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FORORD.

Udforskningenafskovenesogskovbrugetshistoriehariforbløffenderinge

gradbeskæftigetdanskefaghistorikere,ogselvomland-ogskovbrugfør

Landboreformernevartosiderafsammesag,harendikkedenrigelandbohi-

storisketraditioninævneværdigtomfangbehandletdissecentraleemner.

Situationenerderforidagikkemegetforskelligfraden,skovbcrugsprofes-

sorenvedLandbohøjskolenAdolphOppermann(1861-1931)karakteriseredefor

70årsiden:
"

GennemgaaendeerSkovbrugetsHistorieogStatistikhertil

LandsmerestuderetafForstmændendafHistorikereogStatistikere.Man

mærker,atDanmarkerfattigtpaaSkov,atLandbrugetervortvigtigste

Jordbrug,ogatSkovbrugetikkehørertildeNæringsveje,somAlmenheden

forlangeratfaaOplysning "(1917-18,s.lO3).

Danskskovhistorieharderforførstogfremmestgjortsiggældendesom

hjælpedisciplinveduddannelsenafforstkandidater.Denharderforfordet

førstebåretprægafdetmoderneforstvidenskabeligeværdisæt,dererud-

sprungetafdenGram-Langenskeforstordningogskovudskiftningsbevægelsens

opgørmedfællesskabstidens"irrationelle"skovbrug".Deindreøkonomiske

ogøkologiskesammenhænge1detteerdervedofteblevetoverset.Fordet

andeterudgivne,normativekilderofterelagttilgrundforskovhistoriske

undersøgelserenddetirigtmålbevaredeutrykteaktmaterialevedrørende

skovenesdrift.Hervedharstatsmagtenspartsindlægfåetenfremtrædende

pladsiforsøgenepåatforklareudviklingen.Endeligsesfordettredje

detældreskovbrugsjældentitilstrækkeligtomfangbeskrevetsomdet,det

var:nemligenintegreretdelafdenalmindeligelandbrugsproduktion.Det

skalderforværemitambitiøsemål
-

omendforetstærktbegrænsetàremàl

oggeografiskområde
-

atbetragteskovensogskovbrugetshistorieiet

landbohistoriskperspektiv.

BogenerenomarbejdetudgaveafmitkonferensspecialeihistorievedKø-

benhavnsUniversitet,bedømtoktober1987.Tilarbejdetmedspecialetmod-

togjegi1986CarlsbergfondetsScholarstipendium,forhvilketjeghar

grundtilatudtrykkemintak.Skov-ogNaturstyrelsen,StorstrømsAmt,Det
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ClassenskeFideikommisLandbohistoriskStøttekredsogLandbohistoriskSel-

skabskalligeledeshavetakforathavemuliggjortudgivelsen,ogforder-

vedforhåbentligatbidragetilenintensiveringafdennødvendigedialog

mellemforstkandidateroghistorikere.

Jegerendvidereenrækkeenkeltpersonertakskyldigformangeformerfor

hjælpogopmuntring,menkanumuligtnævnedemalleher.Enenkeltundta-

gelsemådoggøres.Detfasteholdepunkt1minlæretidvedKøbenhavnsUni-

versitet,minvejlederuniversitetslektorKarl-ErikFrandsen,skalhavetak

foretutrætteligtengagementrækkendefråmanuduktionimetoder,hvorved

man"resetter"enRC-Partner,tillærdediskussionerom"fuldesvin".
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1.

Udnyttelsenafskovensressourcerhargermanhistorienantagettalrigefor-

xuer,mendetvaretgennemgåendetrækvedtidenførdenmoderneforstviden-

skabegennembnxd1det18.århundrede,atikkeenmenmangeforskellige
ressourcervarskovbrugetsmål.Derforkanmanikkebedømneældretiders

skovbrugvedensidigtatbetragtedet,scmidagfremstårsomskovbrugets

egentligevæsen:vedproduktionen.

Skovengavfødetildyrogmennesker,dengavvarme,ogdengavmaterialer

tilfremstillingafutalligegenstande,dervarnødvendigeformarkernes

dyrkningoglivetsophold.Dermedvarskovbrugetikkealeneøkonomiskmen

ogsåøkologiskS8lllIl§VBVGtmedlandbruget,ogenhverandring1detenefik

umiddelbartfølgerfordetandet.
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1.Devigtigsteenergistrcmmeidetførindustriellelandbosamfund.Sombåde
energi-ogråstofleverandørspilledeskovenenfremtrædenderolle.

Juridiskopdeltesskavherlighedensidenmiddelalderenitrelagsåatsige:
overskovenbeståendeaftræarterneeg,bøgogask(uansetstørrelse),un-

derskoven,derudgjordesafdeøvrigevedplanter
-

storesomsmå,ogende-

liggræsningenmellemdeoftespredtståendetræer.Fraoverskovenstræer
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fikmanikkealenebrændseloggavntølmler.Storesvineflokkeblevhvertef-

terårindbxændt
-

dvs.brændemærketførdeblevsluppetløs
-

påskovene,

hvordemæskedesigmedegensogbøgensfrugter.Ogdenoftelysåbneog

græsbevoksedeskovbundspillededeflestestederencentralrollesomgræs-

ningsarealforkvæget.

Underskovengavvedtilfremstillingafenlangrækkehusgerådsamtbrænd-

sel,ogvedafbrændingafforskelligeformerforbarkudvandtesenrække

kemikalier(blandtandetpotaske)afstorbeiqdning,ligesomlindebarken

efteropblødningbankedestilbast.Ideleaflandet
-

ikkemindstdenord-

sjællandskeskovområdernærhovedstadensumætteligebrændselsmarked
-

var

endviderekulsvidningafstorbetydning.Underskovenvardogisærknyttet

tilhusdyrholdet,idet5-6årigopvácstvarfortrinligegnetsomhegnsmate-

riale(gærdselogstaver).Endeligbenyttedesløvogkvisteformentliget

stykkeindidet17.århundredesom"1øvhø":fodertilhusdyrene.

Framiddelalderensstorezydningsbevægelseridet10.
-

13.århundrede,der

førtetilagerlandetsvoldsonmevækstpåblandtandetskovenesbekostning,

ogfremtildet17.århundredeoplevedeDanmarksunEuropaiøvrigtengene-

relreduktionafskovarealet.Samtidigmed
-

ogsomennaturligfølgeaf
-

dennetiltagendeknaphedunderkastedesadgangentilskovudnyttelsenisti-

gendegradmyndighederneskontrol.Fraatværeetfritgodeforalleblev

skovbrugetsåledesmereogmerereguleret,ogdetermeddetteregulerede

bondeskovbrug,viidetfølgendeskalbeskæftigeos.

Denstatsligereguleringstovæsentligsteelementervarpåbudeneomud-

skiftningogudvisning.I1551nedlagdessåledesforførstegangforbudmod

athuggei"usk1ftetskov"(Grøn1955,s.48).Formåletmeddetteforbud,

der1defølgendeårgentogesofte,varatforhindre,atadeligegodsejere

ellerbønderforhuggedefællesskove,hvoriogsåkronenhavdedel.Forat

enhversåledesskullekunneafgøre,hvaddervarhvis,skulleskoveneher-

efterrebesoglodskiftes,somvardetagerjord,førhugstmåttefinde

sted.Denneudskiftning(derikkemåforvekslesmedskovudskiftn:Lngeni

1700-talletsandenhalvdel,hvorvedgræsnings-,oldenogvedrettighedertil

enskovsamledeshosenejer)gennemførtesformentligikkemindstiforbin-

delsemeddetalrigekongeligemageskifterislutningenaf1500-tallet,og

måistoretrækantagesatværeafsluttetomkring1620.
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Hvorudskiftningslovgivningenprinærtvarrettetmoddeadeligeskovejere,

komisærbøndernetilatmærkepåbudetomudvisning.Mensudnyttelsenaf

denskovjord,somhørtetilderesfætedegård,såledesendnuidet16.år-

hundredesomhovedregelforegikforholdsvisfrit,førtekongemagtensangst

fortra-mangel1det17.til,atdeskullesøgeomtilladelse,hvereneste

gangdevillehenteetstykketræfraoverskoven.Detskulleudvisesdem.

Meddetteudvisningspàbudblevhelelandbosamfundetsvedforbrugunderlagt

enydrestyring,derisigselvkunneforårsagetrauangel1det1forvejen

kriseramtelandbrug.

Medvigendeskoveogøgetopmmmksomhedpådissesværdifulgtefradet16.

tildet18.århundredetalrigebekymredeudsagnomskovenestilstand.Som

enkonsekvensafdenringefaghistoriskeinteresseforemnet,spillerdisse

tendentiøse,normativeudsagnimidlertidenmegetdominerenderolleiden

skovhistoriskelitteratur,idetbehandlingenafemnetaleneharværetover-

ladttilenforstfagligtraditionmeddyberødder1oplysningstidensofte

snævertsynedeopgørmed"dettraditionellebondesamfund".Dengenerellebe-

dømmelseafdedanskeskovesmiserabletilstand1ældretidersåledes

stærktprægetafmoderneskovbrugsresultater,mendeterafindlysende

grundeikkerimeligtensidigtatvurderedet17.århundredesbondeskovbrug
udframodernetilvækst-frenmendedyrkningsprincipper,netopfordidetssig-

tevarsåmegetbredereendnutidens.

Det16.
-

18.århundredeerblandtandetafdissegrundekonlnettilatbe-

tegnekriseperiodenparexcellence1danskeskoveshistorie.Fordetførste

harderimidlertidformentligværetstoregeografiskeforskelleidenne

krisesrealitet.Naturgeografienharsåledeshaftenafgørendebetydning

for,hvilkefølgerenydrepåvirkningfikforenskovbevoksningsskæbne

(Vaupell1862,s.405ffogKlindt-Jensens.4l6).Fordetandetmåman

skelnemellem"skovkr1se"ogtrænangel.Fornokerisærbøndernestræmangel

uimodsigelig,mendenkanhavehaftandregrundeendmangelpåskov
-

for

eksempelsomnævntmyndighedernestiltagenderestriktioner.

Foratkortlæggeskovkrisensomfangogforløbvilledetværenødvendigtfor

storegeografiskeon1råderatforetagesammenlignendeundersøgelserafskov-

vegetationen1etlangttidsperspektiv.Sådanneundersøgelsermanglerendnu

1beklageliggradforDanmarksvedkommende,menskalikkeforetagesher1.
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Istedetskalv1tageudgangspunkt1denskovbrugskrise,som1600-tallets

bønderunderalleomsizæzxdighederkomtilatopleve
-

skovkriseellerej.

Formedtiltagendereguleringafskovbrugetblevlandbefolkningenafskåret

fraencentraldelaf'dennatur,dervarproduktionensogdermedlivets

grundlag.Denneskovbrugskrisekornførstogfrenmesttiludtryksomenkon-

flikt
-

nemligenkonfliktandetskovbrug,derlàudenformyndighedernes

kontrol,ogsomdederforstempledesom"ulov11gt".

BONITET

KRAT

OVERDREV

SKOV

HEDE_

FLYVESAND

"

PÅVIRKNING

2.Forholdet1grovetrækmellembonitetensogdeydrepàvirkningersbetyd-

ningforændringer1kulturlandskabetsudseende.EfterKlindt-Jensen1986,

s.416.

Pådennebaggrunderdetundersøgelsenssigte,atbelysepåhvilkemåder

skovbrugetindgik1det17.århundredeslandbrugsproduktion,oghvilkesam-

menhængederkansporesmellembøndernestræmangel,denpolitisk-juridiske

reguleringafskovbrugetogdensamfundskrise,deriøvrigtmanifestere-de

sig:Lperioden.

SomundersogelsesomràdeerudvalgtFalster1perioden1652-85,hvilketer

sketsnarereudfrakildemæssigeendreellekriterier.Falsterbestodnemlig

1denneperiodenæstenudelukkendeafkrongods,ogundersøgelsenkansåle-

desstortseforbigàandreejere,efterhvemoverleveretkildematerialeer

betydeligmeresparsomt.Endviderepantsattesøen11661sanmenmedLolland

tilFrederikIIIsdronningSophieAmalie,som11671overtogdensomlivge-

ding(enkegods).Iheleperioden1661-85varNykøbingamtsåledesadmini-

strativtudskiltfradetøvrigerige,hvilketblandtandetharforårsaget,

atdetbevaredekildematerialeervæsentligtmeresamlet,enddetellers

villeværetilfældet.Hertilkoxmler,atbevaringsgradenpåenrækkefelter
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erhøjereend1andreamter.mdeligerperioden1652-61,daFalstervaret

almindeligtregnskabslenunderkronen,medtagetforatgøredetmuligtat

vurdereKarl-Gustav-krigenes(1657-60)følgerforkriseforløbet.

Idetjegharvalgtetsåbegrænsetundersøgelsesonråde,máminekonklusio-

nernaturligvisogsåfåenbegramsetrækkevidde.Meneftersomdenhjemlige

skovhistoriskeforskningstraditionersåsvag,somtilfældeter,harunder-

søgelsensvæsentligstemålikkeværetatbesvare,menatstillespørgsmål.

Jeghåbersåledesvedatsøgesvar,dersærliggælderfordetfalsterske

livgeding,atbidragetilatformulerespørgsmålt1ludforskningenafdet

17.århundredesdanskeskovbruggenerelt..

HolgerHjelholtsstofmættede,menudelukkendebredtbeskrivende,fremstil-

lingafFalstershistorieharværetetfortræffeligthjælpemiddel,ogdet

harendviderespilletenstorrolle,atøensgenerellebebyggelseshistorie
ersåveludforsketsantilfældeter(ikkemindstafFalstergruppenunder

detNordiskeØdegårdsprojekt,tilhvisupubliceredemanuskriptjegharhaft

adgang
=

Falsterundersøgelsen).

Kildematerialet,sanliggertilgrundforundersøgelsen,eraltovervejende

utrykt,ogbestårafblandtandetregnskaber,korrespondancer,synsforret-

ningerogretsreferater.Dethidrører1detvæsentligefraenrakkearkiv-

fondscentreretomkringdelsdencentralestatsligegodsforvaltningiRen-

tekanlneretogdelsfra1661omkringSophieAmalieoghendesprivateembeds-

apparat2.

Denskriftligekildeproduktionsplacering1etsamfundbørpåkaldesigden

allerstørstebevågenhed,idetjoenkildesudsagnsværdialtidv11værebe-

tingetafdenefunktion1samtiden.Fordet17.århundredesdanske,somfor

mangeandrestortsetanalfabetiskesamfund,gælderdet,et1storetræk

kunoverklassenharefterladtsigskriftligekilder.Detbegransersimrkt,

hvilkedeleafsamfundshelhedensådannekilderberører,ogforlenerdemof-

tesamtidigdemmedensærlig"overklasse-tendens".V1eraltsåpågrund

afdettemonopolpåproduktionafskriftligeoverleveringerpåforhåndude-

lukketfraaterhvervevidenanstoredeleafsamfundslivet.
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Idenforeliggendeundersøgelseslårdetteforholdetparstedersærligty-

deligtigennem.Detersàledesstortsetkundedeleafskovbruget,somaf

fiskaleellerandregrundehavdekongemagten/godsejeren
sominteressent,

derafspejlesikildematerialet,ogforbønderneheltcentralebrugsmàder

somproduktionenafstaverogristilgærdersamtdenantageligudbredte

skovgræsningoptræderyderstsparsomt.Etmisforholdmellemvægtningeni

denskriftligefremstillingogforskelligebrugsmàdersrelativehistoriske

betydningerderforuundgåeligt.

Etandetproblemerkildernesalmenetroværdighed.Nokvarl600-tallet

imidlertidrigtpåpolitiskfremkaldteafsløringerafregnskabsfuskpåhøjt

plan,menmanfårdetalmindeligeindtryk,atkameraltmaterialenormalt

underkastedesnidkærrevision(jvf.ogsåantegnelsesbilagene),ogderer

næppegrundtilnogengenerelmistillidtildennedelafkildematerialet.

Anderledesforholderdetsigmedbrevstoffet.Disseaktstykkerersomnav-

netsigerskabtmeddetformålatfremkaldeenhandlinghosmodtageren,men

ihvilketomfangdetersket,kanviafgodegrundeikkeumiddelbartaflæ-

se.Imidlertidgørregnskabernesstoredetaljerigdomsamtdetforhold,at

deflesteembedshandlingerhavdeetøkonomiskaspekt,detmuligtatfølge

deidennesammenhængrelevanteordrerogformaningerideresrealisering

somdenafspejlesiregnskaberne.

Minevurderingerafdetfalsterskesamfundsgrundlæggendevilkårsamtskov-

brugetsrollefordisseeristorudstraàmingbaseretpådetoverleverede

materialefrakommissionerne1683og1685.Dettagerudgangspunktibønder-

nesnæstenmonotonebeklagelser,menbyggerderudoverpåmegetgrundige

kommissionsarbejder,somblandtandetindbefattedesynogskønoversitua-

tionenilangtdeflesteaføensbebyggelser.Konmissærernevaribegge

tilfældekyndigekongeligeembedsmænd,ogjegseringengrundtilatbe-

tvivleresultaterneafderesundersøgelser.Tværtimodmårelationernesog

bilagsmaterialetskildeværdiienhverhenseendevurdereshøjt.
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J1

3.SophieAmaliemedhofdvæzg.Dværgenkanværeden"MaricheHansdat-t:er",
somefteretafenkedronningensopholdpåNykøbingSlotblevladttilbage
hoshusfogeden,ogsomsenerekompåaftægthospastorOlufLundt:LVægger-
løsepmstegård.Hun"varejafstørreforstandendetbarnpå2eller3

àr,<og>hunkunnekunnoglekortebønnerpåtysk,demlodvihendealtid
læseogbede"(MagisterOlufLundtsoptegnelser,1955,s.130f).Maleriaf
Jacobd'Agarca.1684.Frederiksborg(A6191).
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2.FALSTERSLBNDBRUGSSTRUKTUROGHISTORIE1652-85.

NATURGRUNDLAGET.

Falsterprægeslandskabshistoriskafsidsteistidsisstilstandsliniemellem

OrehovedogGedser,derdogku modsydharforårsagetenegentligmoræne-

bue(Gedsør-halvøen).Jord undenbestårsåledesaltdominerendeafmoræneler

(medmereellermindreiblandetsand),ogdannerikke ompàLollandmoræ-

neflader,menharpågrundafismassernesstillestàensnareredødiskarakter

medfleretunn ldalskomplekserskabtafsmeltevandet(Traps.588ffog

ViggoHansen1Falsterundersøgelsen).

DenjævneØstkysterdannetvedstadigudligningmellemhavetsindhugog

udvaskningafmateriale,ogerdermedpåflerestrækningerprægetafklin-

ter.Vest-ognord ysterneerderimodrigepàbugterogvige,hvorafendel

1forrigeårhundredeindåamæües.Detgældersåledesdetlavvandedesund

mellemFalsterogHasselø,denstoreValse(ellerKippinge)Vigsamtnoret

vedN søstforStubbekøbing.Hertilkommerendeligbagoverdrevetsflade

øerdenstorestrandsøBøtøNor,hvistørlægningblevpåbegyndtomkring

1860.
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4.ValfartskirkeniKippingemedKippingeVigibaggrunden.Tegningfraca.

1670iResensAtlasDanicus(Uldall186fol.bd.5).DetkongeligeBiblio-

tek.
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Ager-jordenerrelativtgodogensartetoverheleøen,mennaturligvishar

VåÖ.G'l|I`åÖQI`I'lBførdraningog'bøg-1ægn_1_ngsatderesprægpålanükabet,og
mangestederumuliggjortdyrkning.Demest:Eoverdrevsområder
vardetalleredenlvnteBøtø,derformentligjaavnligt'måhaveoplevetdel-
viseOversvømmelsermedsaltvand,ogdetstormomsusteGedesskovpåGedsørs
sydspids.Menogsåiforbindelsemeddødisområdernemidtpåøenvarder:L

1600-talletstørreoverdrev,foreksempelBocrremoeen,afhvilkenendel

græssedesafStubberupsheste,ogHorrebyLyng,hvordervartørveskær.

Falstersskovevar:Ldetvæsentligekoncentreretvedfordetførstedefor-

holdsvisvådeområder_omkringherredsgraneen,fordetendetdenikkesærlig
tilgængeligeøstkystogfordettredjepåtrehalvøerVålse
Nakke,OrehüvedogHavnsøNakke(eekapitel5).

5.ChristianIvsældstesøn,den1608somtronfølgerudvalgteprinsChris- tian(1603-1647),påandejegtvedGuldborgsundmedsitresidensslotNykø- bingibaggrunden.Vedbreddensklmtesetpareger
-

lavbundedepm-amme'til
kystsejlads(seiøvrigts.150f).Malerisigneret1639afAM,identifice- retsonAdriaenMuiltjes.StatensMuseumforKunst.

Äll|INIS'.l'RlTIONEN.

HeleFalster(medunderliggendesnàøer)udgjorde:|.1600-talletetlen(hvor
intetandetnævnes,erdetfølgendeskrevetpågrundlagafHjelholt).Det
fungeredetilhendesdød11632som

livgedingforFrederikIIsdronning
Sophie,ogvarfradetfølgendeårbortforlenettildenudvalgteprins
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Christian,dermedsinkoneMagdaleneSibylleholdthofpåNykøbingslot

fra1634.vedprinsensdød1647overtoghunlenetsomenkesæde,ogbeholdt

detsomsådantindtilsitnyegiftermàl11652.HerefterfaldtFalstertil-

baget:|.lkronen,som:L1653forlenedeNykøbinglenpåregnskabtilOveSka-

de,der1657afløstessomlensmandafüuristopherLindenov.Administrativt

bestodlenetaftoherreder:Nørreherred(medBogø)ogsønderherred(med

Hasselø,Fejø,FemøogAskø).Imodsætninghertilvarøenopdelt1tre

retskredse,idetGedsørvarudskiltfraSønderherredsanetselvstændigt

birk(Atlas).

1

ir
P

i

6.Lensmanden1653-57OveSkade(1609-1664).KobberstikafAlbertHaelwegh

efterideafJohannesTheselius.Stikketfulgteudgivelsenafligprædiken

overOveSkade1666
-

derfordetsstærktallegoriskeindhold.
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Lensmandenvar
kongemagtenslokalerepræsentantogdermeddenøverstemyn-

d1ghed,mendendagligeadministrationvaretogesafslots-(ellerhus-)fo-

gedenPeterJacobsenogrldefogedenJakobChristensen.Mensførstnævnte
fungeredegennemheleundersøgelsesperioden,døderidefogeden11657,og
blevefterfulgtafAleksanderPedersenRlmlohr,der1gen11661afløstesaf

HansJensenStenholt.Hanbeholdtstillingent11dennedlagdes11683.

Kronensvoldsoumelåntagning1l65Oerneskabteenvoksendekredsafkredi-
torer.Blandtdissevar

dronningenSoph1eAmalieikkedenmindste,ogden
l.maj1661fikhunLolland-Falster1pantforengældpà75.000rigsdaler.
Dersketeikkemeddennyeamteordning1661storeandringerforFalster,
menietedetforenamtmandfikNykøbingamtefterpantsættelsenen"amts-
forvalter"eller"1nspektør",HansHansenOsten,der1praksisfungerede
somamtmandtilsindød11672.

Den9.februar1670dødeFrederikIII,oghanskun41-årigeenkeskullefra
daafleveafdetenkesædeeller"l1vged1ng",derallerede1655varudvalgt
tilhende,nemligLollandogFalster(PKSA11655).Kongelovenfra1665fo-
reskriveromudlægafkrongodstilblandtandetl1vged1ng,at"E_1endonme.n
samtalkongeligOvermagt<ar>stedsehoskongenforblivenda"(paragraf
2O),og1denneånderogsåChristianVsbekræftelsepåenkedronningens
livgedingbrevfra1/51671.Huntilståsher"...d1eIhroverschriebeneAmb-
ter.Schlösser,Städte,Höffe.Lehn.Herrits.Bircken,Vozwarcke,Dötfer
undtBauersassen,mitallendazubelegenenHöehenEauundtVorwercken,Müh-

len.Ttuhen,Seehen,Fischereyen,Ackern,Wiesen,Weyden,Jagten,Renten.
Pachten.þÿ�B�zû��c�k�e�n�, Gaardsfestungen,Mastungen,Höltzungundtallenander

Herrl1gke1ten...",menskongenforbeholdersig"unserkönigl:Souveräni-
tat,Superiorität,m1ldJ.gung"etc.,hvilketkonkretinabefafxeaehm-væsen,
skatter,toldogaocise(afFalsterstokøbstæderblevkunresidensstaden

Nykøbinglagttillivgedinget)(KHSA:Dokumentertilskiftet1685).Somle-

derafsinadministration1KøbenhavnhavdeSophieAmalieReinholtMeier.
HendesrepræsentantpåFalstervarfra1672amtmandCorneliusLerchetil

Nielstrup,dersamtidigvarstiftamtmandoverbeggelivgedingetsøer.Han

afløstes1681afThcmasGrote1beggestillinger.AmtskrivervarHansRo-

senfeldt,dervedsindød1681erstattedesafHansRavn.Åretefterindfør-
tesennyadmirtistrativstruktur1amtet,hvorvedblandtandetridefoged-
stillingennedlagdes.
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7.DronningSophieAmalie(1628-1685)tegnet1652afDavidBeck.Wekker

Samlingen1209,DerRijksuntversiteit,Leiden.

IlivgedingperiodenopholdtSophieAmaliesignormaltkunikortereperio-

der1Nykøbing,ogdenlamgstestraktesigover2årfraseptember1682.

VedsidenafsitresidensslotSophieAmalienborg:|.Københaxmejedehunpri-

vatgodserneHørsholm1NordsjællandogFuglsangpåLolland,oghunforetog

endelrejsertilfamilieiudlandet.Detvarsåledesførstogfremmest

gennemmangeogdetaljeredeskriftligeordrerogbestemmelser,athendes

"tilstedeværelse"blevnmrkbarforfalstringerne.

EJENDGB-OGþÿ�_�B�É�Y�G�Gû��S�$�S� �.

IfølgeChristianVsMatrikelvarder--i168Oerneialt1377gårdepåFalster

fordeltpå105egentligelandsbyereller1gennemsnit13,1gd./landsby(for

detfølgendePedersen1928,FalelsenogHjelholt).Destørste

landsbyer
-

derogsåpålandsplanvarafusædvanligstørrelse
-

varvålse

med50gårdeogGedesbymed41.Tildetnævntegàrdtalskallægges12en-

keltgàrdesamt152husemedjordog283jordløse.Husenevartemmelig

ujævntfordeltpåejerlavene,medentendenstilophobninginærhedenaf
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kronensladegårde(Tingsted,Ønslev,TorkilstrupogVæggerløsesogne)samt

ifisker-ogfængebyenGedesby.

8."Over:|.nspektør"1enkedronningenslivgedingpå-FalsterHansHansenOsten
(1617-1672)oghanshustruAbelCathrinevonderWisch(1627-1676),dersom
enkeoprettedeAbelCathrinesStiftelse1København.Maletepitafium1Hol-
mensKirke,København.Ifølgeusikker-traditionudført:afAbrahamHuchters.

Framiddelalderen1:11det17.århundredekanfølgesførstenbebyggelses-
mæssigvækst,såentilbagegang.KonkretIcomdenneudviklingtiludtryk1

enrækkenyelandsbybebyggelser,hvorafendelsenerelagdesøde.T11de

fraKongValdanarsJordebog(przlmærtFalsterlistenfreca.1255)kendte112

bebyggelserkomsåledesyderligere29,mens1sammeperiode20ødelegdes,
hvorafde16vartorper.Denyebyerplaceredestypiskzl.demarginale,uop-
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dyrkedeanråder,dernæstenalleendnu11600-talletvarprægetafskov,

nemlignordkysten,østkystenogområdetomkringKlodskov.

AfeftermiddelalderligeødelæggelserskalnævnesDalby1Falkerslevsogn,

derblevnedlagtunderTorstensonkrigen11640erne,Bøstrup1Nr.Alslev

sogn,derlagdesødeunderKarl-Gustav-krigene,hvorefterdensjorderdel-

tesmellemNr.KirkebyogNr.Alslev,Råd1Maglebrzxdesogn,som1Matrik-

len1662omtalessom"ødeimangeår"ogBusseby1Sdr.Kirkebysogn,der

1626lagdesunderKorselitse(Olsen1957,s.320ogFridericia1889-90,s.

553),mensom1671beskrivessom"forlængesidenbrændt"(PKSA12,14/4

1671).DenmiddelalderligehovedgàrdBellingelagdesligeledes1626under

Korselitse,oglandsbyenafsannenavnbetegnessomøde1Matriklen1662

(Olsen1957,s.320).Flereafdisseødebyersmarkerdyrkedes1undersø-

gelsesperiodenafdeomliggendebyer,hvorimodRåds,DalbysogBellinges

markervarudlagttilhøsletforkronensladegàrde(PKSAl4b,16/81672).

Endeliglagdesenräckegårdeunderhovedgàrdenesdrift.Detgælder3gårde

1Sdr.Alslev1671og7gårde1Skørringeligeledes1671underhenholdsvis

KorselitseogSkørringegàrd(Olsen1957,s.332).
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9.Ejendomsfordelingen1Nykøbinglenefterlandgildehartkornet1Matriklen

1662.

Ifølgemarkangivelserne1KongValdemarsJordebogejedekronen0.1255ca.

31%afFalstersjordegods.1570varandelenstegettilo.49%(afgårdtal-

let),og1Matriklen1662stodkronensomejeraf83%aføenshartkorn.

Denneejendomskoncentration
varikkemindstresultatetafFrederikIlsog

Sophiesbevidstemageskiftepolitik,derefterhånden
-

blandtandetudfra
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Ønsketomatskabeenendevildtbane
-

trængtedeadeligegods-

ejerebortfraFalster.Dervarsâledes1undersøgelsesperiodeningenade-

ligehovvedgårdeogkunbeskedentadeligtstrøgodstilbage.Flereafdeen-

keltgàrde,der11600-talletssidstehalvdelbortfæstedestilbønder,bort-

forpagtedesellerblevdrevetsomladegårde,varsåledestidligereadelige

hovedgårde.AfdissevarBønnetgárdmedtilliggendeerhvervet1585,Korse-

litse1603ogSlnørringegård1604(KSI).

Somdetfremgâraffigur9,gjordeudoverlokalepræsterogkirkersamt

noglefåadeligekuninstitutionersiggældendesomgodsejere11662,ogaf

dissevarNykøbinghospitalogMariboklosterdedominerende.Sidstnævnte

tilhørteSorøAkademi,mengikveddettesmidlertidigenedlæggelse1665

overtilkronen,forllársenereatblivebortforpagtettilSophieAmalie

(Traps.632ogHjelholtII,s.47).Ogsåunderrubrikken"adelige"gemner

dronningensig,idetFuglsang,afhvistilliggende42td.htk.strøgodslå

påFalster,ermedregnether.Detblevdogallerede1664mageskiftettil

kronen(pantet),ligesomder1662fraErikR enkrantz1:11Rosenholmer-

hvervedesdetsåkaldteBorkartRudsgods(128td.htk.)og1665denhol-

stenskeBendixBlanesgods(91td.htk.).Endeligvendte6gårde1Horreby

udlagttilkøbmandPederHansen1Hamborg11670tilbagetilkronen.Af

selvejerbøndernævnerMatriklen1662kun4(medetsamlethartkornpå8

td.).Krongodsetvarrelativtjæsmtfordeltoverheleøen,idetdetkuni

tosogne(kippingeogFalkerslev)udgjordemindreend5O%,ogtilsvarende

kun1tosogne(StadagerogGedesby)varenerådende.Fordelingenfremgåraf

kortetfigur10.

Hovxnmlnnslmxrrml.

Detilkronenhørendeenkeltgàrdekunnesannævntentenbortfæstes/-forpag-
tesellerdrivesafenladefoged.Skørringegårdvarfra1652til1662bort-

forpagtettilAbrahamJacobvonPlato,hvorefterdenblevdrevetsomlade-

gårdtil1672,dadenforpagtedesafamtskriverenHansRosenfeldt.Efter

dennesdød1681beholdtenkendentil1684,dadenatterblevbesatmeden

forvalter.Korselitseblevderimodalleredeladegårdvedlenetstilbage-
komsttilkronen1652,menbortforpagtedes1656sammenmedBellingetil

rådmand1NykøbingKortLydereog1661-62tilKarenAndersdattereanme-

steds.Kongenforbeholdtsigdog1forpagtningskontraktenpladstilsine
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10.KrongodsetssognevisefordelingifølgeMatriklen1662.Desortecirkel-

udsnitangiverandregodsejereendkronen.

stutterihestepågården.Derefterblevdendrevetsomladegård,tildeni

1671bortforpagtedestilHilleborgClausdatter,ogfra1674lådenatter

direktetillivgedinget.Udoveratgiverumforetstutteri,der1671ny-

indrettedesmedpladstil25hopper,varderpåSophieAmaliestidetfasa-

neripåKorselitse,ligesomgårdenvarboligforflereaflivgedingetsem-

bedsmænd
-

blandtandrevildtmesterenTobiasKriebel.

DentredjefalsterskeladegárdNørreLadegårdnordforNykøbing(nuVe-

stensborg)låi1650ernekvitogfrittillensmændene.Ipantegodsperioden
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fungerededensomslottetsladegård,indtilHansRosenfeldtogPhilipHac-

quard1672forpagtededenifællesskab.Kontraktenfornyedesfleregange,

ogførsti1684komgårdenigendirekteunder1ivged:l_nget.Deøvrigefals-

terskeenkeltgàrdevar1heleperiodenbortfæstetsomalmindeligtkrongods
-

fleredogtilmereendenfaster.

Deflesteenkeltgårdedannedeselvstændigeejerlav,ogvaraltsådyrknings-

mæssigtudskiltfradeomliggendebyer.DetgjaldtimidlertidikkeSkørrin-

gegård,SørupgårdogTorkilstrupgàrd,der"låifled"meddelandsbyer,de

varendelaf(Frandsen1983,s.1l5).DetsammegjaldtformentligKorse-

litse,idetbyensmarker,indtilde1688lagdesunderladegården,blevdre-

vetafnabobyemesbønder.Deudskiftedeladegàrdsmarker,dersespåHoff-

mannskortfra1692,eksisteredesåledesnæppeiundersøgelsesperioden(se

fig.87,s.l95).

Udoveragerdyrkningforegikpàladegárdeneenhusdyrpmduktionafvekslende

omfang,ogaftabellfremgårforperioden1664-70dengennemsnitligebe-

holdningpådetreladegårdepr.30.april.Dastørstedelenafåretstil-

vækstaflamm.v.antageligvarsketpådettetidspunkt,kanmannokkon-

kludere,atkronenshusdyrproduktion'trodsaltvarbeskeden1forholdtil

bøndernes.ForudenstutterietpåKorselitseblevdogtagetetandetinitia-

tiv,sombørnævnes.

