landgildestigning på 14 % på fæstegodset 
under Selsø 1559-1663,267 primært bundede i konverteringer mellem persillerne og 
ændringer af  byernes tilliggender.268 
 Samlet set må det konkluderes, at det eneste reelle dynamiske element i landgilden 
i tidlig moderne tid var persilydelserne, hvilke varetyper landgilden blev ydet i, mens 
niveauet, den samlede hartkornssats, med enkelte undtagelse var uforanderlig. Dette 
var i det mindste tilfældet efter middelalderens slutning.

Persillernes fordeling og variation
I det følgende vil de største persillers fordeling i 1662-matriklen blive undersøgt med 
henblik på at forstå årsagerne til variationer i landgildeydelserne. Særligt vil de centrale 
elementer i landbosamfundet i tidlig moderne tid, beskrevet i kapitel 3, blive inddraget: 
Naturgrundlaget (for eksempel jordbundsforhold og terræn), produktionslandskabet 
(for eksempel dyrkningssystemerne og arealanvendelserne), bebyggelsesstrukturen, 
godsstrukturen, ejerforholdene samt handelsforhold og statslig regulering.
 Når det anses for forsvarligt at benytte senere kilder, f.eks. arealanvendelse 1768-
1805, til at belyse landgilden 1662, skyldes det den overordnede landskabsmæssige 
kontinuitet, der var kendetegnende for perioden: Vel skete der ændringer i udnyttelsen 
af  landskabet i tidlig moderne tid, men undersøgelser tyder på, at egne domineret 
af  henholdsvis ager, skov og hede omkring 1800 ligeledes var relativt domineret af  
disse arealanvendelser i slutningen af  middelalderen og starten af  tidlig moderne tid. 
Kontinuiteten i produktionslandskabet var stor i denne periode på grund af  tilpasningen 

266 Fussing 1942: 189-190
267 Fussing 1942: 183
268 Gissel 1964: 21-35, særlig 26, 29; Jensen 1988: 433-438
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til naturgrundlaget, og på trods af  mindre opdyrkninger og andre ændringer havde 
ageregne, hedeegne og skovegne omkring år 1800 rødder langt tilbage i tiden.269

 Noget anderledes forholder det sig ved de dynamiske ejerforhold. Her haves 
ganske vist ejerangivelser i 1662-matriklen, men en stor del af  persillerne var, 
som nævnt herover, fastlagt allerede i senmiddelalderen, og i mellemtiden skiftede 
mange af  bøndergårdene tilhørsforhold flere gange. Når der ikke kan konstateres 
en sammenhæng mellem bestemte persiller og ejerforhold 1662, kan det derfor ikke 
udelukkes, at denne sammenhæng har eksisteret tidligere – kun at sammenhængen ikke 
eksisterede på matriklens tid, og hvis der tidligere havde eksisteret en sammenhæng, 
så var denne i hvert fald ikke blevet opretholdt ved persilændringer i forbindelse 
med ejerskifte. Ved andre persiller kan der nemlig konstateres en sammenhæng med 
ejerforhold på trods af  ejerskifter.
 De nutidige naturvidenskabelige kortlægninger af  jordbundsforhold og terræn-
forhold er de mindst problematiske, da disse forhold praktisk taget ikke har ændret 
sig over de sidste flere tusinde år.

Rug, byg og havre
Korn udgjorde helt uden sammenligning den største andel af  landgilden: I alt blev 
69,2 % af  hartkornet ifølge matriklen ydet i rug, byg og havre. Hertil kom ganske små 
mængder af  boghvede, hvede og ærter. I matriklen er der registreret godt 50.000 tønder 
rug, godt 184.000 tønder byg og knap 52.000 tønder havre, og da Nordsjælland og 
enkelte andre bebyggelser ikke optræder i matriklen, er det sandsynligt, at kongerigets 
samlede kornlandgilde var omkring 300.000 tønder korn. Heraf  blev havre dog kun 
talt halvt i forhold til rug og byg. Af  den samlede kornlandgilde regnet i hartkorn var 
19,3 % i rug, 70,7 % i byg og 10,0 % i havre.

Figur 6.5: Antal tønder rug, byg og havre i landgilde, samt disses andel af  kornlandgilden. Bemærk at havre her, 

ligesom i tidlig moderne tid, regnes til det halve af  de andre kornsorters værdi.

Som det fremgår af  figur 6.6 dominerende kornlandgilden særligt på den sjællandske 
øgruppe, hvor den typisk udgjorde mere end 80 % af  den samlede landgilde. 
Undtagelserne var først og fremmest de særligt skov- og engrige områder som egnene 
omkring Slagelse og Sorø, dele af  Sydsjælland samt Åmosen og dele af  Møn. Det er 
her tydeligt, at kornlandgilden delvist relaterede til det datidige landbrugs orientering 

269 Møller & Porsmose 1997: 34-38; Dam 2009
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mod henholdsvis kornavl og andre, primært animalske, produktioner. Den høje andel 
af  kornlandgilde på Sjælland hænger utvivlsomt sammen med, at produktionen havde 
hovedvægt på kornavl, men det er langt fra givet, at kornets andel af  produktionen 
var lige så høj som andelen af  landgilden.

 I figur 6.7 ses den gennemsnitlige andel af  korn i landgilden i forhold til jordtypen. 
Med undtagelse af  den sjældne jordtype FK4-S var andelen støt stigende, jo mere 
lerholdige jorderne var. På de mest sandede jorder, FK1, udgjorde korn lidt over 
halvdelen af  landgilden, mens den på de mest lerede jorder, FK5 og FK6, udgjorde 
75-80 %. Kornet dominerede således på alle jordtyper, men sammenlignet med de 

Figur 6.6: Korns andel af  landgilden i 1662-matriklen.
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mest lerede egne var andelen af  alle andre persiller end korn gennemsnitligt dobbelt 
så stor på de mest sandede jorder. Både FK5- og særligt FK6-jorder var dog, som 
tidligere nævnt, sjældne jordtyper, og såfremt der ses bort fra disse, var forskellen 
mellem de almindelige østdanske jordtyper ikke voldsomme. Forskelle internt på 
Øerne må derfor primært forklares ud fra en anden produktionsmæssig orientering 
i egne med varieret og kuperet terræn og/eller megen skov, overdrev og eng, som 
for eksempel Åmosen og de fleste skovområder. På samme måde var andelen af  
korn i landgilden også på Fyn delvis resultatet af  forskellige produktionslandskaber i 
henholdsvis skov- og ageregne. Øens landbrug i dyrkningsfællesskabets tid er særligt 
velundersøgt af  Erland Porsmose, blandt andet i hans licentiatafhandling fra 1981, og 
kortet over kornlandgilden i figur 6.6 stemmer fint overens med hans observationer 
og inddeling: Det mindst kornintensive område var dødislandskabet og skovområdet 
omkring Vissenbjerg, dernæst følger randmorænerne sydpå langs De Fynske Alper 
samt videre ned mod og nord om Svendborg. De mest agerbrugsorienterede egne 
fandtes blandt andet på Nordfyn og omkring Middelfart, Odense og Nyborg.270

Figur 6.7: Korns andel af  landgilden set i forhold til jordtype.

Mens mange af  variationerne internt på Fyn og Sjælland fint kan forklares ud fra 
landskabsmæssige forhold og produktionslandskabets tilpasning til naturgrundlaget, 
bliver det straks sværere at gøre det samme i de jyske egne og ikke mindst landsdelene 
imellem. Ud fra naturgrundlaget alene er det for eksempel umiddelbart uforståeligt, at 
kornet på den sjællandske øgruppe typisk udgjorde omkring 80 %, mens det på Fyn og 
i det østjyske vangebrugsområde kun udgjorde henholdsvis 59,0 % og 54,8 %, se figur 

270 Porsmose 1981: 85-107; Porsmose 1987a: 21
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6.8 herunder. Selvom Østjylland og Fyn havde et næsten lige så agerbrugsorienteret 
vangebrug som Sjælland, var kornlandgildens andel i disse områder kun lidt højere 
end i Vestjylland, der helt klart lagde mindre vægt på kornavl. Som det vil fremgå af  
nedenstående afsnit om de animalske persiller, var det særligt stude og svin, der trådte 
i kornets sted i Østjylland og på Fyn. En mulig forklaring er derfor, at landgildens 
persiller også skal forstås ud fra de dominerende eksportprodukter i områderne. 
Godsejerne på Sjælland kunne have foretrukket korn i landgilde, mens godsejerne på 
Fyn og i dele af  Jylland kunne have foretrukket animalske produkter; i det mindste 
var studeeksporten til landene sydpå særlig stor her,271 ligesom svineeksporten var et 
særligt jysk fænomen.272

 Der fandtes dog fire større områder i Jylland, hvor kornlandgilden var domi-
nerende. På de gode lerede jorder i Thy og på Mors udgjorde korn 79,1 % af  den 
samlede landgilde, hvilket var på højde med det sjællandske niveau. De tre sidste jyske 
kornlandgildedominerede områder – det østlige Vendsyssel, Djursland samt området 
nord derfor og endelige den sydvestlige del af  Nørrejylland – kan derimod kun i me-
get ringe omfang forklares ud fra landskabsmæssige forhold, idet mange andre jyske 
egne havde lige så gode forudsætninger for kornavl. 

Figur 6.8: Andel af  landgilde ydet i korn samt rug, byg og havres andel af  henholdsvis udsæden og kornlandgilden.

271 Enemark 2003: 137-139
272 Se nedenstående afsnit om svine-persillerne.
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 I figur 6.8 ses kornets andel af  landgilden samt rug, byg og havres andel af  
henholdsvis udsæden og kornlandgilden i 16 regioner. Linjerne i regionsinddelingen 
er trukket ud fra, om der fandtes specificerede oplysninger om rug- og bygudsæd 
eller ej, og dertil er det tilstræbt at få så sammenhængende, klart afgrænsede, 
men også homogene regioner som muligt i forhold til naturgrundlaget og 
produktionslandskabet.273

 Mens udsædens sammensætning overordnet relaterede til landskabet, særligt jord-
typerne og omfanget af  marginale jorder i for eksempel kuperede skovegne, var dette 
i mindre grad tilfældet ved kornsorterne i landgilden. Som det ses af  figur 6.8, kor-
relerede kornsorterne i landgilden kun delvist med kornsorternes andel af  udsæden. 
I nogle egne var der endda meget stor forskel.

Selvom rugudsæden på Øerne og i egnen nord for Limfjorden typisk udgjorde 20-50 
%, udgjorde denne kornsort typisk kun 10 % eller mindre af  kornlandgilden i disse 
områder. Selvom der blev dyrket ganske meget rug, blev der stadig kun ydet ganske 
lidt af  den i landgilde. Undtagelsen var den nordvestlige halvdel af  Sjælland (se figur 
6.9 for detaljeret kort), hvor rugens andel af  kornlandgilden ofte var over 20 % og 
i enkelte ejerlav endda over 40 %. Den rugydende del af  Sjælland omfattede både 
ager- og skovegne, ligesom jorderne både omfattede tungere lerjorder, for eksempel 
i Vestsjælland, og mere sandede egne som Nordsjælland. Todelingen af  øen i en 
rugydende og en ikke-rugydende del kan ikke forklares ud fra landskabsmæssige 
forhold.
 Byg var uden tvivl den vigtigste kornpersil. Med undtagelse af  regionen Vestjylland 
med udsædsdata udgjorde den mere end halvdelen af  den samlede kornlandgilde i alle 
16 regioner. I de fleste ejerlav nord for Limfjorden og på Øerne med undtagelse af  
den nordvestlige del af  Sjælland var andelen endda over 80 %. Den højeste bygandel 
i kornlandgilden på 99,6 % forekom i Thy/Mors-regionen – her blev kornlandgilden 
praktisk talt ikke ydet i andre kornsorter. Derfor kan det heller ikke overraske, at den 
laveste rugudsæd kunne konstateres i samme region, hvor rug kun skulle bruges til 
eget forbrug samt eventuelt til tiende. Det er interessant, at rugudsæden i Thy/Mors-
regionen lå meget tæt på rugudsæden i tovangsbruget på Hedeboegnen 1635.274 De 
to områder havde det tilfældes, at de ikke skulle yde rug i landgilde, at jorden var 
bedre egnet til byg, samt at landbruget i Limfjordssystemet og i tovangsbruget på 
Hedeboegnen ikke – i modsætning til for eksempel trevangsbruget – havde en særlig 
årlig rugvang. Bønderne havde dermed kun grund til at så den mængde rug, som de 
selv måtte have behov for.

273 For nærmere introduktion til regionsinddelingen se Dam & Jakobsen 2008: 66-67, 108-109
274 Frandsen 1983: 100-101
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Figur 6.9: Rugs andel af  kornlandgilden.

Figur 6.10: Bygs andel af  kornlandgilden.
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Figur 6.12: Havres andel af  kornlandgilden.

Figur 6.11: Bygs andel af  byg- 

og ruglandgilden.
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 Et andet bemærkelsesværdigt område var Vendsyssel. Geologisk var jorden 
anderledes end i det øvrige land, da den primært bestod af  hævet havbund: Jorden var 
mindre sandet end i Vestjylland, men mere sandet end i det øvrige Jylland og Øerne. 
Det kan derfor ikke overraske, at rugudsæden var relativ stor på bekostning af  byg. 
Mere overraskende er det, at kornlandgilden udgjorde mere end to tredjedele af  den 
samlede landgilde, og byg var helt dominerende. Kornsorten udgjorde 88,2 % af  
kornlandgilden. Dette landgildemønster finder vi ellers i egne med et meget intensivt 
agerbrug, hvilket Vendsyssel ikke havde: Der var mange sekundære ressourcer, og 
jorden var ikke særlig egnet til agerbrug. Det viser, at landgilden ikke kun var en 
afspejling af  landbrugets produktion.
 Havre udgjorde sjældent over 20 % af  kornlandgilden, og gennemsnittet lå i 
de fleste regioner mellem 5 % og 10 %. I flere egne kunne havren dog udgøre en 
betydelig andel, især hvis kornlandgilden samlet var lav. På Øerne var dette særligt 
tilfældet i skovegnene som for eksempel Vissenbjergområdet og dele af  Midtsjælland 
og Sydsjælland, hvor havren i flere tilfælde udgjorde over halvdelen af  kornlandgilden. 
Sværere er det at forklare den ret høje andel af  havre fra mere agerbrugsprægede egne 
som Sydøstjylland, Samsø og Møn. Hvis matriklen havde omfattet gæsteriet, som 
ofte var fastsat i havre, ville havreandelen dog have været noget højere, og havrens 
udbredelse større. Et eksempel kunne være Thy og Mors, hvor havre stort set ikke 
indgik i den egentlige landgilde, men var udbredt i gæsteriet.275

Alene ud fra kornlandgilden kan det dermed konstateres, at landgildens persiller 
delvist korrelerede med det datidige landbrugs produktionsmæssige orientering, men 
derudover må en række andre forhold have spillet ind. Uanset hvor fristende det derfor 
måtte være at kombinere landgildens oplysninger med udsædsdata til at kortlægge 
kornsorternes fordeling over hele landet, så er dette ikke muligt. Johnny Jakobsen 
har i en artikel fra 2005 kortlagt kornsorternes fordeling i Nordvestsjælland ud fra 
samme data som i denne afhandling.276 Da matriklens udsædsdata her ikke skelner 
mellem rug og byg, benytter han i stedet fordelingen i landgilden til at bestemme 
dette. Denne metode er dog ikke tilrådelig, da forholdet mellem rug og byg i udsæden 
ikke nødvendigvis svarede til forholdet mellem disse i landgilden. I Vendsyssel var 
forholdet mellem de to kornsorter i udsæden 1,2 tønde byg for hver tønde rug, mens 
det i landgilden var 30,4 tønder byg for hver tønde rug. På Fyn gik der 0,9 tønde byg 
for hver tønde rug i udsæden, mens der i landgilden var 9,3 tønder byg for hver tønde 
rug. I disse områder var forholdet mellem rug og byg i udsæden omtrent en til en, 
selvom byglandgilden var mange gange større end ruglandgilden. 

275 Larsen 2005: 22-26
276 Jakobsen 2005
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 I Jylland syd for Limfjorden var der større sammenhæng mellem kornsorternes 
andele i udsæden og i landgilden. I de østjyske vangebrugsområder var forholdene 
henholdsvis 1,4 del byg til en del rug i udsæden og 1,8 del byg til en del rug i landgilden: 
Det vil sige, at der her var en ganske god overensstemmelse mellem kornsorternes 
andel i udsæden og kornsorternes andel i kornlandgilden. Blot skal det huskes, at alle 
de her nævnte forholdstal er regionsgennemsnit. Ses der på tallene i hvert ejerlav, vil 
forskellene ofte være større. Fordelingen af  kornsorterne i landgilden kan derfor ikke 
benyttes til at bestemme kornsorternes fordeling i udsæden.
 Et omdiskuteret spørgsmål i forhold til kornsorternes udbredelse og fordeling 
har været, hvorfor rug i det hele taget blev dyrket på de mest lerede jorder, når den 
ikke var specielt egnet til det? Grundlæggende har der været tre teorier. Den første 
er, at det var på grund af  krav om ruglandgilde, og Karl-Erik Frandsen citerer en 
synsforretning fra Husum i 1634-36, hvor det konstateres, at rug på disse lerede 
jorder ikke gav et godt afkast, men bønderne ”maa dog for landgielde schyldt saa rug.”277 
Det synes dog usandsynligt, at ruglandgilden skulle have spillet en større rolle, 
hvis nogen, i denne sammenhæng. Når der ses bort fra den nordvestlige halvdel 
af  Sjælland udgjorde rug sjældent mere end 10 % af  kornlandgilden på de lerede 
jorder, hvorimod den typisk udgjorde 20-50 % af  udsæden. Selv i ejerlav helt uden 
ruglandgilde blev der typisk dyrket betydelige rugmængder.
 De to sidste fremsatte forklaringer på rugdyrkning i de lerede egne betonede dels 
behovet for brødkorn, hvilket blandt andet Svend Gissel har argumenteret for,278 og 
dels at rug hang nøje sammen med trevangsbruget, hvor én vang primært var udlagt 
til byg, én primært til rug og én primært til fælled. Selvom der også blev dyrket havre 
på de dårligste jorder i vangene, selvom der kunne værre mindre mængder af  de 
andre små afgrøder, og selvom der kunne være ekstra jord lagt ud til hvile i form 
af  såkaldt leidejord, fik rug alligevel næsten automatisk en meget fremtrædende rolle. 
Meget taler for, at begge de sidste to årsager har spillet ind:

1) Selv i egne uden ruglandgilde og uden trevangsbrug blev kornsorten dyrket. 
Som eksempel kan nævnes tovangsbruget på Hedeboegnen mellem København og 
Roskilde og Limfjordssystemet i Thy og på Mors, hvor rugudsæden typisk udgjorde 
15-20 %, selvom der ikke blev ydet ruglandgilde.279 Bønderne synes at have tilstræbt 
en så høj grad af  selvforsyning som muligt, og her har rug været en nødvendighed.

2) Det er dog svært at afvise, at trevangsbruget med en særlig årlig rugvang har 
fremmet udbredelsen af  rug; også i de områder, hvor det umiddelbart ville være 

277 Sokkelund Herreds Tingbøger 1634-36. Fra Frandsen 1983: 100, 106
278 Gissel 1968: 77
279 For Thy/Mors, se figur 6.8, mens der i forhold til Hedeboegnen henvises til Frandsen 1983: 101
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mere fordelagtigt at dyrke mere byg. Karl-Erik Frandsens påvisning af, at der typisk 
var 25-50 % rugudsæd i trevangsbrugene 1635 mod 10-15 % i tovangsbrugene på 
Hedeboegnen, er omtalt.280 På samme vis er det interessant, at rugudsæden blandt 
de 16 regioner var mindst i Thy og på Mors, hvor det særlige dyrkningssystem med 
alsæd, brødjord og udmarksjord gav lettere og bedre mulighed for flere opdelinger af  
agerjorden end trevangsbrugene.
 Som beskrevet i kapitel 5 skal Lillebæltssystemet på Vestfyn og i Østjylland i denne 
forbindelse ses som funktionelt nærmest trevangsbruget, da begge systemer typisk 
havde to årligt tilsåede vange: I Lillebæltssystemet var der typisk enten a) to vange i 
toårig rotation plus en årlig dyrket vang eller b) fire vange, som blev dyrket i to eller 
fire år for derefter at hvile et tilsvarende antal år. De to årligt tilsåede vange var oftest 
en rugvang og en bygvang.

Det helt store spørgsmål efter denne gennemgang af  kornsorternes andel af  udsæd 
og landgilde er naturligvis, hvorfor variationerne i kornlandgilden var, som de var? 
Konklusionen må blive, at kornsorternes fordeling i udsædsangivelserne afspejler 
den reelle produktion langt bedre end fordelingen i landgilden. Selvom der er flere 
kildemæssige problemer ved udsædsangivelserne, synes de stadig at give et godt 
billede af  landbrugets produktionsmæssige orientering.
 Det er i den forbindelse interessant, at der var en ganske stor lighed mellem 
den samlede kornlandgilde og den danske korneksport i middel eller gode høstår. 
Oplysninger om korneksporten i 1600-tallet er få og ofte problematiske, da den 
væsentligste kilde er oplysninger om toldindtægter, hvorfor eksport inden for 
konglomeratstaten, for eksempel til Norge, og smugling ikke indgår. I en beregning 
fra 1613, hvor Skånelandene stadig var en del af  det danske rige, angives eksporten til 
440.000 tønder. En kilde fra omkring 1642 angiver toldafgifter svarende til en eksport 
på cirka 216.000 tønder, såfremt al korn var blevet eksporteret på udenlandske skibe, 
og 293.000 tønder, såfremt alt kornet var eksporteret på dansk-norske skibe.281 Trods 
usikkerhederne peger alt på, at den samlede kornlandgilde var på niveau med den 
samlede korneksport.
 Sammenhængen mellem kornlandgilde og korneksport bliver endnu mere tydelig, 
når der ses på forholdene mellem kornsorterne. Havre udgjorde kun en meget lille 
del af  eksporten, mens rug og særligt byg dominerede. I den samlede landgilde 
var bygmængden 3,7 gange større end rugmængden, mens det ved korneksporten 
naturligvis varierede kraftigt fra år til år. Ikke desto mindre peger oplysninger om 
eksporten i samme retning: I opgørelsen fra 1613 var forholdet 1 til 3,7, og vurderet 

280 Frandsen 1983: 101
281 Olsen 1942-44: 452-453
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ud fra toldafgifterne fra 1642 omtalt ovenfor var det 1 til 37,4.282 Fra Ålborg og 
Århus haves to isolerede årsopgørelser over Norgeseksporten, hvor forholdene var 
henholdsvis 1 til 3,7 og 1 til 2,4.283 Den eneste længere serie data over korneksporten 
dækker kun transporten gennem Øresund 1610-1657 og dermed reelt alene eksporten 
fra dele af  Sjælland og Lolland-Falster. Tallene viser store variationer fra år til år, 
men den dominerende kornsort var byg, som i det fleste år udgjorde mere end tre 
fjerdedele af  den samlede eksport. Gennemsnitligt var forholdet mellem rug og byg 
i eksporten gennem Øresund 1 til 5,9.284

 På trods af  flere usikkerhedspunkter fremstår et tydeligt billede af  kornsorternes 
fordeling i henholdsvis udsæden, landgilden og eksporten, som er sammenfattet i figur 
6.13. Angivelserne fra landgilden kan ses som relativt sikre, om end det må erindres, at 
den østlige del af  Nordsjælland ikke er medtaget. Ved udsæden kan kun havre anses 
som præcist angivet, da en stor andel af  rug og byg kun var angivet som korn. Her 
er det skønnet, at forholdet mellem de to kornsorter i disse uspecificerede angivelser 
var omtrent svarende til de specificerede angivelser. Fordelingen i korneksporten 
er den mest usikre. Ikke desto mindre kan der af  toldafgifterne udledes to sikre 
observationer: Havreeksporten var minimal, mens eksporten af  byg var flere gange 
større end eksporten af  rug. Forholdet 20 % rug og 80 % byg er et usikkert overslag, 
men næppe helt ved siden af.

Figur 6.13: Andel af  rug, byg og havre i udsæden og landgilden fra 1662-matriklen samt overslag over fordeling 

i den danske korneksport.

For landet som helhed var forholdet i udsæden mellem rug og byg cirka 1:1, måske 
med en lille overvægt til byg; mens havre betød ca. halvt så meget som hver af  
de to hartkornssorter. I landgilden og ved eksporten var byg derimod stærkt 
dominerende.
 Trods usikkerheder fremstår sammenhængen mellem kornlandgilden og korn-
eksporten dog tydeligt: Det gælder både i mængde, hvor den i begge kategorier lå 
omkring 300-400.000 tønder, og i fordeling, hvor byg tydeligt dominerede med 70-80 
%, mens rug kun udgjorde omkring en femtedel. Havre blev kun eksporteret i me-
get små mængder, mens den dog udgjorde 10,0 % af  landgilden. Årsagen til denne 

282 Olsen 1942-44: 452-453
283 Olsen 1942-44: 452-454
284 Olsen 1942-44: 457
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forskel var sandsynligvis, at handelsværdien af  havre var lille i forhold til de to øvrige 
kornsorter, og den var derfor kun sjældent rentabel at eksportere. Måske skyldtes det 
også, at der var brug for havre på hovedgårdene til stude- og hesteopdræt. 
 Denne sammenhæng betyder naturligvis ikke, at al landgilde blev eksporteret og alt 
eksporteret korn var landgildekorn. Noget landgildekorn blev forbrugt på hovedgår-
dene eller solgt til købstæderne, og omvendt har hovedgårde og til dels bønder solgt 
dele af  deres overskudsproduktion til eksport. Ikke desto mindre er det bemærkelses-
værdigt, hvor stort sammenfaldet var mellem kornlandgilden og korneksporten.

Samlet må konklusionen på analysen af  kornlandgilden blive, at den ikke udgjorde en 
bestemt andel af  de enkelte kornsorters produktion: Kornlandgilden var den del af  
produktionen, som det var mest fordelagtig for bonden eller godsejeren, at landgilden 
blev ydet i.
 Her er specialiseringen i byg markant, især i den nordlige del af  Jylland og i 
Østdanmark. I disse egne var byg tydeligvis den vigtigste overskudsproduktion, mens 
rug primært blev dyrket til eget behov. Det er helt ekstremt i Thy og på Mors, men 
generelt for næsten hele Østdanmark. Den nordvestlige halvdel af  Sjælland er dog en 
delvis undtagelse, hvor byg ofte kun udgjorde omkring halvdelen af  kornlandgilden. 
Det kan ikke forklares ud fra naturgrundlaget. Den nordvestlige halvdel af  Sjælland 
var mindst lige så egnet til bygdyrkning som Thy og Mors. Produktionslandskaberne, 
særligt dyrkningssystemerne, kan forklare noget af  forskellen: I Thy og på Mors kunne 
produktionen på de stærkt opdelte og lerede jorder indrettes sådan, at der kun blev 
sået cirka 20 % rug, hvilket sikkert omtrent svarede til egetforbruget. I trevangsbruget 
var der årligt én særlig rugvang, og rugdyrkningen må have haft et betragteligt omfang, 
selvom havre og de små afgrøder kunne tage en del af  jorderne. Dette forklarer dog 
kun, hvordan byg kunne være altdominerende i landgilden i Thy og på Mors, men ikke 
hvorfor den nordvestlige halvdel af  Sjælland ydede en betragtelig del af  kornlandgilde 
i rug i modsætning til det øvrige af  den sjællandske øgruppe og Fyn.
 Hverken naturgrundlag eller dyrkningssystemer kan forklare den generelt store 
dominans af  kornlandgilden på størstedelen af  Sjælland sammenlignet med andre 
egne med andre områder øst for den østjyske israndslinje: På Fyn og i det østjyske 
vangebrugsområde udgjorde kornet kun 50-60 % af  den samlede landgilde, selvom 
disse egne ikke adskilte sig nævneværdigt fra den sjællandske øgruppe, hvor korn 
udgjorde omkring 80 %.
 En del af  forklaringen kan være, at kornpriserne gennemgående var højere på 
Sjælland, se figur 6.14. I Statistiske meddelelser fra 1904 findes kapiteltakster for hvert 
årti opdelt på landsdele 1600-1900, og med ganske få undtagelser var gennemsnittet 
i tidlig moderne tid højest på Sjælland for alle kornsorter. Først i de sidste årtier af  
1700-tallet og i 1800-tallet udjævnedes de regionale forskelle efterhånden. I hele 1600-
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tallet og det meste af  1700-tallet var niveauet typisk 10-30 % højere på Sjælland end i 
de øvrige landsdele285 – sandsynligvis på grund af  de bedre afsætningsmuligheder til 
eksport og de større købstæder, ikke mindst København. Korneksportens dominans 
på Sjælland, og dermed måske også kornlandgildens dominans, skal dog også ses og 
forstås i sammenhæng med de øvrige landbrugsprodukter og -eksportvarer, særligt 
smør-, okse- og svinepersiller. Disse havde i nogle landsdele og i nogle egne trængt 
kornlandgilden tilbage.

Figur 6.14: Gennemsnitlig kapitaltakst 1661-1670 for rug, byg og havre.286

Ærter og hvede
Der blev fra hele landet ydet 342,3 tønder hvede og 168,0 tønder ærter i landgilde. 
Tilsammen udgjorde de to afgrøder dermed kun 0,1 % af  landgilden, og de var ud fra 
en rent økonomisk vurdering uvæsentlige. I forhold til denne afhandling er afgrøderne 
relevante, fordi de belyser flere problemstillinger ved udsædsoplysningerne, og fordi 
de viser sider af  kornnicheproduktionerne.
 Kildemæssigt set er ærter og hvede de af  afgrøderne, hvor udsædsoplysningerne 
må anses for mest problematiske, og der kan ikke gives et fyldestgørende billede af  
udbredelsen ud fra 1662-matriklen. Det skyldes primært, at ærter og hvede kun blev 
sået i små mængder og kun i en mindre del af  landet. De blev derfor ofte udeladt af  
opgørelserne af  udsæden i 1662-matriklen eller mere sandsynligt: De blev slået sam-
men med de store kornsorter. Til gengæld giver udsæden og landgilden i kombination 
med hinanden et overordnet billede af  de to sjældne afgrøders udbredelse.
 I alt havde 629 gårde ærter angivet i udsæden, mens det ved hvede var 1.112 gårde. 
Ved landgilden havde 638 gårde ærte-persiller, mens 504 gårde havde hvede-persiller, 
se figur 6.15.

285 Jævnfør tabel i Statistiske Meddelelser 4. række 15. bind 1904: 116-117
286 Statistiske Meddelelser 4. række 15. bind 1904: 116-117
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Figur 6.15: Andelen af  henholdsvis ærter og hvede ud af  a) den samlede udsæd, b) udsæden ved gårde som havde 

disse afgrøder, c) den samlede landgilde samt endelig d) gennemsnitlig ydelse af  afgrøderne i landgilden.

Det tydeligste bevis for, at hverken udsædsangivelser eller landgilden afspejler det 
fulde omfang af  ærte- og hvededyrkningen, er, at der fandtes mange gårde uden 
ærteudsædsangivelser, som ydede ærter i landgilde, ligesom der fandtes mange 
gårde med ærteudsæd, som ikke ydede ærter i landgilde. Faktisk var dette det mest 
almindelige. Det samme var tilfældet med hvede.
 Men de to kort over afgrødernes udbredelse, figur 6.16 og 6.17 herunder, kan 
give et fingerpeg om, hvilke egne afgrøderne primært fandtes i. Lolland-Falster var 
særligt rigt repræsenteret ved begge afgrøder, dog ikke ved udsæden, men der står 
som nævnt angivet i matriklen, at tallene her er slået sammen med byg og rug. Til 
gengæld ses en ekstrem tydelig fordeling ved landgilden: 70,9 % af  al hvedelandgilde 
og 60,2 % af  ærterne blev ydet af  de to østlollandske herreder, Nørre og Sønder 
Herred, mens de uden for de to herreder kun blev ydet af  få gårde og i ganske små 
mængder. Selv i de to lollandske herreder udgjorde hvede og ærter dog typisk under 
10 % af  gårdenes landgilde.
 Lollands Nørre og Sønder Herred var de eneste to herreder i landet domineret 
af  4- og 5-vangsbrug, og sammenhængen mellem dette dyrkningssystem og fore-
komsten af  de to sjældne afgrøder i landgilden kan næppe betvivles: Den eller de 
ekstra vange gav bedre plads til særlige afgrøder. Spørgsmålet er dog stadig, hvad 
der affødte hvad? Henrik Pedersen argumenterer for, at fire- og femvangsbruget 
netop var indført for at give plads til dyrkning af  hvede og ærter,287 mens Karl-Erik 
Frandsen afviser dette og mener, at begrundelsen var ønsket om en øget produktion 
af  byg til malt samt ærter efter inspiration fra Mecklenburg syd derfor.288 Også Ole 
Widding er i sin afhandling om de lollandske dyrkningssystemer og landskifter uenig 
med Pedersen. Han vurderer ud fra rotationsbeskrivelserne i 1688-matriklen, at 4- og 
5-vangsbruget primært medførte en udvidelse af  havre- og bygdyrkningen.289 Ma-
triklens oplysninger om udsæd og landgilde kan ikke afgøre dette spørgsmål sikkert. 
Der er dog en markant sammenhæng mellem udbredelse af  de to afgrøder og fire- 
og femvangsbruget, mens der ikke kunne konstateres en sammenhæng mellem øget 
bygdyrkning og dette dyrkningssystem. 

287 Pedersen 1907-08: 128 ff.
288 Frandsen 1983: 27, 118
289 Widding 1949: 21
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Figur 6.16: Bebyggelser ydende ærte-persiller og ejerlav med angivelser af  ærter ved udsæden.

 At inspirationen kom fra Mecklenburg synes plausibel, da Lolland havde stor 
kontakt til området i middelalderen, men det skal også fremhæves, at øen havde 
en særlig fed og leret jord, som har kunnet give mulighed for det mere intensive 
dyrkningssystem og for en næringskrævende afgrøde som hvede. I landbrugstællingen 
fra 1837, som er den første, der oplyste foldudbyttet, havde Lolland et gennemsnit 
på 7,6 fold, mens det i resten af  landet svingede mellem 7,0 på Sjælland og 5,9 i 
Jylland.290 

290 Udregnet på grundlag af  Rømers indtastning af  1837-landbrugstællingen
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Figur 6.17: Bebyggelser ydende hvede-persiller og ejerlav med angivelser af  hvede ved udsæden.

 De sidste 20-30 % af  både ærte- og hvede-persillerne var primært spredt ud 
over de nærliggende egne: Sydsjælland, den fynske øgruppe samt ikke mindst det 
øvrige Lolland-Falster. Selvom Falster havde trevangsbrug, tolker Frandsen nogle 
af  de uregelmæssige sædskifter som en begyndende opløsning af  trevangsbruget 
og en mulig afsmitning fra det Vestlollandske fire- og femvangsbrug. På Langeland 
fandtes der firevangsbrug i Løkkeby, Tullebølle Sogn, Langeland Nørre Herred samt 
i Torpe lidt syd derfor, og der var flere eksempler på en ekstra vang i 3-vangsbrugene, 
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som ellers dominerede på øen.291 De øvrige eksempler på ærter og hvede i landgilde 
fandtes primært i mere traditionelle trevangsbrug.
 Sammenfaldet mellem udbredelse af  ærter og hvede er iøjefaldende, især på 
Vestlolland, hvor størstedelen af  begge sorter kan konstateres, men det gælder i 
nogen grad også på resten af  øen og på Falster. På Langeland, hvor der var flere 
eksempler på hvedelandgilde, var der umiddelbart kun et eksempel på ærter. At der 
blev dyrket ærter i flere landsbyer bekræftes af  Inkvisitionsprotokollen fra 1692, 
hvori der anføres flere eksempler på ærteudsæd, dog kun 3-6 %.292 En sammenhæng 
mellem ærte- og hvededyrkning synes i øvrigt logisk: Dels fordi bønderne allerede 
havde indført mere differentieret dyrkning, og dels fordi ærternes evne til at binde 
kvælstof  gavnede den særligt næringskrævende hvede.
 Det er en overvejelse værd, hvor stor en del af  initiativet til indførelse af  ærter 
og hvede der er kommet fra toppen, fra godsejerne, og hvor stor en del, som er 
kommet fra neden, fra bønderne selv. Udbredelsen synes ikke at relatere til en kendt 
godsstruktur og den måde, hvorpå afgrøderne synes at have bredt sig i en bølge fra 
højkoncentrationsområdet på Vestlolland til de omkringliggende egne, indikerer alt 
andet lige en vidensspredning fra neden. Der er dog en interessant undtagelse i den 
sydlige del af  Ods Herred, hvor en række gårde var de eneste i 50-100 kilometer 
omkreds, der såede ærter (98 gårde) og ydede landgilde i ærter (9 gårde). Det drejede 
sig blandt andet om Hørve, Vejleby, Bjergesø, Skippinge, Vallekilde, Stubberup 
og Asnæs landsbyer umiddelbart syd og nord for den gamle bispegård og senere 
kronlen, Dragsholm. Koncentrationen er så iøjefaldende, at det er svært at forestille 
sig, at godset ikke havde spillet en rolle i udbredelsen af  ærteudsæden. Der findes dog 
ikke skriftlige kilder, der kan af- eller bekræfte dette forhold. Og hovedgården selv? 
Den havde ifølge 1662-matriklen en udsæd på 38 tønder rug, 90,7 tønder byg og 10,7 
tønder havre – men ingen ærter.

Smør
Smør var den næststørste landgildeydelse efter korn. I forhold til sit rumfang var 
smør et kostbart produkt. En tønde smør svarede til 12 tønder byg eller rug,293 hvilket 
naturligvis skal ses ud fra de store ressourcer, både arealmæssigt og arbejdsmæssigt, 
der var nødvendige til fremstilling af  dette produkt.
 I alt blev der ydet 4.012 tønder smør årligt svarende til 12,8 % af  det samlede 
hartkorn. Af  landets gårde ydede 37,6 % en del af  deres landgilde i smør. Blandt 
disse ses en tydelig overrepræsentation af  gårde, som ydede fra 10 % til 25 % af  
deres landgilde i smør, figur 6.18. Grafen stiger først kraftigt, topper derefter ved 13 

291 Frandsen 1983: 184 ff.
292 Frandsen 1983: 188-189
293 Frandsen 1988: 18



182

%, hvorefter den flader ud, eller sagt på en anden måde: Såfremt en gård ydede smør, 
var det sjældent, at den kun gav lidt smør. Det mest almindelige var, at smør udgjorde 
omkring en ottendedel af  den samlede landgilde, men gårde med en decideret 
smørdomineret landgilde var dog ikke helt usædvanlige.

Figur 6.18: Andel af  smør i landgilden for smørydende gårde med hartkornsangivelse. Få gårde (1,5 %) havde 

en smørprocent over 100. Disse fejlejerlav er her udelukket.

De gårde, som havde smørdomineret landgilde, fandtes primært i bestemte regioner. 
I figur 6.19 ses ejerlav, hvor over halvdelen af  gårdene ydede over halvdelen af  
landgilden i smør, mens smørandelen for alle ejerlav ses i figur 6.20. Særligt tre 
landskabstyper træder frem på kortene:

1) Eng- og mosedominerede egne: For eksempel omkring den store Åmose sydvest 
for Holbæk, flere halvøer og småøer i de indre farvande med store strandenge samt 
ved de store eng- og mosedrag i den vestlige del af  Vendsyssel og Himmerland. 
Vådbundsarealerne var både gode græsningsarealer for kreaturer i sommerhalvåret, 
og samtidig kunne der tages store høslæt til vinteropstaldningen. Til gengæld var 
disse ofte vandlidende jorder uegnede til kornavl. 

2) De hededominerede ådale: For eksempel langs Grindsted, Ansager og Karstoft åer 
og langs dele af  Gudenåen og Skjern Å i det centrale Jylland. I modsætning til de eng- 
og mosedominerede egne var ådalsejerlavene først og fremmest dækket af  hede, men 
langt størstedelen af  produktionen foregik langs åerne, hvor der i de lavest liggende 
arealer var gode enge. Oven for disse lå ofte mindre agerarealer, hvorefter de store 
hedearealer bredte sig længere bort fra åerne. Agerarealerne var små og fandtes på 
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næringsfattig sandjord, men de blev ofte gødet godt fra de store kreaturhold, som 
ådalene gav mulighed for.

Figur 6.19: Ejerlav, hvor over halvdelen af  gårdene ydede over halvdelen af  landgilden i smør.

3) Skovdominerede egne: For eksempel mellem Slagelse og Sorø, nordøst for 
Ringsted, omkring Vordingborg og Vissenbjergområdet på Fyn. På Øerne er dette 
særligt tydeligt. Ved ejerlav på Øerne, hvor over halvdelen af  gårdene ydede over 
halvdelen af  landgilden i smør, havde 52,7 % mere end en fjerdedel af  ejerlavet 
dækket af  skov, og kun 21,9 % af  ejerlavene havde under en tiendedel skov ifølge 
Videnskabernes Selskabs kort.
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 Det skyldtes de mange græsnings- og høslætressourcer, der fandtes i den tids 
skove. I modsætning til i dag, hvor landskabet oftest er skarpt opdelt i agerland 
og produktionsskov, var billedet langt mere varieret og sammenflettet i det før-
industrielle landbrug. Udover de egentlige højskove, som mindede mest om vores 
tids produktionsskove, var der mange græsningsskove med få spredte træer stående 
på græsningsarealerne og mange lysninger, som var særligt brugbare til kreaturdrift. I 
nogle tilfælde kunne der også finde egentlig opdyrkning sted, men i de små lysninger 
var lange højryggede agre kun delvist mulige, og de mange træer skyggede desuden 
for solen. Egentlig skovrydning var sjældent mulig, da godsejerne ofte havde store 

Figur 6.20: Andel af  smør af  den samlede landgilde (%).
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økonomiske interesser i højskoven. Det var først med fredskovsforordningen og 
den begyndende indhegning af  skovene i 1805, at de klare skel mellem ager og 
græsningsarealer over for skov opstod. 
 I øvrigt var både skovrigdommen og den store andel af  smør i landgilden mange 
steder delvis et resultat af  terrænet. Danmarks skove lå i denne periode primært i 
de kuperede landskaber, særligt i dødislandskaber og randmorænelandskaber, hvor 
korndyrkning var umulig eller i al fald besværliggjort på stærkt hældende bakker.294 
Mens langt de fleste gårde med en stor andel af  smør i landgilden lå i egne med store 
enge, ådale eller skove, kan den omvendte slutning ikke drages – ikke alle gårde i 
skov- eller engrige egne ydede større mængder af  smør. Som eksempel kan nævnes 
de ellers ganske skovrige øer Lolland, Falster og Møn, hvor korn og andre ikke-
animalske produkter trådte i stedet. I de engrige egne i den vestlige del af  Vendsyssel 
og den sydvestlige del af  Nørrejylland var andelen typisk under 10 %. Her blev der i 
højere grad ydet landgilde i andre animalske produkter.

Hvis man ser på de enkelte ejerlavs smørandel, som vist i figur 6.20, er billedet 
overordnet det samme, men dog mere varieret og med flere undtagelser. Sjælland 
havde få, men meget smørdominerede ejerlav (> 30 %) omkring de store enge og 
de større skove, mens de øvrige ejerlav typisk havde en andel på under 10 %. På 
Fyn havde de fleste ejerlav over 10 %, mens kun de mest kuperede egne omring 
dødislandskaberne (for eksempel Vissenbjerg-området) og ved randmorænerne 
havde over 20 %. I det hele taget var smør relativt set en meget vigtigere persil på Fyn 
(15,3 %) end på Sjælland, Lolland, Falster og Møn (6,4 %). Kun på de skovfrie sletter 
på Nordfyn, omkring Middelfart og til dels omkring Nyborg, kan der konstateres lave 
smørprocenter.

Figur 6.21: Smørs andel af  samlet landgilde (%) per region.

 Jylland var ligesom Fyn domineret af  ejerlav med en smørprocent på over 10 
og mange steder endda over 30, så med et gennemsnit på 17,0 % lå halvøen lige 
over det fynske tal. Fire områder skilte sig dog ud med lavere andele: Det østligste 
Djursland, det vestlige Vendsyssel, Thy/Mors og det sydvestlige Nørrejylland ydede 
typisk under 10 % af  landgilden i smør. Disse egne havde som tidligere beskrevet 
en overraskende høj landgildeydelse i korn, blandt andet på bekostning af  smør. 

294 Skovenes kulturhistorie og anvendelse før 1805 er beskrevet i flere af  Bo Fritzbøgers bøger; for eksempel 1989, 1992, 2001  
 (særligt s. 125 ff.) og 2004.
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Grunden til denne forskel er ikke indlysende. Østjylland, for eksempel, havde fuldt 
ud lige så gode forudsætninger for korndyrkning som Vendsyssel og Sydvestjylland, 
der omvendt havde gode forudsætninger for kvægavl. Det mindst overraskende er 
Thy/Mors, hvor landskabet minder meget om det østdanske.

Selvom alt således ikke kan forklares ud fra én tese, synes det overordnede dog at være 
klart: Smør-persillerne fandtes kun i større omfang i områder, der var mindre egnede 
til intensiv kornavl, men som omvendt havde mange eng- og græsningsressourcer. 
De særligt ekstensive arealer, som for eksempel klit- og indsandsramte områder langs 
Vestkysten og i det indre af  Vestjylland, ydede til gengæld kun en lille andel landgilde 
i smør. 