PåoverdrevetBøtøvarderikkemulighedforagerdyrkning,ogforarmelsen

blandtbebyggelsensbøndervari1670ernestor.Derforblevdet1674be-

sluttetatopretteethollænderi(specialiseretmalkekvægbesætningmedtil-

knyttetmejeri)påBøtø,idetkvægetdogomvinterenskulleopstaldespå

Korselitse.Medtidenfortrængtehollænderietrestenafdeoprindeligebe-

boere,såledesatdennordligedelafdenlaveøfra1680heltvarforbe-

holdtdronningensmalkekvæg.Hollænderidriftenfortsatteenkegodsperioden

ud,mensesikkeathavehaftstørrebetydning.

Somiandrelensorteredeogsådetfalsterskebøndergodsadministrativt:un-

derridefogeden,menenenkeltundtagelseskalnævnes.BebyggelsenKraghave

(Tingstedsogn)figurereriregnskabernekonsekventidetsåkaldte"hus-

fogedregister".Husfogedensansvarsområdevarslottetogdetdertilhørende
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Tabel1.

Gennemsnitligthusdyrholdpåladegårdene
pr.30/4,1664-1670.

Nr.LadegårdKorselitseSkørringe

heste01

føl0

køer6262

tyre322

studell23(incl.kvier)47

kvier1626

kalve22300

får1545079

geder17

svin372319

grise393120

"enemæ'rke",detvilsigedeaflenetsressourcer,dervarafsondretfra

bøndernesudnyttelse
-

førstogfremmestendelafskovene.Kraghavevar

altsånærmereknyttettilslottetenddeøvrigelandsbyer,hvilketsvarer

godttilenafgiftsmæssigsærstatus.DeKraghave-mændsvaredenemligikke

landgilde"formedelstdegørdagliggåendehoveri"(M1662),ogiMatriklen

1682fremtræderbyenmed21husemedjordsamt3jordløse,menudenegent-

ligegårde.Bebyggelsenomtalesførstegang1Lensjordebogen1569,ogden

erantageliganlagtretsentognetopafhensyntilslottetsogladegårdens

arbejdskraftbehov.Kraghavevaraltsåsnarereenlandarbejderkolonienden

egentligproduktionsenhed.

MILITSEN.

Detmilitæreislætilandbefolkningenblevmeddenstatsligemagtopbygning

gennemdet17.århundredestadigtstærkere,ogi1664opdelteslandeti

lægderå60tønderhartkorn,derhverskullestilleensoldat,somifreds-

tidskulletjeneilægdet.Vedenreformi1670udlagdesistedet30.000

tønderhartkornkrongodstilryttergods,såledesathversognerytterunder-

støttedesaf25-40bønder(Fridericia1896-1902,s.483og539;Muncks.

126).PåFalstervardersåledes1167123ryttere,menefterSkånskeKrig

omorganiseredesdetnationalerytteri,såatikkelængererytterbonden
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selv,men"løseogledigeKarlefraInd-ogUdland"skulleleveremilitær-

tjenesten(Munkl955,s.ll:AR1670/71).TiloberstTmpps2.Sjællandske

Regimentskulle4gårde1Horrebyog21Rabjergherefter:L1683stille4

ryttere(Rtk.2l5.81).

Mensmansjældenthøreromfodfolket(afhvilketder1krigsåret1675var

135mandpåFEISÉGI(AR1674/75)),varzytteriethersommangeandresteder

entorn1øjetpådenlokalebefolkning,ogdetkanoftetileanmenstød.så

galtsompånaboøenMon,hvordenkongeligehestgande11680erneog'9Oerne

komheltpåtværsafdenlokalebefolkning,gikdetdogikke(Fonnesbech-

Wulff1981).Denationaleregimentersfolksorteredeiøvrigtikkeunder

llvgedinget,menunderkronenrepræsenteretvedregimentekriveren,hvilket

nokisigselvharværetenanstødssten.
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ll.HerregårdenØrbæksavlsbygningermedenhesteforspændthjulplovifor-

grunden.Udsnitafvævettapet,somislutningenaf16QO-åreneblevfrem-
stillettildenstoresalpåGammelEstrup.JyllandsHerregårdsmuseum,Gl.

Estrup.

AGERBRUGET.

Hvismantagerafgiftsmønstretsomudtrykforproduktionenssammensætning,

måmankonkludere,atkornavlenspillededenstørsterolle1langthoved-
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partenafFalsterslandsbyer.Næstenoveraltvarder3-vangsbrugmedsæd-

skiftetrug-byg-fælled,hvoridogundertidenindgikhavre,ærtereller_vik-

keribygvangenoghvedeellerhavre1zugvangen(Frandsen1983,s.115

ff).PåHasseløhavdeman4-vangsbrugmedomdriften3årsbrug
-

1årshvi-

le(monmanmodtognatrenovationfradetnærliggendeNykøbing?).Sompå

LollandogandrestederiØstdanmarkblevdervedmidlertidigsammenlægning

afflerebyerssammenstødendefællederskabtlangevangelagskæder,dertil-

lodkvægetatgræssepåstoreubrudtearealer.Ienkelteafdeyngrebebyg-

gelserblevdrevetalsædebrug(udenbraklægning),derstilledestorekrav

tilgødningsmængden,såmanmåforestillesig,atkreaturgødningenerble-

vetsuppleretmedeksempelvistang.

Tabel2.

Denmulige,årligeudsæd.

BrarupListrupFiskebæk

M1662:93,5td.82,5td.89,5td.

(37%)(29%)(50%)
JB1663:95,8td.82,7td.89,5td.

(38%)(29%)(50%)
JB1671(x2):67,2td.50,3td.48td.

(26%)(17%)(27%)
JB1679:72,0td.60,0td.89,5td.

(28%)(21%)(50%)
JB1685:64.9td.56,0td.44,8td.

(25%)(19%)(25%)

M1682:255,8td.288,0td.179,1td

kildegrundlag:1663:Rtk.311.97;1671:PKSA12;1679:AR;

1685:Rtk.2244.196.

Omstørrelsenafdetdyrkedeareali1600-talletherskerderstorusikker-

hed,ogdenerderfortilbagevendendegenstandfordebat(sebl.a.diskus-

sioneniFbrtidognutidbd.33,hft.2-3,1986).Jegskalidetfølgende

forsøgeenomtrentligbestemmelseforFalstersvedkommende,idetarealtal-

leneiMatriklen1682angiverdetsamledeopdyrkedeareal,menikkedetår-

ligtdyrkede,somalteftermarkernesomdriftstidervarmindreenddette.
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ForetområdesomFalstermed3-vangsbrugdomineretafomdriften2årsbrug
-

1årshvileskulledetårligtdyrkedearealprincipieltudgøre2/3efdet

samledeagerland,hvilketforøensanhelhedvillegive22417tmderland

svarendetilenårligudsædafsammestørrelse(Pedersen1928,s.98ff).

Medhenvisningt1ldenlandbrugskyndigefynskepræst0.D.Lütken(1713-

1788)modificeretHenrikPedersen(1907-8,s.120f)dogdenneformellemo-

del,idetenkelteagre1envangmed2årsdriftog1årshvilegodtkan

havehaftvæsentligtlangerehvileperioder.Atdette1udtaltgradmáhave

varettilfældetpåFalster,samtatbesåningsizthedaxnappeharværetden1

Matriklen1682forudsatte,vilfremgånedenfor.

Tabel3:Udsad1585.

SognVinteread.IVårsæd(langler).
(td.rugoghvede)Iitønder
ersåetmanglerIarterhavrebyg

I:

Tingstad108421946129

stadager543214`2152

Ønslev7915I1343128

Nr.K1rkeby3354I42884

Brarup5492I1149133

Kippinge3961I51870

Vålse8359214160

Nr.Vedby10148533136

Nr.A1s1ev5859534100

Torkilstrup778852589
Lillehrande571942350

Maglebraxde795833063
Gundslev10070659145

Eskilstrup458863281

Astrup11596652154

Horbelev135551262176

Karleby482512574

Falkerslev513862184

Horreby251721145

Nr.Ørslev4850__63077.

S.Als1ev332241743

S.K1rkeby303542263

Syetofte592852173

Idestrup7256956158

Væggerløse7643-539177

Skelby5159640141

Gedesby4130123103

ialt175113391498742788
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Enrækkejordebøgermeddelerden"muligeårligeudsæd"(ogitotilfælde

den"faktiskeårligeudsæd")1perioden1660-85.Ienafdem(1671)erder

klartkuntaleomudsædenienvang,hvorfordissetalerfordobletforat

fåetmålfordensamledeårligeudsæd(bådevinter-ogvårsæd).Tabel2

visersåledesfortretilfældigtudvalgtebyerførstdenmuligeårligeud-

sædogderefterdennesprocentdelafdetsamledeagerareal,somdetfremgår

afMatriklen1688(Pedersen1928).

Detvisersigfordissetrebyer,atudsædstallenefraMatriklen1662(og

1664)ikkesommanskulletrovedisoleretsammenligningmedMatriklen1682

liggerforlavt(s mPedersen1907-8,s.135).Deliggersnarereioverkan-

tenaf,hvadmaniperiodenmenteat"kunnesåårligt",selvnárdemargi-

naleafgrødersomhvedeogærtermedregnes!(Rtk.2244.196).Den"megetbe-

tydeligeFremgang"1detdyrkedearealpåFalster,somHenrikPedersenmen-

teatkunneudlæseafmatriklernesoplysninger,eraltsåenluftspejling.

Dervarsnareretaleomenfaldendetendens.Jeghariandenforbindelse

forenenkeltbebyggelse(Halskov,Horbelevsogn)fulgtudsædsangivelser

fremtildet18.århundredesmidte,ogherkunnetkonstatere,atDenStore

Matrikelsværdifordetdyrkedearealirealitetenførstblevnåetomkring

1740(Fritzbøger1987).
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12.UdsædogavlafhenholdsvisbygogrugpåKorselitseiperioden1674-

79.Y-aksenergjortlogaritmisk,såledesatafstandenmellemdetokurver

udtrykkerforholdetmellemdem
-

detvilsigefoldudbyttet.Detsesathave
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Detstoresvælgmellem2/3afdet11682opnàltearealogdeøvrigekilders

udsædstalmåsomnævntblandtandetberopålaxgereondriftstideroglavere

besåningstæthed,ogdeheste-ogkohaver,dersenereskalontales,kanme-

getvelværeindhegnedeløkkermedbetydeligtlængerehvileperioderend

vangensomhelhed.ForNørreherredsanforenrækkeandreegneaflandet

angivermarkbøgernedeogsågradueredebrug/hvile-forhold,mendetsiger

sigselv,atforeksempelsådanne,som(indenfortrevangsbrugetsområde)

:|J:keerdeleligemed3,ikkekangengivevirkeligheden.Endvideremådet

ansesforydersttwivlsomt,omensåkompleksdyrkningsstruktur,somdisse

markbøgerforegiveratafspejle,overhovedetvarpraktisabel.Derer

formentligtaleomlandmàlernesskønoverdyrkningshyppigheden,men

indregnermandettevedbestamnelsenafdetdyrkedeareal,reduceresdet

væsentligt1forholdtil2/3afbymarken.Hervedkoumerdetaltsånærmere

pådeudsædstal,derkendesfradenrækkeafindbyrdesuafhangigemen

samstenlnendekilder,somformentliggiveretsanderebilledeafforholdene.

Nogetandetenddisseformelleangivelsererimidlertiddetareal,derfak-

tiskblevbesået.Llniddelbartefterkrigens1657-60vardetuhyrebeske-

dent.IBrerupblev1660såetialt6,2tønder,1Listrup8,2tønder,mens

man1Fiskebækhavdeenudsædpå1/3afdetvanlige(26,3tønder),hvoraf
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væretteumeliglavt,ogkunneikatastrofalesituationerligefremvære

negativt(manfikikkeengangudsædenigen).
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størstedelenvarlånt.Avlenblev1Fiskebækopgjorttilialt32,4tønder,

hvilketgiveretgennemsnitligtfoldudbyttepå1,2(PKSA14ogRtk.214.7).

Ifølgeensynsforretningvedperiodensslutning11685varforholdenenoget

-

omendikkemeget
-

bedre.Afrugsædenkunnesåledes1detrebyersås

henholdsvis56%,44%og60%afdet"normale"(Rtk.2244.196).Itabel3ses

dennefortegnelsessogneviseangivelseraf1.hvormegetvintersæddererså-

et,2.hvormegetderikkeharkunnetsåspg3.hvormegetvårsæd,deriprin-

cippetkunnesås,mensommangler.Afdissetalkanendvidereuddragesen

samlet"muligårligudsæd"på6901td.,hvilketkunudgørca.1/5afareal-

tallet1Matriklen1682.

Udovermaterialetfradenekstremesituationi1660,foreliggerderkuni

ringegraddata,derkanbelyseagerdyrkningensproduktivitet
-

detvilsi-

gefoldudbyttet.FraKorselitsefindesdogundtagelsesvisetsådantbereg-

ningsgrundlagforårene1674-80,ogdaladegården1denneperiodeantagelig

"lå1fled"medbøndergårdene,Werderikkegrundtilattro,atforholdene

pådisseharadskiltsigvæsentligt.Påfigur12angivessåledeslogarit-

miskudsædogavlogdermedfoldudbyttet(udtryktsomafstandenmellemde

tokurver)forhvertafdeseksår(pàgrundlagafekstrakt1PKSA13).Det

viserfordetførsteetmegetlavtniveau,lavereenddet,somkendesfra

eksempelvisGunnarOlsensundersøgelserafforholdene1århundredetsførste

halvdel(Olsen1942-44,isærs.439ffjvf.ogsåFritzbøger1984,s.l82).

Fordetandetviserdetenyderstsvingendeproduktivitet,dergiveret

tydeligtbilledeaflandbrugsproduktionensstorefølsomhedoverforydre

påvirkninger.

DENANIMALSKEPRODUKTION.

Fordihusdyrholdetspladssomregelermeretilbagetrukket1deskriftlige

kilderendkornproduktionens,erdetoftevanskeligtatdannesigetover-

blikoverdettesstørrelse,sammensætningogbetydning.Enafdeenestean-

vendeligekildetyperersåkaldte"kvægskattemandtal",menderermedgod

grundgjortindsigelsemoddisseselvangivelserstroværdighed3.

FraFalsterforeliggerder1m1d1ert1dikkefradenundersøgteperiodebon-

deskifter,derafFridlevSkrubbeltrangfremhævess mkorrektivtilkvæg-
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skattenandtallene,ogvilmanskørneomhusdyrholdeteomfang,ermansàle-

desalenehenvisttildisse(afhvilkederforeliggerfra1657,1677,1678,

1682og1683).Enkeltekontrolmulighederfindesdog.Detervedstikprøver

konstateret,et1.1ngenbønderiandrekilderangivesathavehaftflere

dyrend1detnærmestliggendeskattemandtal;2,densogneviserelativesam-

mensætningafhusdyrarterneersåensartet,atdetvilleforudsætteenmere

velorganiseretkonspirationenddeafSkrubbeltrangomtalteaftalerbynæx-

= â É 3
'

s

 wii

ÉÉÉ 
7'Mk

13.Detsogneviseheste-/kvæghold1henholdsvis1657og1682.Pågrundlag
afGrunåtabel1.
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deneimellem,hvistalleneskulleværealdelesfiktive(1945,s.250);3.

ihvertfalddefåpræster,derkankontrolleresgennempræsteskifter(Sønder

herredsprovstisskifteprotokol1677-1724)ikkekanafsløresisvindel.En-

deligskaldetfremhæves,atkommissionen1685
-

tildelspågrundlagafeg-

neundersøgelser
-

nåedefremtilenbestandpå3085heste,1612køer,1478

farog672svin(Rtk.2244.196),hvilketvarikkesålidtlavereendskat-

temandtallet1682.Sammenkædetmeddestrengeindividuelleansvarsbestem-

melserfordenpræst,derudfærdigedemandtallenesforlæg,fårdettemig

til(somGunnarOlsen)atvurderematerialethøjereendSkrubbeltrang.Nok

erhanspàvisningafstoreafvigelseridefremlagteeksempleruigendrive-

lig,ognokforekomderselvfølgeligbedrageri,menjegvilfastholde,at

kvægskattemandtallenesangivelsererbrugbaresomminimumstal.Somsådanne

kandeendvidere,udfradenantagelseatalleFalstersbønderistoretræk

varlige(u)ær1ige,anvendestilenikkeuinteressantbelysningafdyrehol-

detsgeografiskevariation.
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dorf(1981).
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IGrundtabel1gengivessognevistallenefratoafmandtallene.Forhele

øenvarhusdyrholdet11682pr.gård1gennemsnit3,1heste,2,7køerog

4,6fårogsvin,hvilketernogetlavereend1Østdanmarkiøvvrigt(Olsen

1939-40,s.173).Menenstørreforannelseherkanjohaveforårsagetsåvel

størretilbøjelighedtilsnydsanfærrehusdyr!Dengeografiskefordeling

antyderendvidereetnogetstørrehusdyrhold1NørreherredogpåGedsør

endirestenafSønderherred,mentendensenerdognappeafstatistiskbe-

tydning-

LBNDGILDEOGHOVERI.

Vedsidenafstadigthyppigereskattertilkronenvardentungesteafgift,
derpàhviledebønderne,denårligelandgilde.Kornlandgilden(førstog

frenmeetbyg)vargennemheleperiodendendominerendepostiamtetsjorde-

bogsregnskab,menandrepersiller(=produkter)spilledelokaltenv1srol-

le.Enkelteafdissemedrelationtilskovenskalsenereundersøges(kapi-
tel3).Nàrbortsesfradetiltagenderestanoervarafgiftsmønstretperio-
denigennemforholdsvisstabilt,menvissejusteringerfandtdogsted.Ef-

terKarl-Gustav-lcrigenemåttelandgildeopkrævningen1nogleårskeefter

interimistiskejordebøger,og1663udfærdigedeendertilnedsatkommission

somandrestederennypermanentjordebogforNykøbingamt.Fordetførste

sankedeslandgilden1denneforbindelse1kkeubetydeligt,ogfordetandet

konverteredesenrækkeforældedepersillerformelttilkornogpenge(efter

lmgeathavevaretdetreelt).

Mensgårårændenebetaltelandgilde,måttehusmandogindersterårligtsvare

2mark1husbondhold,ogendviderevardet1praksisoftedejordløse,der

påbøndernesvegneforestodægtogarbejdeforslotogladegårde.Iforbin-

delsemedladegårdenesdriftvarderprinmrt:taleomavllngshoveri,ognår

debortforpagtedesfulgtehoverirettighedernesomregelmed.Påkortetfi-

gur15sessåledesdengeografiskespredning1673irekrutteringenafhov-

bøndertildeåretførbortforpagtedeladegårdeSkørringegårdogNørreLa-

degård.Husmzmdoggårdsæder1Kraghavesamt"deKlodskovtø|mnerma1d"var

forbeholdtslottetsbehov.Udoverladegàrdsmarkernesdyrkningomtalesen

delbyggeopgaverogikkemindstægtermedblandtandet'borgeved'(seherom

kapitel5)somenvæsentligbyrdeforbønderne.FlereafGedsørsbønder

måtteblandtandetopgraveogtransporterelertiltegl-ogkalkværketpå
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denlilleFlatøiGuldborgsund.Dethavde:Lperioderenganskeanseligpro-

duktion,sáledesi1671/7214000murstenog66læsterkalkogi1674/75

ikkemindreend28000murstenog26læsterkalk(AR).
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15.Hoveribyrdensgeografiskefordelingpådebortforpagtedeladegàrde

SkørringegårdogNørreLadegård1673.

Detersombekendtsjældentmuligtatskaffedirekteoplysningeromomfan-

getafhoveri,ogdetteerikkestedetatanalysereladegårdsregnskabernes

indirektevidnesbyrdnærmere,mendetsigersigselv,atbøndernealtidop-

fattededetsom"forstort".Detkanderforikkeundre,nårforeksempel6

Listrup-mændi1654dømtesforþÿ�'û��n�o�d�v�i�l�l�i�g�h�e�d modathøstetilkronensgård"

(LR1654/55).Iforbindelsemedladegårdsforpagtningerneblevendelbyer
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fritagetforhoveribyrder,menpålagdesistedetenpengeafgift(1ndebuds-

pengeellerhoveripenge),somdogstortsetikkeblevbetalt,ogderfor1

realitetenafskaffedesefterfåar.Detskalnævnes,atikkekunbønderne

selvmenogsådetoundersøgeleeskoxmissioner1682/83og1685fandthove-

r1etpåFalsterurimeligttyngende.

ØDEGÅRDBOG E.

SelvomAstrup-præstensbeskrivelseafsigselv11670som"migfattige
mand,SG11borudiethalvødeS0911"(PKSA5,4/101670)nokmereerretorik

endrealitet,blivermanslåetafkildernesmangeogklareudtrykfordet

falsterskesamfundsnæstenubegribeligeforarmelse.Nykøbingamthavde

ifølgeMatriklen1688landetstredjehøjesteødegàrdsprocent(efterde11-

geled pantsatteDragsholmogSæbygárdamter),ogudviklingen1denne

størrelse1perioden1662-82udtrykkerenmegetringeregenerationefter

Karl-Gustav-krigenesødelæggelser(Pedersen1913,s.197ff).

Sombekendterbegrebet"øde"imidlertidlangtfraentydigt,hvilketvan-

skeliggørenafdækningafproblemetsudvikling1tid."Øde"kanbetyde
1.beeatmenudeafdrift,2.ubesatmen1driftog3.ubesatogudeafdrift

(sammes.l91).Endvidereergrænsenmellan"øde"og"forarmet"flydende,
blandtandetfordibegreberne1vissetilfældesynesatgåpåbygningerog

materielog1andrepàbesidderensaktuellelikviditetogproduktionsevne.

Mankansåledesopleve,atengårder"nogenledesvedmagt",mensdensbe-

sidderkuner"denfjerdedelvedmagt"(PKSA12,1671).ISkattemandtallet

1656anføres120ødeog313forarmedegårde(HjelholtI,s.399).1661op-

lysesdet,at310afkrongodsetsgårdeerøde,oghvisødelægningsgraden
var

214

ret

1109

øde

densannehosallegodsejere,giverdetca.365forøensomhelhed(Rtk

7).Foråret1671findestosættal,hvilketmedgodgrundharforvir-

Hjelholt(II,s.23f,50og135f).Denamtsregnskabetbilagtejorde-
medspecifikationovergodsetstilstandopgiver171ødehelgárdeog9

halvgårde(ialt1090td.htk.eller12%)oghenholdsvis298og7forar-

mede(ialt2380td.htk.eller27%).Enandengodsfortegnelseudfærdiget1

forbindelsemedoverleveringsforretningenomtaler2201/2gårdesomenten

ødeellerafbrændteogudenbygning
-

afdisse121øde(PKSA12,1671).Det

erpågrundlagafdennejordebog,atHjelholtnårfremtilødegàrdstallet
90(IIs.23),menselvpåtrodsafdennedivergens,dermáskyldesenaf-
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16.Denbyviseødegårdsprocent(afgårdtallet)1661.KildegrundlagzRtk.

214.7.

vigendetolkningafdegårde,somvarødemenstadigbesat,erforskellen

pådetojordebøgertydelig.Somårsagtilensådanusikkerhedmåudover

detalleredepåpegedenævnes,atødegårde,derdefinitivtvaropgivet,må-

skeikkealtidmedregnedessomselvstændigeenheder,hvorvedødeantallet
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blevreduceret.Desværreerødegàrdsproblemetoghelekrieeproblematikken1

1600-åreneforFalstersvedkommendekunkursoriskbehandletafHjelholt.I

Matriklen1682betegnes168aføensgårdesomøde,menallerede3årsenere

beskriverunaereege1eeekem1ee1enen232.gårdesanøde(1547ea.mk.eller

l5%)ogikkemindreend676(5935td.htk.eller59%)somforannede(Rtk

2244.196).Idenudstrækningdeødegårdeerforladtogeventueltdyrkesaf

andre,erdet1virkelighedenantalletafforarmede,derbedstbelyser

landbefolkningenssituation.Påfigur17sessåledesudviklingenidenne

størrelse,ogidetamtsregnskebetsjordebog1671ansesforbedstsammenlig-

neligmeddeøvrigekilder,erdensangivelserbenyttet.Talleneviseret

genereltmegethøjtniveauogendvidere(somødegårdstallet)enstigende

tenders.Påbaggrundafdealternativetalfor1671menteHjelholt(IIs.

23)atkunneseenvisforbedring1godsetstilstand1pantegodsperioden,

mensalnævntudviserudsædstalletikkedenpositiveudvikling,derafHen-

rikPedersentolkedessom"enTilbagevendentilmerenormaleTilstande"

(1907-8,s.l35).Dererdogmappetv1vlcm,atdenmeatakuttekriseefter

1660máværeovervundet1løbetafnogleår.Af14bønderfraBrarup,Lis-

trupogFiskebæk,der1661betegnes"forarmede",var1hvertfaldde8"ved

magt"tiårsenere(Rtk.311.21og2l4.7;PKSA12,1671).

1000

soo

aoo

g
700

V
 soo/
%500
GJ
E

g400
L
O

NI-

100

0

Ø

III
15561817118841685

17.Udviklingen1detabsolutteantalgårde,dergennemperiodenblevbe-

skrevetsom"forarmede".
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Selvomødegårdsproblemetkunufuldstzmdigtkankvantificeres,optræderdet

sandettydeligsteudtrykfordenkrise,derstortsetgennemheledenher

undersøgteperiodehavdesittag:Ldetfalsterskelandbosamfund.Dyrkningen

afødegårdenævnesførstegang1pestàret1654,ogfradaafbetødetøget

ødegårdstalaltidsamtidigstørrehoveribyrderfordetilbageblevnebønder,

eftersomdetvarurentabeltathavejordenliggendeubenyttethen.Detvar

ogsåalmindeligtatladedevornedekarleoghusmændovertageødeogforar-

medegårde,ogselvomdehyppigtfiklettelser1afgifterne,frihedfor

stedsmålsamteventueltennyopførtbygningtilejendom,vartvangofte

nødvendig.Densynesdog1detvæsentligehverkenathaveafhjulpetøde-

gàrdsproblemellergenerelforarmelse,hvoromogsåbøndernesstoregældsæt-

ningtalerettydeligtsprog.

Deringeproduktionsresultatervistesigkonkret1dårligehøstudbytter,

dernødvendiggjordetilførslerafsædekornog1særligtstrengeårligele-

desbrødkornudefra."Udefra"vil1denneforbindelsesigefragodsejeren.
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18.Lánekorntilbrødogudsæd1670-84.PågrundlagafHjelholtII,s.132.

Somdetfremgåraffigur18stegbehovetforlånekornisærunderdenSkån-

skeKrig(l675-79)og1periodensslutning.Desudenvardet11678pågrund

afkrig,dyrtidogmisvækstligefremnødvendigtformyndighederne,1Ro-
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stocketindkøbebrød1:11uddelingblandtøensfattige(PKSA5,16/91678).

Samtidigmeddebetydeligerrangderlåneknorn,der1princippetskullebeta-

lestilbage(medrentezl.formafovermàl),mensomoftestmåtteeftergives,

knebdetogsåsværtforbønderneatsvarederesnormaleafgifter
-

selvef-

terreduktionen1663.Dudelafjordebogsindtægtenafkortedesderforsæd-

vanemæsigt,forenandendelbevilgedesderårligtfrihed,mensentredje

simpelthenikkeblevbetalt.

19.GruppeportrætmaletafJoseAntolinez:L1662.Nunlnertofrahøjreanta-

gesalmindeligvisatværeCorneliusLerche(1615-1681),derfra1672til

sindødvaramtmandoverNykøbingamt.Hanhavdeendybforståelseforbøn-
dernesstoreproblemer,menkunnehavesværtvedattrangeigennemhossin

arbejdsgiver,SophieAmalie.StatensMuseumforKunst.
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FalsterskebønderflokkedesofteomamünandensgårdpåLollandforatbede

omforskànselfordesværeafgiftsbyrder,ogi1674fortaltehanenkedron-

ningen,at"Siekommenhierbeymitheyzehenundzwantzigzugleich,und

obschonRosenfeldtmirschreibt,dassersievermahnet,siesollensich

nichtbemühen,wellichsiehierinnennichthelffenkan,wollensiedoch,

weilichsieallezeiteinengutenmuhteinspreche"(PKSA5,31/31674).
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20.SøjlediagramoverFalsterstodominerendelandgildepersillerpengeog

byg.Søjlehøjdenangiverdemaxgder,somifølgejordebogenskulleførestil

indtægtårligt.Afkortningerafdenneformellestørrelseervistvedskra-

Somdetfremgåraffigur20lykkedesdetdogividtomfangbønderneatfå

hjælp.Denviser(pågrundlagafGrundtabel2)forenrækkeårdetårlige

nedslagibyg-ogpengelandgilden.Endviderevarnedslagene1dentilpenge

omregnedejordebogsindtægt1682/83og1683/84henholdsvis18og52%.Der

varaltsåtaleomganskebetragteligestørrelser,ogbøndernesrestancer

ophobedesårforår,såledesatdefleregangemåtteeftergives,såman

kunnestartepàenfrisk.Somsikkerhedfordissestorelåntogamtet

blandtandetpantibønderneshusdyr.

Detkanderforforekomneparadoksalt,atbønderneogsåifleretilfælde

måttelånedyrafamtet.Husdyrvarfødeproducentermenogsåtrækkraftaf

altafgørendebetydningforagerbruget,menantageligsomfølgeafepidemier
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bortdødeetanseligtantalkøerogheste11670erne,hvorforamtetforat

sikreproduktionenmåtteopkøbeogudlånedyrtilbønderne.Afjordebogen

1679(AR1679/80)fremgårstørrelsenafdisseudlån.Gårdene1Braruphavde

tilsaumenmistet15plovhesteoglånt7hestesamt7køer;Listruphavde

mistet8hesteog

hesteog11køer.

lànt6hesteog3køerogFiskebækhavdelåntmindst26

Hvormangeafdissedyr,dererleverettilbage,kanvi

kungisneom.
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veringer.Efter1663benyttedesdennyevæsentligtreduceredejordebogved

landgildeinddrivelsen.

Detvarikkekuntiløvrigheden,atFalstersbøndersad1bundløsgæld.Og-

såindbyrdesoghoskøbstædernesborgerevarlàntagningenstor,ogudsigten

tilindfrielsestortsetikke-eksisterende.Afsamtligesagerfraperioden

1677-95,somHenrikStevnsborgogJensChr.V.Johansenharregistreretfra

falstersketingbøger,erlangtdenstørsteenkeltgruppe(lidtoverhalvde-

len)såledesgældssager(1983s.190f).

Udoverlandgildentilenkedronningenvarogsåbetalingenafdeefter1660

stadigthyppigereekstraskatteretstigendeproblemforbønderne(Rafner

1986).Skatterestancernevar1679-80såledespåomkring2000rigsdaler,og

selvinddrivelsevedmilitæreksekutionhavderingevirkning.Falstersva-

redealtsånæppe1årene1652-85tilArentBerntsenspositivebeskrivelse
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fra1656,at"Affrugtbarhederdettelandet<af>dèbedsteunderDanmarks

krone.Iihisædejordbelangende,daerdenoveraltdenbedsteogfedeste

jord,somgiveroverflødigenafalleslagssæd,nemlighvede,rug,byg,

havre,ærter,bønner,vikkerog:Lnogenmådeboghvedeoghumleetc.".Øen

varderimodienpermanentmenstadigtværrekrisesituation,hvisårsager

skalsøgesiforskelligeforhold.

PestenkomtilFalsteriløbetafsommeren1654,oggjordedetpåethalvt

årafmedetbetydeligtmenukendtantalaføensindbyggere.Ødegårde1

størretalomtalesførstegangumiddelbartherefter,selvombyeroggårde

somnævntalleredevarlagtødeunderTorstensonkrigenogførdenendnu.

1658vendtekrigentilbage,menpånærmereholdendtidligere.Den8.fe-

bruargikKarl-GustavssvenskehæroverGuldborgsundsis,ogidefølgende

dageblevFalsterbesatogudplyndret.EfterFredeniRoskildeden26.i

sammemånedtraksvenskernesigislutningenafmajvækfraøen,menkun

foratgivepladsfordanskeindkvarteringer,derilængdennæppevarmin-

dretyngendeenddesvenske.EfterdenandenKarl-Gustav-krigsudbrudilø-

betafsommerensarmneårforstærkedesdedanskestyrkerpåFalster,forsom

lensmandenskreviseptember"Thialthvis<=hvad>somkomfraSjælland,

lagdejeghosbønderneiFalsterogholdt<detfor>bedreatværefordær-

vedebønderoglandendganskefortabt"(BrevefraChristofferLindenov...

1949,s.217).Militærehensynsattesaltsåbevidstovercivilbefolkningens

tarv,ogindkvarteringsbyrdenvarerkendthård.

Førstiapril1659komsvenskernetiløenigen,ogatdenneandenbesættel-

seikkeblevblidereenddenførste,fremgårblandtandetafHorbelev-præs-

tenHansSadolinsoptegnelser(s.535ff).Dakrigenendeligvarommei

1660,efterloddensomvistetstortantalødegårdeogudbredtforarmelse.

PåOvstrupbymarkvarkornetnedtrådtogafædtaf250rytterheste,ligesom

detvartilfældetiEskilstrupogandrebyer.OreiÅstrupsognvarsom

Tvedegárd"afsvenskenganskeruineretogafbrændt"(Rtk2l4.7),såkrigens

storebetydningfordenfølgendeforarmelseeroplagt.UnderdenSkånske

Krigoplevedesikkeentilsvarendebesættelse,mensamtidigmedatskatte-

trykketsteglcaftigt,:lndkvarteredesiflereomgangefremmedehjælpetrop-

per,derdogisærlåkøbstædernetilbyrde(Nørregaard,s.297).
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Tabel4.

Deårligehøstresultatersombeskrevet
afHjelholt.

1652misvækst

1654misvækstpåbyg
1655kometslåetned

1656misvækst

1658kometslåetned

1661misvækst
1662godhøst

1665misvækst

1666endelmisvækst
1667endelmisvækst

1669misvækst

1670misvækst

1672godhøst

1674stormisvácst
1675godhøst

1677godhøst
1678misvækst

1681misvækst

1684misvækstogtørke
1685misvækst

Udoverpesten,krigeneogdederaffølgendebyrderpålandbefolkningen,var

hellerikkedet17.århundredesklimaudviklinglandbosamfundetgunstigt
stemt.Formentligerdetsåledesden"klimaforværring",dermist-enkesfor

atværeenafårsagernetil"detsyttendeårhundredeskrise",somafspejler

sigidehyppigemisvækstàrpåFalster(Steensgaard1969-70,s.492f).I

tabel4ervistdeårligehøstresultater,somdefremgårafHjelholt.Det

ses,atmisvækståreneermangeomendnaturligvisafvarierendesværheds-



40

grad.1674hedderdet,at"sámangegamlefolksomved60årogderovervel

kanmindesogharforståetsigpásæden,ikkeharkunnetmindesnogenår

hersåstormisvækstsomdetteårherudilandeter..."(AR1674/75).Hvor

detandreårhyppigtvarentenvår-ellervintersæden,derslogfejl,

gjaldtdetdettebegge.IFiskebækvarbygmarkenkunhalvtvedmagt,mens

af"rugmarkenkannæppeligenbekoxzmessæden1gen"(AR),ogalleredeom

martsmåned(altsåindenåretskatastrofalehøst)beretterHansSadolin,at

"mange intetatædeellersá,bliverderforsat1tårnet1

dennekoldev:Lnter"(s.55O).