Samlet må konklusionen på smørlandgilden blive, at denne persil viste størst sam-
menfald med bestemte landskabstyper. Smør blev kun ydet i større mængder i eng- 
og mosedominerede egne, de hededominerede ådalsejerlav i Vestjylland samt i de 
skovdominerede egne. Kun i sådanne områder var det muligt ud fra produktions-
landskabet at producere tilstrækkeligt til en smørdomineret landgilde.
 Til gengæld må der ikke sluttes den vej: Næsten to tredjedele af  gårdene i 
landet, heriblandt flere i de engrige egne, ydede ingen smør i landgilde overhovedet. 
Derfor kan der heller ikke konkluderes direkte fra andelen af  smør til andelen af  
græsning og eng. Smørlandgilden var ikke en bestemt andel af  produktionen, men et 
særligt udpluk af  produktionen. Som et ganske vist ekstremt eksempel kan nævnes 
sognelandsbyen Niløse ved Åmosen, hvor alle 13 gårde hørte under kronhovedgården 
i Kalundborg. På trods af  at landsbyen var eneejet, var gårdene ikke egaliserede, og 
hartkornet varierede i størrelse fra en tønde og fem skæpper hartkorn til 11 tønder 
og fire skæpper hartkorn. Det interessante var dog persilfordelingen: Ud over nogle 
småredsler og lidt havre, ydede otte gårde kun korn, både byg og rug, mens de sidste 
fem gårde kun ydede smør
.
Okse-persiller
Okse-persiller, der viser bøndernes opstaldning og opfedning af  kreaturer for 
godsejeren, har i særlig grad interesseret landbrugshistorikere i Danmark.295 Emnet skal 
naturligvis ses i lyset af  den store betydning, okseeksporten havde, især fra slutningen 
af  middelalderen og frem til de store krige i første halvdel af  1600-tallet. Hvornår, 
okse-persillerne blev almindelige som landgildeydelse, kan ikke fastslås sikkert ud 
fra kilderne, men der kan fremvises eksempler allerede fra senmiddelalderen. Poul 
Enemark ser denne tidlige fase som udtryk for og et resultat af  ”et landbrugssamfund 

295 Gissel 1968: 45-55; Frandsen 1988: 18-27; Frandsen 1994; Enemark 2003
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under depressionens tryk, som i kornkrisens og arbejdsmangelens hårde år forsøger at supplere 
indkomsterne gennem udpræget ekstensivt kvægbrug”.296 Okse-persiller blev dog først 
almindelige i 1500-tallet og især efter recessen af  1547, hvor adelen fik ret til at købe, 
sælge og opstalde de okser, som den kunne holde på sine egne samt underliggende 
bønders jorder.297

 Skiftet til en mere oksedomineret landgilde er et tydeligt eksempel på landgildens 
tilpasning til nye samfundsforhold. I tidlig moderne tid skete der kun sjældent 
ændringer i den samlede hartkornssats, men der var flere ændringer mellem 
persilgrupperne. Når Enemark således skriver, at okse-persillernes vækst var ledsaget 
af  ”afslag i landgilde”298 og ”nedgang i landgilde”,299 er formuleringen problematisk. 
Landgilden blev ikke nedsat. Den blev omlagt til en ny persil, nemlig bøndernes 
okseopdræt for godsejeren. Okse-persillerne blev med ganske få undtagelser ydet i 
fodernød, foderokser og staldokser:

- Fodernød var opdræt af  godsejerens kalve og etårige tyre vinteren over. I tre-fire 
måneder skulle bønderne sørge for, at kalvene havde tilstrækkeligt foder til at klare 
sig igennem, men egentlig opfedning var der ikke tale om. Dette skete først året eller 
årene efter på godsejerens egen hovedgård.300 En fodernød var vurderet til ½ tønde 
hartkorn.

- Foderokse og staldokse indebar derimod decideret opfedning af  2-3 årige okser. 
Disse persiller var hartkornssat meget højere end fodernød, hvilket må ses i lyset 
af, at staldningen gjaldt næsten udvoksede dyr, men også at dyrene ikke kun skulle 
overleve vinteren. De skulle være i god foderstand. Enemark mener, at foderet blev 
suppleret med korn, både havre og byg, og ikke kun bestod af  det traditionelle og 
mindre ressourcekrævende hø og halm. I modsætning til fodernød var disse okser 
altid beregnet til eksport eller slagtning.301

Okse-persillerne udgjorde 3,2 % af  det samlede hartkorn, og 22 % af  gårdene ydede 
en del af  deres landgilde i form af  enten fodernød, foderokse eller staldokse. Heraf  
var der kun 92 gårde, som ydede mere end én okse-persil. Med ganske få undtagelser 
ydede bønderne således landgilde i enten fodernød, foderokse eller staldokse.
 Der var en tendens til, at okse-persiller primært blev ydet af  større gårde, men 
den var langt fra så klar, som Gissel og Rasmussen finder i deres undersøgelser 

296 Enemark 2003: 294
297 Gissel 1968: 53, Enemark 2003:298
298 Enemark 2003: 294
299 Enemark 2003: 294
300 Enemark 2003: 293 ff.
301 Enemark 2003: 295-297
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af  jordebøger og skifter fra 1500-tallet. På Sjælland var 29,5 % af  gårdene med 
okse-persiller takseret til under 8 tønder hartkorn, hvilket omtrent svarede til en 
gennemsnitlig sjællandsk gård, og 5,3 % af  gårdene var endda på under 4 tønder 
hartkorn. Et tilsvarende billede fandtes i resten af  landets egne. Mindre gårde med 
okse-persiller fandtes, men deres antal var lille.

Figur 6.22: Antal og fordeling af  okse-persillerne. 

Herunder ses de relative værdier, hvor fodernød (figur 6.23), foderokse (figur 6.24), 
staldokse (figur 6.25) og den samlede hartkornsværdi af  disse tre (figur 6.26) sættes i 
forhold til det samlede hartkornstal. 302 De fire kort viser således, hvor stor en andel 
af  landgilden, der blev ydet i okse-persiller.

302 Karl-Erik Frandsen har tidligere fremstillet kort over okse-persillernes nominelle udbredelse som punktkort: Frandsen 1988:  
 24-26 og Frandsen 1994: 27-29.

Figur 6.23: Fodernød per 1000 

tønder hartkorn.
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Figur 6.24: Foderokse per 1000 

tønder hartkorn.

Figur 6.25: Staldokse per 1000 

tønder hartkorn.
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Forskellen mellem Jylland-Fyn med relativt høje andele af  okse-persiller og øerne 
øst for Storebælt med få okse-persiller er tydelig. Foder- og staldokse blev sjældent 
ydet på Sjælland eller Lolland-Falster, og fodernød blev kun ydet fra enkelte egne 
af  øerne. På Fyn var foderokse lige så udbredt som fodernød, mens fodernød var 
stærkt dominerende i Jylland – muligvis på grund af  større græsningsarealer på 
hovedgårdsjorderne, som gav bedre plads til, at hovedgården selv kunne tage den 
sidste opfedning. Samlet set udgjorde okse-persiller kun 0,8 % af  landgilden på den 
sjællandske øgruppe, mens andelen i Jylland var 4,6 % og på Fyn 4,8 %. 

Figur 6.27: Okse-persiller af  samlet landgilde (%). Regionsgennemsnit.

Okse-persillernes vestvendte dominans er interessant, fordi okseeksporten fra den 
sjællandske øgruppe aldrig blev betydelig og i perioden omkring 1662-matriklen 
endda næsten ophørte. Karl-Erik Frandsen foreslår som forklaring, at hollandske 

Figur 6.26: Andel af  okse-persiller 

af  den samlede landgilde (%).
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opkøbere på grund af  færre handelsled var i stand til at give en bedre pris, og at 
opstaldningen derfor fortsatte med at være rentabel i Jylland. Men som han også selv 
skriver, er spørgsmålet i så fald, hvorfor de ikke også opkøbte på Øerne?303 
 Måske var årsagen til den voldsomme tilbagegang for sjællandsk okseeksport, 
set i forhold til det øvrige land, at Vestdanmark var bedre egnet til okseproduktion 
og okseeksport. Der kan både være tale om, at Vestdanmark nød godt af  større 
nærhed til det nederlandske og nordvesttyske marked, og at det vestdanske 
produktionslandskab var bedre egnet. Der kan fremføres argumenter for både 
markedstesen og landskabstesen. For markedstesen taler, at okse-persillerne særligt 
var dominerende på Fyn og i den sydlige del af  Nørrejylland. Men omvendt fandtes 
der også i Vendsyssel en stor andel, og i mange ejerlav på halvøen udgjorde okse-
persillerne over 7,5 %. For landskabstesen taler, at okse-persillerne var særligt 
kraftigt dominerende fra de engrige egne ved Ringkøbing og Nissum Fjord og langs 
de store jyske ådale. Landskabstesen forklarer imidlertid ikke det store skel gennem 
Storebælt.
 Som en tredje forklaringstese må fremhæves godsstrukturen. Okse-persillerne i 
Vestdanmark var i særlig grad at finde i egne med mange middelstore hovedgårde, for 
eksempel Fyn, halvøen mellem Vejle og Horsens Fjord og Vendsyssel, mens de oftere 
var underrepræsenteret i egne uden hovedgårde og i egne med de helt store kongelige 
ladegårde. Det sidste kan måske overraske, da de kongelige ladegårde til dels gik 
i spidsen for okseeksporten i 1500-tallet. Til gengæld var det også kendetegnende 
for de største af  de kongelige ladegårde, at de – set i forhold til private hovedgårde 
– havde ekstremt mange tilliggende bøndergårde. De kongelige ladegårdsjorder var, 
jævnfør kapitel 3, små målt i forhold til antallet af  bøndergårde, mens en typisk 
privat hovedgård havde en større hovedgårdsmark målt i forhold til bøndergodset og 
derfor også havde større mulighed for at tage flere okser per bondegård.
 Her falder de to halvøer mellem Kolding-Vejle fjorde og mellem Vejle-Horsens 
fjorde i øjnene. Den sydlige af  disse to halvøer var næsten udelukkende ejet af  Kronen, 
og de fleste ejerlav havde en andel på under 2,5 % af  okse-persiller. Den nordlige 
halvø, der primært hørte under mindre og middelstore private hovedgårde, havde 
derimod oftest en andel på over 7,5 %. Der var ingen nævneværdi landskabsmæssig 
forskel mellem de to halvøer. 
 I figur 6.28 ses antal og andel af  okse-persillerne under henholdsvis Kronens 
og de private hovedgårde. De private godser havde et betydeligt højere antal af  alle 
tre okse-persiller, mellem toenhalv og fem gange så mange. Okse-persiller udgjorde 
kun 1,7 % af  landgilden på Kronens gårde, mens de gennemsnitligt udgjorde 5,0 
% af  landgilden på de private godser. Forklaringen må være, at de relativt små 

303 Frandsen 1994: 130
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hovedgårdsjorder, målt i forhold til antallet af  bøndergårde, på krongodset ikke 
muliggjorde, at okse-persiller blev ydet i stort omfang.

Figur 6.28: Antal og andel af  okse-persiller på gårde under henholdsvis Kronens og de private hovedgårde.

Mens smør var den persil, som relaterede bedst til naturgrundlaget og produktions-
landskabet, må okse-persillerne betegnes som den større persiltype, der relaterede 
dårligst til landskabet. Okse-persiller var meget underrepræsenteret på Sjælland, sand-
synligvis på grund af  den mindre eksport fra denne landsdel, og de var dertil klart un-
derrepræsenteret på krongodserne. Dermed må persilgruppens udbredelse primært 
ses, som et udslag af  godsernes struktur og eksportmulighederne i området.

Svine-persiller
I modsætning til smør- og okse-persillerne har svine-persillerne, i det mindste de 
årlige og faste svine-persiller, kun været sparsomt behandlet af  landbrugshistorikere. 
Årsagen er ganske givet, at svin ikke som smør udgjorde størstedelen af  landgilden 
i nogle få områder, men derimod var mere spredt over hele landet, samt at svin i 
modsætning til okser ikke var en vigtig udenlandsk eksportvare. Ikke desto mindre 
udgjorde svine-persillerne 7,0 % af  det totale hartkorn – mere end det dobbelte af  
okse-persillerne. Godt 40 % af  gårdene ydede en af  de seks svine-persiller, hvilket 
var en højere andel end ved både smør- og okse-persillerne. De små mængder af  
slagtede svin i form af  flæsk og kød skal ikke behandles her. Det er kun de levende 
svine-persiller, der inddrages: bolsvin, bolgalt, svin, brændsvin, skovsvin og oldensvin. 
Svine-persillerne kan kategoriseres i tre grupper:

1) De opfedede svin, bolsvin og bolgalt, blev opstaldet og fik rigeligt foder. I Ordbog 
over det danske sprog defineres bolsvin som ”et på gården fedet svin”304, mens bolgalt 
angives, som en ”galt [kastreret orne], der ydedes som afgift for et bestemt bol jord”305. Svend 
Gissel mener at se, at de to betegnelser flyder sammen og bliver synonyme i det 
mindste i løbet af  1500-tallet.306 Med en hartkornsvurdering på hhv. 3 og 4 tønder 
hartkorn per styk var det meget dyre produkter.

304 Ordbog over det danske sprog II 1920: 965
305 Ordbog over det danske sprog II 1920: 959
306 Gissel 1968: 67
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2) De udegående svin var uspecificerede ’svin’, brændsvin og skovsvin, som i det 
mindste i en del af  året gik ude og ikke fik en egentlig opfedning. Brændsvin og 
skovsvin bruges i den nutidige litteratur ofte i flæng om et årligt svin til godsejeren, 
som var blevet opfedet ude, typisk i skoven, og begge var vurderet til ½ tønde hartkorn. 
Definitionerne i Ordbog over det danske sprog virker plausible: Et brændsvin var et 
”svin, der fik indbrændt ejermærke, før det kom til opfedning i skoven”307, mens betydningen 
af  et skovsvin havde dobbelt betydning, nemlig et ”oldensvin; ogs. om svin, der af  
prangere førtes til Vestjylland fra de østjyske skovegne for at opfedes hos bønderne”308. Som det 
vil fremgå af  nedenstående udbredelseskort, fandtes skovsvin næsten kun i den mest 
skovfattige egn i Danmark, Vestjylland vest for hovedopholdslinien, og betegnelsen 
skov indikerer derfor næppe, at svinene var opvokset i lokale skove. Tværtimod var 
svinene opvokset i fjerntliggende egne, og skov angiver her det atypiske. Ordbogen 
over det danske sprog bygger her på Begtrups meget senere beskrivelse fra 1800, 
men den synes at være den bedste forklaring. Den usikre og brede betegnelse ’svin’ 
var sandsynligvis en mellemkategori af  brændsvin og de helt opfedede svin, idet de i 
hartkorn var sat til 1 tønde stykket, altså dobbelt så meget som brændsvin, men klart 
mindre end bolsvin eller bolgalt.

3) Og endelig var der svinolden eller oldengæld, som skilte sig klarest ud. Hvor de øvrige 
svine-persiller skulle ydes årligt, skulle oldengæld kun ydes i oldenår. Afgiften var 
dermed uvis i datidens terminologi. Et oldenår var et år, hvor træfrugter som agern, 
bog og hasselnødder (olden) var særligt rigelige, og sådanne indtræffer gennemsnitligt 
kun hvert femte år, men det kunne variere meget efter træarternes naturlige cyklus, 
vejret, og hvor tæt skoven var. Svinolden adskilte sig også fra de øvrige ved, at de 
nominelle angivelser ikke angav, hvor mange svin, der skulle ydes. De angav, hvor 
mange svin der var basis for i skoven. Typisk ydedes mellem en tiendedel og en 
sjettedel i afgift. I løbet af  1600-tallet blev det mere almindeligt at afløse oldensvin-
persillen med en fast årlig afgift i enten naturalier eller penge.309

I de fleste tilfælde, hvor der blev ydet årlige svin overhovedet, blev der ydet et halvt eller 
helt svin per gård, og gårdene ydede normalt kun én slags svin. Der er kun registreret 
61 gårde, som afveg fra dette og ydede for eksempel både bolgalt og brændsvin, men 
der var mange eksempler på flere forskellige årlige svinekategorier inden for samme 
landsby, ligesom den uvisse svine-persil, oldengæld, ofte blev kombineret med én af  
de fem årlige svine-persiller.
 Ved gårde, som ydede ’svin’, skovsvin eller brændsvin i landgilde, var det særligt 
almindeligt at yde ét per gård. Dette var tilfældet ved 90,8 % af  de uspecificerede 

307 Ordbog over det danske sprog Sup. II 1995: 596
308 Ordbog over det danske sprog XIX 1946: 759
309 Fritzbøger 2001: 145-151
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svine-persiller, ved 90,4 % af  skovsvin-persillerne og ved 95,1 % af  brændsvin-persil-
lerne. Bolsvin og bolgalt blev til gengæld ofte ydet med en halv per gård, hvilket var 
tilfældet for henholdsvis 35,6 % og 21,7 % af  disse persiller. Bolsvin og bolgalt var 
betydelig mere ressourcekrævende at producere, og hartkornsværdien var da også flere 
gange højere for disse – derfor var det også mere oplagt kun at yde en del af  denne 
persil. Om de halve svin blev ydet ved, at to gårde sammen ydede ét hvert år, eller ved 
at gården selv ydede ét hvert andet år, kan der umiddelbart ikke siges noget om. 
 Opgivelserne i svinolden var modsat alle andre hartkornsatte persiller ikke en 
ydelse, men et udtryk for den samlede produktionskapacitet, mens den reelle ydelse 
kun var mellem en sjettedel og tiendedel af  det antal svin, der angives. Derfor gik der 
24 svins olden på en tønde hartkorn, og skønt det samlede antal var højt, var værdien 
lav. Svinolden-persillen klumpede sig i modsætning til de årlige svine-persiller ikke 
sammen omkring ét numerisk tal, men oftest var antallet af  oldengæld højt per gård 
eller skov: typisk over 20. Svinolden optrådte ikke sjældent sammen med én af  de 
årlige svine-persiller: Ved 631 ud af  i alt 1578 gårde, som ydede oldengæld, blev der 
også ydet svin, skovsvin, bolsvin, bolgalt eller brændsvin. En stor del af  persillerne 
(45,5 %) blev desuden ydet fælles for hele eller dele af  landsbyen, hvor der i mange 
tilfælde også nævnes specifikt, at dette gives for en af  landsbyens fælles skove. 

Figur 6.29: Samlet antal af  de enkelte svine-persiller, andel af  disse som blev ydet ved 1 og ½ styk, samt 

hartkornsværdien i tønder hartkorn. Hartkornssats fra Aakjær 1936: 275 og Frandsen 1988: 18.

Svine-persillerne var i langt højere grad et jysk fænomen end et østdansk. Målt i 
hartkorn blev 75,5 % ydet i Jylland. Svine-persillerne var ganske vist ikke sjældne på 
Øerne og fandtes spredt over både Fyn, Lolland-Falster og Sjælland, men ud af  den 
samlede landgilde (figur 6.34) udgjorde de typisk under 5 % på Øerne. Undtagelser 
var den sydøstlige halvdel af  Fyn, hvor der blev ydet en del bolgalte i landgilden.
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Figur 6.30: Bolsvin og bolgalt per 

1000 tønder harkorn.

Figur 6.31: Uspecificeret svine-persil 

per 1000 tønder hartkorn.
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Figur 6.33: Skovsvin per 1000 

tønder hartkorn.

Figur 6.32: Brændsvin per 1000 

tønder hartkorn.
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Figur 6.35: Svin af  samlet landgilde (%). Regionsgennemsnit.

De årlige svine-persiller var i nogen grad komplementære, sådan at hvor der var få af  
den ene type, var der oftest flere af  én af  de øvrige. De opfedede og opstaldede svin 
– bolsvin og bolgalte – fandtes primært i de mere agerintensive egne på Øerne. Her 
var den mere ekstensive produktion af  svin, brændsvin og skovsvin stort set ikke-
eksisterende. Såfremt man ydede svin i landgilde overhovedet, var det i form af  de 
mere ressourcekrævende produktioner med reel opfedning.
 Gissel konkluderer, at ”det er således klart, at svin [i landgilden] modsvarer udnyttelse af  
skov”310, men dette synes kun at have været tilfældet ved oldengæld. De faste årlige 
svine-persiller relaterede ikke til forekomsten af  skov, i flere tilfælde tværtimod. I 
figur 6.36 er forekomsten af  svine-persillerne, dog ikke oldengæld, sat i relation til 
ejerlavenes andel af  skov på Videnskabernes Selskabs kort. I de helt eller næsten 
skovløse ejerlav med 0-10 % skov udgjorde svine-persillerne samlet 67 tønder 
hartkorn ud af  1000 tønder hartkorn, 6,7 %. Herefter faldt andelen af  svin jævnt 

310 Gissel 1968: 300

Figur 6.34: Andel af  svin af  den 

samlede landgilde (%).
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med stigende andel af  skov til cirka 3 %. Først ved de ekstremt skovrige ejerlav 
med over 70 % skov steg andelen af  svin kraftigt, men der fandtes kun 88 af  disse 
særligt skovrige ejerlav ud af  i alt godt 7000. På nær denne mindre gruppe var den 
overordnede tendens dog ganske tydelig: Jo mere skov i ejerlavet, jo mindre udgjorde 
de faste årlige svine-persiller af  landgilden.
 Den overordnede tendens dækkede over flere forhold, da der var både geografiske 
forskelle og store forskelle persilgrupperne imellem. Mens andelen af  skovsvin og 
’svin’ relaterede negativt til andelen af  skov – jo mere skov, jo færre skovsvin og ’svin’ 
i landgilden – var tendensen noget tvetydig ved bolsvin/bolgalt, og positivt relateret 
ved brændsvin. Brændsvin fandtes primært i de jyske skovegnene. 

Figur 6.36: Svin per 1000 tønder hartkorn efter andel af  skov på Videnskabernes Selskabs kort.

Figur 6.37: Antallet af  brændsvin og skovsvin per bebyggelse.
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Forskellen mellem brændsvinenes lokalisering i skovegne og skovsvinenes lokalisering 
i de skovløse egne ses bedst i den sydlige del af  Nørrejylland, hvor langt størstedelen 
af  begge persiller fandtes. For at forstå fordelingen må vi huske på persillernes 
betydning. Brændsvin var ”svin, der fik indbrændt ejermærke, før det kom til opfedning i 
skoven”311. Hvis svinene blev fedet på gården, var mærkning ikke nødvendig. Skovsvin 
derimod betød i det mindste omkring 1800 ”svin, der var fedet op i fjernere skovegne”.312 
Dette kunne tyde på, at forskellen mellem brændsvin og skovsvin reelt kun var udtryk 
for, at de i Østjylland var opfedet i de lokale skov, mens de i Vestjylland først var 
blevet drevet til egnen efter opfedning i skovene. Hartkornssatsen var ens for de to 
svine-persiller og fordelingen var i høj grad komplementær.