DenbedstesammenfatningafårsagernetilFalstersforarmelse,dervedSo-

phieAmaliesdødførtetilkongeligeerstatningskravoverforboet(Fr1deri-

cia1913,s.94),findervi1konmissærernesrelationerfra1683og1685

(Rtk.22414.192og2244.l96).Udoverkrigenesindkvarteringer,gennemmar-

cher,udplyndringerogmisväxstsomfølge"særafGudsvejrligogsæraf

jordensildedyrkning"fremhævesmangelenpåkvæg,hesteogmandskab.End-

viderenævnesbøndernesuforholdsmæssigthøjeskyldsætning,deridetføl-

gendeàrhundredeafbiskopErichPontoppidanblevslåethenmedenretorisk

drejningafLukas-evangelietskapitel3:"...hvemvilgørealtdetkrogede

ret,ellerjævnealtdetujævne1denneverden,sáledes,at:Lngenskulle

havenogetatbesvares1gover"(s.343,note;smlgn.Luk.3.5).Desuden

fremhæverkommissærernedenstorehoveribyrde,deamtsligebetjentesem-

bedsmisbrug,vildtetsødelæggelserogendeligutilstrækkeligetømmerudvis-

ningersomforklaringpåtingenesslettetilstand.Allerede1samtiden

stilledessåledesikkealeneudefrakonmendeulykker,menogsåSophieAma-

lieshårderegimente,tilansvarfordenkrisetilstand,somsattesitpræg

påFalster1perioden1652-85
-

såvelsom1generationen,derfulgte.
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3.Nl LHGE!:!'lLS'1'ERSSKOV!IDHI'17.ÅRHINDREDE.

AGER,BI;OGS(OV2 ETFØRLAND

Den27.september1805udstedtesdensåkaldteFredskovsforordning,derfor

deprivateskovepåbødudskiftningogfredningforkreaturgræsning,sompå
dettetidspunktgennemenmenneskealderhavdefundetstedpåkronensskove.

Dermedlagdesgrundenfordetlandskab,vikenderidag,medskovenesomty-

deligtafgrmsede"øer"1agerlandetsnæstenalde"hav".

Forudforreformperiodenvarskovenesoghelelandskabetskaraktermeget
anderledes.Fordetførstelåafsondretfrabymarkerneenrækkeudmarks-

elleroverdrevsskovve,derofteafflerebyer1fællesskabbenyttedestil

græsning.Det-eregentligkunomnogleafdisse,atbetegnelsen"skov"1

densmodernebetydningkananvendes:detvilsigebevoksningermedetså

sammenhængendeløvrhkke,atdedannerselvstaxdigebiotopertydeligtad-

skiltfraomgivelserne(DenglerogRöhrig1980,s.12).

Fordetandetfandtesderoveralt1agreogengeskovholmeogkrat,somvi

idagnæppevillekaldeskove,mensomvarafligesåcentralbetydningfor

bøndernesskovbrugsomudmarksskovene.Sàtalrigevardissetræbevoksede

pletter,atmatrikelkommissærernepàSjælland1682angiveligthavdesvært

vedatskelnemellemskovogmarker,derblothavdehviletlange,ogmark-

navnesom"Tjørnevråsk1fte",'Eskemosesk1fte","Hesleagerløb"og"Aske-

stykker"vidnerombusk-ogþÿ�t�1�`�æ�1�`�i�g�kû��I�l�1�ä�'�l påmarkerne(RiseHansenog

Steensberg1951,s.92samtIB574TingstadsognogMB576Nr.Kirkeby

sogn).Megetrammendeblevtilstanden11920erneformuleretoverforMárten

Sjðbeckafengammelskånskbonde:"skng,detårmarken.pávilkentråden

växa"(s.62).Atdetteikkemindrevartilfældet1det17.århundredes

falsterskelandskab,antydesogsåafagerenslangehvileperiodersammen-

holdtmedenbemærkning1konlnissionsrapporten1683un,at"detmesteer

skovjord,somgiverkunringesæd"(Rtk.2244.192).

Ogsåtræer1levendehegnogibyernesfrugthavervarafstorbetydning,og

somdetertilfældet1dag,mámanforestillesigdeflestebebyggelserpå



42

landetsomangivetaftræerogbuske.

Vegetationenopdeltesjuridisk1under-ogoverskov.T11sidstnævntehørte

detypiskegavntønmer-træereg,bøgogask
-

uansetdissesaktuellestor-

relse,mensdenførstebestodafalleandretre-ogbuskvækster.Overskovs-

træernevarnaturligviskoncentreret1udmarksskovene,menfandtessomvi

skalseogså1rigtmålpåmarkerog1indelukker.Underskovenstalrige

hassel-ogtjørnekratsamtellemoserspilledeligeledesenstorrolle1

såvelud-somindmark.
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21.Matrikelkort(ISO)overSørup,Eskilstrupsogn,1793.Demangeengplet-

terogkrat1detdyrkedelandgår1gensometkarakteristisktrækveddet

gamlekulturlandskab.Matrikeldirektoratetsarkiv.

Etandetjuridiskskelgikmellemdealmindeligeskoveellerbondeskovene

der1vidudstrai-:ningvarlodskiftedetildeenkelteejerlavellergårde

ogenemærkerne,somlåudenforbrugsfællesskabet,ogalenestodtillade-

I

I

gårdenesdisposition.AfsådanneenemærkeskovefandtesderpåFalstertem-

meligstorearealeromkringNørreLadegàrd,KorselitseogSkmrringegård.
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GRUNDLlGE'l'I-DRDI'®AFFBLSTERSHiCl.1690.

Kortogskriftligekilder.

Pågrundafdemanglendeklareskelmelleueng,agerogskoverenkarto-

grafiskrekonstruktionafdetfalsterskekulturlandsksb1undersøgelsespe-
riodensærdelesvanskeligatforetage.Dadetimidlertidmåværeafoplagt

interesse,rumligtatkunneplaceredeskove,hvisbrug1detfølgendeskal

undersøges,skalensådanrekonstruktionalligevelvoves.Medhensyntil

ikkemindstskovenespræcisestørrelsemådendogtagesmedforbehold.

Nuforholderdetsigimidlertidsåheldigt,atdernetopforFalstersved-

konmendefindesbevaretetendogusædvanligtgodtældrekortnateriale.Idet

detsåledesfordeflesteandrelandsdelealeneermuligtudfranyerekort

(udsk1ftn1ngs-ogmatrikelkort)atanvendedensåkaldt"retrogressivemeto-

de"(seFrandsen1983,s.37f),findesoverFalsterethàndtegnetkortfra

1692,dermedoverdådigdetaljerigdomogusædvanligpzæcisicngengiver
kulturlandskabetskarakteristikapådettetidspunktkuntiårefteropmå-

lingernetilMatriklen16824.Dettekort(1detfølgendebetegnetHo1692

henholdsvisdetskonceptHo1692-k),derersigneretafingeniørkaptajn
ChrisbofHoffmann,damersaledesdetvæsentligstegrundlagforrekonstruk-

tionen,menstårikkealene.

SomsupplementogkorrektivtilHoffmannsoplysningererforetagetenana-

lyseafkonceptkortenefraVidenskabernesSelskabsopmålinger11772(VSK

1772)samtdepågrundlagafdeegentligematrikelkortfremstillede,nedko-

pierede"herredskort",derforFalstersvedkonmendestarmnerfra1818(I-I

1818).Originale,ældreudskiftnings-ogma1:::Lkelkorthar1mindreudstræk-

n1ngvaretbenytttet
-

isærvedrekonstruktionsproblemer.Endeligharna-

turligvisGeodætiskInstitutsmodernekortgjortstornytte(GI).

Udoverdekartografiskekilderharenraickeskriftligeværetafværdived

rekonstruktionen
-

oftestsomsupplement1tilfældeafmodstridendeoplys-

ninger1kortmaterialet.Detgælderfordetførstedataomskovenesolden-

ogvedproduktion(jvf.kapitel5),derindirekteafspejlerihvertfaldover-

skovensomfang.Fordetandetenza!-:kesynsforretningerfradet18.århund-

rede,dermedvarierendenøjagtighedangiverskovesdimensionerogrumlige

orientering,
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22.UdsnitafChristofHoffmannsFalsterkortfra1692.Blandtandetses

ÅstrupMaglemose,hvorderifølgeengaulneloverlevering"førvarskov"

(SvendGrundtvig:GamledanskeMinderiFolkemunde,Kbh.1857

71).Ensàdanseksistenspåstedet,hardogikkekunnetgodtgøres.Nordmod

venstre.DetkongeligeBibliotek.

,bd.2,s.

Rekonstruktionensprincipper.

Rekonstruktionenharhafttofaser:førsterskovenesplaceringogudstræk-

ningetableret,1detvæentligepågrundlagafældrekort;dernæsterdis-

serekonstrueredeskovevedjævnføringmeddetfraskriftligekilderkendte

navnestofsøgtidentificeret.Idetilfælde,hvornyerekortmeddelernav-

ne,ogdererkontinuitet1disse,hardetofaserselvsagturetsammen-

faldende.

UdgangspunktetforarbejdetharværetensanmenligningafHo1692ogVSK

1772.Idetilfælde,hvordereroverensstemmelsemedhensyntilplacering

ogomtrentligudstrækning(langtdenovervejendedel),erudstrækningenpå



Kapitel345

VSK1772lagttilgrundforrekonstruktionen,1detdettesstørrenøjagtig-
hederprioriteretoverHo1692saldersmæssigefortrin.Rentpraktisker

skovenindtegnetpåenkalkemedH1818sanunderlag,idetdettekortofte

afslørertidligereskovgraxser.Endeligerskoven1772ellerdeleafdenjo

naturligvisogsåetfinde1818.

HvorHo1692ogVSK1772ikkestemmeroverensmedhensyntilplacering,el-

lerhvordererstoreuoverensstemmelseronenskove,hardet

væretenhovedhypotese,atderikkeersketnævneværdigeforøgelseraf

skovarealet1periodenmellemdetokortstilblivelse(senærmereheromne-

denfor).Idissetilfældeerdetsåledesdenmaksimaleudsträ-ming,der

gengivespårskonstruktlonen.HvorHo1692harskov,somikkefindespåse-

nerekort,erdettealtsålagtt1lgrund,oghvorVSK1772harskov,derer

overskydende1forholdtilHo1692,erdettelagttilgrundudfradenanta-

gelse,atChristofI-loffmannsgengivelseikkenødvendigviserudtmzmende.I

dissetilfældeafuoverensstemmelsemellandetohovsdkilder,hardesenere

kortnaturligvisofteværettilhjælp,og1tilfælde,hvorskoverforsvun-

detsiden1692,kanogsånugældendeskovnavnepåGeodætiskInstituts2og4

om-kortoptrædesomskovrelikter,ogdermedunderstøtteHo1692.Endelig
skaldetunderstreges,atdeaåninistrativegræxæsr,derergengivetpåre-

konstruktionen,somhovedregelhidrørerfraherredskortene.Hvorskovvides

sikkertathavetilhørtenaftonabobyer,ladesejerlavsgrænsendogfølge

skovbrynet,ogsåselvomdetløberanderledesendherredskortetsgrænsedrag-

ning.Matrikulæregrænsererdaogsånetopafdennegrundofteyderstvan-

skeligeatbestemnesikkert1skovområder.Bxgsignaturenpådetrekonstrue-

redekortbyggeralenepåH1818,derikkehvadplaceringenmennokhvad

omfangetangåradskillersigfraHo1692.

Idetilfælde,hvordefrakildernekendteskmmavnefindespåkort,er

jævnføringenafskovognavnsomregeluproblematisk.Dogkanenvisnavne-

forvaxskninghavefundetstedmellemundersøgelsesperiodenogdesenere

kort.NævneskanBruntoftex11aes1<<>v,derpavsx1772erblevettu

"K1elskov"ogpåGI"Keldskovhuse"(seheromChristianLisse1Falster-

23.-25.(s.46-49)RekonstruktionafFalstersskca.1690.Tal

påkortetrefererersognevistilSkovfortsgnelsen(s.245-261).Idennean-

givesogsågrundlagetforhverenkeltlokaliseringogidentifikation.
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den(Rtk.333.18;1719).Placeringenafdestørre,betydendeskoveforud-

50

undersøgelsen).Endvidereerdet17.århundredesudtaltemangelpåkonse-

kventestavemàderivissetilfældeenfaldgrube.Nævneskannavnet"Baruppe

Rosenlund"(1flerekilder),dertakketværedetsæregneandet-ledkan

identificeressomBannerupRosenlund(E).Ienkeltetilfældeharomlægning

afejendomsforholdene1denmellemliggendetidførttil,atnavneangivelsen

pådeyngrekortikkeergyldigfordet17.århundrede.Førstogfremmest

komKorselitsesskovejendommedJ.F.Classensgodssamling1768-92tilat

strækkesiglangsheleøstkysten,hvorvedHesnæs/SundskovblevtilKorse-

litseØsterskov.Stortseterstabiliteteniskovnavnemønstretfra1692til

idagdogsåmarkant,atenidentifikationudfrakartografiskekildersnav-

neoplysningerkanfindestedumiddelbart.

Hvorsådanneikkefindes,erdeskriftligekilderbenyttet.Dervil1disse

tilfældeoftestværetaleomenrelativlokalisering:foreksempelat

RavnsøskovstrækkersigfravesttiløstmellemNr.AlslevSkovogstran-

sættesaltsåkendt.

Entilsvarenderelativlokaliseringfremgår

lagteformer,hvorunderskoveneopgiveside

visningsruller.Heroptræderofteskovnavne

kvens,atdemåopfattessomsænmuüm gende

foreksempelOrupSkoverlokaliseretudfra

afdemereellermindrefast-

årligeoldentaksationerogud-

igruppermedensådankonse-

rumligeenheder.Hvorsåledes

VSK1772kanEgebjergogSdr.

KirkebySkoveplacerespådennevis(hertendererbegrebet"skov"betydnin-

gen"skovfang";senedenfor).Endeligermangeskove,ihvisnavnetbynavn

indgår,alenelokaliseretudfrabyensbeliggenhed.

Rekonstruktionensresultaterfremgårdelsafkortenefig.23-25ogdelsaf

Skovfortegnelsen,derbringessombilag,hvorigrundlagetforhverenkelt

rekonstruktionogidentifikationsamteventuelleusikkerhederveddisseer

meddelt.KortenestalangivelserrefererersognevistilSkovfortegnelsens

nummerering,oggiverdermedenidentifikationafbevoksningerne,ideten

sådanaftekniskeårsagerikkeharkunnetpåføreskortene.Kunskove,hvis

navneikkeentydigterrelaterettilenbebyggelse,erdogangivetpådenne

måde.
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Pagrundafdenstorre,uensmængdeafskoveogm.1ndregerhar

detendvidere1analysenafskovbrugetsgeografiskevariationerværetnød-

vendigtatindførebegrebet"skovenhed".Vedensådanforståsengruppering

afenkelter,derherersamletafhensyntiloverskueligheden.

Antageligharmangeafdemogså1virkelighedenudgjortbevoksningsmæssige

enheder,menetsognsskoveer1enkeltetilfældesamlettilen"enhed',

udenatoptrædesomensådan1kilderne.Størreudmsrksskove,derofte

krydseradministrativeskel,erligeledes1mod tningtilsamtidenssåni-

nistrativepraksisherbehandletunderet.Enoversigtoverdisseskovenhe-

ders:Indholdergivet1tilknytningtilSkovfortegnelsen(S.260-61).

Forsvuncheskove
-

nogleeksapler.

Særligvanskeligharrekonstnzktionennaturligvisværet,hvorskoverfor-

svundetmellemundersøgelsesperiodenogvortid.Denskovødelæggelse,der

angiveligtfamltsted:Lisærdet16.-18.århundrede,førteimidlertidofte-

retilvegetationernesudtyndingendtilderestotaleudryddelse,såaf

egentligeforsvundneskoveerderikkemange.Sonillustrationaffrem-

gangsmådenvedskovkortetsfremstilling,skaldemestmarkanteeksemplerpå

sådannedoggennemgås1detfølgende.

IfrekantunrådetmellemLillebrænde,DukkerupogFjendstrupviserHo1692

enretbetydeligskov,ogdaskovtildissetrebyersamtAlgestrupogTve-

degård1rekord-oldenàret1653takseredestil242sv1nsolden(hvilketvar

mereandf.eks.Nr.AlslevogRavnsøSkovetilsanmen),kaneksistensenaf

ensådanikkeafvises.PåVSKdomineresområdetafengsignaturmediblan-

det,spredtoverskovsignatur,ogselvomdetidag(Liselundskovufortalt)

stortseterskovløst,måHoffmannsgengivelsetagesforgodevarer.Deter

sáledesden,dererlagttilgnmdforrekonstruktionen,mensidentifikati-

onenudelukkendeerbaseretpåbyernesbeliggenhed.Endeligskaldetnæv-

nes,atområdetifølgeGIindeholderbebyggelsen"Skovhuse"sydforLille-

brænde,derformentligerenreliktefterdenoprindeligeskov.

PlaceringenafNr.VedbySkoverenkel,idetderstadigerskovpåstedet,

menhvaddensudbredelseomkring1690angâr,stårHo1692alene.Densmeget

videudstrækningmodsyder1modstridmedalleandrekort
-

herunderJens

SørensensnæstensamtidigekortafKippingeVig,somellersdetsformålta-

get1betragtningburdegengivekystskovenekorrekt(fig.26).Imidlertid
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kommerHo1692formentligsandhedenmarmest,idetenopmålingforetaget

1730(Rtk.3323.118)angiverskovensdimensionertil1x1/2fjerdingvej,

hvilketpasserfinttildettekortsskovsignatur.Deterderforlagttil

grundforrekonstruktionen.Nr.Vedbyskovkandoggodthaveværetstørre

endnu,idetdenifølgeopmålingen1719(Rtk.333.18)straktesigmodøst

helttilNr.Alslevskov.Idetteområdekanmegetvelhaveværetengstræk-

ningerogoverdrev(såledessanvistpåKarl-ErikFrandsensrekonstruktion

(l983,s.ll7))medspredttræbevoksning.
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27.UdsnitafHoffmannsFalsterkort1692:områdetomkringBrarup,Lundbyog
Lommelev.Nordmodvenstre.

PåHo1692erdermellemBrarup,LundbyogLonmelevvistetskovomräde,som

umiddelbartmáopfattessomdissebyersskovparter,derhyppigtnævnesi

kilderne(sefigur27).VSKviserengsignatur(ogvistnokunderskovsigna-

tur)ietområde,der1sinkarakteristiskeformsvarerganskegodttil

dette,ogOriginalImatr:Lkelkortetharskovsignaturi"Indelukket"østfor



54

Brarup.Selvomskovenidagervæk,erdetsáledesvelbegrundetatlæggeHo

1692tilgrundforrekonstruktionen,såmegetmeresomdetmodernestednavn

"BrarupStubbe"(GI)klartmåopfattessunenreliktefterbevoksningen

(Houkens.224f).

Enenkeltafdeforsvundneskoveharsletikkeefterladtsigspor,oger

derforikkemedtagetpårekonstruktionen.DetdrejersigomMortensskov,

dersammenmeddenligeledesulokaliseredeLundbySønderskovi1653takse-

redstil20svinsolden.Nogenheltubetydeligskovvarderaltsåikketale

om.DendeltesmellemLundbyogStadager,ogharantageligstraktsigover

grænsenmellemdissetoejerlav.Idetteområdeviserimidlertidingenaf

deældrekortdenmindsterestafskov,nårmanserbortfraengsignatur,

hvorSundbys,StadagersogLundbystilliggendermødes,påHo1692.JensSø-

rensenskortangiverskovpåstedet,menerikkeafengenereltroværdig-

hed,sådetalenekanlæggestilgrundforenrekonstruktion.Mortensskov

eraltsåformentligforsvundetrelativttidligt,menvarsåsentsomi

l68Oerneistandtilatleverebådebrændselogrisbøgetilgavns,liges m

deni1682beskrivessomhalvtgammel
-

halvtungbøgeskov.Endnui1680

indbrændtesder9svinpåden,skøntdenkunvartakserettil3.

UlslevSkovskødedesil66OernefrakronentilNykøbinghospital,ogdens

eksistenserveldokumenteret.OgsådenviseskunpåHo1692,mensVSK1772

pådettestedharengsignaturmedspredtetræer,dogmeddetsigendenavn

"KongeSkoven".PådettegrundlagerHo1692lagttilgrund.

Gedesskoveretafdehyppigstfremdragneeksemplerpådetoverdrev,hvor

manmedHugoMatthiessensordser"dendøendeSkovpaaalleTilintetgørel-

sensStadier"(s.9O).Ho1692viserkunenlilleklatskovpåoverdrevets

sydøstligstepynt,hvilketerigodoverensstemmelsemedsamtligeskriftli-

gekildersbeskrivelseafdenlilleskovlodsringetilstand.

PåVSK1772sesimidlertidikkeen,mentomarkeringerafskov:enheltsyd

(somHo1692)ogenmodnordøst(sefigur28).Ifølgedeældstematrikel-

korthørtekundennordøstligstedelafhelegræsningsomràdettilGedesby,

mensrestendeltesmellemSkelbysognsejerlav.Idetden"nye"skovligger

netopher,måvialtsåantage,atGedesbyiperiodenca.1692
-

1772er

blevetvelsignetmedennyskovlod,sompåsidstnævntetidspunktberettige-



Kapitel355

detiloverskovsignatur.Detunderstøtteskraftigtafnavnestoffetpåma-

trikelkortene.InetopområdetsydforsøerneharOriginalIsåledes"Arne-

væmget"(=agernvængetjvf.GunnarKnudsen1925,s.8)og"Skovvænget",og

Æ0benævnersammeområde"Egesko1en".Dissenavnetyperkanallesikkert

knyttestilresultaterneafaktivskovdyrkning,såspørgsmåleteraltså

blot,hvornårdennefandtsted.

f

 ,.;:.....=a:fá
1

1%x',,
 GusunnsmnÉp;M_

 
5

_.

 
:Pr 

øf
 -*~í.

-»__
cu"íè.

 
få,

'

'
'

f
 

rm.af'
-

'

V

[;,.

_4,;.;2f,.,<, 
_

 
*

v`*~*' *°à. 
f

iii

_~':f.;_.1
 

.

»»-
:A

-,;.f_'=_:';-`=:-:;..
._
  ={;`Lf*"

v--,.få~ fi;
 ='-~.§<:§{;É%'

gäff-__.?""
»epe

28.UdsnitafVidenskabernesSelskabskonceptkortfra1772:græsningsområ-
detGedesskovsydforGedesbymedangivelseafskovbådesydognordøstpå
overdrevet.GeodætiskInstitut.

I1740erneetableredespåGedesbysgrundetindelukketilfredningaf

plantetellersåetopvækst,mendetmåbetvivles,atdetvardet,som1

1772(pàtrodsafyderstugunstigevækstbetingelser)kunnefremviseover-

skov(Rtk.333.533).Snarereskalopmærksomhedenhenledespåskovdyrknings-

foranstaltninger1detforegåendeårhundrede.

Fra1672harvisåledesuigendriveligtbevisfor,atplantningerafskov-

træerharfundetsted.Åretsattestpåopelskningafungetræer(seiøvrigt

s.151ff)lyderbl.a.,at"hverafGedesbysbomændharfremvistderes

flittigeplantningoghegning,enhveraf20ungeege.
..

"

påGedesskov(PKSA

17).Hvorpræcisdetergåetforsig,kanikkesiges,menetfredetskovom-

rådeberævntGedesbyHejdeskovellerHegneskovoptræderførstegang1663

(GBT8/31678).Forledet"hejde"eller"hæde"haroftesnæverforbindelse
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medskovdyrkning(såledesf.eks.Antoniewitz1944,s.85ogOrdbogover

detdanskesprog),ogdeterennærliggendetanke,atensådanerfortsat

her(måskeogsåidetfølgendeårhundrede).Nårdersåledesoptræderto

skovbevoksningeriområdetpå1700-talletskort,kandetmegetvelværeet

resultataftidligskovdyrkning,dermodsædvaneerlykkedes(seiøvrigt

Fritzbøger1989II).

Skove,somafkildernetydeligtfremgåratværesmåtræbevoksningerspredt

iager-ogenglodder,erikkesøgtstedfæstetpårekonstruktionen.Detsam-

megælderskovnavne,derførstkendesfrakilderefter1685,idetdetmå

værerimeligtatantage,atallevæsentligeskoveernævntidetmegetom-

fattendemateriale,derliggertilgrundforundersøgelsen.Desupplerende

skovnavnefraperiodenefter1685,somjegerstødtpå,betegnerdaogså

alledeleafkendteskove(ogsåf.eks.DuretogHoretvedVålseResle;

jvf.Worsøe1986,s.l3).

Skovnavnene.

Tilkarakteristikafdeenkelteskovesudseende,tilstandoganvendelseer

naturligvisførstogfremmestenrækkebeskrivelserogtaksationeranvende-

lige,menogsånavnematerialetkanbrugesidenneforbindelse.Derersåle-

desofteensammenhængmellemskovenstypeogdensnavn.Navneformermed
-

skov,somerdehyppigstforekommende,gældersåledessomregeloverskovs-

vegetationmedoldengivendetræer.Imodsætninghertilvilet-risoftest

værekratskovmedunderskovstræer
-

eventueltpåageren(Gissel1968,s.

217).Sådanneriskunnedogogsåindeholdeoldentræer,menfededesjældent

overB-10svin(ogoftestkunl-2).Endeligoptræder-haveienrækketil-

fældesynonymtmedskov.Betydningeneregentlig"indhegningtilgræsgang"

(Houkens.112f),ogdetoptræderdaogsåtypiskisammensætningersomKo-

have,Kallehave,FblehaveogHestehave.En"have"behøvedealtsåikkeat

væretræbevokset,menvardetøjensynligtofte,ogimangetilfældemedol-

dentræersnarereendunderskov
-

velpågrundafgræsningen.

Udoverdissetrehovedtyperforekommerenrækkesjældnerenavneformer:
-

hegn(Eget)brugesomenindhegning,derbådekanværeskovogager,men

somoftestharskovkarakter(Houkens.113);-hessel(Skørringe)erforment-

ligafledtafhasselbusken,derhyppigtforekommersomunderskovsbevoksning

(jvf.HolgerMunk1969,s.23f);-holm(Magleholm)kananvendesomenfor-
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bøjning1etlavtterran(DSXI,s.XXII),1dettetilfældealtsåtræbevok-

set;-helt(V1rketm.f1.):111leskov(Houkens.l18ff);-lund(N.Tås-

trup):l1lleskov(Houkens.l6lff);-made(Ønslev)egentligeneng,der

altsåkanværeskovklædt(Houkens.l7Of);-markforekonmerofte1skovtak-

sationernemedblotnoglefåsvinsolden.Somnævntharmarkerneofteveret
træbevoksede,mendissespredtetræererafletforståeligegrundeikkesøgt

placeretgeografisk(derhenvisestilSkovfortegnelsen);-rud(Sullerup):

skovrydning(DSXI,s.XXVII),derdog1dettetilfældeendnugiverolden;

-slet(StubberupSlettemark):sporefterskovrydning(Gissel1968,s.232);

-taske(Tàderup):lavtliggendeskovarealmedmose(DSXI,s.193);-Vænge

(bl.a.Halskov)erafledningaf"vang"ognormaltbrugtonarealerudenfor

landsbyensnormaledrifteller1årligdyrkningsonnetopHalakovaalsade-

brug(DSXI,s.XXX),såledesogsåomindizgter1skove(f.eks.ærtevamger;
sekapitel5).

Begrebet"skov"ckkker1kkealeneensanmenhængende"træbevoksn1ng"(medde

forbeholdoverforaådannesrunligeafgransnlngderførertaget),menan-

vendes1kilderneogså1betydningen'fang'eller"skovfang"
-

altså1en

juridiskellerdriftsnæssigsnarereendgeografiskbetydning.Foreksempel

Kr-aghaveSkoversåledesikkeenselvstand.1g,menderimodKrag-
haves"fang"påKloækov,detv11sigedendelafskoven,derhørert1lby-
en(jvf.DSXI,s.XXIogOsterssønHeylles.256).1deflestetilfælde

fremgårdetafkilden,omdeneneellerdenandenbetydningafordet"skov"

benyttes,mendetkangiveanledningtilusikkerhed.Endvidereerskovnavne

medforledsomPræte-ellerKirke-her(somhovedregel)opfattetsomskov-

parterogikkesonselvstændigebevoksninger(heromskalredegøresnærmere

1kapitel4).PåsanlnemådekanforledsomØster-ogVester-optrædesom

inddelingafenskov1stedetforsonnavnepåselvswxdigebevoksninger.

SKOVENÉSTØRREISE.

nebevaredekortgive:medderesskovsignatureretv1eue1tindtrykafske-

venesudstrækning,menogsåskriftligek1lderindeholdermaterialetilbe-

dønlnelseafdenne.Somalleredenævntkandenangivespåforskelligmåde,
menfraperioden1652-85kendesingenegentligeopnålinger.Defradetføl-

gendeårhundredebevaredeopmålinger,der1begrænsetomfangerbenyttet
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vedrekonstruktionen,oghvisoplysninger1fleretilfældeer1indbyrdes

modstrid,kandogkunopfattessomsupplanenttilperiodensegnekilder.

Blandtdissefindesenrækkeindirektevidnesbyrdomskovesstorrelse,der

erinddragetsomkontrolvedidentifikationen,mensomjeg1kkeherskal

kunnenærmereindpá.Detgælderforeksempeludvisningsxemgderne,der

klartvarafhængigeaf
-

ogdermedudtrykfor
-

skovenesvedproduktionog

størrelse.Etafdisseindirektevidnesbyrd,nemligantalletafsvin,der

1ndbra1dtespåskovene,hardoghistoriskfåetensærligbetydning.

Alleredeframiddelalderligekilderkendeseksemplerpåstørrelsesangivelse

ved"antalsvinsO1den",detv1lsigedenþÿ�nû��n�g�d�e svin,somenskovsolden

kunnefede,menbegrebetvisersigikkeatværesletsåenkelt,somdet

synesumiddelbart.Fordetførstevardertaleomsædvanemæssigeskønpá

baggrundafkendskabtilskovensgenerelleydeevne,ogaltsåikkeomkon-

kretevurderingerafoldenproduktionen,såledessomtilfældetvarmedde

årligeoldentaksationer(sekapitel5).Fordetandetvarder1dissetra-

ditionelletaksationer,somfindes1blandtandetmageskifter,jordebøger

ogMatr1klerne1662og1664,taleom"sv1n,nárfuldoldener".Detvil

altsåsigeometskønoverantalletafsvin,der1oldenárkunnefedespå

skovene.Fonnuleringen1instruksenvedrørendeMatriklen1662ergodtnok

uklarpàdettepunkt("...hoshvergårdforklare,hvormegetárligenafal

slagskornkansås,oghvormegethøkanavles.Iligemádeskovenetilhvor

mangesvinsolden..."(Rtk.12l.4,Rentekanmeretsekspeditionsprotokol4/8

1661,nr.85l)),menompraksiskander1kkeværetvivl(jvf.ogsåordlyden

1selvematrikelprotokollerne).Derersåledesintet,somtalerforAxel

Steensbergsbesynderligeformulering,derogså(omendklarere)findeshos

Vaupell(l863,s.ll):"Manregnedederforgennemsnitligkunmedhvert

sjetteâr,nármantakseredehvormangesvin,derkunnefedes.Enskovmed

etsvinsoldentakstsvaredetil,atder1etolden-årkunnefedessekssvin"

(s1c)(Steensberg1982,s.122)5.

Mankunneistedetforestillesig,atskovtaksationenudtryktegennemsnittet

-

1egentligforstand
-

afhvadenskovkunneyde,men1den1661iforbin-

delsemedmatrikuleringenindsendtejordebogerdensamledeskovtaksation

forkronensskove(ekskl.enemærkerne)2801svinsolden,hvoretgennemsnit

afdeårligetaksationer(ogdetmåværemeddemogikkemeddefaktiske

indbrandingeratskovtaksationerneersammenlignelige)kungiver719svins
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Olden.Derersåledesintet,dertyderpà,atskovtaksationermeskulleud-

trykkedettegennansnit.

Enberegningafmiddelværdienforoldenårenealeneantyderderimod,at

taksatiaaennetopvaretsådantskønoverdengennemsnitligeydeevne1ol-

denár.Pågrundlagaffigur29,derviser,atdamegruppeårtydeligt
skillersigudfradeøvrige,harjegvalgtendefinitionpåoldenår,hvor-

eftersådanneer:ar,hvoroldentaksaticmenliggerþÿ�m�üû��s�t 50Xovergennem-

snittetforalleår.Detvilfordenperiodesige6udaf28

ellerhvert4,6'7.år.DisseårsvurderingstaksterliggerforFalstermellem

1634og4227medetgennemsnitpå2494,hvilketmåbetragtessomrimeligt
tætpå1661-taksationens2801(afvigelse12%).
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Påfigur30ermedcirkelarealerfordetidligereomtale"skovenheder"vist

skovtaksationen:|.Matriklen1662,derikkevæsentligtadskillersigfrape-

riodensøvrigevurderinger.Enrækkeforbeholdmàdogtagesforkortets

fremstilling.Fordetførsteertaksationernesangivelsersværtgennemskue-

lige,hvadejendomsforholdangår.Matriklerneskulle1princippetmedtage
alleejere,menenkeltemindrevariationertyderpá,atikkesamtligeskov-

lodderermedregnet.Fordetandetudviserskovtaksationenxeetskøn,der



60

somviharsetsanhelhedliggertætpåetgennemsnitforoldenár,mensom

godtforenkeltskovekanafvigeendel.Enafårsagernehertilerforment-

lig,attaksationernehviledepåtraditioner,deraadredeslangsonrnereend

skovenesydeevne.Foratkunnekorrigerefordennefejlkilde,eriSkovfor-

tegnelsenangivetsåvelskovtaksteniflg.Matriklen1662/64sunperiodens

størsteårligeoldentaksation.Denstørstefaktiskeindbzamdingharikke

kunnetbenyttes,idetdenlangtfraforeliggerskowisforalleårene.Ende-

ligskaldetfordettredjeunderstreges,atskovtaksationerne
ikkeerare-

almål,ogderforikkestårietfastforholdtilskovenesfysiskeudstræk-

ning,idetdejoblandtandetkunerudtrykforoverskovensydeevne.