Det er bemærkelsesværdigt, at de årlige svine-persiller som samlet gruppe endda viser 
en negativ korrelation med skovene. Til gengæld fandtes oldengæld ikke overraskende 
kun i de på Videnskabernes Selskabs kort kendte skove, se figur 6.38 og 6.39. Grafen 
angiver den gennemsnitlige oldengæld per 1000 tønder hartkorn efter intervaller af  
ejerlavs skovandel: Ejerlav med under 10 % skov havde således kun 56 svinolden per 
1000 tønder hartkorn, mens ejerlav med mellem 60 og 70 % skov havde mere end ti 

311 Ordbog over det danske sprog Sup. II 1995: 596
312 Ordbog over det danske sprog XIX 1946: 759

Figur 6.38: Svinolden per 1000 tønder 

hartkorn.
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gange så mange. Antallet var generelt støt stigende, men særligt ved omkring 20 % 
skov ses et stort spring. Som det var tilfældet ved smør, kan næsten hele oldengæld-
persillen forklares ud fra landskabet – men den modsatte slutning kan ikke drages. Ikke 
alle skovegne ydede oldengæld i et omfang af  betydning. Særligt bemærkelsesværdigt 
er det, at de store skovegne ved Vissenbjerg og de centrale egne af  Sjælland ikke 
havde oldengæld af  betydning. Dette skyldtes muligvis, at persillen i disse områder 
allerede var blevet afløst af  en fast afgift.

Den samlede konklusion på svine-persillerne må blive, at kun den uvisse oldensvin-
persil relaterede tydeligt til skovene. De årlige persiller må primært forklares ud fra 
andre forhold. Dette er særligt tilfældet, hvis brændsvin og skovsvin ses som én 
gruppe, med den egnsmæssige forskel, at brændsvinene i Østjylland var en helt lokal 
produktion, mens skovsvinene i Vestjylland delvis var opfedet i en anden egn. Den 
identiske hartkornssats viser dog, at der ikke kan have været stor forskel på svinene.
 De årlige svine-persiller kan kun dårligt forklares ud fra naturgrundlaget og 
produktionslandskabet, men enkelte observationer kan dog foretages. Der var 
kun få svin i de centrale vestjyske hedeegne, og her var det primært skovsvin, der 
delvist var fedet i skovene mod øst. På Øerne var der færre årlige svine-persiller, 
og det var primært opfedede svin, bolgalt og bolsvin, der blev ydet, hvis der blev 

Figur 6.39: Det gennemsnitlige antal 

svinolden per 1000 tønder hartkorn ved 

intervaller af  ejerlav efter skovandel.
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ydet nogen overhovedet. Med de generelt færre græsningsressourcer og den mere 
intensive kornproduktion, særligt på Sjælland, fremstår dette til dels forståeligt ud 
fra produktionslandskabet. Det overordnede billede er dog, at naturgrundlaget og 
produktionslandskabet ikke kan forklare svine-persillernes fordeling.
 De store landskabsmæssige forskelle i Jylland mellem de gode lerede egne og de 
dårlige sandede egne påvirkede tilsyneladende ikke udbredelsen af  svine-persillerne, 
dog med undtagelse af  de centrale jyske hedeegne, hvor får delvist fortrængte svinene 
i landgilden. Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at svine-persillerne 
var så udbredte og omtrent ligeligt fordelt i så forskellige egne som de østjyske 
vangebrugsområder, græsmarksbrugene på de delvist sandede jorder på Djursland, 
i Himmerland, på den hævede havbund i Vendsyssel samt på de gode lerede jorder i 
den vestlige del af  Limfjordsregionen. Svine-persillerne var dermed på nær de centrale 
hedeegne en meget udbredt persilgruppe på tværs af  alle de landskabsmæssige skel 
på halvøen.
 Den høje andel af  svine-persiller i Jylland, mere end det dobbelte af  den fynske 
og mere end det firdobbelte af  den sjællandske andel, kan kun i ringe grad forklares 
ud fra landskabet. Forklaringen kan derfor være, at handlen både indenlandsk og som 
eksport mod syd medvirkede til at gøre svinene til en eftertragtet vare for godsejerne. 
Der er ikke foretaget nogen større undersøgelse af  svineeksporten i 1600-tallet, 
men eksporten i 1700-tallet er behandlet i Det Danske Landbrugs Historie fra 1924-
1932:

”Omkring Aaret 1760 blev der aarlig alene fra Jylland udført godt og vel 10.000 levende Svin, 
og, vistnok ogsaa hovedsageligt fra Jylland, 4.000 Skippund (640.000 Kg.) Flæsk. Omregnes de 
levende Svin til Flæsk, idet hvert saadant Svin antages at repræsentere 100 Kg. Flæsk, vil det sige, 
at (hovedsagelig) Jylland har kunnet opvise en aarlig Flæskeudførsel af  hen ved 13/4 Mill. Kg., altså 
en ret betydelig Præstation. Hvor stor Udførselen i samme Tidsrum var fra de andre Landsdele, 
er vanskeligt at sige; men ret stort har den næppe været, idet Svineholdet paa Øerne i Hovedsagen 
kun var beregnet paa at forsyne den hjemlige Husholdning samt Købstæderne med det nødvendige 
Flæsk og Fedt.”313

Såfremt en tilsvarende stor jysk eksport af  svin og svineprodukter også fandt sted i de 
foregående århundreder, fremstår fordelingen af  svine-persiller forståelig: Svinene var 
i så fald, ligesom okser, en potentiel eksportvare for godsejerne. Dertil kan bemærkes, 
at det samlede antal af  årlige svin i den jyske landgilde var 18.800 dyreenheder, 
hvilket omregnet efter ovenstående anslåede slagtevægt giver 1,88 million kilo eller 
tilnærmelsesvis det samme som den jyske eksport i 1760. Måske er dette kun tilfældigt, 

313 Beck 1924-32: 661
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og det er givet, at antallet af  svin, både i produktionen og i eksporten, har varieret 
fra år til år. Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, hvor stort sammenfaldet 
var mellem den samlede landgildemængde af  svin i Jylland og svineeksporten. Den 
tilsvarende sammenhæng mellem landgilde og eksport kunne, som nævnt ovenfor, 
konstateres for kornets vedkommende på landsdækkende niveau.

Lam, får og uld
Fåreavl har været kendt i Danmark siden stenalderen, og dens produkter var en 
vigtig del af  den danske husholdning. P. C. Abildgard og E. Viborg skrev år 1800 i 
Veiledning til en forbedret Faareavl314, at ”faaret er et af  vores vigtigste Huesdyr. Det giver os 
i Ulden og Skindet en af  Livets første Nødvendigheder. Det udgjør en betydelig Deel af  vor Føde, 
nydes saavel af  den Fattige som Formuende, og kan ernære sig i skarpe og ufrugtbare Egne, hvor 
anden Fæavl vanskelig kan have Sted.” Fårehold fandtes da også over hele landet, og der 
blev eksporteret uld til for eksempel Flandern, men produktionen gik dog primært til 
det indenlandske forbrug.315

 I alt blev der ydet knap 20.000 lam i landgilde, mens antallet af  får var under en 
fjerdedel heraf. Et får blev vurderet til 1/3 tønde hartkorn og et lam til 1/6, så ingen 
af  delene var særlig kostbare sammenlignet med andre produkter. Samlet udgjorde 
lam og får også kun 1,3 % af  den samlede landgilde. I modsætning til for eksempel de 
forskellige svine-persiller, hvor der med få undtagelser kun blev ydet en type svine-
persil, synes der ikke, at være nogen direkte sammenhæng mellem lam og får som 
persil. Gårde kunne yde en af  disse, begge eller ingen af  dem.

Figur 6.40: Samlet antal af  får og lam, andel af  disse som blev ydet ved 1 og ½ styk per gård, samt 

hartkornsværdien i tønder hartkorn. Hartkornssats fra Frandsen 1988: 18.

314 Abildgaard & Viborg 1800, fra Larsen 1924-32: 581
315 Kulturhistorisk leksikon V 1960: 47
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Figur 6.42: Antal får per 1000 

tønder hartkorn.

Figur 6.41: Antal lam per 1000 

tønder hartkorn.
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Ud fra Gissels antagelse om, at landgildens persiller afspejlede produktionens 
orientering, den såkaldt funktionelt betingede landgilde, ville vi umiddelbart kunne 
forvente, at antallet af  lam og får som landgildeydelse viste samme geografiske 
fordeling. Dette var ikke tilfældet. Lam blev primært ydet på Øerne (60,0 %), mens 
får omvendt primært blev ydet i Jylland, nemlig 63,9 % af  alle får i den registrerede 
landgilde. En del af  forklaringen på denne forskel kan være, at lam og får havde en 
ganske forskellig betydning i den delvist traditionsbestemte landgilde. Får havde som 
en traditionel persil mange fællestræk med for eksempel svine-persillerne, mens lam 
var en af  de vigtigste småredsler. Småredslerne, som udover lam primært bestod af  gæs 
og høns, var af  mere symbolsk end landøkonomisk art, og betydningen af  persillen 
vil blive behandlet nærmere sammen med de andre småredsler. Tendensen med flere 
lam i Østdanmark var dog så gennemgående, at der også må være andre faktorer, 
som har spillet ind. Det viser sig tydeligst, når lam- og fåre-persillerne sættes op mod 
udbredelsen af  ager og hede.
 I figur 6.43 ses det gennemsnitlige antal af  får og lam i landgilden i forhold til 
andelen af  ager per ejerlav. Mens får lå stabilt på godt 10 styk per 1.000 tønder 
hartkorn, steg antallet af  lam kraftigt fra cirka 25 lam per 1.000 tønder hartkorn 
i ejerlav med under 10 % ager til 60 lam ved ejerlav med mere end 70 % ager. I 
forhold til skov var relationen noget mindre og mere tvetydig – dog blev der ydet 
flere får og lidt flere lam i de skovrigeste egne. Den mest illustrative graf  er da også 
figur 6.45, hvor antallet af  får og lam i landgilden ses i forhold til andelen af  hede 
per ejerlav. I de helt eller næsten hedeløse egne, Østjylland og Øerne, var forskellen 
stor mellem får og lam: Gennemsnitligt blev der ydet cirka fem gange så mange lam 
som får. Men efterhånden som hedeandelen steg, udjævnedes forskellen, og i de mest 
hededominerede egne var antallet af  lam og får næsten på samme niveau.

Figur 6.43: Antal får og lam i forhold til andelen af  ager per ejerlav 1688.
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Figur 6.44: Antal får og lam i forhold til andelen af  skov per ejerlav 1768-1805.

Figur 6.45: Antal får og lam i forhold til andelen af  hede per ejerlav 1768-1805.

Tallene viser, at landgildens persiller ikke svarede til en bestemt andel af  dyrene på 
gårdene, da forholdet mellem får og lam i så fald ville være omtrent ens i landgilden. 
Landgildens persiller må ses, som det udpluk af  dyrebestanden, som det var mest 
fordelagtigt – for bønderne og/eller godsejeren – at yde landgilde i. 
 I en produktion, hvor ulden kun eller i hvert fald primært var til eget forbrug, 
kunne en langt større del af  lammene slagtes som små eller gives i landgilde, mens 
bønderne på landbrug, der satsede på en overskudsproduktion af  uld, måtte lade en 
langt større del af  fårene vokse op, så ulden kunne blive taget fra udvoksede får. I 
hedeegnene var en større satsning på uldproduktionen oplagt. Dels havde man de 
store græsningsarealer til det, og dels tvang de næringsfattige og sandede jorder til 
andre produktioner end korndyrkning. Både muligheden og behovet for en større 
uldproduktion var dermed til stede på heden.
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 Landbrugshistorikeren C. C. Larsen skriver, at ”Jyderne havde Ord for [i tiden før 
1800] at lægge til paa det bedste, medens de sjællandske Bønder, der fra gammel Tid havde et 
betydeligt Lammesalg til det københavnske Marked, beholdt til Avl, hvad Lammehandlerne om 
Sommeren udskød.”316 At sjællandske bønder beholdt færre lam, stemmer godt overens 
med oplysninger fra landgilden, men det skyldtes næppe, at sjællandske bønder var 
dårligere landmænd, og det københavnske marked kan næppe heller være forklaringen 
for hele Østdanmark. Forklaringen var snarere, som beskrevet ovenfor, at Sjælland og 
Østdanmark hverken havde behovet for eller græsningsmulighederne til at opdrætte 
så mange får, som det relativt set var muligt i de hededominerede egne.

 Uld blev næsten ikke ydet i landgilden. Kun knap 180 tønder ydet af  43 gårde er 
fundet. De lå næsten alle klumpet sammen i sognene Ejby, Husby og Ørslev mellem 
Middelfart og Assens, og af  de 43 gårde hørte 36 under hovedgårdene Tybrind og 
Iversnæs, i dag Wedellsborg. Tybrind blev oprettet 1589 på dele af  Iversnæs’ bøndergods, 
og de to hovedgårde havde i perioder samme ejer.317 Der kan næppe være tvivl om, at 
tilstedeværelsen af  uld som persil i Vends Herred skyldtes én godsejers valg.
 Tre sider af  samme avl – lam, får og uld – havde her tre vidt forskellige udbredelser, 
ligesom forklaringerne på dette er ganske forskellige. Persillernes fordeling kan bedst 
forstås som et samspil mellem a) godsejernes økonomiske interesser i for eksempel 
eksport og b) bøndernes overskud, som var den del af  produktionen, der ikke var 
nødvendig til produktionens videreførelse eller til husstandens eget forbrug. De to 
parter var ganske givet ikke ligeværdige forhandlingspartnere, men godsejeren havde 
også en interesse i, at bonden kunne yde landgilden så regelmæssigt som muligt. 
Godsejeren havde selvfølgelig ikke en interesse i at slå bunden ud af  hedebøndernes 
fåreavl og uldproduktion ved opkrævning af  for mange lam.

Småredsler
Med småredsler menes typisk persillerne lam, gæs og høns. Nogle historikere har 
gennem tiderne også medregnet andre persiller til småredslerne. Det gælder for 
eksempel æg, men da disse i landgilden optrådte væsensforskelligt fra lam, gæs og 
høns, vil denne persil kun delvist blive inddraget her.
 I alt er der registreret knap 20.000 lam, godt 27.700 gæs og ikke færre end 67.600 
høns i landgilden. De mange høns skal dog ses ud fra, at deres værdi, målt i tønder 
hartkorn, kun var det halve af  gæssenes og kun en fjerdedel af  lammenes. Lammene 
udgjorde således en større andel af  den samlede landgilde end hønsene målt i tønder 
hartkorn. Æg blev oftest angivet i snese á 20 stykker, i enkelte tilfælde også i dusin á 12 
stykker eller i ol á 80 stykker, og antallet er derfor også i figur 6.46 angivet i snese æg.
316 Larsen 1924-32: 586
317 Trap Danmark bind V,1 1956: 447, 450-451
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 Blandt gårde, som ydede småredsler, var det mest almindelige at give ét lam og/
eller én gås per gård, eventuelt to gæs per gård. Høns blev oftest ydet i par, det vil 
sige to eller fire stykker per gård. Gennem egaliseringer i tidlig moderne tid, særligt 
på krongodset, blev fem, seks og syv per gård mere almindeligt, men mindre end to 
høns forekom kun ganske sjældelt, såfremt gården ydede nogle overhovedet. Æg blev 
oftest ydet i form af  én snes per gård. 

Figur 6.46: Samlet antal af  de enkelte småredsler, andel af  disse som blev ydet ved 1 styk per gård, samt 

hartkornsværdien i tønder hartkorn. Hartkornssats fra Frandsen 1988: 18.

Småredslerne er ikke primært interessante på grund af  deres værdi. Som betegnelsen 
småredsler indikerer, udgjorde de kun en lille del af  den samlede afgift. Deres relevans 
skyldes primært, at de i nogle tilfælde kan tolkes som relikter af  tidligere tiders 
godsforhold og i andre tilfælde som afspejlinger af  regionale eller lokale traditioner. I 
modsætning til andre herlighedsafgifter blev de ofte ydet i en bestemt kombination af  
X lam, Y gæs og Z høns. Svend Gissel kalder småredslerne ”næsten ganske stereotyp”318 
og fremhæver kombinationen af  1 lam, 1 gås og 2 (1, 4) høns samt kombinationen 
1 lam, 2 gæs og 4 høns. Han ser desuden ydelserne som uafhængige af  gårdenes 
størrelse. Det sidste syntes overordnet at være korrekt: Småredslerne var nogle af  de 
ydelser, som mest tydeligt var herlighedsafgift og pålagt gården eller husstanden frem 
for jorden. Men udsagnet skal dog modificeres, da der også fandtes talrige eksempler 
på, at mindre gårde – halvgårde, gårdsæder og huse med jorder – ydede det halve 
eller kun en af  småredslerne eller slet ingen af  dem. Selv om småredslerne var pålagt 
husstanden, kunne deres omfang godt variere efter gårdstørrelsen. Det ses tydeligst, 
hvor halvgårdene ydede det halve, som der herunder vil blive vist eksempler på. Det 
skal fremhæves, at halvgårdsenheden dækkede over meget forskellige størrelser, fra 
nogle få tønder til 6-7 tønder hartkorn, og at de kun havde det tilfælles, at de havde 
omtrent halv størrelse i forhold til andre gårde i landsbyen. Det interessante er derfor 
her primært deres relation, eller mangel på samme, til andre gårde.

318 Gissel 1968: 70
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- I Vemmeløse, Gimlinge Sogn og Antvorskov Herred, gav tre større gårde på godt 
13 tønder hartkorn hver den udbredte småredselkombination af  et lam, en gås og 
to høns. Tre andre gårde på cirka halv størrelse med 6½ til 7½ tønde hartkorn 
gav et halvt lam, en halv gås og en høne. Alle disse seks gårde var krongods under 
Antvorskov, men de seks øvrige gårde under Antvorskov ydede hverken lam, gæs 
eller høns. Heller ikke otte andre gårde i landsbyen, som hørte under flere forskellige 
hovedgårde, kirker og en borgerlig ejer i Slagelse, ydede nogen småredsler.

- I Torpe, beliggende i samme sogn, hørte alle fem gårde under Antvorskov og var ega-
liseret i tre størrelser: To store gårde på 9 tønder og 4 skæpper hartkorn ydede et lam, 
en gås og to høns, de to halvgårde på 4 tønder og 5 skæpper hartkorn det halve, mens 
den sidste lille gård på 1 tønde og 4 skæpper ingen småredsel ydede overhovedet.

- Søllinge, i Søllinge Sogn og Vindinge Herred på Fyn, var de 13 gårde ikke egaliseret 
og heller ikke ejet af  én ejer. Her var fem gårde krongods, seks gårde hørte under 
tre nærliggende adelige hovedgårde, og endelig var der en selvejergård, som ydede 
herlighed til Kronen. Småredslerne relaterede dog ikke umiddelbart til ejerforholdene 
i 1662. Til gengæld relaterede den delvist til gårdstørrelse. Seks ud af  syv store gårde 
med over 10 tønder hartkorn ydede et lam, en eller to gæs samt fire høns, mens 
den sidste ingen småredsel ydede. To ud af  tre af  de mindre gårde på 5 til 6 tønder 
hartkorn ydede det halve af  de store, mens én gård ingen småredsel ydede.

- Endelig kan der som et jysk eksempel fremvises sognebyen Lindum i Nørlyng 
Herred, hvor alle gårdene på nær kirkens annexgård hørte under hovedgården Tjele. 
Landsbyen på 16 gårde var ikke egaliseret, hvilket muligvis skyldtes annexgården. De 
to mindste gårde på hhv. 3½ tønde og 5 tønder og en skæppe ydede et halvt lam, en 
halv gås og en høne – de øvrige og lidt større gårde ydede det dobbelte.

Eksemplerne viser, at bestemte kombinationer af  småredslerne gik igen, men der var 
endnu flere undtagelser. Der var gårde, typisk mindre, som ydede det halve, gårde der 
ydede en helt tredje kombination, og gårde, som slet ingen småredsler ydede. Hvis vi 
skal forlade eksemplerne og se på landet som helhed, må vi begynde med at se på det 
samlede antal af  de enkelte kombinationer, se figur 6.47. Det mest almindelige var 
faktisk, at der ikke blev ydet hverken lam, gæs eller høns – dette var tilfældet ved godt 
31.000 eller over halvdelen af  gårdene i kongeriget. Herefter fulgte kombinationerne 
af  lam, gæs og høns på henholdsvis 1/1/2, 0/1/2, 1/1/4 og 1/2/4, som fandtes ved 
flere tusinde gårde. Kombinationen af  et lam, en gås og en høne, som Gissel nævner, 
har jeg kun kunnet konstatere i få tilfælde, primært i Jylland.319 
319 Gissel 1968: 70
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 Forholdsvis hyppige var også varianter, der kan opfattes som halv ydelse af  de 
ovennævnte kombinationer: 315 gårde havde kombinationen ½/½/1, 146 gårde 
0/½/1, 141 gårde ½/½/2, og endelig var der 192 gårde med kombinationen ½/1/2. 
De skal måske opfattes som halvgårdsydelser, måske efter gårddelinger.

Figur 6.47: Antal gårde med kombinationer af  lam, gæs og høns.

I figur 6.48 ses, hvor stor en andel af  gårde i hvert ejerlav, som havde en af  de 
mest almindelige småredselkombinationer. Det ses, som det også fremgik af  
eksemplerne, at forekomsterne varierede meget på lokalt plan, og at der ikke fandtes 
nogen større områder, hvor en småredselkombination dominerede helt. Ikke desto 
mindre er der dog en tendens, idet de mere ekstensive egne domineret af  hede og 
større skove sjældent ydede småredsler, og hvis de gjorde, så skete det ikke i en 
af  de mest almindelige kombinationer. Sagt på en anden måde: Småredslerne og 
ikke mindst forekomsten af  de mest almindelige kombinationer fandtes primært i de 
egne, der allerede i middelalderen var godsrige, det vil sige i ageregnene og i kanten 
af  skovegnene.
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Figur 6.48: Andel af  gårde med én af  de mest almindelige kombinationer af  småredslerne, se figur 6.47 herover.

En anden mulig forklaring på fordelingen i figur 6.48 er bebyggelsesstrukturen. I landsbyer 
på tre eller flere gårde havde 43,2 % af  gårdene en af  småredselkombinationerne, ved 
enkeltgårdene var det kun tilfældet ved 27,8 %, mens det ved dobbeltgårdene eller 
togårdslandsbyerne lå imellem med gennemsnitligt 33,3 %. Småredselkombinationerne 
var altså mere udbredte i bebyggelser med dyrkningsfællesskab. Hvis Svend Gissels 
tolkning af  herlighedsafgiften, som en afgift oprindeligt tiltrådt af  bonden selv – i 
teorien ved en forhandlingssituation – for at få værnet og garantien for udnyttelse af  
udmarksområderne, har en enkeltliggende gård ikke haft samme behov derfor som 
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en gård i en landsby med dyrkningsfællesskab. Gissel lufter også selv muligheden for 
en sammenhæng mellem nogle af  herlighedsafgifterne og flervangssystemerne.320

 Uanset hvad forklaringen eller forklaringerne måtte være, så er det tydeligt, at der 
visse steder var store og til tider uforståelige variationer helt ned på landsbyniveau. 
Ligeså svært synes det at forklare alle variationer ud fra godsstrukturen. Det gælder 
også i de sjældne tilfælde, hvor der er kendskab til forholdene tilbage i middelalderen. 
I landsbyerne Fårevejle, Ordrup og Veddinge, som alle ligger i Fårevejle Sogn i Ods 
Herred, oplistes alle gårdene i Roskildebispens Jordebog fra 1370, mens det for de 
øvrige landsbyer i herredet er usikkert, om listen er fuldtallig. På nær en præstegård 
eller annexgård i Fårevejle hørte alle i sognet under én ejer fra senest 1370 og frem 
til matriklen, idet de først var kirkegods under Roskilde og senere krongods under 
Dragsholm. Det kan derfor overraske, at småredslerne selv inden for de enkelte 
landsbyer kun delvist var identiske gårdene imellem.321 Småredslerne må have været 
fastsat bonde og godsejer imellem, eller også må småredslerne have gennemgået 
forandringer i løbet af  de knap 300 år:

- Udover anneksgården var der 13 gårde i Fårevejle i 1662. Den mindste på to tønder 
og en skæppe hartkorn ydede ingen lam eller gæs, men dog 4 høns. Af  de øvrige 
gårde var ni helt egaliserede til 9 tønder og 2½ skæppe hartkorn, som hver ydede et 
lam, en gås og fire høns. De sidste tre gårde var lidt mindre, men ydede kun høns eller 
slet ingen småredsler.

- Ordrup var delvis egaliseret, og de 10 gårde på fem tønder og en skæppe hartkorn 
samt en enlig gård på seks tønder og en skæppe hartkorn ydede alle et lam, to gæs 
og fire høns. To gårde på tre tønder hartkorn ydede det halve, mens den sidste gård, 
også på tre tønder hartkorn, ingen småredsler ydede. I dette tilfælde kan forskellene 
internt i landsbyen, på nær for den sidste gårds vedkommende, forklares ud fra 
gårdstørrelserne.

 
- I Veddinge ydede 13 ud af  17 gårde to lam, en gås og fire høns, to ydede et lam 
og to høns, mens de sidste to ingen ydede. Størrelserne på gårdene varierede meget, 
men de relaterede ikke til småredslerne. De 13 gårde var på mellem syv tønder og 
to skæpper og 14 tønder og halvanden skæpper. De to mindre småredsler blev ydet 
af  en gård på fem tønder og halvanden skæppe samt en på 11 tønder og halvanden 
skæppe, mens de to gårde uden småredsler var på otte tønder og tre skæpper samt på 
30 tønder og en skæppe. Sidstnævnte gård var blandt de største bøndergårde i landet 
og kan tænkes at være opstået ved en sammenlægning af  to eller flere gårde. Det er 
320 Gissel 1968: 43
321 Gissel 1968: 254-257



212

dog interessant, der tidligere har ligget en middelalderlig hovedgård i byen: Jakob 
Absalonsen (Ulfeldt) af  Veddinge nævnes 1323-1336, hans søn Peder Jakobsen af  
Veddinge nævnes 1354, hvorefter den af  sidstnævntes bror, biskop Niels, skænkes til 
bispestolen.322 Den store gård kunne være denne hovedgård eller en del af  den.

Figur 6.49: Antal gårde med småredsler 1/1/2.

Der skal her kun vises udbredelseskort for de mest interessante og karakteristiske 
småredselkombinationer. Kombinationen af  et lam, en gås og to høns var den mest 

322 Trap Danmark 5. udg. bind III, 2 1954: 572
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almindelige, og den fandtes over hele landet på nær de egne, hvor småredsler i det 
hele taget ikke blev ydet. Kombinationen af  ingen lam, en gås og to høns var med 
godt 4.000 gårde den næstmest almindelige, og årsagen til, at Gissel ikke omtaler den, 
er ganske givet, at den havde sit tyngdepunkt i Jylland, særligt Vendsyssel og omkring 
den vestlige del af  Limfjorden, hvor godt halvdelen af  gårdene med denne ydelse var 
lokaliseret. Der var altså en kraftigt overrepræsentation i bestemte egne af  landet, som 
hverken kan forklares ud fra landskabsmæssige forhold eller godsmæssige forhold.

Figur 6.50: Antal gårde med småredsler 0/1/2
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De regionale koncentrationer ses endnu tydeligere ved kombinationen af  et lam, to 
gæs og fire høns, figur 6.51, samt den afledte kombination, hvor ingen lam ydes, figur 
6.52. Ved den første småredselkombination var 82,1 % lokaliseret på Fyn, mens det 
var tilfældet for 66,8 % af  den sidste. Vi har altså her to kombinationer, som næsten 
kun fandtes i en landsdel. Måske kan det ikke overraske, at en kombination blev til 
en lokal eller regional tradition, men de to fynske eksempler er så markante, at en 
tradition kan tænkes at være resultatet af  en form for samordning. Det behøver ikke 
betyde, at en bestemt kombination var blevet vedtaget, for der var også mange fynske 
gårde uden småredsler eller med en anden kombination, men det kan have været 

Figur 6.51: Antal gårde med småredsler 1/2/4.
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sådan, at godsejerne i denne landsdel har haft særlig kontakt til hinanden angående 
disse ydelser. Havene og bælterne omkring Fyn bidrog i mange andre henseender, for 
eksempel ved dyrknings- og vægtsystemerne, ikke til, at øen havde andre forhold end 
tilstødende egne af  landet, så hvorfor var der en særlig tradition ved småredslerne? 
Et bud på en forklaring, som ganske vist er noget spekulativt, er landstinget i Odense. 
Det er usandsynligt, at en bestemt småredselkombination er blevet vedtaget på tinget, 
men ved tingsmøderne i perioden, hvor småredslerne blev indført, er det oplagt at 
forestille sig, at niveauet og værdierne er blevet drøftet – uanset om emnet så har 
været på den officielle dagsorden eller ej.

Figur 6.52: Antal gårde med småredsler 0/2/4.
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I figur 6.53 og 6.54 ses, hvordan kombinationer af  småredsler kan afspejle særlige 
godsforhold eller tidligere godsforhold. De ses særligt tydeligt på udbredelseskortene, 
da kombinationerne – henholdsvis et lam, en gås og fem høns samt et lam, en gås og 
syv høns – var meget atypiske, og dermed næsten udelukkende knytter sig til én ejer, 
i dette tilfælde Kronen. Kombinationerne relaterede så entydigt til ejerforholdene 
1662, at fastsættelse må være foretaget i nyere tid – som minimum efter Frederik II’s 
store mageskifter i slutningen af  1500-tallet eller senere.
 Kombinationen 1/1/5 havde tre koncentrationsområder, hvor 91,6 % af  de 
ydende gårde var samlet. I en radius af  15 kilometer omkring Sorø var der 189 gårde, 
på Lolland 478 gårde og mellem Kolding og Vejle Fjord 102 gårde. Næsten alle disse 
gårde, godt 90 %, hørte under Kronen, men det er værd at bemærke, at der også var 
forskelle de tre områder imellem.

Figur 6.53: Antal gårde med småredsler 1/1/5.
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- Omkring Sorø hørte alle gårdene under Antvorskov, Ringsted Kloster eller under 
Sorø Akademi. Alle gårdene var altså krongods i 1662 eller havde været det indtil 
slutningen af  1500-tallet som gårdene under Sorø.323 Landsbyerne var her oftest ejet 
helt af  én af  disse besiddere, og de fleste var dertil helt eller delvist egaliserede. Det 
typiske i området var, at alle eller ingen af  gårdene i en landsby havde den særlige 
småredselkombination. Den må altså være indført i forbindelse med Kronens 
egaliseringer af  flere af  landsbyerne.

323 Trap Danmark 5. udg. bind III,3 1954: 636

Figur 6.54: Antal gårde med småredsler 1/1/7.
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- På Lolland var billedet mere broget: Kronen havde i mange tilfælde kun en del 
af  landsbyerne, de var sjældent egaliserede, og kombinationen 1/1/5 optrådte ofte 
kun ved en del af  landsbyens gårde. Det var heller ikke usædvanligt, at kun en del af  
krongodsets gårde i en landsby havde kombinationen. Det er også interessant, at 75 
gårde under de adelige hovedgårde havde småredselkombinationen. I modsætning 
til Sorø-egnen er der således meget, der indikerer, at mageskifterne var fortsat efter 
småredselkombinationens fastsættelse.

- Mellem Kolding og Vejle Fjord ejede Kronen næsten alt bøndergodset, men de 
færreste fæstegårde havde småredselkombinationen af  et lam, en gås og fem høns. 
Der er kun fundet 9 fæstegårde, mens der er fundet 93 selvejergårde under Koldinghus 
med kombinationen 1/1/5. Tallet er så markant, at man kunne være fristet til at se 
de 9 gårde som tidligere selvejergårde, da ingen af  de adeligt ejede bøndergårde i 
landsdelen havde kombinationen.

Kombinationen af  et lam, en gås og syv høns fandtes ved 101 gårde, hvoraf  de 67 lå 
i Jungshoved Sogn på Sydsjælland og hørte under krongodset af  samme navn. Også 
de øvrige 15 gårde på det centrale Sjælland, de to gårde på Falster samt syv af  gårdene 
i Jylland hørte under Kronen. Kun ti gårde i Stensballe, Vær Sogn, Voer Herred, var 
ikke krongods.

Eftersom småredslerne formentlig blev pålagt bønderne senere end skylden, og 
eftersom ydelserne var af  mere symbolsk end rent økonomisk art, ses der stadig i 
1662-matriklen flere strukturer, som bedst kan forklares ud fra mere diffuse begreber 
som (regionale) traditioner og (gods)strategier. Særligt ved de mere utraditionelle 
småredselkombinationer som de fynske og Kronens, ses der tydelige koncentrationer, 
som peger tilbage i tiden. Det skal dog stadig fremhæves, at der var flere undtagelser, 
uforståelige ydelser og manglende ydelser, end der var systematiske og forståelige 
småredsler. Selvom småredslerne havde en helt særlig betydning, i teorien i hvert fald, 
gik man ikke af  vejen for at udelade dem eller at ændre den. Undersøgelserne her 
indikerer, at godsejerne og bønderne havde en ganske pragmatisk tilgang til ydelserne, 
og ikke en så teoretisk velunderbygget tilgang til den, som Gissel og mange andre 
historikere igennem tiden har haft.
 Forekomsten af  småredsler relaterede delvist til landskabet, idet småredsler 
var mere sjældne i de mest hede- og skovdominerede egne. Småredslerne fandtes 
oftere i områder med landsbyer, dyrkningsfællesskab og tættere godsstruktur. Der er 
derimod ingen sammenhæng mellem de enkelte kombinationer og landskabet. For at 
få en forståelse af  dem, må der ses på mere regionale og lokale perspektiver. I nogle 
egne, særligt på Fyn, var en bestemt kombination næsten egnsspecifik, mens der i 
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1662-matriklen stadig kan konstateres ældre standardiseringer på krongodset og på 
tidligere krongods. I mange tilfælde kan småredselkombinationen dog ikke forklares 
umiddelbart. Den fortaber sig i en fortid, hvor en eller flere godsejere – og muligvis 
bonden selv – fandt en bestemt kombination mest nyttig, mest passende eller mest 
korrekt efter gammel eller lokal skik.

Øvrige persiller
De persiller, som er kortlagt og analyseret her over, udgjorde ca. 94 % af  landgilden. 
Derudover fandtes en række mere eller mindre sjældne, til tider egnsspecifikke, 
persiller, som kort skal nævnes her.
 Gæsterihavre blev ligesom andet gæsteri ikke medtaget i matriklen, og 
pengepersillerne blev ikke medtaget ved Karl-Erik Frandsens registreringer.324 Begge 
ydelser kunne selvfølgelig være interessante og relevante at undersøge nærmere, 
men dette er uden for rækkevidden her, da der i givet fald skal inddrages et stort 
nyt kildemateriale. Ydelserne var dog oftest ganske små i forhold til den samlede 
landgilde, og inden for det det daværende kongerige er vurderingen, at det med 
ganske få undtagelser kun var huse, der ydede deres hovedafgifter i penge. 
 Blandt øvrige kornprodukter kan nævnes gryn, oftest specificeret som enten 
havregryn eller boghvede og i enkelte tilfælde byg- eller ruggryn. Bygmalt, eller bare 
malt, nævnes også enkelte steder. Mel, næsten altid uspecificeret, blev ydet af  langt 
hovedparten af  møllerne. Og endelig nævnes bønner, måske hestebønner, to steder i 
landet.
 Også udvalget af  animalske persiller er større end de ovenfor kortlagte persiller. 
For eksempel er kød-persillerne ikke medtaget; flæsk, koside og fåreside. Flæsk var 
dog den eneste, der optrådte mere end en snes gange. Der blev ydet godt 500 pund 
flæsk fordelt på knap 400 gårde, mens ca. 150 gårde ydede en side flæsk. Antallet 
var dog stadig forsvindende lille i forholdt til de levende svine-persiller. Blandt de 
levende animalske persiller kan nævnes føl, kalve, kvier, køer og kyllinger. Alle disse 
var dog ganske sjældne. Blandt fiske-persiller kan for eksempel nævnes flydere, torsk, 
ål, hvilling, sild og kuller. En række disse er kortlagt af  Karl-Erik Frandsen.325 En 
anden persilgruppe, som delvist er kortlagt andet steds, er skov- og træ-persiller.326

 En interessant kategori af  persiller er dem, som må have bidraget til at forhøje 
næringsindholdet på hovedgårdenes jorder: Direkte gennem landgildeydelser af  læs 
møg eller indirekte gennem ydelser af  hø, halm, lyng eller tilsvarende, hvilket må 
have forhøjet hovedgårdenes dyrehold og dermed gødningsproduktionen. Af  andre 
persiller kan nævnes: Ost, salt, honning, kalk, limsten, velbrændte sten, humlestænger, 

324 Frandsen 1983: 45
325 Frandsen 1988: 57-58
326 Fritzbøger 1994: 41, 193, 207 og 220; Dam 2009: 70-74
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forskellige typer garn, kloder af  jern, kornsække, et par hjul, øl, mjød, hørlærred, lys, 
tegl, hamp, forskellige typer af  reb, voks, sildegarn, sennep og koste.
 Disse special-persiller er selvfølgelig interessante ud fra flere vinkler. I nogle tilfælde 
kan de give et indblik i egnsspecifikke produktioner – dette synes for eksempel at være 
tilfældet med honning-persillerne, der var koncentreret i egne, hvor der blev satset 
på den pågældende produktion. Honning blev kun ydet i et større omfang i de mest 
hededominerede egne. Men der var omvendt mange egne, hvor man skulle forvente 
en betydelig biavl, hvor der ikke blev ydet honning overhovedet. Ved andre persiller, 
f.eks. træ-persillerne, var den geografiske fordeling alt andet end sammenhængende 
med produktionen. Andre forklaringsmodeller må derfor inddrages.327 Det er dog 
uden for denne afhandlings ramme at undersøge disse special-persiller nærmere.

De nominelle værdier
Gårdenes hartkornssatser må primært ses som en afspejling af  to forhold. De viser 
dels, hvor mange ressourcer hver gård havde, og dels hvor hårdt disse ressourcer var 
hartkornssat. Det sidste forhold kan igen underinddeles, jævnfør afsnittet om skyld 
og herlighed. Det relative landgildetryk på en gård bliver derfor hurtigt kompliceret 
eller ligefrem umuligt at forklare, fordi mange forhold har spillet ind, og fordi vi kun 
sjældent har tilstrækkeligt gode kilder til at belyse disse forhold. Oftest er det dog 
muligt at få et indblik i forholdene, såfremt der kan konstateres generelle tendenser. 
I det følgende vil hartkornssatserne i 1662-matriklen først blive kortlagt ud fra 
de geografiske variationer, hvorefter satserne vil blive sammenlignet med 1688-
matriklen. Til sidst vil der ved modellering af  afgifterne blive foretaget en vurdering 
af  landgildetrykket i forhold til den samlede produktion.

Gårdenes hartkornssats
En gennemsnitlig gård havde en landgilde på 6,9 tønder hartkorn, men tallet 
dækker over så store regionale og lokale variationer, at det næsten er intetsigende i 
sig selv. I figur 6.55 ses andelen af  gårde fordelt efter hartkornssatser og landsdele. 
For Øerne ses to toppe på graferne, henholdsvis ved 4-5 tønder hartkorn og ved 6-
8 tønder hartkorn, hvor toppen ved 6-8 repræsenterer den typiske helgård, mens 
koncentrationen omkring 4-5 tønder hartkorn afspejler halvgårdene.

327 Dam 2009: 70-74
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Figur 6.55: Andelen af  gårde (%) efter hartkornssats: henholdsvis landsgennemsnitligt og for landsdelene Jylland 

(inkl. Samsø), Fyn (inkl. Langeland) og Sjælland (inkl. Smålandsøerne).

 De små gårde på under fire tønder hartkorn var i højere grad et jysk fænomen, og 
relativt var der næsten dobbelt så mange af  disse smågårde i Jylland som på Øerne. 
På Øerne var der typisk kun nogle få smågårde i en større landsby, mens der i Jylland 
kunne være hele egne, særligt i Vestjylland, hvor smågårdene dominerede. Modsat var 
der kun få af  de helt store gårde i Jylland: Kun 1,3 % var på over 15 tønder hartkorn, 
mens de tilsvarende tal for Sjælland var 5,7 % og for Fyn 5,0 %. Også gårde på 10-15 
tønder hartkorn var langt mere almindelige på Øerne end i Jylland.
 I figur 6.56 ses gårdenes gennemsnitlige hartkornssats for hvert ejerlav, mens 
denne i figur 6.57 er sat i relation til andelen af  ager ud fra 1688-matriklen. De store 
gårde var primært et agerslettefænomen – de fandtes for eksempel på Nordøstfyn, 
Vestsjælland, Ringstedsletten og området mellem Roskilde og København. 
Hartkornsstørrelsen steg støt med agerandelen: fra 4,5 tønder per gård i ejerlav med 
mindre end 10 % ager til 8,3 tønder per gård i ejerlav med over 70 % ager. 
 Umiddelbart passer det godt med de tilgængelige ressourcer, som man ville vente. 
De større gårde på agersletterne hænger sammen med den mere intensive udnyttelse 
af  landskabet, særligt til kornavl. Den medførte, at et givet areal gav et langt større 
afkast end i andre egne. Også gårdene i skovegnene havde dog et pænt højt hartkorn. 
Gennemsnit for gårde i ejerlav med over 50 % skov var 6.5 tønde hartkorn. Her var 
variationen af  ressourcer en fordel. Derimod gjorde de spredte og magre ressourcer 
i hedeegnene det mere hensigtsmæssigt med gårde, der var arealmæssigt store, men 
små målt i ressourceværdi. Gårdene i ejerlav med over 50 % hede var i gennemsnit 
kun vurderet til 5 tønder hartkorn. Umiddelbart passer landgildetrykket per gård 
godt til billedet af  de tilgængelige ressourcer.



222

 Spørgsmålet er dog, om dette er hele forklaringen. Særligt Erland Porsmose har 
gjort sig til talsmand for, at agrene var under hårdere afgiftstryk end de sekundære 
ressourcer som for eksempel enge, græsningsarealer og skove.328 Hans vurdering 
gælder primært 1688-matriklen og dens forarbejder. Principielt kan noget lignende 
imidlertid sagtens tænkes om landgilden og 1662-matriklen. Landgilden afspejler 

Figur 6.56: Gennemsnitlig hartkornssats (tønder) for gårdene i hvert ejerlav.

328 Porsmose 1981: 94
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ikke bare mængden af  ressourcer, men også hvordan disse var hartkornssat. Det kan 
tænkes at være påvirket af  en række faktorer:
- tidspunktet og kriterierne for landgildefastsættelsen kan have varieret
- der kan have været forskelle mellem landgildetrykket på hartkornsjorder, 
havrejorder og de ekstensive ressourcer
- der kan være sket nyopdyrkninger efter skyldfastsættelsen
- der kan være sket forskydninger i kapitalværdien af  de enkelte persiller mellem 
landgildefastsættelsen og 1662-matriklen. Særligt pengeafgifter kunne over en 
årrække være mindsket i værdi på grund af  inflation
Det er umuligt at efterspore alle disse forhold. Nogle af  dem kan dog forventes at 
træde frem ved en sammenligning med 1688-matriklen.

Figur 6.57: Gennemsnitlig hartkornssats (tønder) i forhold til andelen af  ager per ejerlav i 1680’erne.

Fra 1662-matriklen til 1688-matriklen
Det giver god mening at sammenligne de to matrikler. Begge var vurderinger af  
samme overvejende stabile landskab og – dog med flere mindre undtagelser – samme 
overordnede stabile produktionsform ved bøndergårdene. Større omlægninger af  
landbrugsproduktionen fandt næsten kun sted på hovedgårdene, og de dækkede kun 
en lille del af  landets areal. Senmiddelalderen og tidlig moderne tid var i forhold til 
perioderne før og efter kendetegnet ved små eller rolige forandringer, om end mindre 
nyopdyrkninger forekom, og sandflugten ødelagde agerjorder i visse egne. 
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 Med denne overordnede stabilitet i baghovedet kan det ikke overraske, at lighe-
derne mellem de to matrikler på det overordnede plan var store. I figur 6.58 og 6.60 
ses det gennemsnitlige antal tønder hartkorn per km2 for ejerlavene i henholdsvis 
1662- og 1688-matriklen. De intensive agerbrugsegne med mange gårde på stør-
stedelen af  Øerne, Østjylland samt i den vestlige del af  Limfjordsegnen havde de 
højeste satser i begge, typisk over 15 tønder hartkorn per km2, mens hedeegnene i 
det centrale og vestlige Jylland med få og ressourcesvage arealer lå lavest med under 
5 tønder hartkorn per km2. Områder med større skove, enge og overdrev lå typisk 
imellem disse.