Sunnævntsynesskovtaksationerneathvilepåretfestetraditioner,men

omkring1670sketevissemindrejusteringer.IValseskovene,ØverupHave,

ØnslevEskebjerg,LillebrændeSkov,FjendstrupSkov,HesnæsogSundskovog

deøvrigeøstkystskovve,HannenovogListrupHoltsamtvirketHaveogHolt

(PKSA12,1671)sessåledes1671enbeskedenreduktionaftaksten,menal-

leredeidetteårsjordebogerdentilbagepådetoprindeligeniveau.Med

ChristianVsMatrikelvendesderimidlertiddefinitivtopognedpådetra-

ditionelletaksationer,mendetersærdelesuklart,hvadangivelsernei

skovtaksationsprotokollerogmodelbøger,hvisrettedetalliggertilgrund

fordenendeligeskyldsætningimatrikelprotokollen,egentligdækker.

Dererenstor
-

tilsyneladendenæppeerkendt
-

usikkerhedmedhensyntil

tolkningenafdennematrikelsskovtaksation,ogusikkerhedenervelbegrun-

det.SvendAakjærskriverisinindledningtiludgivelsenafHenrikPeder-

sensefterladtetabelværkovermatrikelforarbejderne,at"Skovenetaksere-

desefterdetgennemsnitligeAntalSvin,derhvertAarkundefedespaade-

res0lden..."(s.l7*),ogdenneantagelsedelesafblandtandreRiseHan-

senogSteensberg(s.l20),derdogsamtidigforplunmerdenklaredefini-

tionmedenbenærkningom,attaksationerneviste"hvormangeSvin,der

aarligtkundefedespaaSkovensOlden,"naarGudgavfuld0lden""(s.l25).

Detsynesendviderenærliggendeatantage,atSteensbergstidligereomtalte

konstruktionbyggernetoppåMatriklenl688suklareirstrukser.Aakjærhen-

viserdirektetillanànàlerinstruksensparagraf6(Pedersen1928,s.28*),

somdogintetnævneromgennemsnitsberegninger("...atbesigtigedetil

hverbyellergårdbeliggendeskove,ogdennemforvissesvinsoldenat

taxere..."),ogdeterformentligdenneupræciseformulering,dergarigen
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30.Kortoverskovenhedernesomtrentligeplacering,størrelse(udtryktved

taksationen1662)ogrelativesammensætningafhovedtræarterneegogbøg.
Skovenhedernesnumreeroplyst,ogrefererertillisteiforbindelsemed

Skovfortegnelsen.
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1foreksempelSkrubbeltrangs:"Skoveneskulletakseresefterdetantal

svin.derkunnefedespáolden"(l978,s.110),ogMørups:"denskov,der

kunnegiveoldenfødefor24stykkersattest1l1td.skovskyld"(208).

Porsmosekvalificererudsagnetvedatindskydeet"hvertår"(s.93),hvor-

vedviertilbagevedAakjærsdefinition.Imodsætninghertilholderskov-

historikerneChristianGandil(s.285f)ogEilerWorsoe(l986,s.ll)sig

tiltaksationsprotokollernesordlyd,derklartang1ver,atderertaleom

vurderingafdetpotentiellesvinehold"ud1fuldolden",ogaltsåomdata

afsammekaraktersomdetraditionelleskovtaksationer.

Formigatseerdettesidstesynspunktindlysenderigtigt,menårsagerne

tildemangeusikreformuleringerskalformentligsøges1toforhold.For

detførste1destoreafvigelser,somtaksationerne1682udviser1forhold

tiltraditionen,ogfordetandet1uklarhedenmedhensyntildenefter-

følgendeskyldsætning.

MensMatriklen1662
-

nårenenmrkerneudelades
-

angiverensamlettakstpå

2989svinsolden,nårMatriklen1688(modelbøgerne)kunfremtil1636
-

en

nedgangpå45%.Dennereduktion,derogsåkendesfraandreegneaflandet

(Holsøe1933IpassimogFrandsen1983,s.Bl),erimidlertidikkejæsmt

fordelt,menspænderfrastorestigninger(Farnæs,Alstrup-skoveneogNr.

AlslevSkov)tilennedgangpåopimod95%(1førstogfremmestSønder

herredsskove).Demestmarkanteændringererdestoreskovesreduktion:

Klodskov600>410,HannenovogListrupHolt80>30,HesnæsogSundskov

500>100,østkystskovene(enhed25)590§109ogendeligenemazrkernefra

ialt720til280.Somviharset,lågennemsnittetafperiodensoldenàrtæt

påtaksationerne1661/62,ogdadernokkanpåvisesfaldendetendensiol-

dennængden(sekapitel5),mendennenetopikkesesatslåigennem1ni-

veauetforoldenårene,skalårsagernetilreduktionen1688næppesøgesi

skovenestilstandogydeevne.Dervarsnareretalecmenrentligningsnæs-

sigjustering.

SomdeternævntliggexMatriklen1662sskovtaksationsomhelhedtætpået

gennemsnitforsamtligeskove1oldenår,menbetragterviforholdetmellem

matriklernesskovtakeationerogdemaksimaleårligeoldentaksationer1nd1-

v1duelt,såledessomdisseskovforskoveroplyst1Skovfortegnelsen,kan

dettebilledenuanceresendel.Demaksimaleoldentaksationerliggersåle-
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des1gamemsnit123%overþÿ�M�a�t�rû��c�l�e�n 16629skovtaksationer(svingendefra
-

53til+l500%),hvilketdogikkekanundre,nårmanerindrer,atdernetop
ertaleommaksima(1mangetilfældefrarekordàret1653).Menhertilskal

lægges,atafvigelserne1forholdtildereduceredetaksationer1Matriklen

16821gennemsniter340%(fra-59til+1300%).Idetrekordåretssamlede

taksationsamtidig"kun"afviger69%fragennemsnittetforsamtligeolden-

àr,mådetaltsåkonstateres,atmangeafMatriklenl682stalliggerendog

megetlangtfraperiodensfaktiskeydeevne,ogatderikkevarnogetreelt

grundlagforengenerelredukt1on.

Betragtermanskoveneenkeltvis,opdagermandog,atvisseafjusteringerne
varrimelige.NårsåledesforeksempelAlstrupSundskovblevskrevetopfra

20til80svinsolden,vardetmedbaggrund1denfaktiskeydeevne,der

1653vurderedestilnetop80.Ligeledesudsprangnedskrlvningenafenemær-

kerneafdetforhold,atderesydeevnefaktiskvarovervurderet1Matriklen

1662,og1653-taksationenvarforeksempel45%mindreenddenne.Enkelte

reguleringersomdissesynessáledesatskyldesønsketomatbringetakse-

tlonerne1overensstemmelsemedvirkeligheden.Mendetlykkedeskunyderst

sporadisk.

Enmuligforklaringpånedskrivningenafskovtaksationerne1Matriklen1682

kanvære,atlivgedingetssagkyndigeforsdøjensynligobstruerede

matrikelkommissionensarbejde.Deudvalgtetakserbønderfikdermedrelativt

storindflydelsepåsynsforretningernesudfald,ogselvomdeikkemåtte

taksereskove1detsogn,hvorideselvvarhjemmehørende,havdedenatur-

ligvisenfælles1nteresse1engenerelreduktion.Skovtaksationenindgik

jo1detfremtidigebeskatningsgrundlag.

MistankenomvildtnesterensogskovridernesmanglendeefterkonmelseafRen-

tekanlneretsinstrukserskyldesenindberetningfradenlollandskelandsdom-

merMatthiesen,dersad1konlnissionen(Rtk.3l2.2,3/101681).Hanbekla-

gersigherover,at"Ud1voresinstruksmeldes,atholtsførsterenskal

følgemedattaksereskovene,ogskovrideren.DettekanV1ikkeerlange.
Thivildtmesterenogskovriderne,somer1hendesmajestætstjeneste,gør

altidudflugter".Nogetkunnetydepå,atderindenforforstvæsenetharvæ-

retenudbredtutilfredshedmedpålæggetcmaktivtattagedelimatrikule-

ringen.Fraandrekommissionerindkomnemligtilsvarendebesværingerover
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holtsførsteresogskovrideresuvillighed1atmødevedskovtaksationerne

(Rtk.312.4-5).IdenKaløskekonmissionsprotokolhedderdetforeksempel,

at"holtsførsterogskovriderfornemmervialdelesintettil".

Formåletmedheledetstorstiledematrikuleringsarbejde1681-88varattil-

vejebringeetsikkertgrundlagfordenungeenevældigestatsskatteinddri-

velse.Skovtaksterneomregnedessåledessomalleandre"herligheder"til

hartkorn,idet24svinsoldenækvivalerede1tøndehartkorn(efterændrin-

genafdenoprindeligeinstruksforøerne11684).Sanmeomregningsfaktor

varanvendt1Matriklen1662,mensNykøbinghospitalsskovesestraditio-

neltkunatværetakserethalvt,detvilsigetil48svinsoldenpr.tønde

hartkorn(Rtk.3ll.2l).Detvarengrundsætningformatrikuleringen,at

ligningsgrundlagetskulleværedenenkeltegårdsfaktiskeproduktionskapa-

citet.Foragreneblevsåledesdenhvilendejordfradragetvedhartkorns-

ansættelsen,ogdaskovtaksationerneafspejledesituationen"nárfuldolden

er",måtteenlignendereduktionforetagesher(jvf.f.eks.Nielsen1969,

s.l60).

Jegharikke1matrikuleringensefterladtepapirerfundetklareinstrukser

omfremgangsmådenveddenneberegning,ogmegettyderdaogsåpå,atsådan-

neikkeforelà(Rtk.312.1og312.1958-59samtCarlChristiansen1908-22

II,s.488-508).Ontaksationen1Fræersogn,Hellumherred,hedderdetsá-

ledes,at"enhvergårdeftersinandeliudsædtilregnetsinanpartudiden

tredjedelafoldingen,somtilhartkornansláes"(Rud.Sørensens.l26),og

Gandilskriver(s.285f),atredukt1onenblevforetagetvedhartkornsbe-

regningen.MenMatriklen1688angiverforFalsteretskovhartkorn(ekskl.

enemærker)på68,3tønder,hvilketnetopsvarertil24svinpr.tøndehart-

korn,sådettesynesaltsåikkeathaveværettilfældet.StendalPedersen

omtalerdefynskekommissærersproblemermedatberegneetgennemsnit:

"Hvadskovenestakseringerangående.daerdermedment.atkunnefordres

sámangenárfuldoldenkanblive.medenshvormangeårshvileskoveneskal

tillægges(sásomoftesigtildrager,atderejvorderfuldoldenførend

hverfjerdeellerfemteårogmodlængere).detstillesudialunderdanig-

hedtilhanskgl.majestætsegenallernàdigsteresolution"(citats.42af

MB531).Imodsætninghertilmenteman1denKoldingskekommissionathave

løstproblemet.IenindberetningfraJørgenGrubbeogJensJuel7/121686

hedderdetnemlig,at"Skoveneeransetforsåhøjtdemestkanføde,
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narfuldeldener.dogejderafudenden3.partberegnettilnarckem1

betragtning,atskovenesjældentbæreroldenudenhvert5.eller6.ogvel

flereår"(Rtk.3l2.5).Nedslageterimidlertidforetagetomvendtpropor-

tionaltmedskovenesstørrelse,"mensdeejere.hvorderikkunerlidtskov

ogderforkanhavedesmerefordelafoldm,nárdenfalder,ernogetbedre

anset.enddeejere.hvorderernmngdeafskov,ogmáforundeoldenenbort

foren
føje_t:Lng,helstnárderergodolden".

Herharvialtsåformentligdengennemsnitsbereg-ning,somAakjærsanmen-

blandermedskovtaksationen.SanviharsetsketedenimidlertidpåFalster

hverkenpåtaksationensellerhartkornsansættelsensniveau,menGandilhar

nokfat1nogetcentralt,nårhanunderstreger,atskovhartkornet"talte

mindre"endagerhartkornet(s.285f).Hanhardogmåskekommissærinstruk-

sensparagraf41tankerne,ogdenomhandlerikkeskovskylden,menagerjord

1skoven,derskalskyldsætteshalvt(Pedersen1928,s.32*).Imidlertid

synesdenautaltereduktionafmetligeledesatværesketpå

skyldsættelsensniveau,menefterhvilkeretningsliniereruklart.

Skovhartkornetvar1Matriklen1688somnævnt68,3tønder(90,0inkl.ene-

markerne),menden"skovskyld",deranføres1denendeligematrlkelproto-

kol,erfordetførstemegetspredtogfordetandetmegetlav.Oplagte

skoveognesomValse,Nr.VedbyogAstrupersáledes
-

ligesomheleGedsør
-

sletikkesattilskovskyld,mensEskilstrupsognafuransagellgegrundeer

skyldsathøjest.Densandedeskovskyldudgør5,24tønderhartkorn,hvilket

kuner1/13afskovhartkornet,ogindregningafetsålangtåremàlmellem

oldenårene("hvileper1ode"),villeværeudenhold1realiteterne.Dethar

ikkeværetmuligtatfastlæggebaggrundenfordennetilsyneladendehelt

vilkårligeogganskeubetydeligeskyldætning.Denharingenrimeligrela-

tiontilskov-taksationogskovhartkorn,sanigenkun1begrænsetomfangaf-

spejlerskovenesfaktiskeydeevne.Itabel5visessognevishenholdsvis

skovhartkornet1662og1682samtskovskylden1688.

Konklusionenpådenneundersøgelsemåaltsåblive;atDenstoreMatrikels

skovtaksationererdetdårligsttankeligegrundlagforvurderingafskove-

nesstørrelse.Endvidereatdegenereltkun1begrænsetomfangafspejler

skovenesabsolutteomfang,mendogkangiverimeligemalforoldenskovenes

relativestørrelser.Skalskovenestilstandogydeevnevurderesmeredetal-
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jeret,mådetistedetskevedinddragelseafdataforderessamledeproduk

tion
-

idetomfangsådanneforeligger.

Tabel5:Skovhartkornogskovskyld.

SognSkovhartkorn(td.)Skovskyld(s.)
M1662M1688M1688

'ringsted4,794,7525

Ønslev26,2519,08

Stadager
-

4,1733

Nr.Kirkeby1,O0,7933

Brarup2,924,1728

Vålse10,0011,67

Nr.Vedby0,921,50

Nr.Alslev22,211,8300

Torkilstrup2,923,4233

Gundslev0,671,2567

Lillebrænde1,920,8300

Maglebrænde2,670,25

Eskilstrup4,832,0467

Astrup20,834,17

Horbelev25,834,75

Falkerslev
--

Horreby
--

Karleby4,171,6783

Nr.Ørslev3,500,5875

Sdr.Kirkeby1,25O,33

Sdr.Alslev0,135

Systofte1,50
~

Idestrup3,830,63

Væggerløse1,000,17

Skelby0,04

Gedesby
~

0,O4

sum143,4td.68,3td.24td

+

enemærker30,O21,7

summasummarum173,4td.90,0td.
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SKOVENESGEOGRAFISKEPLACERINGOGSPREDNING.

Somdetfremgårafdenkartografiskerekonstruktion(fig.23-25)varFals-

teri1600-årenerelativtskovrigt,ogArentBemtsenharnæppeganskeuret

1sinkarakteristikafdefalsterskeskove:"Atderikkunfindesmádelige

småskove,sáatikkenogenort'erbegroetmedsåvidtløftigstorellerme-

genskov,atdenformedelstoverflødighedkanholdesforunyttig.Mender-

imodersnartintetsted,somjohaversinbelejlige,btugeligeskov:hvil-

ketligervissomdeejereafvidtløftigstørrelsesáeredeikkehelleraf

moradser,ødepladserogunyttigekrat"(I,s.115).

»- 

31.Skovløsebyer1652-1685.
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Heltjæsmtfordeltvarskovendogikke,ogselvomdeflestebymarkerfor-

mentligharværetbegroetmed"unyttigekrat"(dvs.underskov),varvisse

områderklartforfordeltmedhensyntilskov.Påfigur31erangivetdeby-

er,hvorderiingenafdebenyttedekildereromtaltskov.Pågrundlagaf

dettebilledevirkerVæggerløse-præstensbeskrivelseaf,athan"borpåen

aldelesskovløsegn"troværdig(PKSA8,26/101672),ogmensdeflesteaf

NørreogSønderherredsbyerhavdeunderskov,måGedsørsskovløshedbetrag-

tessomnotorisk.

Dereridenlandbo-ogbebyggelseshistoriskeforskningenskandinavisk

traditionforopdelingafkulturlandskabetigeografiskezonerbetingetaf

forskelleisubsistensmåderogdyrkningssystemer:slettebygdenkarakterise-

retvedagerdyrkningensdominansogringegræsningsmuligheder,skovbygden

vedafhamgighedenafskovensprodukterogetstortkvægholdogendeligris-

ellermellembygdensomstødpudemellemdetohovedzonersrespektivemangel

påtræ/græsningogkorn(bl.a.Christensen(Hørsholm)Is.28f.,Ahlmann

1923,Campbell1928,s.15ff,Dahl1942ogSjöbeck1927).

SvendGisseldokumenterer,atstoreområderpåSjællandidet16.århundre-

dehenregnedestilentenskovbygdenellersletten,medderaffølgendefor-

skelleiskyldsætningsmønstret(l968,s.232ff).Dennesammenhængskalne-

denforbelysesforFalstersvedkommende,mendetmåindledningsviskonsta-

teres,atderidet17.århundredenæppevarsåskarpestrukturelleskel

mellemforskelligebygdeformerher.KuniheltsmåbebyggelsersomHalskov,

Gåbense,OrehovedogSkjoltrup(9gde.)forekomalsædebrug,derbetragtes

sometsærkendeforskovbygden(Frandsen1983,s.116:Campbells.15f),

ogdevarnetop"nyebyer"anlagtiområder,derstadigi1600-årenevar

kraftigtskovbevoksede.Hvaddeøvrigeforskellemellemskov-ogslettebyg-

derangår,viserdetsighurtigt,atbegrebsparretikkeiegentligforstand

kanbrugesomfalsterskeforhold(jvf.f.eks.husdyrholdetsjævnefordelig

omtaltikapitel2).DervarsåledesikkemarkanteforskellesomiSkåne

ellerpåSjælland(mellemHedenogdenordsjællandskestorskove),mensko-

venevarderimod,somBerntsenrigtigtbemærker,temmeligjævntfordelt.

Detvardaogså
-

somdetfremgåraffigur32
-

demellemstoreskovetakse-

rettilmellem6og20svinsolden,derdomineredeoverskovsbilledet,og

ikkeegentligestorskove.Ikkedestomindrevarderforskelle
-

førstog
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fremmestmellanGedsørogrestenaføen,ognetopdisseregionaleforskelle

erdetvigtigtathaveforøje1denfølgendeanalyseafskovbrugetsrolle

1landbruget(kapitel5).
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32.GruppedelingafFalstersskoveefterstørrelseiflg.taksationen1662.

Otteskovetakseredestilmellemlog5svinsoldenosv.

SKOV%SKYLDSÆINING.

Delandgildeforhold,derforallejordejeresgodsoplyses1Matriklen1662,

varikkenødvendigvisdáckendefordendagældendesituation,men

afspejlede1vidudstrækningenhistoriskvirkelighed.Blandtandetre-

videredesjordebogen,dervargrundlagetforlandgildebetalingen,josom

nævnt11663.Gennemstudietafsådanneoftemegetkonservativeafgifters

sammensætningoggeografiskevariationerdetimidlertidmuligtatslutte

tilbagetildensituation,dervarderesoprindeligefunktionsgrundlagz1

denneforbindelseeksistensenafskov.Herskalikkeforetagesensådan

"arkæolog1sk"undersøgelseafdenfalsterskeskyldsætning,idetjoskovenes

eksistensogbeliggenhedforundersøgelsesperiodensvedkommendesåmeget

bedrekangodtgøresmedandremidler.Istedetskaldetsøgesbelyst,om

eksistensenafskovaltidsættersigspor1skyldsætningen.
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Deenkeltepersiller.

Gennemdet16.århundredesynesderatværesketengenereludviklingfra

bøndernesafgiftsbetalingforrettentilendelafskovensressourcer(for

eksempelbiændselogolden)tilenbetalingfordenkonkretemodtagelseaf

disse(proportionaltmeddemodtagnemængder
-

skoven).Endnui1600-talleteksisterededog

afgiftsform.Bymændene1Kippinge,Nr.Vedby,

Alstrupbeklagedesigsåledesi1653overet

"giverskovleje,ogfårlidetgodtigen"(NHT

f.eks.antalletafsvinpå

relikterafdenoprindelige

Lommelev,Lundby,Sundbyog

forbudmodskovhug,idetde

4/101653),ogallerede1586

havdeGedsørsbeboereklagetoverskovenesfredningmedentilsvarendehen-

visningtilderes"skovleje"(KB8/101586).

Sombetalingforrettentilfritbrændselkendesfratidligereperioder

isærhavre,får,lamogpenge(Gissel1968,s.239),menogsåbygforekom

somafgiftafskovherligheden(KB3/41631).Lamkendessomlandgildepersil

isæridetrelativtskovrigeNordfalster,menomdetertildetteellerde

øvrigeafgiftselementer,atbøndernesskovlejeskalknytteseruvist.Det

skaldogbenærkes,atkunlam,derikkeindgikien"teje"(fast
-

lokalt

varierende
-

sammensætningafsmåredslernelam,gæsoghøns)kanopfattes

somskovbetaling(Gissel1968,s.70).

Spørgsmåleterså,omdepågældendebøndervirkeligsvarededenneafgift.

Aflensregnskabet1652/53fremgårdet,atenrækkebønderpånetopdenne

egnefterskovenesrebning1607fastfiklandgildenafkortet,fordideres

rettighedtilfritbrændselveddennelejlighedvarblevetinddraget.

BlandtdissevarNielsFynboiBrarup.Hanskulleudtrykkeligbetale6

skæpperhavre,1lamog2høns"forskovhug",menslapaltsåfordet.

Disseformelleherlighedsafgifterhavdesåledesidet17.århundredeikke

længerenogetreeltindhold,oghelttydeligtgælderdettelandgildepersil-

len"læsved".IJordebogen1569optræder20læsvedsomennonnalgårdvis

landgildeydelse,ogdenmåantagesathængesnævertsammenmedherligheds-

rettighedertilskoven,idetbøndernesadgangtildenneformentligdavar

væsentligtfriereend100årsenere.Deharaltsåantageligårligtkunnet

leveredetnævntelandgildevedafegneskovparter.Medbegyndendeind-

skrænkningafskovenesarealogøgetkontrolmedbøndernesvedforbrug
-

hvorpåf.eks.rebningen1607kansessomudtryk
-

mådennepersilimidler-
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tidværekonverteretellerafkortet.I1593konverteredestilsvarendeland-

gndeved1Koldinghuslentukomogpenge(RB17/121593),09degodt

2000lasved,derstadig1662optrædersanjordebogsindtægt,sesdaogså1

lensregnakabernefestatværeþÿ�aû��m�r�t�e�t�. Bftereounbønderneikkelangerehav-

defriadgangtilbrændsel,skulledealtsåhellerikkesvareafgifteraf

det.

Imæsved 

 
33.Byer,derendnuiundersøgelsesperiodenprincipieltskullesvareland-

gilde1formafved.
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Omfangetafdettelandgildevederimidlertidiøjnefaldende.Jordebøgernes
2268læsliggerslottetsbrændeudvisninger,somdekendesfra1670erne,

snublendenar(sekapitel5).Endviderekandetvedomregningafdeenkelte

persillerienrækkestikprøverkonstateres,atvedetikke1Matriklen1662

erregnetmedidetsamledelandgildehartkorn,selvomdetaltsåanføressom

landgilde.OmlandgildevedoplyserArentBerntsen,atdetnormaltblevsat

til1/8eller1/12td.htk.pr.læs(II,s.194),ogjordebogsydelsernevar

på9,12eller18læspr.gård,hvilketefterdenlavetakstgiverhen-

holdsvis0,8,1,0og1,5td.htk..VidereskriverBerntsendog,at"ved,

somaleneagesafbønderne,regnes:Lkke",sådeternærliggendeattro,at

detteved,deriprincippetvarenforældetjordebogsydelse,i1662opfat-

tedessomdettilhovægterudvisteborgeved.Affigur33fremgårdengeo-

grafiskefordelingaflandgildeved,ogatdenneikkevaridentiskmedbor-
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34.Byer,derskullesvarelandgildeiformafsvin.
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geved-byrdenkanumiddelbartkonstateres:foreksempelindkaldtes1654alle

Horrebysognenmxdt11ægtafslottetsved(Sl-IT5/101654).Nårdetoved-

ydelser1662tilsyneladendeerblandetsanmen,mådetaltsåbetragtessom

ennærliggendefejltagelse.Udoverlandgildevedetforsvandtiøvrigtvedre-

duktionen16631800hunlestager,somSystofteskulleyde,mensanligeledes

havdeværetafkortetdetforegåendetiår.

Ogsårettentilatfåíndbzaudtsvinpåoldenbetaltestidligeremedfaste

årligeydelser,afhvilkederendnu1undersøgelsesperiodenvarspor1her-

lighedsafgifterne.SvendGisselhar(1968)beskrevetdissebetalingerfor

oldenherlighed1det16.århundrede,menkonmerikkehernærmereindpå

udviklingenfrarettighedsbetalingt1lbetalingforfaktiskindbraxding.

"0ldensky1den",som1det16.århundrede-varenfastårligafgiftforret-

tent11atindbramdesvinpåegneskovparter,står1forbindelsemedde

gårdviseskovtaksationer,derforeksempelfindes1mageskiftebesigtelser

ogskøder.Ydelsenforskov1:1110svinharsåledesnormaltværet1bolsvin

1landgilde,menallerede11500-talletkunneistedet1oldenårydes1

brændevin,ogandreårkonverteredesdentilblandtandetpunge(Gissel

1968,s.65ffJvf.ogsåKB7/121635).Medstadigmerevidtgåendere-

striktioner1bøndernesadgangtilskovenerudviklingengået1retningaf

defasteafgiftersafløsningmedbetalingvedindbranding,ogArentBernt-

senknyttede1650udelukkendebegrebet"oldenga:ld"tilbetalingforaktuel

indbraxding(II,s.102ogl32).

Figur34viserdengeografiskefordelingafde1662principieltydede56

landgildesvin.Deanførte"svin"máudfrasammenhængenbetragtessom

"bolsv1n",derligesombolgaltesettestil3td.htk.modfedesvinenes1

td.htk.ogbrandsvinenes1/2td.htk.(BerntsenII,s.180f).Dissevær-

diforskelleskyldtesformentligbolsvineneslangereopfedning,derkanvære

sketpåstiogikketilskovs.Ientingbogsnotits1654omtales"sv1nene"

daogsånetopsom"bolsv1n"(NHT13/61654).Bøndernefremlagdeherpåri-

defogedensforanledningenudskriftaf1 kabet1630sombevispå,at

de,idetdehverydede1bolsvin1landgilde,kunskullebetalehalvolden-

gældafderessvin.Ogatdetteersket,frangåraflensregnskaberne.Efter

jordebogsreformenoglandgildereduktionen1663skullekronenårligt:modtage
46landgildesvin,mennedslaget1oldengældensesikkefortsatefterdette
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tidspunkt.Manmåantage,atbøndernevedreduktionenharfåetandre_kom-

pensationer,ogatydelsenaflandgildesvindervederblevetrevetendeligt

bortfradensfunktionsgrundlag.Nogenklarforbindelsemellemdisseolden-

skyld-relikterogdeaktuelleindbrændingersorganisationiundersøgelses-

periodenkaniøvrigtikkekonstateres.

UdoverdenævntesporafskovskylderEgenseiMatriklen1662sattil6

mark1"skovpange",derogsåmåopfattessomenreliktudennogenaktuel

betydningforbyensskovrettigheder.Enandenmulighedkunneimidlertid

være,atderertaleomdetbeløb,somEgenseårligtskullebetaletilVål-

sebymaxdforgræsningsretteniVålseResle.Menatetsådantskullevære

opførtiMatriklen,synesikkeumiddelbarttroligt.

Skovgræsningenharmåsketydeligereendskovbmgetsøvrigeelementersat

sigspor1skyldsætningen.Detersåledesenalmindeligtaccepteretanta-

gelse,atsnørlandgildeindicerergodegræsningsmuligheder
-

ogdermed

eventueltskov.SenesterdennesammenhængafKimVestergaardpåvistforen

rækkenordsjællandskesogne(s.76og84ff),ogogsåforFalstererden

klar.IØnslevogTingstedsklageoverNykøbingsgræsningpåKlodskov1671

(sekapitel5)kædedesgræsningsrettenogsmørlandgildenudtrykkeligsanmen

(PKSA5,8/51671),ogpåsammemådemålandgildekøer'tænkesatafspejlede

lokalegræsningsmuligheder(sefigur35).

Skovogslette.

Nårlandgildemønstretskalrelaterestildetiforvejendannedebilledeaf

Falstersskovbevoksning,mådetfordetførstebexrærkes,atydelsenaf

bolsvinidetvæsentligevarkoncentreretomdeskovrigeegne(figur34).

Deøvrigetyperlandgildesvinvarspredtpålokaliteter,der:Lundersøgel-

sesperiodennokhavdeskov,menikkekankaldesskovrige,ogdeterdaogså

karakteristisk,atnetopbrazdsvinikkesjældentforekomsomlandgildeper-

sil"påslatten"(Gissell968,s.67).

Landgildevedettilhørteisagensnaturentid,dabøndernehavdefriskov-

benyttelse(Christensen(Hørsholm)I,s.76),ogviharset,atpersillen

blevafkortetidet17.århundrede.Billedetpåfigur33gælderaltsåen

historisksituation.IgenerområdetnordforKlodskovberørt,ogendvidere

detskovrigeVàlsesogn,flereandrebyer,derendnuiundersøgelsesperio-
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denhavdeskov,samtdeabsolutskovløseØsterKippinge,ElkenøreogSdr.

Tåstrup.Detharikkeværetmuligtindenfordenneundersøgelsesranner,at

undersøgeihvilketomfangdissebyerfaktiskhavdeskov:L1500-tallet,men

detvilforhåbentligkunneafgøres1forbindelsemedetigangværendeskov-

historiskforskningsprojektmedsåvelgeografisksomkronologiskstørre

spændviddeenddetforeliggende.

þÿ� û�û��q�ë�è�í  

 d

35.Byer,derskullesvarelandgilde1formafkøerellersmør.

Endeligviserfigur35etvistsammenfaldmellemsmørlandgildeogskov.At-

tererdetområdetcmkringKlodskovsamtnuogsåskovenepåOrehovedog

Farnæs-halvøen,derdominerer.HertilkonmerendvidereOreogNæs,derhav-

degmsningpåSundskov,samtHasselø.Denneøhavdeøjensynligetbewde-
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l1gtkvægholdogendertilsvarendenælkeproduktion.Flereårgræssedes

kreaturerherfrapådenlilleKalvø(!)eller1enemærketLindeskoven,

hvorforderbetaltessærskiltmedpenge(jvf.LRogAR).Andreforholdend

desærligtrigegræsningsmulighederkansåledeshavegjortsiggældende.

ForeksempelsesHasselø1det16.århundredeathavehaftensærstilling

medhensynt1lhoveriligesomKraghave,ogdetkanhaveinflueretpåde

øvrigeafgifter(HjelholtI,s.lO5).Alenedenkorteafstandtilmarkedet

1Nykøbingkandogformentligogsåforklaredennespecialiseredeproduktion

(jvf.f.eks.Jonges.383).

Dererenslåendemangelpåoverensstemmelsemellemsmøzydendebyerogby-

er,dergavkøer1landgllde.Forsidstnævntesvedkonmendesesdogligele-

desenmarkanttendenstilsammenfaldmedrigegræsningsomràder,ogsáledes

1v1dudstrækn1ngmedlokalestorskove,menIdestrupsognssærligeevnet11

atsvarelandgildekøer,måforklaresmedgræsningenpåBøtø.Atdepågæl-

dendebyer1undersøgelsesperiodenharhaftgræsníngder,kanimidlertid

ikkedokumenteres(sefig.84,s.190).

Vedbebyggelseshistoriskeundersøgelsersluttessom

sætningtilsubsistensmåde/kulturgeografi.Vierher

ogkankonstatere,atnokvarf.eks.eksistensenaf

udsætningforydelseaflandgildeved,mendenvar

nævntoftefraskyld-

gåetdenmodsattevej,

skovennødvendigfor-

ikkeentilstnakkelig

forudsætxing.Vedkortlægningenafforholdetmellemskovogslettekan

landgildevariationersåledesværeenværdifuldledetråd.Menandrevariable

måsåv1dtmul1gtinddrages.

Nårlandgildemonstretretklartudskilleren"skovbygd"foros,mådetså-

ledestagesmedstoreforbehold.NaturligvisvarVàlseNakke,Orehoved,

FarnæsogKlodskov-områdetrelativtmereskovrigeendstoredeleaføen

iøvrigt.Menfordetførsteoptræderf.eks.destoreostkystskoveikke1

dettebillede,ogfordetandetvarøen
-

soulviharset
-

tenlneligjævnt

bevoksetmedskov.Enegentligopdeling1sletteogskovsynessåledessom

tidligereanførtikkeaktuel.

Etenkeltaspektafdenneopdelingskaldogdragesfrem.SvendGisselnår

nemlig1sindisputats(om1500-åreneI)fremtil,atskovbygdenvarhøjere

skyldsat1forholdtiludsædenendslettebygden(s.240),ogdetsynes
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umiddelbartatstå1modstridmeddetfalsterskemateriale.Foreksempel
konkluderedeþÿ�k�C�l�1�l�'�l�1�1�S�S�E�I�`�9�I�`û��8 16831forbindelsemeddenpåståedehøje
skyldætning,at"sábefindesFalsterlandmegethøjtskyldetgodsatvære.

ogjordenderimodhelslet,thidetmesteerskovjord.somgivekunringe
sæd"(Rtk.2244.l92).Herfrelhaavesaltsåagerensdårligevilkår1skovrige
egne,ogdetsynesogsåklart,atmarkerne1sådannevarendelmereurene

endandresteder,ogharmåttetafgive1kkesålidtnæringtildeskyggende
træer(Matthiessena.l42).

Nårskovbygdenvarhøjereskyldsat
-

oghøjerevurderetvedsalg
-

end

slettebygden,skyldtesdetdaheller1.kkeagerdyrkningensmuligheder.
Tværtimodhavdenetopdesærligeherligheder,somskovenebødPå,ærenfor

dennehøjeværdi.Men1detomfangbrugsrettentildisseblevfratagetbøn-
derne,faldtfæstegodsetsværdinaturl1gv1s_t1lsvarende,ognårstortset

kunagerenvartilbage,blevdetoprindelige
-

ogfastholdte
-

landgilde-
niveauforhøjt.Gisselgiverdaogsåeteksempelpånetopklageroverfor

højtskyldsatskovgods1forbindelsemedafbøndernesskovret-

tigheder(s.239).Nårdetfalsterskelandgildeniveauvarforhøjt,erdet

såledesblandtandetidetbegransedeskovbrugatårsagenskalfindes.Fal-

stersvaredeeåatsigeskovbygdenslandgildeudenlmxgereatnydedens

fordele.

VEGEIATIONEN.