Figur 6.58: Tønder hartkorn per km2 for hvert ejerlav i 1662-matriklen.
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 1688-matriklen har været udsat for en omfattende kildekritisk vurdering.329 Særligt 
Finn Stendal Pedersen gennemgår i sin disputats fra 1985 detaljeret matriklens 
grundlag og bearbejdning fra de første opmålinger i 1681 og til den endelige matrikel 
i 1688. Han viser både, hvordan der var usikkerheder hele vejen igennem: Ved 
opmålingen og boniteringerne, usikkerhed om hvor højt de ikke-dyrkede arealer 
skulle hartkornssættes i forhold til de dyrkede arealer. Endelig gennemgår han, 
hvordan der efterfølgende blev forsøgt at udjævne forskellene mellem matriklerne. 
Særligt det sidste forholder Pedersen sig kritisk overfor, idet der skete en forhøjelse 

329 For eksempel Hansen & Steensberg 1951, Pedersen 1985, Porsmose 1981, Frandsen 1983 og Rømer 1989

Figur 6.59: Tønder hartkorn per km2 for hvert ejerlav i 1688-matriklen.
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med 1/12 af  hartkornet for de gårde på Fyn og Lolland-Falster, hvis nye hartkornssats 
lå under satsen i 1664-matriklen. I Jylland skete en tilsvarende forhøjelse på 1/16 af  
hartkornet, såfremt gårdenes sats lå under 1664-matriklen, mens Sjælland slap, da 
det blev skønnet, at der i denne landsdel var ”sat en højere takst på jorden, end 
den vel kunne tåle”.330 Det er tydeligt, at sådanne skøn var foretaget på grundlag af  
meget overordnede og usikre vurderinger. Selv 1688-matriklen, der er meget benyttet 
af  historikere, rummer således en række problemer. Nogle af  dem vil udjævne sig 
ved brug af  et større statistisk materiale, mens den generelle og usikre forhøjelse på 
mange af  de fynske gårde medfører en generel skærvridning mellem landsdelene. 
 De forskelle, der kan konstateres mellem matriklerne, er dog langt større end den 
fynske forhøjelse, og de gennemgående forskelle mellem 1662- og 1688-matriklen fin-
des i de samme landskabstyper på såvel Fyn og Sjælland som i Jylland. Problemet ved 
forhøjelserne er derfor ikke afgørende for observationerne i de kommende analyser.
 Selvom 1662- og 1688-matriklen er udarbejdet på ganske forskelligt grundlag, 
kan flere af  kritikpunkterne mod 1688-matriklen overføres til skyldsætningen og 
dermed 1662-matriklen: For eksempel problemerne ved at foretage arealvurderinger 
og boniteringer med den datidige teknik samt problemerne ved at hartkornssætte 
de ikke-dyrkede arealer i forhold til de dyrkede arealer. Men dertil kommer, a) at 
skyldsætningen blev foretaget uden faste retningslinier, b) at den blev foretaget over 
flere hundrede år for derefter efterhånden at blive fastfrosset, og c) at fastsættelsen 
kunne ske i et samspil mellem godsejeren og bonden.

De ovenstående observationer medfører, at jo mere lokalt landgilden studeres, jo 
større bliver risikoen for atypiske og usystematiske afvigelser. Ved kvantitative og 
landsdækkende undersøgelser, hvor der for eksempel ses på ejerlavsgennemsnit 
og gennemsnit i bestemte landskabstyper, vil de mest atypiske afvigelser blive 
generaliseret væk, og de mest gennemgående tendenser vil blive trukket klarere frem. 
Til gengæld forsvinder muligheden for at få et detaljeret indblik i den enkelte gårds 
landgilde. I det følgende vil hovedvægten af  analyserne ligge på de de overordnede 
tendenser.
Matriklernes hartkornsværdier kan kun sammenlignes relativt, da en tønde hartkorn 
betød én ting i landgilden og en anden ting i 1688-matriklen. Når 1664-matriklen for 
hele Kongeriget samlet havde 443.834 tønder hartkorn opført og 1688-matriklen 
kun 357.573 tønder, var tilbagegangen på 19,4 % ikke udtryk for reel landbrugsmæssig 
tilbagegang, men for, at en tønde hartkorn var defineret forskelligt i de to matrikler. 
Det interessante er derfor at finde områder, som gik frem eller tilbage i forhold til 
andre områder. Områder, hvor hartkornet faldt mere end ca. 20 %, blev således relativt 

330 Pedersen 1985: 135
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nedvurderet i forhold til landsgennemsnit, mens områder, hvis hartkorn faldt mindre 
end 20 % – eller slet ikke – relativt blev opvurderet. Som beskrevet i kapitel 2 er denne 
tilgang blevet kaldt den regionalkomparative analyse. De områder, hvor der ikke findes 
hartkornsangivelser i begge matrikler, som for eksempel købstæderne, Nordsjælland 
og dele af  Østjylland, udelades helt i denne undersøgelse. Derfor indgår kun 380.371 
tønder fra 1662-matriklen og 304.064 tønder fra 1688-matriklen, hvilket giver en 
negativ ændring på -20,1 %.
 I figur 6.60 er ændringen mellem matriklerne vist for hvert ejerlav. Værdier med 
en tilbagegang under 20 %, der vises med grønt, var udtryk for en relativ fremgang. 
Omvendt oplevede de områder, der er vist med gult og især brunt, en større 
hartkornsnedgang end landsgennemsnittet. Det store spørgsmål er nu, om denne 
relative forandring var udtryk for, at det var gået disse ejerlav enten bedre eller værre 
end de øvrige mellem fastsættelsen af  landgilden og 1680’erne, eller om det skyldes 
forskelle mellem skyldsætningen og takseringen ved 1688-matriklen?

Figur 6.60: Relativ ændring fra 1662-matriklen til 1688-matriklen.



228

Johnny Jakobsen har for Nordvestsjælland undersøgt forholdet mellem de to matrikler 
på sogneniveau og kunne konstatere, at 

”de af  regionens sogne, der ydede mindre end 80 % af  landgilden i korn, [havde] gennemgående 
oplevet en nedgang i hartkornsansættelsen på 18-20 % i perioden 1662-1688, hvorimod sogne med en 
kornlandgildeandel på 80-90 % i gennemsnit var gået 22 % ned i hartkorn, mens de mest kornydende 
sogne med over 90 % af  landgilden var gået over 25 % ned i hartkornstaksering. I Nordvestsjælland 
er der altså en forholdsvis klar tendens til, at de mest agerorienterede sogne gennemgående oplevede en 
større nedgang i hartkornstakseringen i 1688 end de mere græsningsorienterede. […] Uanset hvor 
meget Matriklen 1688 må have undervurderet den ikke-kornbaserede produktion og dermed også 
værdien af  de ikke-opdyrkede arealer, så forværrede den tilsyneladende ikke forholdene sammenlignet 
med 1662-matriklen – snarere tværtimod!”331

Jeg kan på landsplan tilslutte mig Jakobsens observation – at de mest kornydende 
egne gennemgik et større hartkornsfald end de mindst kornydende egne. Spørgsmålet 
er dog, hvad denne tendens skyldtes? Lad os først se på relationen mellem andelen 
af  korn i landgilden og ændringen mellem hartkornssatserne i matriklerne, som ses 
i figur 6.61. Ejerlav, hvor kornet kun udgjorde en tiendedel af  landgilden, oplevede 
landsgennemsnitligt en ændring på +15 % fra 1662- til 1688-matriklen, mens 
hartkornssatserne gennemsnitligt var næsten uændret ved ejerlav med 10-20 % korn 
i landgilden. Herefter stabiliserer grafen for hele landet sig til mellem cirka -20 og 
-25 %. Graflinjerne varierer fra landsdel til landsdel, hvilket også er forklaringen 

Figur 6.61: Ændringen mellem hartkornssatserne i matriklerne 1662 og 1688 i forhold til andelen af  korn i 

landgilden.

331 Jakobsen 2005: 37, 39
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på de mindre forskelle i forhold til Jakobsens tal, men den overordnede tendens er 
klar: Særligt kornydende ejerlav havde et større fald fra 1662- til 1688-matriklen end 
ejerlav, som kun ydede mindre mængder af  korn i landgilde, og de ejerlav, som havde 
allerlavest agerandel, oplevede ligefrem en hartkornsfremgang.

Såfremt denne tendens bundede i, at andre arealer end lige netop ager, for eksempel 
græsningsområder, var blevet relativt højere takseret i 1688-matriklen, skulle man 
også forvente at finde en sammenhæng mellem landskabets andele af  ager, eng, skov 
og hede og den opståede ændring. Det var der dog ikke nogen entydig tendens til. I 
figur 6.62 ses ændringerne mellem matriklerne som funktion af  henholdsvis andelen 
af  ager fra 1688-matriklen, andelen af  skov og hede fra Videnskabernes Selskabs 
kort samt endelig andelen af  vådbund fra de geologiske kort. 
 Andelen af  ager 1688 må anses for at være den sikreste, da den er baseret på en 
samtidig kilde, som byggede på en relativt detaljeret opmåling. Sammenholdes den 
med ændringen i hartkorn, kan der kun konstateres små og endda modsatrettede 
tendenser, idet kurven bølger lidt op og ned omkring gennemsnittet på 20 % fald. 
Andelen af  ager synes altså ikke at være afgørende for hartkornsændringen mellem 
1662- og 1688-matriklen.

 Andelene af  skov og hede bygger på Videnskabernes Selskabs kort, og værdierne 
skal derfor, som beskrevet i kapitel 3, kun ses som omtrentlige, og i øvrigt med det 
forbehold, at der kan være sket ændringer mellem matriklerne og kortlægningen. 
Grafen for heden minder meget om den ved ageren, da der kun kan ses små og 
modsatrettede tendenser. Grafen for skov er umiddelbart svær at tolke. Ved lavere 
skovprocenter ses ingen særlig sammenhæng, ved en skovprocent omkring 50 var 
der relativ fremgang i hartkornet, mens der ved meget høje skovprocenter var direkte 
tilbagegang. Eneste kurve med en nogenlunde klar tendens er grafen for vådbund. 
Den viser generelt relativ fremgang i hartkorn med stigende andel af  vådbund, 
bortset fra de få ejerlav med en ekstremt høj andel. 
 Det, at ændringerne fra 1662- til 1688-matriklen ikke relaterede til andelen af  ager, 
kan kun betyde, at forklaringen på forskellene mellem matriklerne ikke er forskellige 
vægtninger af  de dyrkede kontra de ikke-opdyrkede arealer. Heller ikke for skov og 
hede ses nogen sammenhæng. Derimod kunne kurven for vådbund tolkes sådan, at 
eng faktisk generelt blev opvurderet i 1688. Den negative sammenhæng i de få ejerlav 
med ekstremt stor vådbund skyldes formentlig, at der især var tale om moser.
 Det umiddelbare paradoks i, at der var en relativ fremgang i ikke-kornydende 
egne, men ikke ikke i egne med relativt få agre, kunne pege i retning af, at en del af  
ændringen mellem matriklerne skyldtes ekspanderende egne: At der mellem fastsættelsen 
af  landgilden i primært middelalderen og 1688-matriklen skete en relativ større 
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fremgang i egne, som oprindeligt havde mange sekundære ressourcer som for eksempel 
græsningsarealer og derfor kunne ekspandere i perioden i form af  nyopdyrkning. 
Denne tolkning ville også forklare, hvorfor relationen mellem ændringen fra 1662- til 
1688-matriklen i forhold til skovene ikke var tydeligere: Ændringen ville ud fra denne 
teori relatere til omfanget af  forsvundne skove snarere end omfanget af  skove i 
1600- og 1700-tallet.

I figur 6.63 ses for Sjælland arealanvendelsen fra Videnskabernes Selskabs kort, 
hvorover ejerlav med en hartkornsfremgang på over 50 % i de to matrikler er vist 
med røde skraveringer. Disse ekspansive ejerlav fandtes sjældent i de gamle kultur- og 
ageregne, som for eksempel Vestsjælland, Ringstedsletten og Hedeboegnen mellem 
Roskilde og København. De ekspansive ejerlav lå heller ikke i hjertet af  de skovrige 
bygder, men primært i kanten af  disse. Kortet i figur 6.63 stemmer dermed fint overens 
med grafen for relationen med andel af  skov og ændringen, figur 6.62. Fremgangen 
lå i ejerlav, der stadig rummede megen skov uden at være helt domineret af  det, og 
hvor man derfor kan forestille sig, at der er ryddet skov.

Figur 6.62: Ændringerne mellem matriklerne som funktion af  henholdsvis andel af  ager fra 1688-matriklen, 

andel af  skov og hede fra Videnskabernes Selskabs kort samt endelig andelen af  vådbund fra de geologiske kort.
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Figur 6.63: Ejerlav med en hartkornsfremgang på over 50 % fra 1662- til 1688-matriklen (rød skravering) lagt 

over arealanvendelse fra Videnskabernes Selskabs kort.

På ét område ses det særligt tydeligt, at landgilden fra 1662-matriklen og 1688-
matriklen reelt repræsenterede to tidssnit: I ejerlav, hvor sandflugten hærgede, var 
hartkornsnedgangen markant. I værste fald kunne sandflugt resultere i, at store 
områder blev omdannet til klitområder, men det var primært et jysk fænomen, og 
de få berørte områder af  Nordsjælland og Nordfyn vil af  kildemæssige årsager 
ikke blive inddraget her. Sandflugtsområderne lå hovedsageligt langs med den jyske 
vestkyst, og blandt de største sammenhængende områder kan nævnes Skallingen ved 
Blåvandshuk, store dele af  Grenen samt den nordvestlige del af  Thy.
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 Sandflugt har eksisteret siden middelalderen og ganske givet før, men med 
svingende intensitet gennem tiderne. Resultatet af  sandflugt var, såfremt den ikke 
blev stoppet, at der opstod store vandrende klit- og indsandsområder. Viggo Hansen 
anslår, at klitterne i Thy gennemsnitligt flyttede sig 7-8 meter årligt fra middelalderen 
og frem til 1800-tallet, hvor de gennem flere tiltag, særligt tilplantning, blev stoppet.332 
Årsagen til sandflugtens fremkomst og vækst gennem tidlig moderne tid er 
omdiskuteret, men de fleste mener, at rydning af  vegetationen, muligvis i kombination 
med klimaforværringer under den lille istid, var de væsentligste årsager.333 Fra og 
med 1500-tallet og særligt omkring landboreformerne findes en række kilder, som 
lagde skylden på overgræsning, særligt af  får, samt bjergning af  foder fra klitterne, 
hvorved vinden lettere kunne flytte sandet på de barlagte klitter. Det kunne derfor 
hurtigt blive skruen uden ende, hvis sandflugtens ødelæggelser af  ager og eng tvang 
bønderne til at forøge udnyttelsen af  klitternes bevoksning, der igen forstærkede 
klitternes fremdrift. Knud Aagard konkluderede i sin topografiske beskrivelse af  Thy 
fra 1802 således lettere sarkastisk, at det værste ved klitternes vegetation var, at det 
var så godt et foder.334

 Klit- og indsandsområder udgjorde 2,5 % af  Jyllands areal på Videnskaberne 
Selskabs kort 1768-1805, men dette kort er i forhold til klitterne, jævnfør kapitel 3, en 
problematisk kilde. Flyvesand – den geomorfologiske betegnelse på klitterne – dækker 
på de geologiske kort i størrelsesforholdet 1:200.000 derimod 6,1 % af  Jylland.335 
Denne kilde er dog heller ikke brugbar. Dels er disse data baseret på undersøgelser i 
1900-tallet, og sandflugten fortsatte i perioden mellem 1662 og 1900-tallet, og dels er 
de geologiske kort primært baseret på tekstuelle bestemmelser i en dybde af  cirka en 
meter. I praksis betyder dette blandt andet, at en del af  de områder, som var dækket 
af  hede eller sågar ager i tidlig moderne tid, er klassificeret som flyvesand, fordi 
flyvesand er den dannelsesproces, som har skabt området. Forskellen mellem de to 
kort er derfor ikke kun et spørgsmål om kortlægningstidspunktet, men i høj grad 
også at det ene kort viser arealanvendelse, og det andet kort viser jordens dannelsesproces 
vurderet ud fra teksturen i en meters dybde.
 Begge kort er kildemæssigt problematiske, men da de er helt uafhængige af  
hinanden, er den eneste løsning at sammenflette de to, og tage udgangspunkt i de 
områder, som både var klassificeret som klit- og indsandsområder på Videnskaberne 
Selskabs kort og var klassificeret som flyvesand på det geologiske kort. Disse klitter og 
flyvesandsområder udgjorde 2,0 % af  Jyllands areal. Denne lille andel repræsenterer 
ikke det reelle omfang af  klitter eller flyvesand, men det er det tætteste, vi kan komme 
på sikre klitramte områder.
332 Hansen 1957: 85
333 Kjærgaard 1991: 23-24, Hansen 1957: 84 ff., Hansen 1976: 56
334 Buus 2007: 94
335 Udregnet på grundlag af  GEUS 2002b 
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 Der var kun 12 ejerlav, som havde mere end halvdelen af  deres areal dækket 
af  klitter defineret ud fra begge kortkilder. De fik en reduktion på 62,5 % af  
hartkornssatsen fra 1662- til 1688-matriklen. Hartkornssatsen i disse særligt klitramte 
områder faldt dermed til næsten en tredjedel. Ved ejerlav med mellem en fjerdedel 
og halvdelen af  arealet dækket med klitter faldt hartkornssatsen med 36,1 %, næsten 
det dobbelte af  landsgennemsnittet. Ejerlav, hvor der fandtes klitter, men hvor disse 
udgjorde mindre end en fjerdedel af  ejerlavet, havde en hartkornsnedsættelse på 18,7 
%, hvilket lå tæt på landsgennemsnittet. Her havde klitterne tilsyneladende endnu 
ikke ødelagt større ressourcer. Forklaringen var muligvis, at klitter her endnu kun 
dækkede tidligere hedearealer og ikke ager- og engarealer.
 Sandflugtens indhug i landbrugsarealet kan allerede ses tydeligt i nogle egne i 
1600-tallet gennem sammenligninger af  matriklerne. Til gengæld har jeg svært ved at 
tilslutte mig de næsten dommedagslignende beskrivelser, som til tider forekommer 
både i datidens litteratur og i nutidens forskning. Ofte behandles de værst ramte 
områder, særligt Tisvildeområdet og de særligt ramte områder langs Vesterhavet, 
uden at der tages tilstrækkelig højde for, at denne situation kun fandtes i en meget 
lille del af  landet, hvor klitterne i øvrigt gennemsnitligt kun flyttede sig med 7-8 meter 
per år. Et eksempel på dette forhold ses i Thorkild Kjærgaards afhandling, Den danske 
revolution, hvor han skriver:

”Situationen var ude af  kontrol, og det skønnedes, at sandflugten der på egnen [Tisvilde, 
Nordsjælland] inden længe yderligere ville æde mindst 1000 td. htk., svarende til et helt baroni. 
I Jylland så det ikke bedre ud. Det reskript om sandflugtens bekæmpelse, der den 4. oktober 1723 
var blevet udsendt til indbyggerne i Ål, Ho og Oksby sogne om at dæmpe sandet, hjalp ikke mere 
end de foregående. Det lykkedes heller ikke at vende udviklingen i Ringkøbing Fjords sydende, trods 
en energisk indsats mod sandet ledet af  amtmanden over Lundenæs og Bøvling amter, Chr. Hansen 
Teilmann. I Vendsyssel gjorde stiftamtsmanden i Ålborg, Chr. Reitzer, ligesom sin kollega nede ved 
Ringkøbing Fjord, hvad han kunne. Men situationen så håbløs ud og katastrofestemningen bredte 
sig. I 1726 skrev Reitzer, at det må ”frygtes, at ganske Landet [Vendsyssel] omsider vorder af  
samme Sand oversvømmet og i Grund lagt Øde.”336

Nu havde de personer, som Kjærgaard citerer til, en egeninteresse i at fremhæve 
problemerne og de værst mulige scenarier, og det, som der skitseres herover, må 
anses for at være enten helt usandsynligt eller i hvert fald kun muligt over mange 
hundrede år. Ud af  knap 4.000 jyske ejerlav var der kun 87 ejerlav, svarende til 3,1 % 
af  det jyske hartkorn i 1662-matriklen, som havde over 10 % klit eller indsand, mens 
kun 39 ejerlav svarende til 1,2 % af  hartkornet havde over 30 % klit eller indsand. 

336 Kjærgaard 1991: 35
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Selvom sandflugten ramte nogle få egne hårdt, var det ud fra et nationaløkonomisk 
synspunkt af  minimal betydning. Følgerne af  sandflugten skal ikke negligeres, men 
de skal heller ikke overdrives. På den ene side kan de konstateres flere steder allerede 
i 1600-tallet, og sandflugten fik i enkelte egne meget ødelæggende betydning, ligesom 
ødelæggelserne synes at være på fremmarch i hele den periode, som afhandlingen 
her dækker. På den anden side må det konkluderes, at større ødelæggelser kun fandt 
sted i en meget lille del af  landets hartkorn, og på nær kyststrækningen fra Skallingen 
til Holmslands Klit og igen fra og med Thy til Skagen, nogle få ejerlav i det indre af  
Jylland, Anholt samt Tisvildeområdet må risikoen for en eventuel yderligere spredning 
have været et langt større problem end de reelle ødelæggelser. Set i et større og 
landsdækkende perspektiv ramte sandflugten kun marginale områder som Vestjylland 
og mindre afgrænsede områder som Tisvildeområdet. Undtagelsen var dog Thy, hvor 
de mange gode og større landbrugsjorder langsomt blev ædt af  vandreklitter.

Egalisering
Egalisering og egaliseringsgrad er blevet defineret forskelligt i forbindelse med 
historisk-statistiske analyser. Egalisering kommer fra fransk ’égal’, det vil sige ’lige’ 
eller ’jævn’. I forhold til bøndergods blev begrebet ’egalisering’ anvendt allerede af  
samtiden i tidlig moderne tid om ”de bestræbelser for at skaffe bøndergårdene i landsbyer lige 
vilkår m.h.t. jordbesiddelse, skatter, landgilde, hoveri og andre afgifter”.337 Denne definition 
fra Ordbog over det danske sprog er dog ikke fyldestgørende ud fra en statistisk og 
analysemæssig tilgang, da der ikke nødvendigvis var overensstemmelse mellem jord, 
skatter og landgilde. Selvom alle gårde i en landsby var egaliseret til ens størrelse i 
landgildehartkorn i 1600-tallet, ville en ny opmåling og bonitering, som for eksempel 
1688-matriklen, i praktisk altid ende med at vise en lille eller større forskel på 
disse gårde. Dette skyldtes primært, at metoderne bag de to typer af  hartkorn var 
forskellige, men også at to vurderinger, som bygger på delvist usikre metoder, aldrig 
vil ramme det helt samme resultat. Den eneste sikre kilde til at fastslå, om en landsby 
er egaliseret eller ej, er derfor landgilden, mens skatter og jordtilliggender vurderet ud 
fra for eksempel udsæden i bedste fald kun kan give indikationer.
 I Erland Porsmoses afhandling fra 1981 bedømmes egaliseringsgraden på Fyn 
alligevel ud fra blandt andet opmålingshartkornet i 1688-matriklen. Værdierne i 
1688-matriklen varierede selv mellem egaliserede gårde i samme landsby, men dette 
kildeproblem forsøger han at løse ved at definere egaliserede gårde som gårde 
inden for et tre tønder hartkorns interval. Hermed fanges ganske vist langt de fleste 
egaliserede gårde, men dertil falder en stor andel af  ikke-egaliserede gårde også inden 
for hans definition.338 Det, som Porsmose reelt finder, er gårde, som er næsten af  
337 Ordbog over det danske sprog. Supplement. Bind 3. (1997): 292-293
338 Porsmose 1981: 146-151, 343-360
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samme størrelse som de øvrige i landsbyen. Denne gruppe kan så igen opdeles i a) egaliserede 
gårde og b) gårde, som fra gammel tid havde næsten samme størrelse. Den sidste undergruppe 
b), som reelt er en fejlkilde i undersøgelsen, fordeler sig ret jævnt over Fyn. Derfor 
er Porsmoses overordnede konklusioner i forhold til den geografiske og ejermæssige 
fordeling af  de egaliserede gårde langt hen ad vejen korrekte, men dels sløres 
hans konklusioner af  den problematiske metode, og dels konstaterer han for høje 
egaliseringsgrader i forhold til de faktiske forhold. Som et eksempel kan vises 1662-
landgilden fra Vigerslev, se figur 6.64. Udover en præstegård var der 6 gårde, som 
ud fra Porsmoses metode alle ville blive klassificeret som egaliserede, da gårdenes 
hartkorn faldt inden for et interval på tre tønder hartkorn. Det ses dog tydeligt af  
både persillerne og den samlede hartkornssats, at dette ikke var tilfældet.

Figur 6.64: Udsnit af  landgilden i Vigerslev i Vigerslev Sogn og Skovby Herred. Hver linje repræsenterer en 

gård. P = pund, Ø = ørter, T = tønder og S = skæpper.

Adam Tybjærg Schacke er den anden historiker, som har arbejdet med egaliseringsgraden 
i en større region af  landet, nemlig den sydlige del af  Nørrejylland. Han definerer 
egaliserede gårde som gårde i samme landsby med præcist samme hartkorn i 1664-
matriklen.339 Hermed konstateres lavere, men mere retvisende, egaliseringsgrader 
end hos Porsmose. Selvom Schackes metode dermed langt er at foretrække, må det 
dog stadig pointeres, at også denne definition medtager nogle gårde, som reelt ikke 
var egaliserede. Der kan nemlig findes flere eksempler på to eller flere gårde inden 
for samme landsby, som målt i landgildehartkorn havde samme størrelse, men som 
ikke ydede landgilden i samme persiller. Disse gårde kan altså ikke betegnes som 
egaliserede, da de på trods af  at have samme størrelse, ikke havde andre indikationer 
på at være blevet gjort lige. Typisk kan sådanne gårde af  samme landgildestørrelse 
uden samme persiller findes omkring tal på hele tønder hartkorn.

339 Schacke 2005: 241
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Figur 6.65: Udsnit af  landgilden i Sandby i Kundby Sogn og Tuse Herred. Hver linje repræsenterer en gård. P 

= pund, Ø = ørter, T = tønder og S = skæpper.

 Efter min opfattelse kan en landsby som for eksempel Sandby i Kundby Sogn, se 
figur 6.65 herunder, ikke betragtes som egaliseret, end ikke delvist. Hartkornssatser 
og persiller varierede ved alle de 25 gårde, og der var ikke to gårde, som både havde 
samme hartkornssats og ydede i de samme persiller. Efter Porsmoses metode ville 
egaliseringsgraden dog blive 64,8 % af  hartkornet, da et flertal af  gårdene omtrentligt 
havde den samme størrelse. Og efter Schackes metode ville den blive 33,9 % af  
hartkornet. Dette bunder i, at der fandtes to gårde på 1½ tønder hartkorn, to gårde 
på 4 tønder hartkorn, to gårde på 7 tønder og 5 skæpper, to gårde på 8 tønder og 
3 skæpper hartkorn samt tre gårde på 9 tønder hartkorn. Ingen af  disse fem sæt af  
gårde havde samme persiller, og i øvrigt kan det bemærkes, at ingen af  gårdgrupperne 
havde samme udsæd eller samme ejer – der er altså ikke noget, som understøtter, at 
landsbyen skulle være delvist egaliseret.

Nu var Sandby atypisk ved, at der kunne konstateres så mange ikke-egaliserede gårde 
med samme hartkornssats i landgilden. Kravet om, at både hartkornet og persillerne 
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skal være identiske, før at gårdene kan klassificeres som egaliserede, vil ikke medføre 
store forskelle for det samlede landsgennemsnit, men det vil medføre, at andelen 
af  landsbyer helt uden egalisering vil stige betragteligt, da en del af  de landsbyer, 
som Schacke klassificerer som mindre egaliseret, reelt ikke havde gennemgået denne 
proces. Følgende tre definitioner vil herefter blive fulgt i nærværende afhandling:

1) En egaliseret gård: En gård med samme landgildehartkornssats og samme 
persilfordeling som mindst en anden gård i samme landsby.

2) Egaliseringsgrad: Andelen af  gårde i en landsby med samme 
landgildehartkornssats og samme persilfordeling som mindst en anden gård i 
samme landsby. Der ses bort fra præstegårde.

3) Komplet egalisering: Landsby, hvor alle gårde havde samme 
landgildehartkornssats og samme persilfordeling. Der ses bort fra præstegårde.

Disse definitioner kan dog også kritiseres. For det første kan det ikke udelukkes, at 
der fandtes gårde med samme hartkornssats og persilfordeling fra ældre tid, uden 
at de havde gennemgået en egalisering. Men dette kan kun dreje sig om meget få, 
da antallet af  forskellige persiller oftest var stort og varieret ved ikke-egaliserede 
gårde. Derudover kan det diskuteres, om det er metodisk korrekt at se bort fra 
præstegårdene: Egentlige præstegårde, drevet af  præsten selv, skilte sig markant 
ud, ikke kun kildemæssigt ved ikke at have landgilde noteret, men også funktionelt. 
Godsejerne havde sjældent mulighed for at erhverve eller at egalisere præstegårdene, 
og der kan derfor ses adskillige eksempler på sognebyer, hvor alle bøndergårde 
hørte til et godssystem og var helt egaliseret, men præstegården skilte sig ud, både 
ejermæssigt og størrelsesmæssigt. Til gengæld synes andet mensalgods, det vil sige 
fæstegårde under kirken eller præsten, ikke at skille sig ud. Årsagen er ganske givet, 
at det her var muligt at give kompensation på anden måde ved for eksempel at give 
kirken en fæstegård i en anden landsby.

Udbredelse af egalisering
Ud fra ovenstående definitioner var den landsgennemsnitlige egaliseringsgrad 
40,2 %, mens 9,6 % af  gårdene lå i komplet egaliserede byer. Komplet egaliserede 
landsbyer, hvor alle gårde havde én størrelse og alle ydede samme persiller, var således 
forholdsvis usædvanlige. Det mest almindelige var, at kun nogle af  landsbyens gårde 
var egaliserede, at gårdene var egaliserede i flere klasser, eller at slet ingen af  gårdene 
var egaliserede. Som minimum 59,8 % af  gårdene var slet ikke egaliserede. 
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 Sammenhængen mellem egalisering og antallet af  ejere er tydelig, se figur 6.66. 
Mere end ni ud af  ti af  de komplet egaliserede gårde lå i eneejede landsbyer, mens 
dette kun var tilfældet ved cirka en femtedel af  gårde beliggende i landsbyer med 
en egaliseringsgrad på 50 %. De dårligst egaliserede landsbyer havde gennemsnitlig 
godt fire ejere per landsby, mens de komplet egaliserede landsbyer kun havde 1,2. 
Tendensen er så markant, at det må konstateres, at den komplette egalisering stort 
set kun forekom i eneejede landsbyer, samt at sådanne landsbyer kun sjældent blev 
opsplittet på flere ejere efterfølgende.

Figur 6.66: Antal af  gårde i landsbyer efter egaliseringsgrad og ejerforhold.

Kronens bøndergårde var lidt oftere egaliserede: 47,2 % mod 40,7 % af  gårdene under 
de private hovedgårde. Til gengæld var der lidt flere komplet egaliserede landsbyer 
under de private hovedgårde. Dette umiddelbare paradoks skyldtes primært, at en del 
landsbyer næsten helt var ejet af  Kronen på nær én eller få gårde ejet for eksempel af  
en nærliggende kirke. Ikke sjældent var alle gårde egaliserede i en eller flere klasser på 
nær kirke- eller præstegods. Kronen havde derfor en overrepræsentation af  landsbyer, 
som var næsten egaliserede, mens de private hovedgårde oftere var gået hele vejen, 
havde erhvervet alle gårde og egaliseret landsbyen helt. Denne forskel kan skyldes, at 
Kronen har vist større hensyn til kirke- og præstegodset, men forklaringen kan også 
være, at Kronen ikke sjældent, så vidt muligt, erhvervede alle bøndergårde i et større 
område, hvorfor der ikke var nogen nærliggende landsbyer, hvor kirken kunne få en 
erstatning. Dette har været nemmere ved de typisk mindre private godser.
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Figur 6.67: Egaliseringsgrad og andel af  komplet egalisering ved bøndergårde under henholdsvis Kronen og de 

private hovedgårde.

Som det kan konstateres af  nedenstående kortlægninger af  egaliseringsgraden, 
figur 6.68 og 6.69, relaterede egaliseringen ikke tydeligt til naturgrundlaget eller til 
produktionslandskabet. Egaliseringerne relaterede tydeligst til ejerforholdet og til den 
mere overordnede godsstruktur i området. For eksempel må den lave egaliseringsgrad 
på Fyn primært forklares ud fra de særligt mange og små hovedgårde, der, jævnfør 
kapitel 3, også gav en lav grad af  eneejede landsbyer.
 Der var over hele landet stor forskel mellem selv nærliggende godser inden for 
den samme landskabstype. En egentlig og dybdegående analyse af  egalisering må 
derfor tage udgangspunkt i hvert enkelt gods, hvilket er uden for denne afhandlings 
rammer. Det skal samtidig pointeres, at flere af  de store krongodser med mange 
bøndergårde havde en så høj andel af  egaliserede gårde, at disse godsområder slår 
tydeligt igennem på nedenstående kort. Som eksempel kan nævnes Frederiksborg 
(66,9 %), Skanderborg (61,6 %) og Antvorskov (59,3 %), mens Tranekær på Langeland 
med kun 15,2 % af  bøndergårdene kan nævnes som eksempel på et gods med meget 
lav egaliseringsgrad. Selvom der var flere bøndergårde under de private hovedgårde, 
ses de varierende egaliseringsgrader på krongodset tydeligst på de nedenstående kort, 
da krongodset ofte havde en stor dominans i et større område.
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Figur 6.68: Egaliseringsgrad per ejerlav. Enkeltgårde, degneboliger og præstegårde indgår ikke i kortlægningen.
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Figur 6.69: Egnsgennemsnit 1662. Andel af  bøndergårde egaliseret inden for en mil beliggende i landsbyer 

med mindst to gårde. Hver pixel, dækkende et areal på en km2, viser gennemsnittet for den omkringliggende egn. 

Degneboliger og præstegårde indgår ikke i kortlægningen.
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Andelen af  egaliserede gårde relaterede kun i mindre grad til bebyggelsesstørrelsen, 
se figur 6.70. I de mindste landsbyer med to eller tre gårde var gennemsnitligt cirka 
en tredjedel egaliseret, mens egaliseringsgennemsnittet ved de middelstore og store 
landsbyer typisk lå omkring eller lidt over landsgennemsnittet på 40,2 %. Til gengæld 
var der stor forskel på, hvordan egaliseringerne var gennemført. Ved de små landsbyer 
på mindre end fem gårde var det typiske, at landsbyen enten ikke var egaliseret, eller 
at den var komplet egaliseret. Dette var omvendt ved de større landsbyer, hvor det 
var mere typisk, at kun en del af  landsbyen var egaliseret.
 Det er selvfølgelig ikke overraskende, at der var flest små landsbyer, som var 
komplet egaliseret. Når der kun var få gårde, var det lettere for en godsejer at 
erhverve hele bebyggelsen, ligesom det var mere overskueligt at egalisere det mindre 
areal. Men det er overraskende at konstatere, at der var så mange delvist egaliserede 
store landsbyer, at den samlede egaliseringsgrad nåede op samme niveau som de små 
landsbyer, endda lidt højere.

Figur 6.70: Andelen af  gårdenes egaliseringsgrad efter landsbystørrelse.
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Gårdstørrelse og persilfordeling
Egaliseringerne medførte, at flere gårde fik en størrelse tættere på egnsgennemsnittet, 
mens der blev færre af  de små gårde og de helt store gårde. I figur 6.71 ses andelen 
af  gårde efter tønder hartkorn, opdelt på henholdsvis egaliserede og ikke egaliserede 
gårde. Det ses, at de egaliserede gårde var overrepræsenteret i hele intervallet fra 6,1 
til 11,0 tønder, mens det omvendte var tilfældet under 6,0 og over 11,0. Forskellen 
mellem de to graflinjer er dog ikke voldsom, og typisk er den under et procentpoint. 
Dette må skyldes to forhold. Dels blev der ved egaliseringer kun sjældent ændret 
nævneværdigt ved antallet af  gårde i landsbyerne, hvorfor de egnstypiske gårdstørrelser 
blev bibeholdt – der skete kun en udjævning inden for landsbyen. Dels var det ikke 
usædvanligt, at egalisere i gårdklasser, for eksempel halv- og helgårde. Egaliserede 
gårde på 4,1-5,0 tønder hartkorn var den næststørste størrelse og udgør på grafen 
et lokalt højdepunkt. En væsentlig del af  forklaringen på dette er sandsynligvis, at 
mange halvgårde faldt inden for disse grænseværdier. 

Der var ikke nogen forskel mellem persillerne ved henholdsvis egaliserede og ikke 
egaliserede gårde. I det mindste kan der ikke konstateres nogen gennemgående 
forskel ud fra 1662-matriklen:

Figur 6.71: Andel af  gårde efter tønder hartkorn, opdelt på henholdsvis egaliserede og ikke egaliserede gårde.
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Figur 6.72: Andelen af  de væsentligste persilgrupper ved henholdsvis egaliserede og ikke egaliserede gårde.

Samlet må det konstateres, at bønderne ganske givet oplevede egaliseringerne som 
et markant indgreb, men fra et overordnet og landsdækkende perspektiv ændrede 
de ikke nævneværdigt ved landbrugets struktur som helhed. Gårdene vedblev gen-
nemsnitligt at være af  omtrent samme størrelse, dog med en lidt højere koncentra-
tion omkring gennemsnitsstørrelserne, og landgilden blev typisk ydet i de samme 
typer af  persiller. Måske vil kommende detailundersøgelser med flere tidssnit kunne 
nuancere dette billede, men ud fra det nærværende og landsdækkende materiale kan 
der ikke konstateres nogen større gennemgående ændringer i gårdsstørrelse eller 
persilfordeling.
 Studier af  egaliseringens udvikling må tage udgangspunkt i de enkelte godser. 
Der er ingen nævneværdig eller systematisk tendens i forhold til naturgrundlaget, 
produktionslandskabet, bebyggelsesstrukturen eller mellem Kronen og de private 
godser som samlet gruppe. Til gengæld kan der konstateres markante forskelle mel-
lem de enkelte krongodser og de enkelte private godser.
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7. Konklusion

Vis mig en ’regel’ eller tendens i landgilden, og jeg skal vise dig en undtagelse. Uanset hvor 
gennemgående og systematiske tendenser, det har været muligt at konstatere i 
afhandlingen, har der altid været undtagelser i form af  atypiske gårde, ejerlav eller 
mindre egne inden for den større helhed. Dette er naturligvis tilfældet ved praktisk 
taget alle større historisk-statistiske undersøgelser, og spørgsmålet er derfor reelt 
kun, om der skal fokuseres på de generelle tendenser, eller om der skal fokuseres 
på det atypiske, det usædvanlige. Denne afhandling har i helt overvejende grad 
været koncentreret om de gennemgående tendenser og overordnede strukturer i 
landgilden, og det atypiske er kun blevet inddraget for at nuancere og problematisere 
konklusionerne.
 Fokuseringen på de generelle strukturer og tendenser i landgilden må betragtes 
som det første skridt frem mod en afdækning af  landgildens indre forhold og 
dynamik. Det atypiske og undtagelserne fra det generelle kan først for alvor studeres 
på grundlag af  viden om helheden, når det typiske og almindelige er kortlagt og 
vurderet. Samtidig er det i forhold til de generelle linjer, at 1662-matriklen er unik: 
Det er den eneste næsten landsdækkende kilde til landgilden. At 1662-matriklen har 
været benyttet så relativt lidt af  historikere er ærgerligt, men forklaringen er ganske 
givet, at den har stået i skyggen af  efterfølgeren, 1688-matriklen. 1688-matriklen 
har været let tilgængelig siden 1928, hvor den i ekstraktform blev udgivet af  Henrik 
Pedersen. 1688-matriklen og forarbejdet til denne i markbøgerne fra 1681-1683 og 
modelbøgerne fra 1684-1686, med opmåling og vurdering af  landskabet, må betragtes 
som den væsentligste landbrugshistoriske kilde fra tidlig moderne tid, men dette 
forhold er ikke forklaring nok på, at kun få historikere har benyttet 1662-matriklen i 
større omfang. Karl-Erik Frandsen er her den væsentligste undtagelse. 
 Landgilden bestod principielt af  dels den dominerende skyld, selve jordrenten, 
og dels herligheden, som var afgiften for værnet fra godsejerens side eller symbolet 
på herre- og tjenerforholdet, hvortil kom afgifter for sekundære ressourcer. Andre 
begreber end skyld og herlighed blev dog også benyttet, ligesom der er usikkerhed 
om den præcise grænse mellem landgildens dele. Arent Berntsen fremhævede i 1656 
særligt skellet mellem de visse, det vil sige fastlagte, afgifter, og på den anden side 
de uvisse afgifter. Denne skelnen fandtes også i senmiddelalderen, og det var én af  
forklaringerne på, at en række traditionelle herlighedsafgifter ikke blev noteret i de 
senmiddelalderlige kilder. Skellet bliver imidlertid problematisk ved studier af  længere 
perioder, da også en række oprindeligt uvisse herlighedsafgifter i løbet af  1400-tallet 
og tidlig moderne tid efterhånden blev fikseret, for eksempel gæsteri og oldengæld.
 Som en yderligere forvirringsfaktor skifter begrebet herlighed efterhånden 
betydning, senest i forbindelse med Arent Berntsens udgivelse. Berntsen benytter, 
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jævnfør kapitel 1, begrebet bredt om bøndernes samlede mængde af  ydelser til 
godsejeren: 1a) den visse landgilde for jordleje, 1b) den visse landgilde for andet 
end jord, 2) den uvisse landgilde samt engangsydelser og endelig 3) de øvrige 
rettigheder, der ikke kunne indføres i regnskabet, som hoveriet, juridiske rettigheder 
eller jagtret. Berntsens definition, som må forstås som en samtidig, pragmatisk 
og regnskabsmæssig definition, er dog så bred og så forskellig fra den oprindelige 
betydning i senmiddelalderen, at det ikke har været hensigtsmæssigt at følge den. 
Skyld har derfor i denne afhandling været anvendt om den del af  landgilden, der 
allerede omkring år 1400 lå fast, og som må betragtes som den oprindelige jordrente. 
Herligheden har været anvendt om den resterende del af  landgilden, der blev pålagt 
efterfølgende og efterhånden også blev fastfrosset i løbet af  1400-, 1500- og 1600-
tallet. 

Svend Gissel (1968) mener, at skylden kun dækkede over afgifter for de årligt og 
regelmæssigt dyrkede agre, men denne konklusion må, også på grundlag af  hans egne 
undersøgelser, anses for usandsynlig. Han konstaterer selv en relativt højere skyld i 
skovegnene med mange sekundære ressourcer, og den mest sandsynlige årsag hertil 
er, at også de sekundære ressourcer i det mindste delvist påvirkede skylden.
 I tidlig moderne tid synes der dermed at have været en ganske pragmatisk 
holdning til landgilden, hvor der på trods af  kendskabet til den principielle forskel 
mellem skyld og herlighed samt de visse og uvisse ydelser, ikke var noget til hinder 
for konverteringer. Dette var blandt andet tydeligt ved fremvæksten af  okse-persiller 
i landgilden på bekostning af  kornlandgilden i 1500-tallet. Mens der blev konverteret 
mellem persillerne, lå det samlede hartkornsniveau af  landgilden som udgangspunkt 
fast i tidlig moderne tid. Der findes eksempler på landgilder, som umiddelbart synes 
at være blevet forhøjet, men dels er de få, og dels kan mange af  disse påvises at 
have været baseret på nyopdyrket jord eller konverteringer mellem persillerne, hvilket 
medførte mindre stigninger ud fra hartkornssatsen. Flere forsøg på umotiverede 
forhøjelser blev kendt ugyldige ud fra sædvaneretten.
 Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke 
nødvendigvis ud fra et ensartet regelsæt. Allerede ved fastsættelsen kunne der være 
forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Herefter blev landgilden endda i nogle 
egne fastfrosset på trods af  ændringer i tilliggende og udførte forbedringer. På den 
baggrund kan det ikke overraske, at afgiften ikke altid var retfærdig. Nogle bønder 
klagede over uretfærdig høj landgilde, og enkelte fik endda medhold. Godsejerne var 
også selv bevidste om problemerne ved landgildens højde, og de benyttede til tider 
nyvurderinger ved mageskifter. Endelig opgav statsmagten allerede 20 år efter 1662-
matriklens udarbejdelse at benytte landgilden som udgangspunkt for jordskatten.
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 Landgilden relaterede selvfølgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt 
var hartkornet per areal højt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere 
kildematerialet studeres, jo tydeligere er det, at landgilden kunne være ganske 
uretfærdig. De gårde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, lå i 
egne, hvor der siden fastsættelsen af  landgilden havde været mulighed for ekspansion, 
særligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt højere afkast per arealenhed. Omvendt 
havde gårde i egne ramt af  sandflugt nogle af  de relativt set højeste landgilder, da 
deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden var blevet tilsvarende 
reduceret. 