V1harkun1grovetrækkendskabtilskovenesflora,ogforstbotaniske

slutningerpågrundlagafdethistoriskekildematerialemågenereltforeta-

gesmedvarsomhed.Daartssenimidlertidvarafafgørendebe-

tydningforskovenesudseendeogbrugsværdi,skalenundersøgelseafisær

detrelativeforholdmellemdetodominerendeoverskovstzæer
-

egenog

bøgen
-

forsøges6.

Somdetses(affig.30,s.61)varbøgeskovendominerende,menegenvar

repræsenteretoverdetmesteaføen
-

ikkemindst1demindreskove.Dette

forholdkanantageligforklaresmeddetrelativtmindregræsningsprespå
storskoveneendpåvangeskovene,idetkvæggræsningsynesathavehaftten-

dens1:11atfavoriseredeungeege,menssvinpåoldenvarenfordelfor

bøgevegetationen(HelgeVedel,s.2l8).Detskyldesblandtandet,atman
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bevidstholdtdeskyggegivendebøgebortefravangeskovenesløvenge,men

ogsåategenbedreendbøgentåltekretaurernesbid,ogletterevar1stand

tilatskydefrastødet(sammes.215ogWorsøe1979,s.19).Detskalfor

enordensskyldbemærkes,atdenpåfaldendebøgedominansistorskovene

(Klodskovogøstkystskovene)understøttesafsamtligekilder.

_4.3-Fagus.
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36.Bøgmedmodnefrugter.IllustrationfraSimonPaullisbotaniske

hovedværkfra1648FloraDanicaellerDanskUrtebog.

Dersynesathaveværetenmarkanttilstedeværelseafeg,somstemmerdår-

ligtmedetudsagnfra1680om,at"herudiamtetkunringeegeskover..."

(PKSA15,udateretmemorialang.detødegods).Detkansåledeskonstate-

res,ategiperioden1671-84udgjorde1gennemsnit24,1%afdeårlige

tømmer-ogbrændeudvisninger.Intettyderpådenandensidepå,atege-

overskovskulleforekommehyppigereendbøg(såledessomWorsøe1986,s.24

synesatmene)
.

Vedsidenafvoksnebøgeogegeoptræderofteungetræermedbetegnelserne

risbøgeogrisege.Mestalmindeligtblevdebrugtsomgærdestaver,
menkun-
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neogsåfindeandenanvendelse,foreksaupelsomvogntønmerogsågarsan

r.Størrelsenvardahellerikkenødvendigvisheltubetydelig.
Derfindeseksemplerpårisegepå15alenshøjde(ca.91/2meter)(Pr.
Chr.(V)sBr.II,s.543,6/71646).

IfølgeNørreherredsSküvtaksationsprotøkol1682vardenaltdaninerendeun-

derskovsvegetationtjørn,hasselogel.Afdissehardetoførsteforment-

ligoptrådtsom
egentligunderskovblandetmedoversløovsvegetation,mens

ellensnarerehardannetselvswxdigebevoksningerrundtom1markemes

mangelnosehuller,idetdenstillerstorelyskrav,ogsomdenenestedanske
tzæarttalerathaverodsystemetäcketafvand(SørenØduu,s.193ff).
Ellemosercmtalesdaogsåjævnligt,ogenkeltestedernamesask,elmog
skovabild,samttælleligoftedesærligtsydøstdazskearteravnbøgognavr.

Endeligforekommernavnet"Hyldeholten"1Sundskov(H(SA17,1672).Iet

paromgangerekvireredeSophieAmalieendvidereblandtandetbuxbcm,avnbø-
geogdenslagstræer,"diebreiteBlätterunddickesLaubgsben..."(7)
fraFalstertilanlæggelsenafhavenvedSophieAmalienborg(PKSA,RB1670-
72,s.320fog1673-83,3/101678).

Fordenævnteunderskovsartergælder,atdetrivesbedst1relativtlysåbne
skove,ogderforidaghyppigtfindes1egeblandingsskov(DN6,passim),men

derkanikke1detherforeliggendematerialekonstateressærligemønstre1
forholdetmellemover-ogunderskovsvegetation.Tværtimodmådetumiddel-
bartundre,atisærdeheltbøgedomineredeøstkystskoveifølgeudvisninge-
rullernesmeddelelserom

vedhugstenvar
storleverandørerafnavzved,der

isæranvendtessomvogntømmer.Forklaringenpâ,atetsålyskrmavendetræ
somnavrharkunnettrives1bøgeskove,måformentligvære,atogsådisse1
periodenharværetganskelysåbne,bl.a.1græsningensinteresse.

SKOVENESÅl'.-MENETILSIBND.

Etfremtrædendetema1alskovhistorieerskovenesødelæggelse
-

eller1
detmindstekraftigereduktion

-

1nyeretid.Idetteperspektivmåenun-

dersøgelseafdefalsterskeskovestilstandogudviklingen1dennehave1n-

teresse,mendaperioden1652-85erforkorttilatdybereliggendeudvik-
lingstendenserkanerkendes,skalvi1detfølgendeoverskridedissekrono-
logiskegrænser.
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37.Benderpåmarkarbejde(høslet?)1ettypiskeksempelpådetgamlekul-

turlandskabmeddetsfuldstændigesanmensmeltnzlngafeng,ager,kratskovog

overskov.Tegningfradet18.århundredessidstehalvdel,sansædvanligvis

tilskrivesC.A.Lorentzen.Frederiksborg(A6373).

Chr.Vaupellskrevi1862,atFalsterskyst150-200årtidligereoveralt

havdeværetskovbevokset1:modsætningtilsiblationenpåhanst:|.d.Dette

billedesvarerdårligtmeddenherforetagnerekonstruktion,menmonikke

forklaringenskalfindes:Ldet17.århundredesgenereltlidetpålidelige

kortmeteriele.Hanbyggerblandtandetsinundersøgelsepåkortstudier,og

densituation,hanbeskriver,svarerganskegodttilden,somFranciscusde

I-lammershaimb(figur38)viserpåsitkortfra1676,somlangtfraernogen

troværdiggengivelseefforholdene.

GregersBegtrupkunnetilsvarende:L1806(monikkeførstogfrexmnestpå

grundlagafBBITIÉSEHogPontoppidan7)berette,at"Falsterharværetmeget

overflødigforsynetmedSkovogalSlagsVildt",menatmegetsidenvar

forhuggetdelsvedhovedgàrdsudvidelser(efterkrongodssalget1766)ogdels

vedgræsning(s.778).Denskovreduktion,somhanbeskriver,másåledes1

detvæsentligehenlæggestildet18.århundredessidstedel.Idetfølgende

skaldetimidlertidundersøges,hvorf denangiveligeskovødelæg-

gelsevar100årtidligere.



Kapitel3

LONGino

6

' '
11|<.1\1"'1 ~1111nu111.11

_
-> `

1_

E
~1

þÿ�w�t�g�gû��w�-   
W

.

H
__

 .; ~ «-
'

-
^\

__

þÿ�É�f�g�aû��f�ë
:~ _ 

'

_

_.. q_»
_

+

 fo; M,
;..41 :`». ;m§§~.?_ . 

u.%_;_
<9.

. 44
åq

»

-

Y

"
'_,-- _

 " _QQ
_

;1 ,.,;1,u \_\*Æ___. '..
'

g-4:1 
4

*.
_`

Q5
~1

1-I,
-||.A.,.$.=Q Q,

É' ;H _|f
 _-þÿû��æ

'

Ãínå.,ç
 

'

4
__1ff5""* *..

 __
_

 -æwëi
_

41.-.
_.- 

 
-"

I

X =:-

*!.Jê:É\-.._=\.h :_.3:_ 
.._=\

.h :_.3:_ g å:-| 
.-<~_1_h"~*9'+- S

'

L6
W

-

_;_ 
-_A_ "

_:"'-_51.:4(44Ä.I_pl.ø-f QÆWÄ : °H1f
 

"""H-Lr'_

:www 
.,- \ 7-'« °9*--Fri;

"

'*'1\f~>.% 
-

I!""'Q' --
'

-»\_;-,-Q4- ,J_4I-
(_-'H

1. 
.",,_f";

__<_`

**
 

§ =.="e_'_*f~~w""*",'"'f'Kf@f'\_) 7"*n...,"1'zr=
*

qII
4G

V'E
|D_.i.X-lnlfl44.I,

.|.l.
:N

O

 1 -I
W" qgi;U4

1
þÿ�qû��i

444 f-'\.`g
eveH;

'_

eu11+il 'f4§%'Ö"Å
i

æ'WW
Å

§*'V

1 
ðe

åh?
;

W:-|
u

ÅLÅN'W:Å
°
$ AQ?

Q

nuJIDCLWYI"I
ll

Årnlu

CM-I

.....â" fnp.1.4;

4 QQ
JSæ

e1`+**&É''Ege
Ju-+.;''W

\

V`|

þÿ�å�øû��l

fi!

H

1
1°*'*"r

þÿ�s�f�h�f�l�i�iû�
þÿ�s�.�,�,�:�.�.�:�.û� Ql

Ö;

'í\§_*.'æ:. +
'hf

3
1 141

Il

|`1fh|"' 11"

sl;,Laåxw,
aåxw,

"§!"il'"+Q

G'1e:'få 
Q1Qfn

Hflllâu
:Q

1
|C

1
n*"°~\|H 
isåàf-c\\`,\
nvår '

494
xl

/`<\,_A

-KM:
`-*

eæn.
iallQ

::::1:::::33;;1

=|ig
n

Q1l4

,.Æ.ä*. _~*-
:J 

"
,44

1
O '*-'

4
J' pI

I

,ç
fr

i§-l*< 41
 _ifQ1e4Q

HÉçrul;
~.f~

4`
4âqaf.-Q

'Q
 ~^§f1& -H

«.
"Ö11 1

I

` /_c*a|

i1:-l'-Q."""tJ'|"l
W

r-,
 

<<>_,
-'*

H_>~:-:jp
.

'_'H

,_{ §`\_ 
'fI.-1

'Ä
__.

-_

 5
-_»If"* 

''

'Q-Q, _l
þÿ�vû�

 
___

'_,«
_L

 G*'1-"°
'

"Rf 1104f-5.
-' -

''

 if"
" 

' U
*
 3

gi'44 ` _

4O4Q
_'

ti
-

lv' Q
'

 H-
f

fe1MH4"wii ~B'-

::
 

.
1 -

Qe
 

_

*--"-
«
  _ '

 -' _
_-.--._..-___'~'v.=~f§.' -~

Q',

--
'

 *
:_ .

UI-

_'__U

_. '
......`.**`~- 2

`

.**
`~- 2 _

_
,-

°*--

'_
'

 HÅ" 'HI
g^'~?-

I

-

E? *
-il4% 'Q

-

'W a åh1: Q?_n§4
4

 _:tv '3 _
JM'~"~2*-n Hzøhrzfklfe u'^

-

 

I
`

V.
-^

 '|Ö;7.

L

É
"

id; 
'Æ'`*4 _

QQr-_ 4
'

Q. F"f-

'ea
 ~

 _.
'Q

-'
-

=e -+=~ 
~

F  -:.:
~

P
A4  F 

"""'
'

:r -'\ 
l

* I'
_1_,  _ 'fL*

*

,j.- =P3:år
,;»

;§Q. '
 

I
'

Q
E'  e.

'

A:1 _  ll;
`

 
4

___-,_,  H*4G4 
{

 
.§3l

à1Q\ç:-. J~%§§,f__i1_

Q__ 4,

f
.

 Q! År:
5

C
 ..

__ ,,;
år

'
I  _` FA
.

.
-

..`

1 
"I"I'--

I
'

g
V'

,~-.'-_._
_.

_

xxxvf.
M

Long1°-råqnçi
.

38.FranciscusdeHumnershaimbsFalsterkortfra1676.Korttegnerenblevse

nereoverkonduktøcrveddenlollandskematrikelkoumission,der1682også
måltepåFalster,menhansesikkeathavehaftkontaktmedChriatofHoff
mann,oghanskortlader1forhold1:11dennesmegettilbageatønskeDet

kongeligeBibliotek.
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Allerede11570erklæredesFalstersskoveatvære"såremeget...forhugget

ogildemedfarne"(OCDI,s.538,5/81570),og28årsenereudtrykteenke-

dronningSophiebekymringforskovenesfortsatteevnetilatleverebrænd-

se1(Soph1eskopibøgers.228f,27/51598).Imidlertidvardet16.og17.

århundrederigepåsådannebekymredeudsagn,der1envisudstrækning

snarestmåopfattessomideologiskbetingedemanifestationerafkongelig

jagt-ogejendomsret.Skoveneeraltsånokblevetmindre1perioden,men

veddenudvalgteprins'død11647fikdetrodsaltstortsetalleprædike-

tet"vedmagt"(kvittansiarumsbilagtilLR1647/48).Dognævnesf.eks.

SkjoltrupSkov"udvedstrandsidennogetforhuggetudidennekrigstidsom

vagtenholdtes",ligesomGedesskovvar"ganskemegetforhugget.
..formedelst

skansernesbygning"(underTorstenson-krigen).

Detidligerebehandledeskovtaksationertyderpåenmarkanttilbagegang1

skovenesomfang,ogdererdanappehellertvivlom,atensådanharfundet

sted.KorselitsesogSkørringegårdsenemærkeskove,der1undersøgelsespe-

riodenhavdeentakstpåhenholdsvis440og90svinsolden,varforeksem-

pel,dadeerhvervedestilkronen11603og1604,ansattil2000og865

svinsolden(DKB94,12/91603og1/101604).Enreduktionafoverskovene

på80-90%
-

forsåvidtsc>mtallenehargenerelgyldighedforheleøen,hvad

alttyderpå
-

1løbetaf1600-årenesførstehalvdelmåimidlertidanses

forganskeusandsynlig,såandreforholdendskovenesformindskelsemåhave

spilletind.

Mankunneforestillesig,attaksationspraksishavdeændretsig,for1det

heletagetertolkningenafældretaksationerusikker.Såledesmåmanfor

eksempelbetv1v1erigtigheden,nârdenl1llebebyggelseVoer1Rougsøher-

red1Århuskannikebordsjordebogfra1313tillæggesskovtil1a1t6144

svinsolden,selvonder,somudgiverenforeslår,skulleværetaleomtil-

standenførskovensrydning(PoulRasmussen1975,s.41).Fordetførste

foreliggerderimidlertidingenklareinstrukseromskovtaksationer,der

gørdetmuligtatsporeeneventueltændretpraksis.Ogfordetandet
-

og

væsentligere
-

sestaksationernesomregningtilhartkorn1det16.århun-

dredeatværesketmedsanmefaktor(24svinsoldenækvivalerendeltd.

htk.)som1detl7.,hvilketmåbetragtesSOHIetstærktindiciumforkonti-

nuitet(jvf.missivt1lAxelJuul27/11561,KB).



Kapitel383

Maletforoverskoversoldenproduktionerjoimidlertidikkenødvendigvis

udtrykforskovensstørrelse,ogenkraftigbeetandsfornyelseeftereksem-

pelvisstormfaldvilnaturligtreducereoldenmængdenogdermedefterhånden

taksaticnen,udenatskovendernedkmsigesathavemistets:Lnnytteværdl

(bøgogegkønsmodnerførst140-60-árs`a1deren;Vedel,s.202og215).

Endvideremådet17.århundredessåkaldtelille1stidmedstorstormfuld-

hed,lavemiddeltemperaturerogvådesanre(Mikkelsens.16ff)havemed-

førtetganskedrastiskfald1oldenproduktionen,1detforudsætningenfor

storfrugtsætningikkemindsterentørogvarmsommer(detforegåendeår)

(Vedel,s.202).

Selvomdersåledesogsåforundersøgelsesperiodenergodgrundt11atfor-

venteenfaldendeoldenproduktion,kanensådan1kkekonstateresentydigt.
Detskalsenerevises,atniveauet1ikke-oldenárnokvarlevereefterkri-

genendfør,menatettilsvarendefaldtilsyneladendeikkegjordesiggæl-
dendeforoldenårene(s.169ff).

I1509havdekronenenindtægt(afdendabetydeligtmindreskovbesiddelse)

på1121oldensvin,ogmedbetalingaf1oldensvinforhvert10.svinpå

skov,antyderdetteenvæsentlighøjereoldenprodukticnend1undersøgel-
sesperioden(Gissel1968,s.65og1Falsterundersøgelsen).I1640var

1729og116416818svinindbraxdtpåkronensskove,hvilketsvarergodt
tilniveauetefter1652,idet1641máantagesathaveværetoldenàr(LR).

EndeligoplyserGandil,atder11758,altsåfåårførkrongodssalget,1nd-

brændtes5189svinpådesammeskove(s.294).

Antalletafsvinpåoldenifalsterskeskovesynesaltsåikkeathaveæn-

dretsignævneværdigt1århundredetefterundersøgelsesperioden,mendette

forholdgiverikkenogetbrugbartudtrykforskovenesproduktivitet.Hvor

dernemlig1livgedingperiodenmaksimalt1ndbra1dtesca.700%af,hvad

taksaticnenangavsanmuligt(sekapitel5),synesniveauetfordisseover-

skridelser1det18.århundredeatværestegetinabsurdum.Fra1742harv1

såledesbevaretethjertesukover,atKlodskovdetteårvartakserettil

godt60svinsolden,menatdergikca.1300svin(Rtk.3321.63,6/11

1742).Påbaggrundafensåforceretindbrændingspraksieerdetnaturligvis

umuligtatbedønmeskovenesreellestørrelseogydeevne7.
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Samtidigmedenøjensynligreduktionafoldenproduktionenerderimidlertid

goddokumentationforindrettelsenafplanteskolerogOpelskningenafunge

træerpåFalster,ogdetvilderfornokværefejlagtigtattro,atskovene

veddet18.århundredesmidtevarganskenedslidte.Udvidelseafdetdyrke-

dearealkannæppeheller1denneperiodehavevaretetincitamenttil

skovrydning,dadenalleredeeksisterendeagerjord,somviharsetdet,kun

benyttedesubetydeligt1forholdtildetmulige.

Dakrigenkomt11Falster11658varderaltsåsketenreduktion1forhold

tilt1dl1geretider,menintettyderpà,atskovenevar1krise1denfor-

stand,atdervartranangel.Detvardederimodsnarere,dafredenendelig

kom11660.Affigur39fremgârskovenesforhuggelse,somdenoplyses1

synsforretningerfradetteår(PKSA17,24/71660;RTX214.32,30/8og14/9

1660gengivet1Grundtabel13).Ialtvarmindst8870træerhuggetomved

roden,mensca.1845grenevarafstwnet.Vedsammenligningmedfigur30

sesdet,atødelæggelsernegenereltstod1forholdtilskovenesstørrelse,

menat1szrNr.VedbyogNr.AlslevSkovesåvelsanKlodskovsynesufor-

holdsnmssigthårdtramt.Deterinteressantatbenmrke,ategetømmeret

åbenbart1kkeharøvetspecieltiltrækningpåmisdæderne,ogatbevidst

flàdetømmerdestruktionsåledesnæppeharfundetstedpåFalster.Kun11%af

defældedetræervarnemligege,modscxnviskalse241gennensnitafud-

visningerne1fredst1d.Intettyderaltsåpà,atblandtandreP.C.N1e1san

harrat1sinteseombevidstsvenskindsatsforpådamemådeathindre

danskflådeopbygning(Nielsen1960,s.174).

TingsvidnetforGedserbirknævnerudtzykkel1gfjendensbehovforbræxde

samt"stormpæle,spanskeryttere(og)pallisader"somårsagent1ldenstore

skovskade,ogtræernefraHorbelev-præstensskovlodblevførttilNykøbing

sompallisader(Sdr.Herredsbog1668).GedesbySkovvar"ganskeforhugget

ogafstynet",hvilketogsågjaldtTvedegárdsSkovogSortsøHave(Rtk.

3ll.2l).IUlslevSkovvarhalvdelenvedskansenforhugget,menhvemder

harhuggethvad1dennelovløset1d,kannaturligvisikkeafgøres.

Omskovenestilstand1restenafundersøgelsesperiodenfindeskunfådirek-

tevidnesbyrd.Selvcmdetf.eks.1672hævdedesomGedesby,at"intetskov

er,udennogetskovkrat,somermedtjørnogsmåhassel..."(PKSA8,26/10

1672),kunnederendnu1685indbrændesetenkeltsv1.npåGedesskov(AR).
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UlslevSkovbeskrives-sombeståendeaf"ringeegestabbe"(Nykøbinghospi-

talsregnskab1681/82)
-

detvilsigeenkeltstående.stammerudengrenepà,

derdogkunneværebetydeligthøjereendalmindeligestød(stubbe).Jens

Sørensenberetternemlig1691an"Uls1evskov...somerhøjeegetræer,ingen

grenepå"(Joh.Knudsen1921,s.61).Tilsvarendebeskrivelserafskovene

erdogsparsomne,ogkanikkegiveetsamletbilledeafsituationen.

É -_'E
_

1
 

Év%í~ -
åso9E

ë'~
"

å

ä__0

©

É
==

°
O°5

à
å

'
)

.
ø5

å0
O@

Ét
@

6
 

É®

É18
5

É_;
°

O
ÉT1

fri
ç

_~f10

50100soozooo hf5
ÉOí' 

TRÆERFÆLDEI'É  
5

GRENEAF-åí STÆVNET_è  1km

É=>Q 

'EP-=__9
 

39.SkovødelæggelserunderKarl-Gustav-krigene1657-60fordeltpåskovenhe-

der.Noter:1.Farnæs3/4forhugget.2.SortsøHestehave1/3forhugget.3.Al-

strupSundskov1/3forhugget.4.TvedeSkovforhugget;FjendstrupSkov1/2
forhugget.5.1-IesnæsogSundskov1/4forhugget.6.Favrho1t1/3forhugget.
7.Ha1lerupSkov1/3forhugget.8.Sdr.AlslevStrandskovvedmagt.9.Gedesby
Skovikkevedmagt.
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Somdetsenereskalvises,sketederiforbindelsemedkrigeneetfaldi

dengennemsnitligeoldenproduktion(omendikke1oldenàrenes),menderkan

ikkekonstateresandrenævneværdigeændringeriskovenesproduktionidenne

periode,somkunnetagessomudtrykforderestilbagegang.Dererheller

ikketaleom,atf.eks.detudvistebrændselstræpàviseligtændredekvali-

tet.Detilbønderneudvistetræervarsáledesgennemheleperiodengene-

reltafenstørrelsepå5-6læs(mensde,derudvistestil"dronningens

fornødenhed"varnogetstørre).Endelig"forsv1nder"derikkeskovnavne

mellemperiodenstidligsteogsenestekilderudoverdenævnteødelæggelser

underkrigens.

Etkendtskovhistorisktema,somChr.Vaupell(1857)vardenførste,der

behandlede,eregensogbøgensindbyrdeskamp,dersombekendtendtemed

bøgenssejr.Dennekampstodikkemindstpå1det17.århundrede,mensom

ovenforvist,vardenlangtfraafgjortpåFalster.Demestdetaljeredeop-

lysningeromartssammensætningenerdebenyttedeskovtaksationerfraMa-

triklen1682,menderfindesikkeetegnetsanmenligningsgrundlagfraperi-

odensbegyndelse,ogdeterderforikkemuligtatsporerelativeændringer.

Imidlertidindeholderdensamnetaksationoplysningeromskovenesalder(1

formen1/4gammel
-

3/4ungOsv-),Ogdissedatakankombineresmedoplys-

ningerneomhovedtræarten(forNørreherred).Påfigur40sesforhenholds-

visbøge-ogegeskoveenfordelingafskovepåalderskategorier.Somdet

ses,varderrelativtflereungebøgeskoveendegeskove,mendererdog

langtfrataleomnogengenerelmagtovertagelse.Endeligskaldetnævnes,

atrisege(altsåungegeopvácst)optræder1udvisningerneperiodenud.

AfdetstoreskovområdevedLillebrændevarkunendelintakti1718(Rtk.

2215.164).Stangerup,FjendstrupogLillebrændeSkovenævnes,mensDukke-

rupsvar1sletstand,ogAlgestrupikkelængerehavdeskov.Iindberetnin-

gen1730(Rtk.3323.l18)dukkerdennesidstedogop1genmedenstørrelse

på1x1bøsseskud.LillebrændeSkovbeskrivesstadigsomenudmarksbevoks-

ning,mensrestener"iager-ogenglodder".Endelig1759(Rtk.43l.14)

nævneskun,atLillebrændeogStangerupharsmåskovetilgræsningoghø-

bjærgning.
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Sompåpegetvaropmálingerne1719(Rtk.333.18)og1730uenigeomNr.Vedby

Skovsdimensioner,men1759beskrivesdensom1/2x1/4milmedgræsning
til678hoveder.Dettemåleriareal4gangestørreend1730-målet,og

liggerdervedtætopad1719-angivelsen.Detunderstregerdelsopnálingernes
manglendepræcisionogdelsdeoftefremhævedeflydendeskovgrænser,deri

praksishargjortdetsværtaterkendehvorvidtskovblevmindreellerej.
Ensynsforretningsformålogsynsnændenesinteresserkansåledeshavehaft

storindflydelsepåresultatet.

IConradRungesindberetningfra1730nævnesBrarupSkovikke,menderimod

etkratpå2x1bøsseskudiLundbyogLomnelevmarker.1759hævdeshverken

Brarup,LundbyellerLommelevathaveskovelleroverdrev,selvomderså

sentsom1772visesengsignsturpåVSK.
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40.Fordelingafdefalsterskeskovesrelativealderssaumensætningopdelti

hovedtræarternebøgogeg,somdeniMatriklen1682oplysesforNørreher-
red.Blandedeege-ogbøgeskoveertaltmedbeggesteder,ogitotilfælde,
hvorderutypiskregnesmedtredjedele,er_disseafrundet.Foreksempelbe-
nævnes14%afbøgeskovenehelt(4/4)unge,mensdettekungælder8%afege-
skovene.
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41.Byer,deriindberetningen1759om"Spørgsmåltillandvæsenetsfremtarv

ognytte"positivtomtalessomskovløse
-

endelnævnessletikke.

Ulslevskovblevallerede1.undersøgelsesperiodenbeskrevetsunislet

stand,og1730varden"ikkunetringekrat"på2x11/2bøsseskud.I1759

nævnesdensletikke,ogmådaværeophørtmedateksistere,selvomdet

overdrev,denefterlod(ogsomsespåVSK1772),velburdehaveværetan-

ført.

Vaupellskrevi1862(s.406)omGedesskov,at"uagtetNavnetkendes,ved

IngenBeskedomdenSkov,somimidlertiderafsatpaadegamleKort".Den

var,somviharset,alleredeienslemforfatningomkring1690,ogdaden

ikkenævnes1719,kunnemantro,atdenvarbukketunder.Menatdersom

ovenforreferereti1672ikkelængereskulleværeskovpåoverdrevetmåaf-

vises,idetJensSørensensåsentsom1703frahavetkunnesedenstræerpå
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21/2m11safstand(AfSøkortdirektørJensSørensensPapirer,1921,s.48).

1730cmtalesdaogså"etlidetringestykkeskovpådensønderkant"(af

overdrevet),ogendnu1759findesenlilleegeskovafsmågamletræer.Om

denHejdeskov,dergivetvisvarresultatetaf1670ernesplantninger,hører

viderimodikkedirekte,omenddenaltsåharsats1gsporpàde100åryng-

rekort.

Andreskoveenddenævnteerforsvundet1perioden1690-1800,meningenaf

nævnemrd1gstørrelse.Vedsanmenligningaffigur41overbyer,

tivtomtalessomskovløse1759,meddentilsvarendefigur31(s.

situaticnen1undersøgelsesperioden,fårmanetgodtindtrykaf

gendeskovkrise.Mendennespræciseomfangkandetværesværtat

denlangerækkeaftilfælde,hvorskovikkeforsvinder,menblot

Pontoppidanskriver1767omFalster,at"nedskoveerdetteland

derposi-

67)over

entilta-

vurdere1

udtyndes.

rigeligen

forsynet,skøntSEIIEdogpånoglestedertagesvelmed,ogblivelysere.
hvormanførikkekunneseigennem"(s.340).Ensådanudviklingkannæppe

kvantificeres.

I1806skrevBegtrup,at"ForSkovensConservationogForbedringherpaa

Øenerkunlidetgjort,naarjegundtagetdekongeligeSkove"(s.779),og

hermedizmkerhanaltsåudtxykkeligpådetbortsolgtegods.Påkronens

skovevidesallerede1l720emeatværegjortenstorindsatsfornyplant-

ningogbeskyttelse.ViggoPetersenharsåledesdokunentereteksistensenaf

ikkemindreend24falsterskeagernhaver1detteårti(1969,s.263),ogvi

skalsidense,atenomfattendeskovplejefandtstedallerede11670eme.

Endeltyderaltsåpå,atenegentligskovkrisemåhenlæggestildet18.

århundredessidstehalvdel.

Formåletmeddetteudkigoverundersøgelsenskronologiskegramserharblot

væretatsætteskovenesalmenetilstand1undersøgelsesperioden1etudvik-

lingsperspektiv.Enegentliganalyseafårsagernet11,uufangetafogkro-

nologien1det16.-18.århundredesskovødelæggelsermågålangtgrundigere

tilværks,enddetherermuligtogørskeligt.Detkankonkluderes,at

skovenesstørrelseogydeevneersværeatkvantificerefordisseårhundre-

dersvedkonmende,ogatejendons-ogandreinteresserkanhavespilletind

1defradet16.århundredemcnotontgentagnebeklagelseroverudsigtentil
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42.Denomtrentligeudvikling1

Skovbilledetfra1692til1980.

Pågrundlagafhenholdsvis

Hoffmannskort,Videnskabernes

SelskabskortogGeodætiskIn-

stitutskort.Skoveneerklart

blevetmindre,menettrækved

udviklingen,somharhaftnok

såstorbetydning,sesikke:

detstadigthårderepressede

agerlandharskanselsløstbredt

sigpåengenesogsmåskovenes

bekosiming.

skovenesruin(såledessomogsåAndreeOorvolpåpegerforFrankrigsvedkom-

mende(s.631ff)).Envisreduktionafskovenesstørrelsefradet16.til

det17.århundredeerdogubestridelig,mendenharantageligikkemedført

nogengenereltrænangel,ogskovenesynesatvære"vedmagt"vedlenets

tilbagekomsttilkronen1652.Formentligvardevoldsomme:Lndhugitræbe-

standenunderKarl-Gustav-krigeneetafgørendeslag,dermegetvelkanhave

forårsagetvanskeligterkendbarelangtidsvirkninger,mendethardogselv

efterdisseikkeindenforundersogelsesperiodensgrmserværetmuligtatse

tydeligetegnpådegeneration.Atensådanlokalthargjortsiggældende1

etlængereperspektivkanikkeafvises,menmensdetaltsåvedatbetragte

"skoven"kanværevanskeligtaterkendeenegentlig"skovkrise",springer
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en
"skovbrugskrise"umiddelbartiøjnene.Detvilsigeenkriseimenne-

sketsstofskiftemedskovenindenforrammerneafdetiøvrigtkriseramte

landbosamfund.
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Forskovenesanforalleandrenaturligeellersamfundsmæssigeressourcer

fandtesderikke1denperiode,somviherbeskæftigerosmed,etegentligt

suveræntejendomsforhold.Snarerevaradkomste tilengenstandogdens

eventuelleafkastatbetragtesomen"brugsrett1ghed",ogt1ldensanme

tingkunnederknyttesigflererettighedshavere.Tydeligstkomdette"feu-

daleejendomsforhold"tiludtryknetopforskovenesvedkom ende.Detvar

såledesikkeualmindeligtatgrundenmedgræsningentilkomenpersoneller

gruppe,rettentiloverskovtræerneogderesoldenenandenogbrugsretten

tilunderskovenentredje.Dettesammensattemonsterafbrugsrettigheder

blevdeflestestederførstopløstmedreformbevægelserne1det18.århun-

drede.

SKOVUDSKIFTNINGEN.

Imiddelalderenbenyttedesskovenesomhovedregelafflerebrugere1fæl-

lesskab,ogrådighedenoverenbysskovtilkomalle,derhavdelod1byen,

samtidigmedatdenenkeltegårdsskovrettighederikkevardefinerederum-

ligt.

Sammenstødomdennefællesskovudnyttelse
-

isærimellemkronenogmindre

godsejere
-

kunneikkeundgås,ogalleredeRoskildekronikenfraca.1138

kanberette,atde"mægtige"alenehavdetilegnetsigfællesskovene,og

dervedvarkommet1konfliktmeddenkongeligepåberåbelseafet"skovrega-

le".Oftestvarformentligjagtrettenanledningtilsådannestridigheder,

omhvilkemanjævnligthører1det16.århundrede,ogdetmåansesforgi-

vet,atnetopdissekonfliktervarårsagtildenskovudskiftningsbevægelse,

dersatteind1detteårhundrede.

Vedsinlovgivningoggodsadninistrationgjordekronenenihærdigindsats

foratfålandetsskove
-

detvilsigeoverskoven
-

udskiftet1tydeligt

afgrænsedeloddertildeenkeltegodsejere.AlleredeChristianIIsLandret

forbødsåledeshugst1uskiftetskov,ogdetteforbudgårgangpågangigen

1senererecesser(Meyers.201).Senestoptræderdet1DanskeLov(5-10-
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24).Forbudetserklæredeformålvargennemtilskyndelset1lprivatøkonomisk
mådeholdatbegrænseadelensogbøndernesvedforbrug,mendetsresultater1

såhenseendevarvistnokbegzærmede(F1nks.57).Deterdaogsåuv1st,1

hvilketomfangskovrebningensketetildenenkeltefæstegård,og1hvilket

blottilengodsejer,somjokunnehaveflerefæstegårde1sanmelandsby.
OleWiddingantagerdog,etdenrebedeskov1deflestetilfældeerdeltud

1enkeltnandslodder(s.126).Udskiftningsbevægelsensynesisærathaveta-

getfart1forbindelsemeddeanfattendekongeligemageskifter1det16.

århundredesandenhalvdel,ogmå1detvæentligeværeafsluttetomkring
1600(F'1nks.56).

Ioverenssteumelsemeddennegenerelletendensudetedtesder11570forbud

modathuggetræ1defalsterskefælleeskove"førendskovenbliverad-

skilt,oghvervedderudisinanpart"(OCDI,s.538).Endnu1601og1

forbindelsemedmageskiftet1604omtalesdogomfattendeskovrebninger
(I-IjelholtI,s.186),ogdennegårdviserebningafskovlodder1det16.ár-

hundredessidsteårtierfremgårogsåafperiodensbevaredemageskiftedoku-
menter.Hererdeskovtaksezedelodderofteskiftede,menforeksempel1

detstoremageskifte1604(skørringegård)nævnesendnuurebetfællesskov

(KSI,s.346f),ogvihar1kapitel3setomtaleafenstørreskovrebning
1607(s.70).Situationenvaraltsådenparadoksale,etbøndemesom1nd-

ledningtilengradvisafskaffelseafderesráderetoverskovenudstyredes
medskovviselodder.Menviskalse,atdisselodder1undersøgelsesperio-
denstortsetkunhavdebetydningmedhensyntilunderskovensbrug.

Detharikkeværetmuligtgeografiskatbestenlnedegårdviseskovparter,
1detdekunyderstsjældentdefineresrumligt1kilderne.Fraryttergodsets
oprettelse1719foreliggerenoversigtoverdeenkeltegårdesloddermålt1

alenþÿ�(�Rû��c�. 333.18),mendadereksplicitertaleomennyrebningforetaget
foratundgå"vidtløftighederogd1sput",erdetikkemuligtatafgøre,i

hvilketomfangoversigtenafspejlerforholdene1detforegåendeårhundrede.

Bemærkelsesværdigterdetdog,atderherudskillestretyperskov:1.re-

betskov,2.skove1ager-ogenglodder,der"sâledesdelersigselv"og3.

"rendragen"skov.Hvoriforskellenpåmarkskoveogrendragneskovebestod

er1kkeumiddelbartforståeligt."Renerne"varjonemligdeplovfurer,der

blandtandetadskilteagrene,ogsomkunneværemarkeretmedstenstrenge.
Begrebet"rendragen"synessåledesumiddelbartathenvisetilskovpå1nd-
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delteagerlodder,og

Nr.AlslevØsterskov

herfortalerogså,ateksempelvisoplysningenom,at

errendragen,suppleresmedbemærkningen,"enhverved

r

selvsinlodogdel 
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Afdetfølgendeafsnitvildetfremgå,atfrenmedelodsejeresskovparter1

alletilfældesynesudskiftetveddet17.århundredesslutning,ogdetmå

antages
-

selvomdetikkekangodtgøresendegyldigt,atogsåkrongodsets
skovesanhovedregelvarrebet1gårdviseparter.Detmåihvertfaldhave

værettilfældet1byermedikke-kongeligtstrøgods,hvisskovlodderjovar

rebede,ogFiskebæk,StavrebyogMarrebäcskovepåGedsørkansikkertkon-

stateresudskiftedetildeenkeltegårde11660(Rtk.214.32).DetSGIIIDB

gjaldt11680Gedesbystilliggendeskovparber,derdetteår
-

1klarmod-

stridmeddetmiddelalderligeforbudmodunrebningafskov(Meyers.201)
-

blevdeltforandengang(PKSA5,23/11680).Anderledeskandethavefor-

holdtsig1byskove,hvorkronenalenevargodsejer.Foreksempelvarder1

denordligsteaføstkystskoveneikkeandrelodsejereendkronen,ognetop

Sundskov,Hesnæs,SazrslevholtogBønnetEnemærkebexmvnes1662"ifled"

(Rtk.311.22),hvilketkanforståssáledes,atdissestoreskovstráminger
endnu1kkepådettetidspunktvarrebede(detvarde1719).Beuærkningen
kandogogsågåpågræsningsretten.

DWFALSTERSKEEJBCDGBSYRUKTUROGSKOVEWE.

Somviså1kapitel2varkrongodsetabsolutdominerendepåFalster,ogda

dervarskovtillangtdeflesteejerlav,hørteogsåhovedpartenaføens

skoveunderkronen.Dissekrongodsskovekandeles1togrupper.Fordet

førstedebondeskove,derlåt1lfæstegodset,ogsomvarefterkoumereafde

middelalderlige"alm:lnd1_nger"(herkaldet"almindeligeskove").Dennegrup-

pevardenstørste,ogudgjorde1166281%afkronenssamledeskovtakst.

Fordetandetenenmrkerne:detvilsigedeskove,derpåliniemedlade-

gárdsmarkernevarunddragetfællesskabetmedbønderne,ogsomsorterede

direkteunderamtet(husfogeden).

Eneman-kernelåtypisk1forbindelsemedladegàrdene.DetostørstevarNr.

LadegàrdsogKoreelitses,derbestodafhenholdsvisBandebro,Kallehave,

RavnstrupogKohave,ogBellingeHave,Kirkeskov,Løjevrå,Risen,Teglskov

ogTrannæ.Tilførstnævntevardogi
undersøgelsesperiodenlagtEgeskoven,

DronningensHaveogLindstàlvedStadagergàrd,der
varbortfæstet,oghvis

tilliggendesaledes11-:kevarladegårdsjord(jvf.M1682,klageprotokol).
DesudenNykøbingslotsegetenenaarke,dervaridentiskmedden1581nedlag-
teSønderLadegårds(Lumstnxps)enemærke:Folehave,LindeskovogHegnet.
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EndeliglåSkørringeKirkeskovogØsterskovsomenemærkeskovet11Skørrin-

gegård.DetsåkaldteBønnetEnemærkevarderimodikkelængereenemærke:L

tekniskforstand,menlåsanmenmedSærslevholttilbønderne.

Enemærkeskovenevaraltsådriftsnmssigtunddragetbøndernesbrug1enhver

form,ogheltbogstaveligvardenneudelukkelsederved,atblevenbonde

antruffetpåenemærketmåttehanbøde10rigsdaler,ogvardetmedhestog

vogn,vardisseforbrudttiløvrigheden(NE-IT10/91661).

Imangetilfældevardealmindeligeskovesluttedebevoksningerindenfor

detenkelteejerlavsgrænser,menoftemåtteflerebyerdelesomdensamme

skov.Påsammemådesomdeenkeltegàrdesskovparterideflestetilfælde

varudskiltvedrebning,varnaturligvisogsåbyskovenedeltfrahinanden,

menforalledisseskovrebningergjaldt,atdeikkeangiksamtligeaspekter

afskovbruget.Flerebyerhavdesåledes"fang"1Hannenov,menhvordemed

hensyntilskovenvaradskiltrumligt,vargræsningenblotdeltproportio-

naltefterhartkornet,såledesatallebyerskreaturergik"klovvedklov"

overheleoverdrevsskoven.Sanneforholdgjordesiggældendemedhensyntil

forskelligeejeresskovlodder,ogtilsvarendeoldentakseredesskoveneby-

/ejervis,hvoreftersvinenegiksammenoverheleskoven.

Vedsidenafkronengjorde1detvæsentligefirekategorierafgodsejere

siggældendepåFalster:institutioner,kirker,præsterogadelige.Til

dissesgodshørtenaturligvisogsåskovparter,der1alletilfældesesat

væreomhyggeligetrebede.Medde1kapitel2omtaltemageskifterændrede

imidlertidogsådenneskovejendcmkarakter,såledesat1656ErikKrags,

1662BorkartRuds,1665BendixBlomesog1676MariboKlostersgodsmedskov

komtilkronen.

Ligesåsværtsomdetereksaktatbestemmeskovesstørrelse,erdetselv-

sagtatbestemmestørrelsenaffæstegårdesskovlodder.Deter1kapitel3

påvist,atMatriklen1682ikkeudgøretpålideligtgrundlagforensådan

undersøgelse,ogbeklageligviserMatriklen16621kkekonsekventmedhensyn

tilfremmedelodsejeresskovparter.Foratgiveetindtrykafdissesstør-

relseiforholdtildekongeligeskove,erdetderfornødvendigtatgåen

andenvej.Såvelfra1670som1677findesdetaljeredeoldentaksationer,der

medtagerallegodsejere,ogpådettegrundlagkandenrelativeskovejendom
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1l670erneantydes.

Beggeårvarudprægedeoldenår,og11670udgjordedefremmedelodsejeres

oldentaksation12%nbdkun911677.Sammenholdesdisseandelemeddet

freumedegods'12%afhartkornet1Matriklen1688,maderkonstateresen

tilsyneladendeligelighed1forholdetmellemagerogskovpåkron-ogikke-

krongods.Enspecificeringafgruppenpådeenkeltelodsejereskaldog1kke

foretagesher,idetdenvilforudsætteettemmeligstortidentifikations-

arbejde,dade1oldentaksaticnerne1mangetilfældebloterkarakteriseret

vedfæsterensnavn.

Mariboklosterhavde1OVBIGIIBBIZQHIDBIBBmeddetsfzastsgods'beliggenhed

skovparter1Boxreskov,BregningeSkov,GundslevmagleSkov,HullsbækSkov,

Nr.AlslevStorskov,Nr.VedbySkov,Poulskov,StangerupSkov,Systofte

Skov,Táderupfang1HannenovogTarupSkov.Detandetstoreinstitutions-

godsNykøbinghospital1BregningeSkov,BruntofteKlldeskovogKirkeskov,

DukkerupSkov,HallerupSkov,Klodskov,KringelborgSkov,LillebzmndeSkov,

SystofteSkov,Sdr.VedbyHave,Tàderupfang1Hannenov,TarupSkov,Øverup

Have,TruelstrupSkov,IdestrupSkov,SkinderrisogFlattehave.IKringel-

borgSkovsydøstforNykøbingvarhospitaletøjensynligeneejer(Kr1ngel-

borgstofæsterelåtilhospitalet),og1forbindelsemedjordebogsreformen
1663mageskiftedesendelafdenævnteskovloddermedkronenmodUlslev

skov,derdervedogsåfikmspitmetsomeneejer(Rtk.311.101ogHjelholt

II,s.lO).Detunderstregedesdog,at"adelsbonden"1Ulslev(PederJyde)
fortsatskullehave"rettighed"tilskoven,ogatElkenøremåttebeholde

fædriftensanmesteds.Begrebet"rettighed"kanantyde,athanikkehavde

lodogdel1skove:(somjotilhørteenfremmedgodsejer)menkunbegrænset

adgangt1ldensudnyttelse(jvf.Meyers.149)
-

enskelnen,derdogpå
dettetidspunktsynesudenbetydning.Endelighavdeuniversitetet(kommuni-

tetet)skovlodder1HullebækSkov,Nr.AlslevStorskovogØsterskov,Nr.

KirkebyGærderisogSystofteSkov.

Falsterskirkegodsvarubetydeligt,ogbestodkunundtagelsesvisafhele

fæstegårde,idetderoftestvartaleomnoglefåskæpperlanddrevetafan-

dreejeresfæstere(jvf.Rtk.311.2l).Denenesteskovejendekirkesesså-

ledesatværeÅstrup,dertakketværeenfmstegàrd1Egethavdedel1Eget

Hegnet.
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Detfalsterskepræstegodskanopdeles1togrupper:præstegárdenesamtdis-

sesoftebortfæstedeannexgårdeogpræstekaldenesunderlagtefæstere(de

såkaldtemensalbønder).Præstegårdenevarrelativtstoreoghavdeofte

skovparter,tilhvilkederhørtesærligebrugsprivilegier.Detfremgåraf

skovfortegnelsen,1hvilkenudstrækningpræstekaldenestodsomejereaf

skov,udenatderdoghererskelnetmellempræstegárds-ogmensallodder.

Præstegàrdenesskovlodderblevoftesynet,ogprasternefikdemikkesjæl-

dentfredlystpàtingeforathindreulovlighugst.Detfremgårafdisse

synsforretningerklart,atdesomhovedregelvarudskiltfradeomgivende

skovparter.DaSundbypzæstenimidlertid1december1653ikkekunnefinde

skelpælene,synedetoafhansstandsfællerforNørreherredstingskoven,

mennåedetilsammenegativeresultat(NHT13/121653og28/21654).Otte

nændudtogesderfortil"retskelogmålvedrebatgøre",ogiaprilkunne

demeldetilbage,atdehavdesatstenogpæle1detuànàlteskel,"såog

lagtkuludijordenvedhverpælogskelsten"foratforhindresvindel(NHT

10/41654).Præstenhavde1/7afskoven,11682takserettil14svinsolden

(M1682,klageprotokol).

Ogsåandreeksemplerpeger1retningaf,afskellenemellemforskellige

skovparterikkealtidvarligetydeligtmarkerede.DatoNørreGrimmel-

strup-mændsåledes11654varstævnetforulovlighugst1Nr.VedbySkov,

varvidnerneuenigeom,hvorvidtåstedetlåpåkronensellerMariboklos-

tersskovpart(NHT12/91654).

Endelighørtetildefåadeligeejeresstrøgodsoftestskovparter1depå-

gældendebyersskove.TilFlemingUlfeldtpåOrebygàrd1Nr.AlslevStor-

skovogØsterskov,Nr.ØrslevSkov,Tåderupfang1Hannenov,virketHaveog

TårupSkov;tilMarkorRodsten1Nr.AlslevStorskov;indtil1656tilErik

Krag1TàrupogOvstrupSkove;indtil1662tilBorkartRud1Bjerremose,

BrarupSkovogNr.AlslevStorskovogindtil1665tilBendixBlome1Alge-

strupSkov,Nr.TåstrupLundogSkjoltrupSkov.

SKOVBRUGETSLOVGRUNDLBG.

FratidenførSkovforordningen1670erlovbestemmelserogadministrative

anvisningeromskovbrugetikkesamlet1enenkelttekst,menspredtiflere
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forordningerogrecesser.Idetfølgendeskalførstkortgennemgåsdetlov-

gmnang,dervargældende1perioden1652-70,dernæsthovealnammetaf

Skovfomrdningeme1670og1680samtenkelterelevanteafsnitafDanske

Lov,ogendeligspecifiktfalsterskeforordningerfraperioden1670-85.

1652-1670.

Iløbetafdet16.århundredeblevstadigflereskoveudskiftet,ogparal-
lelthermedfulgteforbudmodhugstiuskiftetskov.AfetmissivtilOluf

Dea'1589synesatfremgå,etnårførstudskiftningenvarsket,måttegods-

ejernepåderesrespektivelodder
-

:LoverensstemmelsemedKoldingrecessens
ordomjordegods1almindelighed

-

gøresigskovenesånyttige,somdekun-

ne(KB1588-92,5.315).Samtidigmedatbøndernepådennemådefikrebede

skovloddertilhvergård,indførtesimidlertidpålmongodsetdetudvis-

ningspåbud,dervargældendeforFalster1heleundersøgelsesperioden(Mey-
ers.20-1).Foratbrugeoverekovstræerfragårdenslodmåttebcndensåle-

desførstsøgeomlovhoekmnenslokalereprmentent,somsåbestemte

hvor,hvornår,hvormegetogtilhvilkenpris,dermåttehuggestræer.Bøn-

dernesadgangtiloverskovenpederesegnelodderblevsáledesfraetmeget
tidligttidspunktreguleretafmyndighederne.

44.Udvisningsøksetilmærkningafdeudvistetræerogderesefterladte
stødiskovbunden.HarinitialerneABogåret31

-

formentligfor1731.
Jagt-ogSkovbrugsmuseet.

PåFalsternedlagdesderiaugust1653forbudmod"detallerringesteder

udi<kz'onensskove)athuggeellerhuggelade",udenatdetvarudvistog

stemplet(NHT23/81653ogSHT25/81653).Straffenforsådanulovlighugst
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sattestil10rigsdalertilkronen,1rigsdalertilridefogedenogltønde

øltilgranderne,ogudvisttræskulleværehentetalleredeenugeefter

udvisningen.Detteheltbasaleudvisningspàbudgentogesvedpantsættelsen

tilSophieAmalie(NET11/61661)ogigenvedindgangent1llivgedingperio-

den(AL,kgl.res.9/41670).Heltklartfremgårdennegenerellepligtend-

videreafstandardfonnuleringen1Matriklen1662:"Fornævnteskovhører

kronentil,oghvis<=hvad>bøndernederafkanbehøve,skaldemedøvrighe-

densbevillingudvises,stemplesogderessvinforbetalingindbraldes".

Hvoroverskovudnyttelsensåledesheltvarunderlagtmyndighedernesregule-

ring,hørervistortsetikkeomunderskoven1adelsvældetsforordninger.

ChristianIVsStoreReoesfrafebruar1643pålagdebønderneatplantepile-

træer(2-20-1)
-

etpåbud,dergiktilbagetilKoldingrecessen1558,men

derermigbekendtikkeforetagetundersøgelserafdennebestemmelsesef-

terlevelse.Denantagesofteudenviderevirkningsløs(såledesf.eks.

Nielsen1969,s.123og133),mendetskalbenmrkes,atderkendeseksemp-

lerpàretsforfølgelseafbønder,derikkevarpåbudetefterretteliga(Fus-

sing1951,s.65).Udfrakildexnestavshedmåviendvidereantage,atun-

derskovenpåderebedeskovparterstodtilbøndernesfridisposition,ogat

deherskaffedes1gkvas,gærdestaverogmegetandet.

Gzæsningensynes1megetringegradinddraget1myndighedernesregulerings-

forsøg,ogskovgræningensorganisationfulgteantagelig1heleperioden

gammelsædvane.Svineindbramdingenpàskovvarderimodtidligtetmellem-

værendemellembønderoggodsejer,idetdenedfaldneoldenjohidrørtefra

overskoven.AllerededronningSophiesessåledesathaveværeteneràdende

medhensyntiludnyttelsenafdefalsterskeolden(kopibogs.192og230).

Atenegentligindbrazdingspligtharværetgældendefremgårendvidereaf,

atlollandskebønder,der1634førtederessvintilskovepàLangelandog1

Holsten,selvomdervarplads1lenetsegneskove,blevafkræveterstat-

ningfordendervedopståedemanko1lenetsoldangældregnskab(Pr.Chr.(V)s

Br.I,s.157jvf.ogsåf.eks.KB2/71616).

Påikke-krongodsetgjordeantageligstortsetsanmeforholdsiggældende

somovenforbeskrevet.Enretssagfra1667antyderdog,atihvertfaldNykø-

binghospitalsbøndervarnogetfrierestilletmedhensyntiloverskovud-
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nyttelsenendkronbønderne.Den7/2stzevnedesEmstBruun,JacobSadelmager

ogKnudClausen,alleKringelborg,forulovlighugstaf21ungerisbøge,

noglestynedebøge,2bøgegreneogmangeungeavnbøge"somkantjenetil

harvebulogplovskz=.r",samteneg(Sl-IT7/21667).Tougersenereafvistede

anklagen,ogden14/3blevdefrikendt(SRT21/2og14/31667).Sanbegrun-

delseforfrikendelsenanførtes1.athospitalet:Lkkehavdebevist,omdet

varhuggetpådetremændsrebedeskovellerpàfællesskoven,og2.atdet

ikke"vedstuenogstubben"varbevist,atdetvardetre,derhavdehugget

det.Detskalformentligudlæggessådan,athospitaletsbønderstadigpå

dettetidspunkthavdefriadgangtiloverskovenpåegnelodder.

Meddetgenerelleforbudmodhugstpåknonensskovefulgte,atmyndigheder-
nehavdepàtalerettenvedulovlighugst.Ridefogedensesdaogså1langt

detovervejendeantalsager,atværeden,dervedtingenestævnedebønder-

ne,menensagfraGedserbirk1669afvigerfradettemønster.Herindgik

FiskebæknemligpåegenhåndforligmedtomændfraGedesby,derhavdehug-

getulovligt1Fiskebækskov(GBT19/111669).Myndighedernesessletikke

involveret1dennesag,ogdenmestnærliggendeforklaringsynesatvære,

atdenulovligehugstersketpåunderskoven,overhvilkenbøndernestadig

varherrer.

Skovf1670.

Den20.oktober1670udstedtesdenhidtilstørstedanskeskovlovunder

overslo:1ften"Fozvoníningoge:LDanmark"(Pallesens.3-l2).

Denstilblivelsevarresultatetafetudvalgsarbejde,1hvilketetforment-

ligalleredeførFrederikIllsdødafoverjægermesterVincentsJoachimHahn

udarbejdetudkastspilledeencentralrolle(Oppermann1929,s.4ff,Sa-

broe1960ogFritzbøger1989II).Pådenendeligeudformninghavdedogogså
denendnuikkeadledePederSchumacher(Griffenfeld)ogetudvalgunder

Statskollegietindflydelse(Fabriciuss.l48).IndholdetvarmedA.Howard

Gramsord"Sauzmenblandingerafalmentgyldigestanmelserogspe-

cielleForskriftervedrørendeDriftenafdekgl.Qcave"(l938,s.37).

Forordningenseventuellefotbillederharværetdiskuteret,ogforeksempel

P.C.Nielsenhæftersigveddett1dsnæssigesammenfaldmedColbertsfrans-

ke"Ordonnancede1669"(l969,s.136ogDeveze1962).Dereelleoverens-

stenlnelsermeddennesynesdogubetydelige,ogOppexmann,der1929underka-
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stedespørgsmåletengrundigereundersøgelse(mensom:Lparentesbenærket

ikkevaropmærksompåSohumachersmeddelegtighsd),nåededaogsåfremtil

atpåvisestorlighedmedsachsiskeskovforordningerfra1560og1575(s.

6).OgnetophosJohannGeorgafSachsenopholdtI-lahnsigilamgereperio-

dersomung.

1

1

1
I

45.Danmarksforsteoverjægermester,ChristianVsofteudskældteprotege,

mecklenburgerenVincentsJoachimHahn(1632-1680).Detbemærkesetjagten

ogkrigensnarereendskovbrugetprægerdesymbolskeattributer,deromgi-

verham.KobberstikafL.Salmfra1680efterAbrahamwuchtersmaledepor-

træt.Frederiksborg.
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Sombegrundelseforforordningenanføres1densindledning,at"Skovenehar

udiVortRigeDanmarkmærkeligenaftagerogforværres".Denneformulering,
derharsatetuafrysteligtpragpådenskovhistoriskeforskningherhjemme,

udtrykkerdogikkenødvendigvisandetanddenfradet16.århundredegen-

tagne,beswargendebeklagelseoverskovenestilstand.Detudelukkernatur-

ligvisikke,atenegentligskovkrisepådettetidspunktvarunderopsej-

ling,mendetvarogsåenungenevældigstatsmagt,sommedenrakkestore

aàninistrativeprojektersøgteatdemonstreresinegenuundværlighed,der

stodbagforordningen.

Somindledningformanededen,atalledanskeskove,uansetejer,skulle

plejestilbørligt(paragrafl).Detgjaldtdog1særdelesheddetfrakronen

medtilbagekøbsretafhandedegods(paragraf2).Endvidereatskovetil

kald,hvortilkronenhavdepatronatsret,skullebehandlessomI-monensegne

skove(paragraf3).

Overjægermesterengjordestildenøversteansvarligeforkronensskove,og

detpàlagdeshamattilse,atskovbetjenteneførtetilsynmeddisse

(paragrafl2).Skovridereogskovfogederskullevedantagelsenaflæggeed

påatvilleoverholdeforordningensbestenmelser,ogdeskullehaveanvist

boligsånærvedskovensommuligt(paragrafl5).Skovløberneskullehave

husfriforægtogarbejdesamthaverettilsankebrændeiskoven(paragraf
39),ogsmntligeskovfogederskulleårligtudvises4læsbrændsel,4læs

vogntømmerog4läbY9nin99tølm1erudenbetaling(paragraf40).Udoverat

passekronensskove
-

og1særdelesheddissesvildtbestandþÿ�(�p�ð�rû��g�r�a�f 36)
-

skulledeendviderehaveopsynmedpræste-,kirke-oginstitutionsgodsets
skove,derhvorkronenhavdepatronatsret(paragraf4l).

Omskovgærderblevdetbestemt,atdesåvidtmuligtskullebeståafgrøfter

oglevendehegnaftjørn,hasselellerpil,ogatdeskulleholdesvedlige

(paragraffer-nellogl4).Skovbetjenteneskullesørgefor,atkvægetblev

holdteffektivtudefranyplantninger(paragrafl6),ogtagevarepåde

træerogsten,sommarkeredeskelmellemskovlodder(paragrafl8).

Forordningenslogudvisningspligtenendeligtfastforhelekrcngodset,og

mangeafdensparagrafferdrejersigomdettaemne.Såvelbraxdselafover-

skoven,hjul-ogbygningstømmersomgærdsel,båndstager,tækkevenderogly-
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sespidskulleudvises(paragrafferne19,32,33ogSl).Benderogandre,

derønskedeudvisning,skulleinden1/7indgivebegæringderomtilemtstuen

(paragraf22).Herskulleføresenfortegnelseoverindkomneønsker,og

denneskulleindsendestiloverjægermesteren,derin en1/9skullereturne-

redenmedpàtegningom,hvilkeudvisninger,derkunnebevilges(paragraf-

ferne26og27).Herefterskullepåamtstueninden12/9udfærdigesskovsed-

lertildeudvisningsberettigedemedordlyden:"AnnoNerNbevilgetaf

overjægermesterenNlæsbrændeved,hjultøzmner,bygningstønner,gærdseletc.

ogerderfbrannammetherpákongensamtstuekongensrettighed.OgskalN

efterdenneseddeludiNskovfbgderiudirettetidvordeudvist"(paragraf-

ferne27og28).Iamtstuenskulleendvidereopregnes,ihvilkeskoveder

skullehugges,ogante nelser mtræernes"tal,tykkelseoghøj ed"skulle

vedlæggesamtsregnskaberne(paregrafferne5og29).Deudvisningsberettige-

dekunnedereftermodbetalingaffastsattetaksterfåudleveretskovsed-

lerne.Udvisningsperioden,1hvilkendeudvistetræerblevmærketmeden

stempelhammer,straktesigsåfra12/9til20/ll(paragrafferne23og24).

Deindkomnepengeskulledelesmellemoverjægermesteren,amtmandenogskov-

rideren,ogdetblevkraftigtpointeret,atskovbetjenteneikkemåttetage

sigbetaltudoverdetanførte(paragrafferne25og43).

udvisningslutter20/11

nudstbegynderioldenår12/11

4decemberJgnugp
A12/3sidstefristfor

ngvgmgpfebruarafhentningafudvisttr:

à

oktober`marts

77

7

v

septembergppjl

Y

plantninqog
d1

-

UVsninobenyndsr12/97
august

'
beskæringaf

ungatræer

akovrullenfærdig31/8

1/7sidstefristforudvianinuaønsker

46.Skovforordningensterminerforudvisningetc.
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Vedudvisningsforretningenskulleskovrideren,ridefogedenogoverjægermes-
terensfulànægtigværetilstede.Udenforsæsonenskulleudvisningshanmeren

("udvisn:Lngskronen")opbevaresafcwerjægermesteren(paragrafferne13,20,
21og34).Udvisningenskulleske,hvordetvartilmindstskade,ogdet

understregedes,atoverskovenstræerskullehuggesansåtætvedrodensom

muligt,ogatdeikkemåttestævnes(paragrafferne4,6og30).Den,som

fiksådannetræerudvist,varendvidereforpligtettilbagefteratrydde
stedettil"nyväcst,græsningellersæd"(paragraf4).Forefandtesder

kratogunderskovskulledetudvisestilgærdselforandettræ,ogalle

overskovstræerskulleisåfaldskånes(paragrafferne32og33).

Efterudvisningenhavdebondenfristtil12/3tilathentesittzæ,ogef-

terdennedagmåttederikkehugges:Lskoven(paragraf7).IOldenårmåtte

hugstenendvidereikkefor12/11(paragraf8).Vardetudviste

ikkeafhentettilterminen,vardetforbrudt,ogkurnesælgesellerudvises

tilandre(paragraf44).Fjernedebondendetalligevelfraskovenefterden

anførtetidsfrist,skullehandønmesforulovlighugst(paragraf45).

Hvorskovvarforhugget,ellerderomvinterenvarudvisttræ,skulleam-

tetsbøndersåellerplantenyetræerpåudvalgtepladser,ogdetpågælden-
deområdeskulleindgrøftes(paragraffer-ne10og31).Videreskulleskovlø-
berneårligt1martsellerapril"besnide"(dvs.beskære)mindst100unge

egeellerbogs,"sáatdekunnekommetilskikkeligvækst"(paragraf17).
Forbøndernevardetdesudenenforudsætningforatopnåudvisning,atde

årligtpåanvistesteder"fremelskede"20ungetræer,"ogskalallegrene

udifremelskenunderfraogretafhuggesellerafskæres"(paragraf38).

Omulovlig(dvs.uudvist)hugstbestemtesdet,atstraffenskullevære3

markogfortabelseafboslod(subsidiærtarbejdepåHolmen"årogdag")
(paragraf46),ogsåfremtdetskete3.gangidømmelseaflivsstraf(para-

graf5O).Havdeugezningsmandenhesteogvognmedpååstedet,nårhanstjal
nedfaldnegreneellervindfælder,vardeendvidereforbrudt(paragraf47).

Skovfogederogskovløbereblevstilletpersonligttilansvarforskovenes

tilstand,ogskullederforefterforskeskovtyverier(paragraf48).Kunnede

ikkegøreredeforforsvundettræ,skulledesættesfrabestillingenog

idønmes3markibøde(paragraf49).Tilsvarendeforholdsreglerskulleta-

ges,hvisskovbetjentenepåandremåderoverskredderesbeføjelsereller
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varforsømmelige(paragraf35).Itilskiftetskov,hvorejeren"afarilds

tid"havdehaftfriskovhug,måttedettefortsatske,menamtstuenskulle

ståforudvisningensomvedandenkongeligskov(paragraf42).

Skovforordningensbestenmelservedrorendeulovlighugstblevpræciseretved

enforordning12.oktober1676(Pallesens.15f).Idennefastsattesbøde-

taksternetil10rigsdalerforeneg,8forenbog,4foretlæsgreneel-

lergærdselsamtstrafpåBremerholmfor"desomikkemiddelhaveatbøde

med".Igentagelsestilfældeskullebødernefordobles,menlivsstrafnævnes

ikkelængere
-

antageligpågrundafforseelsenstiltagendehyppighed.

EndeligfastslogSkovforordningendettilbagefradenKøbenhavnskeReces

1537kendteforbudmodgedeholdpåfællesskovellerhvordervarunderskov

ogkrat(paragraf9),derlagdesbåndpåkulsvieresvirksomhed(paragraf-

ferne53og54),ogdetindskaarpedes,atvindfælderikkemåttefjernesuden

overjægermesterenstilladelse(paragraf37).

Skovforordningen1680.

Iforbindelsemed,atConradReventlow11680efterfulgteHahnsomoverjæ-

germester,frankomiaugustdetteårennyskovforordning.Denadskiltesig

ikke1detvæentligefrasinforgænger,menpræciseredeogsupplerededen

påenrækkepunkter(Pallesens.16-25).

Fordetforsteindeholdtforordningenetegentligtudskiftningspåbud.Iden

førsteparagrafhedderdetsáledes,"atpádesteder,hvordeth:Ld.1_ndtilej

alleredeeranordnet,alletilhverbyliggendeogtilhørendeskoveunder

samtligeheleoghalvegárdesáledesskaldeles,atenhversinvissedi-

strikt.lodogdeludiskovenekanvideogtilbørligudiagttage".

Fordetandetuddybedesbestenlnelsenomungskovsopelskning.Vardernem-

ligikketræeratbeskære,skulleistedet"hvertåretvisseantalplantes

ogderesfremvækstbefordres"(paragraf4).

Endeligkomforordningenfordettredjeindpåsvineindbrændingen.Detbe-

stemtes,atuvildigemænd,somdetogsåtraditioneltvarskethidtil,hvert

årskulletakserehvormangesvin,derkunneindbrændespåskovene(para-

graf33).Herefterskulleamtmandenenbestemttingdagladelyse,omnogen
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villeforpagtedenneoldentiletfastbeløb
-

elleranmuligtethøjere,
forderefteratladeåretsOldengåtildenhøjest-bydende.Denneanvisning
fulgtesaftilføjelsen,"menpådesteder.hvordetejkanske,påsædvan-

ligmaneratladebrande".DenneskelnenmellemOldenforpagtningog"sæd-

vanlignaner"skalvivendetilbagetil1kapitel5.

Pådettesidstepunktsluttedeskovfsigtilen"Forordningom

Oldengald"fra24/91672(Pallesens.14),derfastsatteoldengældenpå
kronensskove1:11hvert6.svinvestforStorebæltoghvert8.østfor.

Overhelerigetkunnedisse"1zgtesvin"dogkonverterestil1rigsortpr.

indbxaidtsvin.

SonForordningenfra1670varogså1680-Forordningenkungældendeforkron-

godset,menmeden"ForordningomSJ-novhug"29/121682udstraktesforbudet

modforhugningsamtpligtentilfremelskningafungskovtilogsåatgælde
deprivateskove(Pallesens.31f).Denneudvidelseaflovgivningensgyl-

digheäcmràdestadfætedesendeligtmedSkovforordningen1687(Oppermann

1929,s.10ffogGrøn1955,s.63ff).

ChristianVsDanskeLov1683.

Udoverdisseforordninger,derspecieltomhandledeskovbruget,indeholder

ogsådenførstestoresamledelovudgivelse,DanskeLov,anvisningermedre-

levansfordette(Mandixs.308-313).

Fordetførstegiverdennoglerelativtdetaljeredebestemmelseromejen-
domsrettentilskoveogomskovrebning,derikkeskalgennangåshar(5-10-
17ffsamt1-18-3).Tildissesluttersigdetalleredenævnteforbudmod

hugst1uskiftetskov(5-10-24).Fordetandetunderstregesforordningernes

udvisningspåbudogdentiludvisningenknyttedefremelskningspligt(3-13-21

ff),ogdettraditionellepåbudomplantningafpileogympning(podning)
affrugttræergentages(3-13-18).mmigoåmnamr6-17-25ffsxovryve-
rier,derskullebehandlessomandettyveri,ogdernedlæggesforbudmod

indsamlingafolden1andenmandsskov(6-17-3O).(hunøddeplulminghedder

detmedgentagelseafdemiddelalderligelandskabslovesbestemmelse:"end

nøddernárhanplukkesámange,somhanfortærer,ogejvidere"(6-17-31).
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i'orordn:l.ngermedsærliggyldighedforlivgedinget1671-85.

Deforkongerigetgældendeforordningerhavdeikkeudenvideregyldighed

forlivgedinget,derjovarudskiltsomselvstamdigaàninistrativenhed,

menfra1670foreliggertoreeolutionerfraSophieAmalieangåendedettes

skove,somsynesatfolgeSkovforordningenshovedprinclpper(AL,dr.res.

27/10ogKHSA,RB7/7),ogden26/41671overfortesdennemedenkeltemodi-

fikationertillivgedinget(AL,dr.res.26/41671).Ioverjægermesterens

stedtrådtevildtmesteren,ogdetpàlagdesamtsforvalterenatholdeopsyn

meddennesskovruller.Imodsætningtilkzonbøndernefiklivgedingetsbøn-

derfritgærdsel"såvidttilderesgærderslukkelseogindhegnelsekanha-

vesfornøden...",mensbåndstager,tækkevenderoglysespidogsåherskulle

udvisesmodbetaling.SomForordningensparagraf42bestemteomtilskiftede

skoveskulleogsågældeforlivgedingetsselvejere,ogderblevikkegivet

fastestraffenormerforskovforbrydelser.Enkedronnlngenforbeholdtsig

nemligrettilselvatbefale"hv dstraf,hansidenskalværeundergiven".

Endeligunderstregedesdet,atForordningensparagraf41ikkeskullefor-

ståsanderledes,endatoverjægermesteren(hervildbnesteren)skullehave

opsynetmeddegejstligeskove(jvf.ogsågejstlighedensprivilegier15/12

1670ogkgl.reskripttiloverjægermesteren23/81672:FogtmannII,s.38

ffog76f).