Landgildens persiller var langt fra tilfældigt valgte. I bestemte egne, landskabstyper 
og landsdele ydede bønderne i bestemte persiller, og selvom der kunne konstateres 
undtagelser, er det tydeligt, at der var flere strukturer i landgilden. Spørgsmålet har 
derfor også været, hvordan disse strukturer og tendenser varierede, og hvordan de 
skal tolkes.
 Landgilden har ofte været benyttet som kilde til viden om landbrugsproduktionen 
i senmiddelalderen og tidlig moderne tid. Dette kommer tydeligst til udtryk i Svend 
Gissels afhandling fra 1968, hvor den middelalderlige skyldsætning anses for at være 
baseret på regionale men faste beregningsnormer af  landskabet, og hvor persillerne 
anses for at afspejle jordens udnyttelse. Gissel indfører og anvender hermed begrebet 
funktionelt betinget landgilde. Ganske vist nuancerer og problematiserer Gissel flere 
steder selv sine tolkninger, men det er en grundlæggende antagelse og forudsætning 
for hans undersøgelser, at landgilden var en afspejling af  produktionen.
 Landgilden må da også ses som en del af  produktionen på fastsættelsestidspunktet, 
og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at gårdene selv kunne producere 
afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en forkærlighed 
for visse persiller, og at vi i dag kan kortlægge disse som egnsspecifikke persiller. 
For eksempel blev rug oftere ydet på de sandede jorder i Vestjylland, hvor denne 
kornsort klarede sig bedre end andre kornsorter, mens smør oftere blev ydet fra 
egne med store eng- og græsningsarealer. En af  de væsentlige observationer i denne 
afhandling er dog, at landgilden ikke var en bestemt andel eller en egentlig afspejling 
af  produktionen, men derimod et udpluk eller et udvalg af  produktionen. At en 
bestemt vare blev produceret på en gård betød ikke nødvendigvis, at den også blev 
ydet i landgilden. Heller ikke når produktionen af  en vare nåede et markant omfang, 
optrådte den nødvendigvis som persil. Forskellen mellem produktion og landgilde 
varierede fra landsdel til landsdel, fra gård til gård og fra persil til persil.
 En analyse af  den til tider manglende sammenhæng mellem produktion og 
landgilde må først tage udgangspunkt i korn, da kornydelser udgjorde størstedelen 
af  den samlede landgilde. Godt to tredjedele af  landgilden blev ydet i rug, byg og 
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havre, og der var kun få egne af  landet, hvor de tre kornsorter tilsammen udgjorde 
under halvdelen af  den ydede landgilde. Byg var i det meste af  landet den største 
kornpersil. Det typiske i den nordlige del af  Jylland samt på Øerne var, at byg 
udgjorde 70-90 % af  kornlandgilden. I Thy og på Mors udgjorde den endda 99,6 
%. Den klare dominans af  byg i kornlandgilden i disse områder er iøjnefaldende, da 
den var markant forskellig fra udsæden, hvor byg typisk kun udgjorde 30-50 %. I det 
dominerende trevangsbrug og i Lillebæltssystemet, der ligeledes typisk havde to årligt 
tilsåede vange, udgjorde rug oftest en andel lidt mindre end byg, typisk 20-50 %. 
Alligevel var det med undtagelse af  den nordvestlige halvdel af  Sjælland usædvanligt, 
at rug udgjorde mere end 10 % af  landgilden. I størstedelen af  landet var forholdet 
mellem rug og byg i udsæden dermed omtrent 1:1, selvom forholdet i landgilden var 
omtrent 1:10.
 I andre dele af  landet, for eksempel i størstedelen af  Jylland syd for Limfjorden, 
var der langt større overensstemmelse mellem byg-rug-forholdet i henholdsvis 
udsæden og kornlandgilden. I første omgang er det væsentligste her, at der så langt 
fra behøvede at være direkte overensstemmelse mellem udsæd og kornlandgilde. 
Manglen på overensstemmelse mellem landgilde og produktion ses også tydeligt i 
den animalske del af  landgilden. Den animalske del af  landgilden var ganske vist 
mindre end kornlandgilden, men da den var opsplittet i flere persilgrupper, giver den 
mulighed for at studere de regionale forskelle nærmere. Okse-persillerne udgjorde i 
Jylland og på Fyn en andel af  landgilden, der var mere end fem gange højere, end den 
var på Sjælland. Også den jyske andel af  svine-persiller var knap fem gange højere 
end den sjællandske. Dette kan ikke forklares ud fra forskellige produktionsmæssige 
orienteringer, da både produktionslandskabet og naturgrundlaget i for eksempel 
Østjylland og på Fyn mindede om det sjællandske. Men hvad var forklaringen da på, 
at persillernes andele kunne adskille sig, til tider ganske markant, fra produktionens 
orientering? Særligt to forhold må fremhæves:

1) Godsejerne kunne have en interesse i at modtage landgilden i de persiller, som de 
havde størst økonomisk avance ved at afsætte. Dette ses tydeligst ved okse-persillerne, 
der blev mere almindelige som landgildeydelse i løbet af  1500-tallet. Årsagen var 
den blomstrende okseeksport til det nordvesttyske og det nederlandske marked, 
samt at godsejerne fik monopol på okseproduktionen på deres egne hovedgårde og 
deres bønders gårde. Handelsfolkene måtte købe okserne hos godsejerne, og i 1500-
tallet samt første halvdel af  1600-tallet blomstrede okseeksporten. Det kan derfor 
heller ikke overraske, at godsejerne i Jylland og på Fyn i højere grad end på Sjælland 
var interesseret i indførslen af  okse-persillerne. Der foregik også okseeksport fra 
Sjælland, men her var den langt mindre. Til forståelse af  persillernes fordeling i 
Danmark må godsejernes eksportøkonomiske interesser derfor også inddrages, og 
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her var mulighederne for okse-eksport bedre i Jylland og på Fyn, der lå tættere på det 
nordtyske og nederlandske marked.
 Samtidig var det i Jylland muligt at drive okserne på landjorden, mens det på 
Sjælland må have været lettere at sejle for eksempel korn til Norge og Nordtyskland 
frem for at sejle levende okser til det nordvesttyske og det nederlandske marked. 
Derudover var kornpriserne gennemgående højere på Sjælland, sandsynligvis netop 
på grund af  de bedre afsætningsmuligheder til købstæderne og til korneksporten. 
Der var således en række geografiske, transportmæssige og økonomiske forklaringer 
på koncentrationerne både ved den vestvendte dominans af  de animalske persiller og 
ved den østvendte dominans af  korn-persillerne.
 Ikke alle godser havde en godsstruktur, der muliggjorde en større okseproduktion 
og okseeksport. Praktiske forhold i produktion og videresalg kunne indebære 
behov for, at okserne i en periode blev placeret på hovedgårdens egne jorder, og 
i så fald var forholdet mellem hovedgårdsjorden og bøndergodset afgørende for 
oksekapaciteten: Såfremt antallet af  underliggende bøndergårde var stort i forhold 
til arealet af  hovedgårdsjorden, var der en begrænsning for, hvor mange okser 
der kunne tages ind på hovedgården. Dette var ganske givet en væsentlig del af  
forklaringen på, at andelen af  okse-persiller var tre gange så højt på bøndergårde 
under de private hovedgårde som på bøndergårde under Kronen. For hver tønde 
hartkorn hovedgårdsjord under Kronen gik der 27,4 tønder hartkorn bøndergods, 
mens der ved de private hovedgårde kun gik 6-9 tønder. Kronen havde relativt set 
ikke nok hovedgårdsjord til, at okseproduktionen kunne udgøre så stor en andel som 
på de private godssystemer.
 Fordelingen af  de faste og årlige svine-persiller har flere ligheder med okse-
persillerne, og deres fordeling kan hverken forklares ud fra naturgrundlaget eller 
produktionslandskabet. Faktisk relaterede svine-persillerne negativt til forekomsten 
af  skov, der var et af  de vigtigste ressourceområder for svineavlen. Svinene udgjorde 
i den jyske landgilde hele 11,7 %, mens andelen i den fynske kun var godt en tredjedel 
heraf  og på Sjælland kun en femtedel. Forklaringen på den store overrepræsentation 
i Jylland kan være, at mulighederne for afsætning af  svin i Jylland var bedre, både 
indenlands til for eksempel de skovløse og hederige egne uden gode ressourcer til 
svineavl og udenlands, da der i det mindste i 1700-tallet kan konstateres en betragtelig 
svineeksport.
 Generelt må eksport og landgilde ses i et tættere samspil end hidtil. Det var ikke 
sådan, at den ene dikterede den anden, men de to forhold påvirkede hinanden. Det 
er tydeligt, at sammenfaldet mellem kornlandgilden og korneksporten var stort både 
mængdemæssigt og i den relative fordeling mellem kornsorterne. I både landgilden 
og eksporten var byg klart dominerende, rug udgjorde omkring en fjerdedel heraf, og 
havre var af  mindre betydning. Selvfølgelig gik ikke hele kornlandgilden til eksport, 
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da en del måtte gå til for eksempel hovedgårdenes eget forbrug og til de indenlandske 
købstæder. Omvendt kunne dele af  hovedgårdens egenproduktion og bøndernes 
eventuelle overskud gå direkte til eksport. Ikke desto mindre var sammenfaldet 
mellem kornlandgilde og korneksport så markant, at de to må forstås ud fra en 
sammenhæng: Korneksporten og kornlandgilden var begge udtryk for den del af  
produktionsoverskuddet, der var god fortjeneste ved at afsætte.
 Dermed tilslutter jeg mig til dels Hans Henrik Appels opfattelse (2000) af, at 
persillernes fordelingen også skal forstås ud fra godsforholdene. Men hvor Appel 
særligt fremhæver den enkelte godsejer som udslagsgivende, er det min opfattelse, 
at det snarere var strukturerne, der skal fremhæves, særligt den geografiske placering 
af  godset, størrelsen af  hovedgårdsjorden samt forholdet mellem hovedgårdsjord 
og bøndergods. I modsætning til for eksempel egalisering, hvor det enkelte 
gods og den enkelte godsejer tydeligt sætter sit fingerpræg næsten uafhængigt af  
landskabsforholdene, måtte persillernes fastsættes med udgangspunkt i en række 
strukturøkonomiske forhold. Godsejeren som person må inddrages, men hans valg 
må i høj grad forstås ud fra de muligheder, som det fysiske gods gav. 
 Ovenstående viser, at godsejerernes muligheder ud fra deres godsstrukturer samt 
potentialet for eksport og videresalg af  persilvarerne i området, må inddrages for at 
forstå hvilke persiller, som landgilden blev ydet i. Dette betyder dog ikke, at der var 
frit valg for godsejeren til at ændre persillerne, for, som det fremgår herunder, måtte 
godsejeren tage hensyn til, hvad bønderne kunne yde landgilden i.

2) Bønderne havde også interesser i ikke nødvendigvis at yde landgilde i bestemte 
andele af  produktionen, og den enkelte bondes foretrukne persiller var selvfølgelig 
heller ikke nødvendigvis sammenfaldende med godsejerens ønsker. Omvendt havde 
godsejerne heller ikke nødvendigvis haft noget imod bestemte persiller, så længe 
dette ikke stred mod de ovenfor beskrevne økonomiske interesser. I et landbrug, 
hvor selvforsyning så vidt muligt blev tilstræbt, måtte det sikres, at der af  årets 
produktion kunne sættes en vis mængde fra, til husstandens eget forbrug og til næste 
års produktion. Bønderne må derfor som udgangspunkt have foretrukket at yde i de 
persiller, der var i overskud, efter der var sat af  til egetforbruget og til den videre avl.
 Et illustrativt eksempel er de gårde, som helt eller primært ydede i smør, selvom der 
var såvel agre som eng- og græsningsarealer under gårdene. Gårde med smørdomineret 
landgilde fandtes ganske vist kun i egne med store eng- og græsningsarealer, da det 
kun var muligt at producere så store mængder smør i denne landskabstype, men det 
interessante er her, at kornlandgilde var helt eller næsten fraværende i disse egne, da 
kornet gik til husstandens eget forbrug og måske til lidt tiende. For eksempel var 
der i bebyggelserne ved Åmosen på Sjælland en væsentlig produktion af  både korn 
og smør, men der var først og fremmest store mængder smør i overskud, da der var 
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behov for kornet til husstandens eget forbrug. At smør i nogle egne udgjorde næsten 
100 % af  landgilden betyder derfor ikke, at smør udgjorde det meste af  produktionen, 
men kun at smøroverskuddet var ekstraordinært stort i disse områder.
 Forholdet mellem lam og får i landgilden er et andet illustrativt eksempel. I de 
vestjyske hedeegne var fåreholdet langt større end i de agerrige egne på Øerne. Alligevel 
blev der ydet betydeligt flere lam i landgilden i ageregnene. Gennemsnitligt blev der 
ydet godt 50 lam og 10 får per 1.000 tønder hartkorn i de mest agerdominerede 
egne, mens der i de mest hededominerede egne blev ydet omkring 30 af  hver persil 
per 1.000 tønder hartkorn. Denne forskel i ydelsesform fremstår ganske rationel, 
da der i hedeegne var gode muligheder for større fårehold og tillige et behov for 
det, da de sandede jorder kun gav et lavt foldudbytte. I ageregnene kunne bønderne 
slagte og yde langt flere lam, allerede mens de var små. Pointen er, at selvom der 
relativt set var flere lam i hedebruget end i agerbrug, så ydede de stadig færre lam 
i landgilde, da bønderne selv havde behov for lammene til den videre fåreavl og til 
uldproduktionen.
 En mulig forklaring på den til tider næsten fraværende ruglandgilde i store dele af  
landet kunne være, at der var behov for denne kornsort i husstandens eget forbrug 
til især brødbagning. I så fald er det forståeligt, at den i landgilden ofte var markant 
underrepræsenteret i Østdanmark: Her var rugens foldudbytte, relativt set, lavere, 
og det kan derfor have været mere rationelt at yde landgilde i byg, der trivedes 
særligt godt i den gode lerede jord. Husstandenes eget behov kombineret med de 
regionale foldudbytter ved de enkelte kornsorter kan dermed forklare meget af  bygs 
overrepræsentation i landgilden, og overordnet set kan jeg tilslutte mig Sven Dahls 
observation fra Skåne (1942) om, at forskellene mellem produktion og landgilde 
blandt andet skyldes, at landgilden skal ses ud fra overskudsproduktionen snarere 
end den samlede produktion.

Den samlede mængde og paletterne af  produkter ydet i landgilde var således ikke 
en proportional afspejling af  den samlede produktion. Den samlede landgilde var 
derimod et udpluk af  produktionen, hvor særligt to kriterier spillede ind: Godsejernes 
økonomiske interesser for særlige persilvarer, der matchede mulighederne for eksport 
og andet salg, samt bøndernes behov for kun at yde landgilde i form af  produkter, 
der var tilovers, efter at de havde sat varer af  til eget forbrug og til gårdens videre 
produktion. De to parter var ikke nødvendigvis ligestillede, men med mindre der var 
negative økonomiske konsekvenser ved at modtage bestemte persiller, havde også 
godsejeren en interesse i, at bønderne kunne yde i varer, som levnede de bedste 
muligheder for gårdens videreførelse på et økonomisk sundt grundlag.
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 Svend Gissels brug af  begrebet funktionelt betinget landgilde, hvor persillerne skulle 
afspejle udnyttelse af  et tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som 
dækkende. Det ville være mere korrekt at benytte begreber som den skæve landgilde 
eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del 
af  produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke nødvendigvis svarede til 
fordelingen mellem de forskellige elementer i gårdens samlede produktion.

Mens det ovenstående kan forklare langt størstedelen af  variationerne i landgilden, 
skal det pointeres, at dette ikke gælder alle forskelle i landgilden. Den geografiske 
todeling af  Sjælland i en delvis rugydende del og en del, som næsten ikke ydede rug, 
kan nævnes som et af  de umiddelbart uforklarlige forhold. Og mens det ikke er 
overraskende, at byg dominerede i Thy og på Mors, så er det umiddelbart uforståeligt, 
at kornsorten ligefrem udgjorde 99,6 % af  kornlandgilden. De andre kornsorter 
fandtes jo også i denne egn. De optrådte bare praktisk taget ikke i landgilden. Selvom 
historikere lidt for ofte trækker regionale traditioner ind som forklaring, når andre 
forklaringsmodeller ikke slår til, så er det dog værd at overveje, om dette i nogle 
egne kunne være en del af  forklaringen på variationerne. Der kan i nogle områder 
have været særlige egnsspecifikke traditioner for, at bestemte persiller var passende at 
yde landgilde i. Så længe sådanne traditioner holdt sig inden for de to overstående 
kriterier – godsejernes økonomiske interesser og bøndernes behov for kun at yde i 
det tiloversblevne – er der intet, som modsiger, at dette skulle være tilfældet.
 Som minimum må småredslerne til dels forstås ud fra regionale traditioner. Kom-
binationen inden for småredselspersillerne er det tydeligste eksempel på, at tradi-
tioner gik over både tid og sted: Bestemte antal af  henholdsvis lam, gæs og høns 
i landgilden var gennemgående fra de første større optegnelser af  disse i senmid-
delalderen og frem til tiden med de mange egaliseringer i 1500- og 1600-tallet, og 
særlige småredselskombinationer fandtes primært i bestemte landsdele eller bestemte 
egne. For eksempel eksisterede ydelsen af  et lam, to gæs og fire høns næsten kun på 
Fyn, og at præcist denne kombination af  de tre små persiller var så koncentreret på 
denne ø, kan hverken forklares ud fra ejerforhold eller landskab. Småredslerne ud-
gjorde kun en meget lille del af  landgilden, og de er derfor ud fra et rent økonomisk 
synspunkt af  mindre interesse. Til gengæld kan småredslerne på grund af  deres ofte 
karakteristiske kombinationer blandt andet give et indblik i, hvordan fastsættelsen af  
landgilden til dels var traditionsbundet over både tid og sted.

Det var sjældent, at der kunne ses en nævneværdig forskel mellem landgilderne 
gående til forskellige hovedgårde, såfremt disse havde samme godsstruktur og var 
beliggende i samme egn og i samme landskabstype. Med undtagelse af  en række 
små og sjældne persiller, for eksempel uld, tyder undersøgelserne i afhandlingen 
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på, at nok blev landgilden til tider tilpasset godsejernes økonomiske strategier, 
men disse strategier måtte ligge inden for rammerne af  godsstrukturerne, 
afsætningsmulighederne og bøndernes muligheder for at yde i bestemte persiller. 
På de mange kort over persillernes geografiske fordeling, som er blevet præsenteret 
ovenfor, kan der derfor kun sjældent ses afspejlinger af  godssystemernes grænser. 
Måske vil kommende detailundersøgelser med inddragelse af  ældre jordebøger, ikke 
mindst de senmiddelalderlige, kunne nuancere denne observation, men ud fra 1662-
matriklen må det konkluderes, at godsejernes indflydelse på landgilden generelt skete 
inden for de overordnede strukturer.
 Eneejede landsbyer og egaliseringer relaterede derimod direkte til de enkelte 
godser på tværs af  alle grænser i landskabet. Egaliseringer var blevet foretaget i både 
små og store landsbyer, på Kronens og på de private godser og i både ager-, skov- 
og hedeegne. Mens persillernes fordeling må forstås ud fra overordnede strukturer 
for afsætningsmuligheder og produktionsoverskud, må egaliseringer til gengæld 
primært forstås ud fra det enkelte gods og ikke mindst de personer, som foretog 
egaliseringerne. Det kunne konstateres, at persilfordelingen i egaliserede og ikke-
egaliserede gårde ikke adskilte sig nævneværdigt fra hinanden, idet begge typer af  
landgilder var tilpasset afsætningsmulighederne og bøndernes behov for at yde i det 
tiloversblivende. Egentlige og nærmere analyser af  egaliseringerne må dog foretages 
ved case-studies af  de enkelte godser og de deri agerende personer, da der var så 
markante forskelle fra gods til gods.

Hvad bør afhandlingens observationer og konklusioner få af  betydning for den 
videre historieforskning? For det første er det min opfattelse, at der i højere grad 
end hidtil må udvises påpasselighed med at se landgilden som en direkte afspejling 
af  produktionen. Det var ikke tilfældigheder, der afgjorde de store forskelle mellem 
de producerede varer og den i naturalier ydede landgilde, men derimod mere eller 
mindre systematiske skævvridninger – primært på grund af  godsejernes økonomiske 
muligheder og bøndernes behov for at yde i de tiloversblevne varer efter, at der var 
sat produkter af  til egetforbrug og næste års avl. Landgilden kan i nogle tilfælde give 
en indikation af  produktionens orientering, men det må fremhæves, at landgilden 
var et selektivt udpluk, og at der kunne være stor forskel mellem persillerne og den 
samlede produktion.
 Påfaldende mange historikere har gennem de sidste 50 år ordret benyttet afspejling 
om landgildens forhold til produktionen. De har set – med varierende forbehold 
for undtagelser – landgilden som et spejlbillede af  produktionen. Men det er 
denne afhandlings pointe, at spejlet i så fald bedst kan sammenlignes med et af  de 
forvrængende spejle tidligere opstillet i Tivolis spejlsal: Står man i den rette vinkel 
bliver ens hoved flere gange større – og træder man blot to små skridt til venstre 
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forsvinder hovedet næsten. Dette betyder ikke, at landgilden ikke kan inddrages 
som en kilde til landbrugsproduktionen, men der må i højere grad end hidtil også 
inddrages andre kilder til vurderingen, ligesom flere kontekstuelle overvejelser må 
inddrages. I et eller andet omfang giver alle vores spejle, alle de historiske kilder, 
forvredne billeder af  de fortidige forhold. Netop derfor er det nødvendigt, dels at 
anvende så mange spejle som overhovedet muligt, dels at være opmærksom på, hvor 
meget spejlene buer og hvorfor.
 Dernæst er det mit håb, at der vil blive fokuseret mere på sammenhængen 
mellem landgilde og landbrugseksport i tidlig moderne tid. Landgilden, særligt okse-
persillerne, blev påvirket af  eksportmulighederne, ligesom eksporten, særligt korn, var 
afhængig af  landgilden. Dette synes at gælde både mængden af  korn og i høj grad også 
fordelingen på kornsorterne. Efter min opfattelse har hverken landbohistorikere eller 
økonomiske historikere været tilstrækkeligt opmærksom på denne sammenhæng.

Arent Berntsen beskrev i sit digt på titelbladet, hvordan hvert landskab ”giver” for 
eksempel korn til bondens ”landgilde, ophold og føde”. Også modtageren af  landgilden, 
godsejeren, ydede ifølge Berntsen sit – nemlig det militære værn af  landet, som 
det fremgår af  billedet nederst på titelbladet. Men efter at godsejeren havde ydet 
sit pligtige forsvar af  landet, sluttes der ganske sigende af  med ”det øvrige vi nyde”. 
Hermed er vi ved kernen til forståelsen af  landgildens variationer: Udgangspunktet 
var selvfølgelig udnyttelse af  landskabets muligheder, men denne udnyttelse samt 
bøndernes afgifter for dette blev så vidt muligt forsøgt optimeret, både kvantitativt 
og kvalitativt, så overskuddet – det, som de skulle nyde – blev størst muligt. Denne 
optimering blev tilstræbt af  begge parter, både bonden og godsejeren. Berntsens bog 
er bare udelukkende skrevet ud fra godsejerens synsvinkel.
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