Pådettegrundlagses27.novanberudsendtdenførsteafenrækkeårlige

udvisningsresolutionerfraenkedronningenskancelli(KHSA,RB27/ll1671),

hvorafdetfremgår,atdetaltid1sidsteinstansvarSophieAmalieselv,

derafgjordeskæbnenforbøndernesudvisningsønsker.Detblevherslået

fast,atafindtægtenforbrænde-ogtømmersalgskullehalvdelentilfalde

enkedronnlngenogrestendelesmellemembedsrnændeneefterfastlagtenonner.

Husnændenetillodessomskovløberneatsamlekvastilnødtorft,ligesomde

landgildeydendebøndergenereltfrit(velpåegnelodder)måttesamlekvas

ogbuske.AltandetskulleudvisesioverensstemmelsemedSkovforordningen.

Tildeårligeudvisningsresolutionerssærbestenlnelserskaliøvrigtvendes

tilbage1kapitel5.

Ioktober1678udstedtesenblandtflereresolutioner,dersærskiltbehand-

ledeskovtyveri(AL,dr.res.15/101678;seiøvrigtkapitel6).Ietglimt

fårviheretnæstenOrwellskbilledeaflandsbyfællesskabetsgensidige

overvågningogmistillid
-

langtfranogenlandligidyl.Allelandboerial-
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mindelighedogskovbetjentene1særdeleshedvarforpligtedetilatangive
skovtyve,ogv1lle,hv1sde:Ikkegjordedet,selvkanmetilatlidederes

straf.Medskyldigekunnefritagesforstraf,hvisdeangavhovedumxdene,og

den,derangavenskovforbzyder,skullehaveudbetaltdethalveafdenind-

komnebøde.Befolkningenopfordredesvideretilatangiveskovbetjentenes
eventuelleunderslæb,ogpálagdesendeligatt1lse,atderikkesketesn-

dringer1skovloddernesdeling.

Firedageefterdameresolutionkomennyskovordinansforlivgedingets
amter(AL,dr.res.19/101678).Denadskiltesig:Lkkevæsentligtfra1670-

Forordningen,mensupplerededenpåetparområder.Medhensyntiludv1s-

ningenindskærpedesdetsåledes,attogbcndenikkedetudvistemedsigpå
udvisningsdagen,skullederaltidværeenskovbetjenttilstede,nárdet

blevhentet.Anvendtebondenendvidereikkesitbygningstønmer,skullehan

erstattedetsamt8dage1faxgselpåvandogbrød.Endeligunderstregedes
det,atderårligt1fornødentomfangskulleudvisestmumert1lreparation
afbroer.

Detsesikkedirekte,atSkovforordn1ngen1680overfortestilogsåatgælde
forlivgedinget,menmáalligevelansesforsandsynligt.Ihvertfaldtil-

stillededetkongeligekancelliamtmandeneteksemplarafdenpåudstedel-

sesdagen(St.A.,kgl.res.31/81680).

SKOVDBEDSMÆNDOG-BB'.l'J!1N'.I'EOGDENDLGLIGEFORVBLTNINO.

Vildtnesteren.

Detøverstelokaleembedeindeforforst-ogjagtforvaltningenvarVildtmes-

teranbedet,oprettet1661,ogfradaafogheleundersøgelsesperiodenbe-

klædtafTobiasKriebel.Kriebelhavdefra1653væretskovriderpàFalster,
menblevmedsinudrmvnelseoverordnetsamtligeskovenbedsmænd1depant-
satteSmålande(Smàl.Reg.4/41653).FraSkovforordningensindførelse1

l1vged1nget1671opfattedeshansomdettespendanttilkronensoverjæger-
mester.HanvarisinembedsperiodebosatpåKorselitse.

Kriebelsbestallingfra1661erbevaret1treenslydendekop1er(Smál.
Tegn.24/51661,KHSARB:bagerst1pk.1673-83ogTop.Saml.,Falster,Ny-
købingnr.19),afhvisanvisningerembedetsformelleopgaverfremgår.Han
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varførstogfrenmestpålagtoveropsynetmedskovridereogskovbetjente,

menstodunderamtnanden:Ldetlokalehierarki.Virksomhedendeltesigpå

skovvasenetogvildtplejen,ogindenforbeggeområderskullehanimødegå

misbrugogulovligheder.Såledesskullehantilse,atderikkeblevskudt

dyrpåvildtbenen,ogatderikkehuggedesuudvisttræ.Konkretskullehan

blandtandetværetilstedevedalleudvisningerogsvineindbrændingerog

føreregisteroverdem.Endvidereskullehangribeindmodkrybskytterog

foreksempeliværksætteafskydningafrovfugle,derskadedevildtet.Embe-

detaflønnedesmed200rigsdalersamt20tønderhavreog20læshøårligt.

Vedsidenafvildtmesterenoghansstabafskovfogederogskovløberehavde

enkelteandreafamtetsembederrelationtilskoven.Blandtdissevar

hofskyttenAndersSørensen,dervirkedepåFalsterfra1670til1683(Hjel-

holtII,s.64).Endvidereovervejedesdet1673atansætteenprokurator

tilskrivebordsarbejdet1forbindelsemedudvisningerne(KHSA,RB23/1

1673).Ondenneplanrealiseredesvidesikke,men10årsenereansattes

forvalterenpåKorselitseFrantzEberhardBuschsomforstskriver(AL,dr.

res.30/101683),oghanmåantagesathavebestredetdetplanlagteproku-

ratorhvezv.Endeligforeliggerfrajanuar1671enoriginalbestallingsom

"Holtzvogt"forVitusRudinger(PKSA3,10/11671).Betegnelsen"I-Xoltzvogt"

benyttedesalmindeligvisomskovfogeder,menomensådankanderikkei

dettetilfældeværetale.Detfremgårnemligafbestallingensindhold,at

begrebet"brændefoged"ermeredáckende,idethanskullehaveansvaretfor

heledenenkedronningeligehusholdningsbrændselsforsyning(iKøbenhavn):

"ImSonderheitsollerguteBchtge-benaufdaslangeundkurtzeFadenoder

BrennholtzzusambtdenKohlen,dassdavonbeyunserenHoffekeinMangel

sey,sondernzurechterZeitwerdeangeschaffet."LokaltpåNykøbingslot

varetogeshansfunktionerafhus-ellerslotsfogedenPeterJacobsen.Ende-

ligskalnævnesvekslende"fasanvogtere"påKorselitse(senedenfors.

203)
_

Skovridere.

Deældstekendteskovriderbestallinger1DanmarkstammerfraFrederikIIs

tid.PoulStuerfiksåledessomdenførstenavngivnebestallingsomkonge-

ligskovrideriRoskildegàrdogSkjoldenæslen1568(Grøn1955,s.49),og

disseførsteskovrideresynesaltsåathavehaftrelativtstoregeografiske

områderideresvaretægt.PåFalsterhøresførstegangombestallingafen
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skovridervedJonasvonI-Xelletiltræden1587(RB1584-88,3.771).I1644

udævntes3skovridere:JohanSkyttetilKlodekovvog"Jed.sør"(Gedeør),Mel-

chiorFesanvogtertilKorselitsesskoveogHazrikRoemdeltilskoveneauf

kringNr.Vedby.EnfjerdefoczventedeaansettilHannsnov(Pr.Chr.(V):Br.

II,s.Sl).Iheleundereøgelsesperlodensynesder1hertil

maksimaltethaveværettokongeligedcovriderepåFalster
-

en1hvert

herred.

47.Epitafiumfra1679iNørreVedbykirkeoverfemanddGå ærgvebenseog
fra1659tilligeskovrider1NørreherredFrederikHerteloghanshustru
AnnaMariavonWechlen.Parretharsomdettydeligtfremgårhørttildeme-
revelbeslàedefalstringer,menmåttealligevel1netop1679haveøkonomisk
hjælpfrahoffet"eftersuppl1kat1on"(KongeligeKanmerregnskabers.197).
Mon

.

pengeneskullebrugest:.1dettestateligemindesmzrke?
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VedperiodensbegyndelsevarJohanJohansenogTobiasKriebelskovridere1

henholdsvisNørreogSønderherred(Små1.Reg.4/41653).Førstnævnteer-

stattedes1655afNielsHansen,deratter1659afløstesaffærgemandeni

GåbenseFrederikHertel(Smàl.Reg.1/41655og1/51659).Hvemder11661

afløsteTobiasKriebelvedhansavancementeruv1st,menderharmuligvis1

enperiodekunværetenskovrider.SønnenHansGeorgKriebelovertogså

sentsom1678faderensgamleberidt(KHSA,RB19/101678),ogFrederikHer-

telafløstes11672afCasperEberhardMeyer,dersomdenungeKriebelvir-

kede1restenafundersøgelsesperioden(KHSA,RB12/101672).

HansGeorgKriebelsoriginalebestallingerbevaret(PKSA3,19/101678).I

retupræcisevendingerpålæggeshan,atholdeopsynmedsåveljagtsom

skovbrug1sittillagtedistrikt,og1detdagligetilse,atSkovordinan-

sensbesteninelserblevoverholdttilskovensogvildtetsgavn.Denårlige

lønudgjorde60rigsdalersamt8tilindkøbafdetkrudtogdekugler,der

varnødvendigefortilvejebringelsenafv1ldttilslotskøkkenet.Forden

"Sch1ess-pferd"hanmåtteholde,fikhanderimodikkegodtgørelse,menud-

vistes1overensstemmelsemedSkovforordningenfrittræ,ogvarfrifor

landgildeoghoveri.

Skovfogederogskovløbere.
Deterikkemuligtfortidenførlivgedingetsoprettelsesikkertatfastslå

demenigeskovbetjentesantaloggeografiskespredning,men11670ernesud-

visningsrulleroptrædersomregel36skovfogederfordeltpåøens27sogne.

Særligtskovrigeegnehavdesåledesflereskovfogederpr.sogn.Omskovlø-

berne,som1kkehavdesærligeudvisningsrettigheder,ervorvidendogogså

fordettetidsrumbegrmxset.T11amtsregnskabet1685/86findessombilagen

oversigtoveramtetsskovbetjentepådettetidspunkt.Herfigurerer1alt29

skovfogederog24skovløbere,såallestillingerharaltsåikkealtidværet

besat.Betjentenesgeografiskespredningfremgårafkortetfigur48.Enkel-

tesognesomHorbelevog'1':i.ngstedhavde3skovfogeder,mensf.eks.de

skovfattigeVæggerløse,SkelbyogKippinge,menogsåBrarup,ingenhavde.

SkovbetjenteknyttettilKorselitsesvidtstrakteenemærkeerøjensynligt

udeladtaffortegnelsen,menpåNørreLadegårdsvarhenholdsvisRasmusPe-

dersen1"Bragedshuset"(detnuværendeHalleruphus,jvf.Kulturhistorisk

HåndbogII,s.256)ogRasmus1"Pudtenborg"(jvf.DSXI,s.l5).Situatio-

nensomgengivespåkortethardogikkeværetgældendeforheleperioden.
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Såledesoptræderf.eks.1674skovfogeder1Branxp,Nr.Vedby,Maglebrænde,

Gundslev,ÅstrupogHorreby,somikkenævnes1685.EndeligeeeMariboklos-

tertilopsynmedsineskovparterpåøenathavehaftenskovfoged1hvert

herred(PKSA17,26/121672).Detsynesiøvrigtikkeusædvanligt,atetml-

rådehavdeflereskovfogederend-løbere.Pådetvordingborgskerytterdis-

triktvardersåledes1detfølgendeårhundrede24skøvfogedermenkun14

skovløbere(Munk1955,S.242).
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48.Skovbetjentenesgeografiskefordeling.

25sikkertidentificeredeskovfogederi1685-fortegnelsenhavdegårdepåi

gennemsnit8,8td.htk.modetgennemsnitforalleamtetsgårdepå5,7(M

1682jvf.HenrikPedersen1928).Skovfogedernesynesaltsåathaveværet

relativtvelstående,hvilketunderstøttesafdetforhold,at77%erklæredes
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"vedmagt"eller"temmeligvedmagt"11685,modkun26%afsamtligegårde

(Rtk.2244.196).Detharøjensynligtværetfrugtbart1dissekriseàratny-

deskovbetjentenessærligefordelemedhensyntiludvisningeretc.,ogfør

1670sesdeendvidereathavefåetnedslag1landgilden"forderestjeneste

ogumage"(LR1656/57).Samtidigantydergàrdstørrelserne,atisærstørre

bøndererudsettildettehverv(jvf.ogsåMunk1955,s.251),hvilketogså

afspejlesderi,ateksempelvisfæsternepåenkeltgàrdeneStadagergàrdog

Bønnetgàrdsamtkromanden1Gedesby,dertraditioneltbestredv1sseoffent-

ligehverv,varskovfogeder.

Imodsætninghertilvarskovløberne,somforesl-mevet1Skovforordningen,

somregeljordløsehusstand.Undtagelser11685varJørgenChristensen1Nr.

Kirkeby,AndersPlanke1FjendstrupogClausRasmussen1Bønnet,derhavde

beskednet11l1ggender(2-3td.htk.),mensomsamtidigallebetegnedes

"forarmet".

Skovbetjentenesarbejdsopgaverfremgår1storetrækafSkovforordningen

1670.Deskulleforestådetpraktiskearbejdemedskov-ogvildtpleje,og

konkretkanderudskillesfiredominerendevirkefelterzudvisningen,svine-

indbrandingen,tilsynetmedvildtetogindgrebmodskovtyveri.Menogså1

forbindelsemedopelskningafungetræerharskovbetjentenesindsatsværet

betydelig.

Skovudvisningensnormaleforløberbeskrevet1Skovforordningen,derfor-

mentligpådettesompåandrepunkterblotkodificeredehidtidigpraksis.

Vedudvisningharskovbetjenteneværetskovridersogridefogedspraktiske

hándlangere,ogdetvarendvideredem,derskulleværetilstede,nårdet

udvistetræafhentedesafbønderne.Veddennelejlighedmodtogdeskovsed-

lensombevispåbondensrettighed.

Atskovsedlenogsåfør1670indgikcentralt1udvisningsproceduren,frem-

gårafensagfra1665,dabønderfraØverupogTåderupstævnedesforulov-

lighugst.Enugesenerekunnesynsmændbevidne,atdefleste

lå1ndemednyhuggettømmer(NHT4/4ogll/41665),ogvedet

retsmødekrævederidefogedenderforbønderneidømtbøderpå5

afstynetgrenog10pr.rodhuggettræ(NET9/51665).Menpå

deresskriftligesvarsamtet"hjemme1sbrev"læseogpàskrive,

1deresgårde

efterfølgende

rigsdalerpr.

tingetlodde

hv11ketfør-
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tetilderesfrifindelse(6/61665).Dettyderpå,atdeefterudvisningen
måhavebeholdtengenpartafskovsedlen.

Affigur46(s.104)fremgårdeterminerforudvisningoghugst,derogså
vargældende1livgedinget.Deblevikkealtidoverholdtafmyndighederne,

hvilketkunnegivebøndernestoreproblemer.Ivinteren1672-73trakdet

såledesudmedudvisningen,hvorforderindkommangeklagertilamtmanden

CorneliusLerche(PRSA5,30/11673),menførst1januarmånedudstedtes

denresolution,derskulleværeudvisningensgrundlag(AL,dr.res.januar

(u.d.)1673).Fristenforafhenizxingafdetudvistetræblevderforundta-

gelsesvisrykkettilløvspring12/5(AL,dr.res.19/41673),menhugstpe-

riodenvaralligevelforkort,og1løbetafsommerenblevdetderfortil-

ståetbønderne,atdevednæsteudvisningmåttefådetbygningstømner,som

deendnuikkehavdesavetud(AL,dr.res.5/71673).

Atter11675trakudfærdigelsenafskovregistretud,ogdadetden30.de-

cemberendnuikkevarfærdigt,resolveredeSophieAmalie,atalleudensær-

ligela'avskullehaveudvistefterdetforegåendeårsregister(AL,dr.

res.30/121675).

Ved"indbrændingen"afsv1npåkronensskove,derhavdenavnefterbrænde-

mærkningenafdeoldenberettigedesv1nmed"voresdertilforfærdigedebræn-

dejern"(AL,dr.res.11/101662),spilledeskovbetjenteneogsåencentral

rolle.Detvardem,derdrevsvinenetilsmedjen,hvorlmrimingenskete,og

dernæstvideretilskove,forhvilketdeifølgebøndernesklager1683mod-

tog5skillingpr.svin1drivepenge(Rtk.2244.l92).

SomdetfremgårafSkovforordningenhavdeskovbetjentenet1lsynmedvild-

tet,ogskulleomvinterensørgefordetsfoder(sekapitel5).Idenne

vildtplejeindgikendviderepågribelseafeventuellevildttyvesonencen-

traltelement.Aflangtviderebetydningvardogderesgenerelletilsynmed

skoven.Sanviharsetvardepersonligtansvarligeforatundgåellerop-

klarehugstpåderesdistrikter,ogdemangeskovforbrydelsessagerantyder

ennidkærmenujævnindsatspådettefelt.Foratimødegådemangeovertræ-

delserpålagdesdet11677ligefremskovbetjenteneatoprettestrandvagter
vedkystskovene(AL,dr.res.18/81677).
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Itingbogernessagsreferatermøderviofteskovbetjentepåjagtefterstjå-

lettræ1udhuseogpålofter,mendetlykkedesikkealtidatpågribeen

skyldig.NykøbinghospitalsskovfogediElkenore,JensSmed,blevsåledes

1673stævnetforulovlighugstpåUlslevskov,dahanvaren"uforsynlig

skovfoged"(Sl-IT19/61673).Fordenneforseelsefortabtehansitfæste,

blevafsatsomfogedogiøvrigtdømtefterskovfonordningen(SHT17/7og

7/81673).Tilsvarendehedderdet1677(AR)omEskebjergskov,atdener

"ganskeforhuggetscmmestendelsharværethassel,ogskovfogedendetskul-

leforklare,kunnedetintetgøre.Erderforstraffet1tårnet3dageog

nætter",ogdisseeksemplerpåskovbetjentesembedsforsqmnelsererikke

enestående.

Pådenandensidekandetikkeundre,hvisskovbetjentenespligterhar

bragtdemimodsætningsforholdtildetomgivendesamfund,ogklagerover

deresfremfærdhørtedaogsåtildagensorden(jfv.ogsåIngemann,s.52).

Korruptionogafpresningharsåledesøjensynligværetalmindelig(jvf.f.

eks.dronningensresolution15/101678,AL),menogsåkorporligeovergreb

erforekomnet.Ikomnissionsrelationen1685konkluderedessåledes,atskov-

betjenteneforgrebsigpåbonden"medpantning,hugogblodigeslagsamt

pengesafpresn:l.ng,nárhantilsinstorenørtørftighedudiskovenindkom-

mer,athuggenogetgærdselogsankesignogettrosellerrådneaffaldne

grenetil:Lldebrand..."(Rtk.2244.l96).Bøndernehardogvidstatforsvare

sig,for11678skrevenkedronningentilLerche,athunhavdeerfaret,at

"aufFalsterindemDistriktGietzöreinigederselben<skovtyve>denSchou-

läuferferernstlichsollengeschlagenundübelzugerichtethaben"(AL,dr.

res.30/81678).Hunbefaledederfor,atdeskyldige,nårdeblevfanget,

skullesættesitårnetpåvandogbrød,og"anderenzumexempelsoabge-

straffetwerden".
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5.DE'l'LOVLIGE .

Hverkendet17.århundredesellerseneretidersskovevar"rennatur",men

varsanlandskabetiøvrigtformetafmennesketspåvirkning
-

afskovbruget.

Fraover-ogvedogfrugtertilsurteflorindgik
skovensressourceruundvan.-ligtilandbrugetshusholching:santønmer,gær-

demateriale,brandsel,olden,græsogmegetmere.Ligesomskov,agerogeng

hangsanmen,førdet18.århundredesudskiftnings-ogfredningsbevægelse

satteind,udgjordealtsåogsåland-ogskovbrugethele,ogdetenekan

ikkeforståsløsrevetfradetandet.

Kildmämingentildetældreskovbrugerimidlertidikkejævn,idetdet

overleveredematerialeafspejlermyndighedernes(succesrigesåvelsommis-

lykkede)forsøgpåatregulerebefolkningensadgangtildennedelafnatur-

grundlaget.Ogderesinteressesamledesigomoverskoven.Viskalikkedes-

tomindre1detfølgendeforsøgesåbredtsommuligtatbetragtedetældre

skovbrug1alledetsfaoetter.

VEDPRODUKTIONEN.

Brændsel.

Somviharsetblevbøndernesadgangtilathentebrandsel:Lskovenisti-

gendegradkontrolleretafmyndighedeme,ogdennekontrolharefterladt

sigetrigholdigtmaterialebeståendeafførstogfrenmestdeårligeudvis-

ningsdokumentereller"skovruller".Tildisselæggersigendvidereenra9:ke

sammenskrevneopgørelser(ekstrakter)overudvisnlngengennemflereår,og

tilsaumenerdetpåbasisafdissekildermuligtattrangetenrueliglangt
ned1samfundetsvedproduktionogvedforbnxga.

Itidsrummetfør1670synesbrandselsudvlsningezmesanfangathavehaften

stigendetendensomendmedsimkeårligesvingninger(seGrundtabel3).En

delefbøndernesbrændselsforsyninglådaendnuudenforudvisningernesfas-

teranmer(underskoven),ogikkeallebehøvedeøjensynligudvisninghvert

år.Iåreneefter1670vardetsamledeudvisningsniveauretkonstant,men

nåedeethøjdepunkt11679-80,forderefterataftagemarkant.Denneudvik-

lingskalsøgesforkJ.aretidetfølgende.
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Somdetfremgârafbl.a.Grundtabel7,varbøgeveddetforetruknebrændsel,

ogdenellerskritiskeengelskegesandtRobertMolesworthhavde1692kun

lovordt1loversfor"theplentyandpurenessoftheirFiring(which1s

Beech-wood)"(s.91).Iudvisningsresolutionerneunderstregedesdetgangpå

gang1samklangmedforordningen,atførstogfremmestgamleforfuznede

stødogstumpersamttoptørretræerogstabbeskulleudvises,ognaturlig-

v1sikkefr1ske,frugtbærendetræer.Endvidereskullebøgogelforetrækkes

fremforeg.Ogsågamleegetræerudvistesdogtilbrændsel,men1perioden

1671-84varforholdetmellanegogbøg1desamledebrændselsudvisninger

ca.l:4.Isagensnaturfandtdestørsteegeudvisningersted1Sønderher-

redogpàGedsør,hvordennetræsortvarstærkestrepræsenteret.

Salgafbrændselvaren1kkeubetydeligindtægtskildeforamtet,ogder

opereredesmedtopriser,hvorafdenhøjeste"takst"gjaldtborgerneogde

"fremmedebønder"(dvs.ikke-kronbønder)ogdenlavestepræternesamtam-

tetsegnebønder.Indtil1670vardetotaksterhenholdsvis10ogBskil-

lingpr.l ,men1skovforordningendetteårblevdeforheler1getfast-

satt1l16og12sk.(S24,Fallesens.7).Forl1vged:l.ngetsvedkomnende

skete1m1d1ertidistedetenreduktionafprisen,såledesathøjestetakst

blev8skillingoglaveste6.Efter-enkedronningensdød11685blevde

landsdækkendetakstergjortgældende,hvilketaltsåførtetilenfordob-

ling.

Meddissefastepriservardetudelukkendedesolgtemaxgder,derafgjorde

indtægtensstørrelse,ogdesvingninger,somdennegennemløb(sefigur50),

svareraltsånøjetildendelafdesamledeudv1sn1nger,dersketemodbe-

taling.Hersesigenderelativtbeskednesalgved1660ernesmidteog1

l68Oernesbegyndelse,mensdenkraftigtst1gendeindtægtvedperiodens

slutningudelukkendeskyldtesdenomtalteprisstigning.Enindlagtlineær

interpolationafslører,atdetniveau,hvoromindtægtensstørrelsesvinge-

de,varnæstenkonstant1heledetundersøgtetidsrum.

Deterikkeganskeklart,omdermáregnesmedafkortninger1amtetsbræn-

desalgsindtægter,sáledessomtilfældetermedandreindtægtsposter.Undta-

gelsesvlssesogsåbønder,ligesomsærligtprivilegeredemodtagere,athave

fåetfriudvisning(f.eks.AR1663/64).Manmådogantage,atmanglende

betalingsomhovedregelharførtt1lbortfaldafudvisningsretten,idetjo
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betalingensketevedmodtagelsenafskoveedlenpåmttstuen(167O-Forord-

ningensparagraf24).Derforekanlnerda

skebsbilegfortegnelseroverrestancer1

ersåledessandsynligt,etde:Lfigur50

liger:LndInennet,lIendebardeogsàfor

hellerikke1debevarederegn-

indtægternefor"skovsolgt".Det

vistebrændeeelgaindizgbervirke-

denenkeltebondekunbetydetbe-

skedneudgifter
.

49.Novenber-scene1skoven.KobberstikafAeg.Sadelereftermal riaf

PaulusBrill(1554-1620).DenKongeligeKobberstiksamling.
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rudgjorde1livgedingpe- Bøndernesandelafdesamledebrændselsudvisninge

r1odenca.1/3,mensslottetogdeøvrigemodtageredeltederesterende2/3

l1gel1gt.IGrundtabel3erdenneandelfordeltpåsogne,ogmensdettyde-

l1gtfremgår,atudvisningernefør1670,omenddevarobligatoriske,blev

bestemtårforår,erdetligesåklart,atde1l67Oerneog'8Oernefulgte

fasterenonner.Enkelteuregelnmssighederspringerdog1øjnene.Således

f.eks.demanglendeudvisningertilSkelbyogGedesbysogneflereår,der

fortidenefter1670måansesforadministrativeforglemmelser,samttil

11er1679-80. Brarup1680.Endviderebemærkesøgedeudvsnng

tærktuzegelnäsigebzændselsudvisningerfor1670synesikkeatberopå Des

etufuldstændigtkildemateriale.Foreksempelsvarerudvisningsmængderne

godttilindtægternevedsalget,ogforklaringermåderforsøges1reelle

tbeunderskovensamtkvasog forhold.Formodentligharadgangentilarug

an etsankebrændefør1670-Forordningen
-

somnævnt1kapitel4
-

været
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friereendefter,ogsikkerterdet,atudvisningernefandtstedudfraår-

11ge,1nd1v1due1leansøgninger.Atudbudetaffritbrændselskullehavevæ-

retsåstort,at1.kkeallehavdeudvisningsbehovhvertår,kandogforekom-

meutroligt.Istedetkanenmanglendebetalingsewmeefterkrigenshave

spillet1nd.Ikkemindstdetforhold,atdetosydligsteGedsør-sognestort

setingenudvisningf1k,forbliverdoguforståeligt.

Itidenfør1653,dalenetlåt1ldenudvalgteprinsogseneretilhansen-

ke,tilkendteshvergårdifølgebønderneårl1gt4-5læsbrændevedfrit.Med

detstilbagevendent1lluonen,ophørtedennepraksisimidlertidbrat,ogde

måtteansøgeomudvisning,dade"nuenrumtidintetharbekoumet"(DKB

162,29/81653ogNHT4/101653).OveSkadeanbefaledeansøgningen,og

umiddelbartopnåedebønderneforlængelseafdenhidtidigeudvisningspraksis
-

til8skillinglæsset(Smål.Tegn.27/91653).Resultatetblevdogpå

langeresigt,somdettydeligtfremgårafGrundtabel3,ikkefasteårlige

kvoter,oghellerikkefrihedforbetalingsomhidtil.Ipantegodsperioden

varudvisningerpå3læspr.gård,2læspr.gvnogll pr.hus

hovedreglen,menogså4læspr.gårdforekom
-

ogdetikkekun1Skovløse

egne.Etlæssvaredetiloa.0,7rummeterg.MedSkovforordningensikraft-

tmadensketeenreduktionafdetteniveautil2læspr.gårdog1læspr.

hus(førstegang1670).Kronensbøndermåttebetalelavestetakst
-

de

frenmedehøjeste.Dervaraltsåtalecmenkraftignedskæringafdenen-

keltegårdsudv1sn1ng,derdogtilgengældblevårlig,såledesatresulta-

tetistedetblevenstigningpåca.30%1desamledebrændselsudvisninger
tilbønderne(gennemsnit1672-761forholdtil1662-66).

Meddenyderstbeskednestørrelseafetl ,forekoulnerdetretutroligt,

atbondenskullekunnenøjesmedudvisningerpådetten1veau.Heltgrotesk

bliverdetimidlertid,nårdeårligeca.2000læsbmndselsammenholdes

med,atder1677skullesvaresskataf1kkemindreend38471ldstederpå

Falster(1gennemsnitca.21/2pr.gård;jvf.ekstraskattemandtal).Meget

talersåledesfor,atbøndernenmtennatur-nødvendigtmåhaveskaffetsig

brændseludenomudvisningerne
-

vedsankebrandeogulovlighugst.

Dervartalrigebeklagelserfrabønderne,ogallerede11672luftedelens-

mandenmrneliusLerchedaogsåtankenanatforøgeudvisningsmamgderne,da

"ellers<er>vellidetuditolæstilenbondeforatbådebrygge,bageog
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kogesinmadvedåretomkring..."(PKSA5,7/111672).Blandtandetbekla-

gedeHalskovsogGedesbysbeboere,der"liderstorsorgogbedrøvelsefor

voresbrændsel",sig(PKSA5,13/101678ogPKSA826/101672).Antagelig

afdennegrundforhojedesdenfastekvota1679ogdetfølgendeårekstraor-

dinærttil3læspr.gård,menmed1681-udvisningenvarmantilbagepådet

gamleniveau,ogi1682resolveredeenkedronningen,atdetskulleblive

derved,dabøndernehavdesværtnokvedatbetalefor2læs(KHSA,RB1/12

1682).
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51.Afstandemellembyogudvisningsstedvedbrændselsudvisningerne1676og

1677.
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Normaltblevudvisningentilbønderneforetaget1byensellersognetsegne

skove,ogtransportvejenvarsåledesfordetmesteoverkonmelig.Affernårs

udvisninger11670ernefandt59%sted1byeisegenskovpart,22%1enanden

indensognsskov,13%1enafnabosognenesskoveogkun6%1and:æ.Affigur
Slfrangàrdettydeligt,atafstandenfrabytiludvlsningssted

-

ogdermed

trarsportproblemerne
-

varstørstpådetrelativtskovløseGeæør.Marra-

baác,Bruserup,StavrebyogFiskebækhavdetilstrækkeligtbrændselpåegne

skove,menslandtangensøvrigebyermåttelangtafledefterbrande.Af

denneorganisationsmådefremgårendvidere,atenemazrkernekun1yderstbe-

skedentcmfangleveredebrændseltilbønderne(ogsomdetses1Grundtabel

6:1detheletaget).Detvarsáledeskuntilfældet,hvordemattefungere
somreserverforskovløsebyer,scxnnetopGedsør-byerne.

PågrlmdafmanglendeskovparterhavdeGedsørsbønderikkesanneadgangtil

atsuppleredetudvistebxaadevedmedkvasogsankebrændesommangeaføens

øvrigebeboere.BlandtarxietderforbegaredeVæggerløeesbomamd116733

læpr.gård(PKSA1825/91673).nsynesikkeefterkanmetdette

år,men1675bevilgedessamtligeGedsørsbyer1ekstralæsbrændsel,fordi

detvaren"skovløsegn".Medbeskedneekstrabevillingersomdennevarsor-

geznedoglangtfraendt.Gedesbysbomaandbeklagedesigsannævnt1672over

deresbmandselsmangel,derhavdeforårsaget,at"vifatigemænd(má)brænde

vortfoder,sombådekvægogbæsterskullefortære"meddenfølge,atderes

"plovkvægmáudsldøesogjordendervedovermedsingrødeforringes"(PKSA

826/101672).Atbyendetteårfikudvistbrændsel1Korselitsesenetlmrke-

skove,hjalpkunbegrænset,idet"mangenstakkelmåladedetpasserefor

vejenslanghedsskyld.atbæsternekanikkeudstà,nemlig6milefremog

t:ilbage...".Derforanmodededeomnusomforatmåttebrugebyenssma

skovkrattilbraxdsel,ogvedenresolution23.januardetfølgendeårbe-

vilgedesudvisningafsankebnndepàvisseugedag(AL).Fra1680foreligger

imidlertidenstortsetenslydendesupplik,derendnuengangmunderud1

ønsketcmadgangtilsankebrænde"tilhjælpatflyosenmundfuldmadved.

ogtilvoreSmåHØQHE'børnsvarmeogþÿ�v�e�d�e�r�k�v�æ�g�e�l�s�eû��.�" (PKSA5,23/11680).

Bønderne1Bøtøhavdeudvisningsannested,ogkendtetilsvarendeproble-

mer.Debadderforomatmåtteventemedatafhentederesbramdselt1lom

foråret,"eftersombæsternesanviharduraldelesintetdertilvinte-
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ren,fordiviharkunringesæd.ogderfordemlidettilfodringatgive".

Detblevbevilget,menunderforudsætningafatafhentningensketeunder

vlldbnesterensàrvàgnetilsyn(PKSA8,30/51674ogKHSA,RB3/61674).

Somettiltrængtsupplementtildesparsonmebrændselsudvisningerkunne

bøndernefrit,menefterbevillingogunderopsyn,sankekvasogstubbepå

egneskovparter(jvf.b1.a.resolution20/41676,paragraf3,PKSA4),men

omfangetafdette"braxdetilskud"kanikkegøresop,dader1kkeførtes

regnskabmeddet.Den30.maj1674ansøgteNr.Ørslevmændom1Hannenovat

måtte"opsøgeogsamlenogetsankebrændeengangellertoomugen.nárder

varnogetatfinde.thivifattigemændharnuikkedet,vikankogeen

pottemadved"(PKSA5).Debevilgedes,somseneresamneårSdr.Alslev

sognemænd(KHSA,RB19/101674),adgangtilhver14.dagatsankebraxde

underopsyn.Selvbrændesamlingenforegikaltsåundermyndighedernesnidkæ-

rekontrol,menmådog
-

hyppighedentaget1betragtning
-

havebødeten

smulepåbønderneskonstantebrandselsmangel.
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52.Favnebrændeføresfraskoven.Udsnitafusignaretkobberstik1Pontop-

pidansDanskeAtlaseftertegnetprospektafJohanJacobBruun1753.

Udoverbraandselsudvisningertildendagligeopvarmningogmadlavningmodtog

bøndernetogange1undersøgelsesperiodenbrændetilsærligeopgaver.Ud-

valgtebønder,dermaltedeslottetskomsomhoveri,udvistes1årene1663

og1673henholdsvis412og511læsbrændetilformålet.Efterathavelig-

get1blødogtilspiringetstykketidskullebyggentørrespåsåkaldte

"ma1tkøl1er",ogdetvartildennedelafprocessen,brændsletblevan-

vendt.1673regnedesmed1læsbrændepr.pundbyg,ogialtblevilivge-

dingetsomhelhedmaltet1500pund,sáledesatFalsteraltsåleverede1/3
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(PKSA5,13/11673).Hvordanmaltningenvar-organiseret,oghvemdenhar

påhvilet,fremgårikke,menihvertfaldi1663vardenfordeltpåstortset

8119øenssogne.
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53.Brændselsudvisningertilslot,embedsmændogborgerei1676fordeltpà
skovenheder.
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IGrundtabel4sesdegnxpper,derudoverbøndernexnodtogbrmadselsudvis-

n1nger.Deskal1detfølgendekortgennemgås,idetensådangennemgangv1l

bidragetilatsættebøndernesfatalebrændemangel1perspektiv.

Tilnæringaf1lden1Nykøbingslots13ovneog8kaminer(ogtilv1dere-

sendelsetilSophieAmalienborg)opgjordesdetårligebehov1672til980

favnebrmdeved(a10læs)og221tøndertrækul(PKSA2,18/121672).Ved

enkegodstidensstartvardetberegnettil8000læsved,ogFalstersandel

afdetsamledeforbrugsvingedealtsåmellem1/4og1/5(KHSA,RB5/7

1670).PåSophieAmalienborg1Københavnbraxdtesheraf1gennemsnit79

favnepr.månedomvinterenmod40favneomsommeren(PKSA34).Somdet

fremgårafGrundtabel4,kendesNykøbingslotsbrændselsforbrugikkefor

årene1652-70,mendetharformentligværetenheldelmindre,dadetikke

1denneperiodevarresidensslot.Jegharikke1detaljerundersøgt,hvor

storedeleafdetudvisteved,derafskibedestilKøbenhavn,menenrække

"carte-part1er",dvs.fragtbreve(1PKSA17),tyderpà,atstørstepartenaf

deteksporteredetrækomfradelollandskeskove.

Ikrigsårenevardenkøbenhavnskeefterspørgselefterfalsterskbrændeog

gavntmtnerintens.IsærfraperiodenmellemRoskildefreden26.februar1658

ogsvenskernesandenerobringaføen1april1659findestalrigeanmodnin-

geromleveranceraf"sámegetsommestudienhasttilvejebringeskan"

(Små1.Tegn.3/111658).Fradenneperiodehøresogsåundtagelsesvisomkul-

ogaskebramding,derellerserukendt,idetslottetøjensynligellerskun

modtogtraåculfraLolland(11672bestemtesdetforeksempel,atderskulle

holdes360tønderkul1forråd(KHSA,RB9/31672)).SamtligeLolland-

Falsterslensnmmdfik14.november1658ordreomat"brændeoghidskikkede

allerflestekulmuligt"(Smål.'1'egn.),ogitoomgangefikChristopherLin-

denovbeskedpåatsendebøgeasketilKøbenhavn,"somtilluntermedataf-

kogeskalforbruges"(Smà1.Tegn.13/111658og13/41659).

Braxdevedtilslottethentedesikke
-

sommanmåskekunneforvente
-

fra

enemærket,menførstogfremmestfraøensstørreudmarksskove.Påfigur53

sesforetenkelttypiskårudvisningsstederog-størrelserpåsamtligeud-

visningertilmodtagere1Nykøbing.Afdissevarde2001læstilslottet,

ogherafvarendikkeetenestefraenemærket,menfordeltpådeøvrige

visteskovenheder.Endviderevar1/4(515læs)fraBogøsskove,hvilketvar
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dissesnormaleandelafslottetsforbrug.

Aftabel6fremgårdettyaeugc,atdefemenezooolæsikkealtidogså
reeltblevudvist,menendikkedetudvistebrændselindkcxualtidtilslot-

tetsbruudehave.EIgrund1:11dettevarvel,atdermedhofho1dn:Lngens
stærkturegelnæssigetilstedeværelsepåNykøbingslotharværettilsvarende

svingendebrændeselsbehov.Menennoksåvæsentligvarformentligproblanar
medbrmndetsfysisketilvejebringelse.Detudvistebrændselskullehuggee,
savesogkøresaføensbøndersemneveri,egderesef1;er1edenned1sahen-

seendebssrersikkertsindelafskyldenforbrawdselsmodtagelsensuregel-

mæssighed.Fraperiodensførsteårkendesfleretilsigelsertilkørselaf

brændevedtilslottet
-

1denneforbindelsekaldet"borgeved".Foreksempel
måtteridefogdenpåNørreherredsting23.april1661:Lndskarrpebønderne,
atdethastedemedkørselafborgeved,daderikkelangerevarbrændepå
slottet(NI-IT).

Enandentingbogsnotitsbeskriverudvisningsprocedurenmereindgående(SHT

27/41654).Nårborgevedetvarudvistogstemplet,skullehverbonde:Lnden-

for14dagekøredehamudviste12læstilslottetsvsdhave.Ihverby
skulledetnoterespàenstok,hvormangelæshverbondehavdekørt,og

dennestokskullejævnligtkonfereresmedhusfogedensregisterovermodta-

getborgeved.Endeligtilføjederidefogeden,athvisikkedelagde"gode
storel ',villederkunbliveafregnet1l for2.Tiludsavningafdet

indkørtebrændselsynesisærhoveriydendehusnmmdfraKlodskov
-

"deKlod-

skovtønmernmxd"
-

athaveværetforetrukket(PKSA5,16/91676).

Ogsåandetvedtilslottetvardetbøndernesopgaveatbringetilveje.Vir-

ketbynmxdstraffedeeforeksenpel11654medbøder,fordideikke1rette

tidhavdeleveret6stykkeregetønlnertilbødkerenpåslottet(SHT24/8

1654).

Selvommyndighedernesåledesgjordederesydersteforatkontrollerebøn-

dernesvedægter,vardetisigselvetudsikkerhedsmomentatladedemfær-

desaleneoverlangeafstandemedsåstoremængderbrande.Fraandrelands-

delekendeseksemplerpåbønder,der"tabte"brandeundervejs(Grøn1955,
s.88),ogihvertfaldetenkelttilfældeforeligger,hvorenbonde,dahan

blevpàgrebetmedvognenfuldafbrændsel,varhurtigtilatforklaredet
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somborgeved,han"strengeligt"varblevetpålagtatkøre(NHT25/81663).

Atborgevedetvarenstørrebyrdeforbønderne,enddissespredteomtaler

laderskinneigennem,synesklart,nårmanbetragteromfangetafslottets

samledebrændeforbrug.PåRingstedkloster,hvorhoverietssammensætningog

omfangersærligvelbelyst,kandetforenrækkeårmellem1570og1620

konstateres,atvedægterudgjordeca.28%afdensamledehoveribyrde(Rise

Hansen1968,s.XLIIf)).Ogfra1673foreliggerendelklageroverafstan-

denfrabondenshjemstedtildeskove,hvorborgevedetskullehugges(PKSA

9,19/111673).

Tabel6:Udvistogindkamnetbrændetilslottet

1670-1680.

læsudvistlæindkommetindkommet9:

1670+1671204893746

16722031186092

167310351800174

1674211893044

16752002117058

16762001161080

1677184490049

16781501139093

16791481126385

16801439111878

175001297874

(Kildegzundlag:PKSA17,24/91681ogPKSA18).

Tilladegårdenesforpagtereellerforvaltereudvistesårligtfritbrændsel

ietomfang,somfremgårafGrundtabel4.Før1671figurererdisseudvis-

ninger(ligesomslottetsborgeved)ikkeiregnskaberne,
mendereseksistens

erveldokumenteret.AbrahamJacobvonPlatopåSkørringegårdfiksåledesi
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november1653afslagpågenerellebrændedeputater
-

detvilsigeret1:11

årligebrmndseleleverancerfritagetforbetaling(seViggoNielsen1963),
menalleredemånedenefterbevilgedeshan"afnåde'200læsårligt(Smal.

Tegn.15/11og20/121653).I1666fornyedeebevillingenforhansenke,og

ogsåforKorselitsekendessådannebrandselsprivilegier(KHSA,RB5/91666,

27/101670og5/71672samtAL,dr.res.9/31672).Vedlivgedingperiodens
startbevilgedesKorselitseogNr.Ladegard100lähver,ogfra1673mod-

togNr.LadegàrdogSkørringehenholdsvis150og100læsomåret,mens

Korselitsefraden1674kantilbagetilanitet,ikkefikselvewudigeudvis-

ninger.IsanneperiodemodtoghollandernePå30120hver40læsbrandeår-

11gt.

Under'Embedsmandogbetjente'iGrundtabel4eropregnetänrækkeaf

personermedtilknytningtilamtellerhof,derårligthavdebramdedeputa-
ter.Udoveramtmand,amtskriver,ridefoged,vildtmesterogdeøvrigeover-

ordnede,modtogogsåf.eka.berideren,hoiekytten,stutuesteren,

hofgartneren,fasanvogteren,mremesterenogglarmesterenfritbramdsel.

54.Allegoriskfremstillingaf"Vinteren"påetafialtfireloftsmalerier

fraomkring1585påHerregårdenNæsbyholm.Bagdetvarmendebålslæbesen

"træstab"hjemfraskovenafheste.Nationalmuseet.
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Amtnandenf1kefter1670årligt1001 ,ogdeøvrigeembedsmændogbetjen-

tefra40til4læs.SærligthavdeskovriderenFrederikHertelogde36

skovfogeder1overensstemmelsemedSkovforordningensparagraf40(Fallesen

s.9)enårligfriudvisningpå4læsildebrand,4lævogntønlnerog4læ

bygningstømner,ogherudovernødFrederikHertelårligt50læsbrændsel
-

ligeledesfrit
-

1sinegenskabaffærgemand1Gåbense(Små1.'1'egn.24/1

1658ogKHSA,RB12/71672).-Reduktionen1682afdennegruppessamledeud-

visningerkanikkeumiddelbartforklares,daspecifikationerpåbraxdedepu-

taterikkefindesfordisseår.Begrænsninger1hofstatenkanhavespillet

enrolle,menenegentlignedskæringafdebevilgedebraxdemængderkanikke

udelukkes.IhvertfaldsynesTobiasKr1ebeldetteårkunathavefåetudvist

4l ildebrandmodnormalt20(KHSA,RB(koncept)ll/121682).

Deefter1670stationeredesognezytterevarberettigedetilhverårligtat

modtage12læsbrændselfrit,menallerede11673beklagedederesløjtnant

ErikBruun1Skovbysigover,atdemåttebetaleforudvisningerne(PKSA

17,22/11673ogPKSAB17/11673).Selvhavdehansåledesgivet1markpr.

læs,hvorblandtandrepræsterneslapbilligere.DetsesafGrundtabellen,

atudvisningerneharfundetstedsomplanlagtdeførsteår.Herefterkan

rytternesbrændseltænkeshentetpåLolland,mennogetsikkertvidesikke.

UnderSkånskeKrigblevbrændetildeindkvarteredesoldaterindskibetfra

Holsten(PKSA2,22/111677),menafudvisningerne1677varde187læsdog

til"detkejserligefolk,somlå1Nykøbing"(PKSA18,3/51678).Samtidig

måtte155læbrændseludvisestil"demsomholdervagtvedbavnerne"(PKSA

18,3/51678).Hjælpetroppernesindkvartering1købstædernesynesendvidere

athavegivetendelproblemer.1677omtales"derjenigenDesordres...der

Soldatesqueinunsernwildbahnundholtzungenu."udenviderepræcisering,

ogåretefterbeklagedeborgere1Nykøbingsigoversoldaternesbrændetyve-

rier(AL,9/ll1677ogPKSA5,1/51678).

Bedstkildeåekninghardefalsterskepræstersbrændselsprivilegier.Som

hovedregeludvistesprætermedegneskovparter16læsildebrandårligtpå

disse(naturligvisudenbetaling).Somsupplementhertilfikendelfor

mindstetakstudvistindividueltfastsattebrandemængder1kronensskove,

ligesundepræster,derikkebesadegneskove,havdedennemulighed.Ende-

11ghavdeenkeltepræstersærligeprivilegierpåfriudvisning.Degnene
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samtdissessåkaldtesubstitutterfikårligtudvist4læsafkronensskove

tillav tetakst.Nårdennemodtagergruppesbrændselsmangdersesatsvinge
endel,mådetskyldes,atudvisningernepåpræsternesegneskoveikkekon-

sekventmedregnedesalleår.

Medamtetsnyeaåninistrativestatus1670anmodededetspræstersåvelkol-

lektivtsomindividueltomfortsatatmåttenydefriildebrand"hvor<de>

dettilfomnádigstnydthaver..."(PKSA5,30/91670m.f1.).Veddenne

lejlighedkonfirmeredessåledesogsådesærligeudvisningsprivilegier,nem-

lig60læsårligttilNykøbing-Systoftepastoratog40lætilpræsten1

Sdr.Kirkeby-Sdr.Alslev(KHSA,RB10/111670og27/111671).Samtidig
fastholdtesdensædvanenmssigeudvisningaf50læstildefattige1Nykø-

binghospitalog30læstilsaninesforstander.Mereuheldigvarpræsten1

Væggerløse,der1653varbevilget80læs:Lldebrandfraenenmrket(Smá1.Reg.
24/121653).I1670anmodedehansomsinestandsfællermnprivilegietsfor-

nyelse,meddaprivilegiebrevetvarbrændtvedsvenskernesandenbesættelse

afFalster14.april1659(dogvistnokikkepågrundafsoldaternesplyn-

dringer,mensomfølgeafuforsigtigopizmdingmedærtehalm(!);jvf.Ma-

gisterOlufLundtsOpt8gne1Se'r...s.125),måttehanvedSønderherredsting
førevidnerpådetseksistens(PKSA5,26/21670ogPKSA17,9/21671).
Resultatetblevsåvidtdetkansesafudvisnlngsrullerne,athankunbevil-

gedes20læsårligt.

Hvordertilgrundfortildellngenafdeputatbrændetlåfasteretn1ngsl:Ln.1.-
er,beroede"brændselsbenàdn1ngeme"tilbyemesborgerepåårligebevil-

linger.Igenogigenindskaarpedesdet,atdekunskullehaveudvisningmod

betaling,sávidtdetikketruedeskovene,ogatdeiøvrigtmåttekøbederes

brændselandresteder(PKSA,RB27/41671).Undtagelsesviskunnededogfå

udvistpåLolland,ogforat:Lmødekonmeborgerskabetsbehov,indskærpedes
amtsforvalterensamtidig,"DassimSommersovielmehrtorffgegrabenwer-

de"
-

formentlig1øensstørstetørvemose,HorrebyLyng(Jvf.M1682).Også
slottethavdeetv1stforbrugaftørv,menøjensynligvardetforbeholdtde

lavererangerendetjenestefolk,atblivetilsodet.Ihvertfaldfremhævedes

det1670,atstalddrengenskullehavetørvatvarmesigvedvinterenigen-
nem(KHSA,RB6/71670).
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Borgmestreogrådhavdefragammeltidfriildebrand,menefter1670synes

kunNykøbingstoborgmestreathavenydtdetteprivilegium(Smål.Reg.12/10

1652).Defikhver12læsligesomkapellanogskolerektor,mensrådsherrer-

ne,byfogeden,byskriverenogenrækkeandremåttenøjesmed6læsmodbe-

taling.Endviderefikøensherredsfogederhver6læsogtingskriverne4

(PKSA,RB27/111671).TingskriverenSimonMadsenvarimidlertidvedet

uheldgledetudafskovrullen,oganmodedederfor1678omigenatbliveop-

tagetpàliniemedsinekolleger(PKSA5,16/101678).Sandetsesaf

grundtabellenvarudvisningernetilborgerskabetgenereltretbeskedne,og

størstepartengiktilfåsærligtprivilegeredebyboere.Restenmåttekøbe

brændseludenøs,selvanendelvelharnydtgodtaftørvenfraHorreby

Lyng.Overdenneerderimidlertidikkebevaretr gnskaber.
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55.Nykøbingslot.TegningiResensAtlasDanicusca.1670.Detkongelige

Bibliotek.

UnderSkånskeKrig,daikkemindstborgerneledunderdetstoreindkvarte-

ringspres,anmodederesidensstadensindbyggereomildebrandmodbetaling,

"thivinterenerlang,ogskoveneermegethårdttilsluttede;bondenmáel-

lerkanintetforbetalingindføre"(PKSA5,26/91678).Resultatetkomen
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månedsenere,dadefikløftecmfritbruxdsel,þÿ�s�å�f�rû��l�t derkan:Indkvarte-

ringerogsådennevinter(KHSA,RB21/101678).Fccmuleringenafderesbrev

eriøvrigtinteressant,dadensynesatantyde,atbøndersolgtebrumdsel1

købaixieurne.Forhvordankandehaveskaffetsigdet7Nwpepålovligvia.

MistankenforsiærkeeafudtalelserafJacobBøssellagerfraStubbekøbing,
hvistjeneetekarl1674varantruffettilSkovemedetlæshasselpåvognen.
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56.Desamledeudvisningeriperioden1671-85fordeltpåskovenheder.På

grundlagafGrundtabel6.
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Jacobnægtedenemligvedafhøringenatkendenogettildet,menforklarede,

athan"købersitbrændepálandet,hvorhandetkanfá"(Sl-IT12/31674).I

1658dømtesendvidere3bønderfraHalskovfor1Nykøbingathavesolgtdet

borgeved,somdeskullehavekørttilslottet(LR1658/59),ogendelig

skrevdendaværendeambnandMarcusGøye:L1686,atbrændeiNykøbingkun

kunnekøbesaftyve(HjelholtII,s.227).

Affigur56fremgårpågrundlagafenekstraktfra1685desamledeudvis-

ningerforperioden1671-84.Udoveratvisefordelingenmellemgavntønlner-

ogbrændselsproduktionpr.skovenhed,afspejlerdetvedsammenligningmed

fig.52og53dengrundlæggendeudvisningsstruktur,somogsåerbeskreveti

detforegående.Enrækkestoreskovomràdar
-

nord,østogmidtpåøen
-

le-

veredebrændseltiladskilligebyer,ogdäckedeendviderestørstepartenaf

ikke-landbefolkningensforbrug.Dernæstdannedemangemindreskovegrundla-

getforfàbyerselleretenkeltsognsudvisninger.Endeligbidrogenemær-

kerne(markeretmedstærktoptruknecirkler)beskedenttiløensbrændsel,

menhavdestørstbetydningsomreservefordeheltskovløsebyerpàGedsør.

Idenneforbindelsemådetogsåbemærkes,atenenmrkernessamledebrænd-

selsproduktion,nårdensaulnenholdesmedderesstørrelseangivetvedskov-

taksationerne(sekapitel3),ikkevarbetydelig.Vedensådansammenlig-

ningafsløresogsådelavttakseredesnåskoveslangtstørrevægtmedhensyn

tilbrnxdselshugst,endskovtaksationexnegiverindtrykaf.Dererdogikke

isigselvnogetnær-keligt1,atgodeoldenskoveoggodebrændselsskove

ikkenødvendigvisvaridentiske.

þÿ�B�y�sû��iû��sû��t�ø�l�m�e�r�-

Nætbrændevedvargavntømmeretoverskovensvigtigsteprodukt,ogafdette

stilledeisærbygningstømmeretsåstorekvalitetslcav,atbøndernesadgang

tildetadministreredesmegetrestriktivt.Behovetforreparations-ogbyg-

ningsmaterialevarellersefterKarl-Gustav-krigensanseligt.Synsforret-

ningeroptaget1660opregnedeetbehovforialtmindst3662spænderumslo
genopbyggelse,såfremttilstandenfraførkrigenskullegenoprettes.Påfi-

gur57(s.136f)sesdennebygfældsgeografiskefordeling,menhertilskal

antageliglæggesendelpåGedsør,hvorfratingsvidneterstærktødelagt.

Vedsanmenstillingmedfigur16(s.32)sesenviskorrespondancemedøde-

gårdsprocenterne,mendererikketaleomtotaltsanrnenfald,hvilketikke
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kanoverraske,ødegårdsbegrebetstvetydighedtaget1betragtning.Særlig

hàrdtrantvarSortsøogOre,derbeggevar"ganskeødeogafbrudt".Fra

flereafSønderherredsbyermeddelesdetendvidere,at"dettdlllllerat'den

afbrudtegårdberetterþÿ�b�y�m�æ�rû��a�m�e�, atblevførttiloberstButlerskvarter

ogblevbrændt...

"

(PKSA14,1660),såårsagent1ldenstorebygfælderlet

atfåøjepå.

Detblevhurtigtefterpantsætteleenaftaltmellemdronningenogcentral-

aàninistrationen,etdetødegodspåFalsterskullehjælpesmedbygnings-

tømmerfradekongeligeskove1Nordsjælland,men1hvilketomfangdetteer

sket,vides1kke(AL,Sk31Ik3'IIl%I`kO118g18tSresolutionpåmemorialangående
detødegods,22/31662).Ligeledessestunertilafødegår-
de1671erhvervet1Norge,menheller1kkedettesumxgdekendes(AL23/6

1671).Detvarantageligfyrretømmer,afhvilketendeloptræder1amts-

regnskabernesbygningsregistre.

Vedentilsvarendeeynsforretxing1671opgjordesøenssamledebygfældtil

3038epmaderum,ogsituationenvaraltsåkunforbedretensmule1detmel-

lemliggendetiår(nedgangpå17%netto).Samtidigkunnemandogforestille

sig,atendelafde1660medregnedegårde,ikke11671ansåsforgenopbyg-

ningsduelige(PKSA12,1671).Pådenandensideersådanneopgørelsergene-

reltyderstkonservative,hvilketblandtandetafspejles1,atforlængst

ødelagtebyersomBussebyogDalbystadigfigurerer.Deerdogikkemedreg-
nether.Mangefaktorerkanspilleindveddenlavegenopbygningefrekvensz

deriblandtheltindividuelle,sanHansJeppesen1Fiskebak,der"harligget
vedsengen1femårbvoroverhanernæstenforazmet",menfænomeneterså

alment,atgenerelleforklaringermåsøges.

Vedennysynsforretning1forbindelsemedkommissionen1685opgjordesbyg-

ningstølrmerbehovettilca.10162spanderum
11

,såhellerikke1livgeding-

periodenkomderaltsåforalvorskred1genoprettelsenafbøndernesboli-

ger(Rtk.2244.l96).Tværtimodsketederenufattelignedslidning,eller1

talenforøgelseafbygfælden1forholdtil1660pål77%,såkrigenvar

altsååbenbartlangtfradenenesteskadevolder.Affigur57frangårogså

bygfældensfordeling1671og1685,dersandetseserjævntfordeltover

Øen,menstadigudenklarestrukturelletrak.
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57.Udviklingenidenrelative

bygfældpåejerlavsniveau1660-85.

Ombegrebet"spænderum"senote

10,s.242.

Ødelæggelsenafdebygninger,derdannederammenomhusholdningogland-

brugsproduktionvar
-

hvadentendenvarresultatafkrig,ildsvådeeller

almindeligtforfald
-

skæbnesvangerfordenenkeltebonde.Denværstmed-

tagnegård1Brarup1660varChristofferNielsens,derpåpapiretvarbyens

næststørste(M1662:12,5td.htk.),ogselvomforklaringernekanværeman-

ge,erdettankevækkende,athansenkeienårrækkemåttemodtagefattig-

hjælpfrablokken1Kippingekirke(Fattigblokregnskab1674-77).Hansef-

termandLauridsPedersenbetegnedesdog1671"vedmag^t",menmangledesta-

dig2spamderumpåalhuset(PKSA12,1671).Atdervarendirektesammen-

hængmellembygningernesogdensamledebedriftstilstand,erkendtekommis-

særernedaogsåi1683,idetdeudtrykkeligbeklagede,atbønderneikkei
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tidehavdefåetdetfornødnebygningstmmer(Rtk.2244.192).Medudgangs-
punktidennekonstateringafetslåendeuisforholdmellemtømmerbehovog

tømmerudvisninger,skalvi1detfølgendeundersøgedisseudvisningernær-

mere.

Sikreoplysningeromtøumerudvisn:Lngernesomfangharvikunfraforholdsvis

fåår1167Oerne(1671-74,1676og1680).Pågrundlagafdissekanvidog

indledningsvisfastslå,atudvisningsniveauetharværetrelativtbeskedent

oguhyrevarierende.AfGrundtabel7fremgårdet,atderilivgedlngperio-
denudvistesmellem0og211egeårligttilsamtlige:modtagereudoverslot-

tet,ogatde1heleperioden1671-84(inkl.Bogø)modtog340træermod125

tilslottet.Dissetalsvarerikkehelttildeniveauer,somfrengåraf
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skovrullerne(gengivet1Grundtabel6),menendelbygningstølmlerGranfa-

geliganførtunderrubrikken"Hjultanmerrn.m.",ogbøgetønmervidesogså

anvendt.

Aftabel7fremgårdet,atdervarstoregeografiskeforskellepågraden,1

hvilkenbøndernesbygningstønmerbehov1671blevimødekontnetgennemdeføl-

gendeår.Mangeforholdharsandsynligvisspilletindvedmyndighedernes

prioriteringafansøgninger.Derersåledesflereeksemplerpå,atned-

brændtegårderelativthurtigtblevgenopbygget,menslangsomtforfaldof-

teref1klovatlæggebygningerøde.GenopbygningenafdetødelagteSortsø

blevpåbegyndt11665(HjelholtII,s.18),mensåsentsom1671udvistes

tømmertilgårdenesbrønde,ogdetfølgendeårtildereslader.Ligeledes1

1671fikgårdene1Oretønmertillader.

Sammenholdesdenstedvisretstoregenopbygningafbygfælden16711tabel7

medbygfælden1685,fårmanindtiykafdenbetydelige"løbende"nedbrydning

aftræbygningerne.Detkaniøvrigtkonstateres,ataf96bønder,derifølge

enfortegnelse"begærerbygningstømmerudiårl673"(PKSA18,23/91673),

fikkun54(=56%)udvisning,ogikkeallesåmegetsomønsket(PKSA18,

24/51674).Dederønskede"overtønmer",detv11antageligs1getagrem,

bjælkerogspm,fiksåledesintet,"eftersomdettømmerikkevarpáskoven

atbekommeudenstorskovskade"(AR1673/74).Endvidereerdetslående,at

udvisningernetilsyneladendeersketbyvis,såledesatentenalleeller1n-

genfrahverbyharfåetderesønsker(delvist)opfyldt.Omderharligget

bestemteprincipperbagudvælgelsenafbyer,kanikkeafgøres.

Udvisningenafbygningstønmerforegikstortsetsombraandselsudvisningen.

Somhovedregeludvistestønlneret1dennærmestbeliggende,egnedeskov
-

såvidtmul1gtbyensellersognetsegen,mendaderstilledesvissekravt11

tønlneretskvalitet,måttemanundertidenhentedetlangerevæk.Foreksem-

pelkunneOlufRasmussen1Nr.Ørslevgodt1Bjerremosenskaffesigenege-

stumptil6stolperogbrøndtømmer,menfireafhansbymaandmåttetilHan-

nenovefter2eget1lstolper(PKSA18,24/51674).Derersåledesenklar

tendenst11,atsmåskoveneogmarkerneskratkunnelevererisogstumper,

mensstørretømmerstykkermåttebringestilveje1uånarksskovene.
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Afdetudvistebygningstolmnervardenovervejendedeleg,somerdenhårde-

steogmestbestandigeafvorehjemligetræsorter,nen1egefattigeområder

somÅstrupsognanvendtesistedet(ris-)bøge.Dervarsåledeslangtfra

altidtaleomstoretræer,_ognormaltudgjorderieege,stumperogstøden

stordelafdetudvistetømmer.Selvegestumpermádoghavehaftenvis

størrelse,idetdertilopbygningafhverafde6-fagslader1Sortsø1672

kunudvistes2egestumper.Enenkeltriseg,sonRasmusEriksen1Meelsefik

udvistsanmeår,forslogtilhele4spænderum.

'label7:Denrelativeudbedringaf1671-bygfaldm.

SognBygfæld1671

1671-73+1676

s BI'lll's

'ringsted51624848
Ønslev2997726
Stadager273416152

Nr.Kirkeby5628215
Brarup118642936
Kippinge112919517
Vàlee141015911
Nr.Vedby142113810
Nr.Als1ev76O38350
Torkilstrup260.056822
Gundslev1968155679
Lillebramde27214654
Maglebrande52610420
Eskilstrup66938558

Åstrup427.3106425
Horbelev225.129313
Kerleby218*17.078
Falkerslev81114718
Horreby266*l5.960
Nr.Ørs1ev34610430
Sdr.A1slev73435649
Sdr.Kirkeby100834935
Systofte146553437
Idestrup84869582
Væggerløse180.938621
Skelby152130420
Gedesby73442658

note:*
lakuneikilden;derforminimum.
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Prisenpåtømmeretvarieredemeddetsstørrelse,sáledesatledestykker

kostedemestogbåndmindst.Itingsvidnet1660regnesiNørreherredmed

følgendepriser:1ledestykke
-

1rigsdaler,1bjælke
-

4mark,lspær
-

1

mark,lstolpe
-

lmark,1oplober
-

12skilling,lbånd
-

8skilling,1

tylvtlægter
-

2markog1tylvtdeller(=brædder)
-

2rigdaler(PKSA14,

1660).Og1671sattesprisenfornyopførelsenafen16-spænderumsgårdtil

50rigsdalerinklusiveløntilsavskærerogtøm ermand(PKSA12,1671).
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58.Skematiskkonstruktionafbindingsværksbygning.Medrastererangivet

et"spænderum".Et"fag"varderimodrummetmellemtosådannetværgående

konstruktioner.Imodsætningtil,hvadblandtandreBjarneStoklund(l965,

s.32)skriver,synesfodremshuset,hvorflerefaghviledepåenlanggen-

nemgående"rem",endnuikkeiundersøgelsesperiodenatværetrængtigennem

påFalster.Istedetanvendtesdekortere"syldstykker"(2).

1.syldsten,2.fod-,syld-ellersålestykke,3.stolpe,4.bjælke,5.tag-

rem,6.skråstiver,7.dukke,8.skråbånd,9.spær,10.skalk,11.hane-

bånd,12.lægte.EfterGrithLerche:BøndergårdeiDanmark1789-90,Køben-

havn1987.
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Udvisningsrullernefavnerkundisse"principalestykker",mennårbønderne

udvlstesbygningstmmer,faldtdermedCorneliusLerchesord"altidnoget
hosafdetyndegrenetilfyld"(PKSA5,`7/111672).Såristildetflet-

vazrk,hvorpåleretblevklinet1tavlene(fladernemellem"bindingsvær-
ket"),fulgtealtså"gratis"med.

Etvar,hvorstorenbygfæld,dergenereltkunnekonstaterespåFalsters

gårdeoghuse,nårdeindsamledeoplysninger1kkeumiddelbartskulleansæt-

tes1handJ.1ng
-

nogetganskeandet,hvormegetøensbeboereansådetfor

realistiskatanmodeom.Åretefteratdetsamledebygningstønmerbehov1

1671varvurderettilover3000spænderum,begæredebøndernesåledesikke

mereendgodt550.Afdissef1kde,sandetses1Grundtabel5a,knaptud-

vist85%.Enkvardoglangtfraaltidsågavmild.Såledeserklæ-

redehun,tilsyneladendeudenvidereinteresseforansøgningemessagsind-

hold,atkunhalvdelenafdet1683ansøgteskullebevilges(AL,resolution

30/101683).Ogensåbeskedendelafdetbegæredetømmerblevgenereltud-

vist,atdetkanværesværtatgenfindefrabrevstoffetkendtetønluerønsker

1udvisningsrullerne.Såledessesforeksempelmegetfåafdebønder,der

varsattilatopbyggeødegårde,ogsomrmvnes1enudateret"Relationan-

gåendeødegárdesopbygning"(formentligfra1672),athavefåetudvisning
detteår(PKSA14,udat.).Entilsvarendelistefra1680,harjegikkehaft

udvisningsrulleratsammenholdemed(PKSA14,25/101680),mendetkanikke

udelukkes,atdeternetoptilsådanneopgaver,atudenøstømmererbenyt-
tet.HerfortalerdenævnteinporterfraNorge,samtdetforhold,attøume-

rettilSortsøsgenopbygning

viderevidesGedesby11673

RedenSkovpåLolland.

skullehentesvedslottet(NHT4/41665).End-

athavefåetudvist280alenbygningstølmer1

I1674ønskedeSophieAmalie

tømmer(KHSA,RB6/61674),

undersøgt,hvordanbøndernebrugtedetudviste

ogsognefogederogsynsrmndbeordredesderfor

sommerenigennembyforbyogskovforskovhjælpeskovbetjentenamedat

klarlægge,hvordandet1672og'73udvisteervaranvendt.De

gårdvisefortegnelser,derblevresultatetafdetteudredningsarbejde,er

overleveret(PKSA18).Ogdeerganskeoverraskende.

Udvisningertil1alt241bønderblevundersøgt.Afdissevarkungodt1/5

brugtefterhensigten,oghenved1/10endikkeskovet.Størsteparten
-

61%
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-

blevfundetliggendeiskovenellerpåbondensboligudenatværebrugt,

ogendeligvarenlilledelbrugtpåandreformål.7%varingenstederat

finde,ogmåum:i.ddelbartantagesbrændt.Udoverdetteresultatkunnedet

konstateres,atenvis"sort"udvekslingaftømmerfandtsted.Såledesblev

enegtil6spamderum,dervarudvisttilHansMadseniSullerup,fundet

hosOleLarseniGundslevmagle.2tromletræer,hvorafNielsKragiVægger-

løseskullehavehaftdetene,fandtesbeggehosJeppeRasmusseniRabjerg,

"menNielsKragbekomintetderaf".EndviderehavdeHansJacobseniOre

byttetdeneneaftoudvisterisbøgemeddensenerebyfogediStubbekøbing

HansWolsenfor10stykkertømmertilbjælkerogspær,somhandogikke

havdefåetbrugt.Detharnaturligvisikkeværetmuligtforsynsmændeneat

godtgøre,atdetforsvundnetømmervarbrændt,ogkunenunavngivenpræste-

tjener(=fæsterafmensalgàrd)iSdr.Vedbyindrønmede,atdet"eropslaget

ogslagetudibrændeformedelstdetvarikkedygtigttiltømmer".Engod

delafdethengemtetømmererformentligmedtidengåettil
-

detgjaldt

ihvertfaldVålse-SmedenRasmus'4fodstykker,der"findespåboligenråd-

den,ogtilbygningudygtig".Dettømmer,dervaranvendttilandetenddet

tilsigtede,varsomregelbrugttilmindreopgaver,sombrøndeogvogne,

menNielsHanseniNr.Kirkebymåformelighavetrylletmedsitskorstens-

tømmer,somhanangavathavefåetikkemindreendfirespænderumudaf.
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59.Anvendelsenafdet1671-73udvistebygningstømmer.



Kapitel5143

Meddetdokumenteredeþÿ�b�y�s�n�i�n�sû��w�m�e�r�b�e�m�v forskønne:detumlaambarehelt

uforståeligt,atdebønder,dermodtogtønlner,undlodatbrugedet.Deer

ikkeselv1listerneciteretforforklaringer,menmåskeerderenbegrun-
delseatspore1tilfældetPerRasmussen1Horbelev,dernokfældedesin

udvisterisbøg,mensomderefterlodtøumerværetønmer,ogforlodsin

gård.CorneliusLerchegavihvertfald1sinnogetforskønnedegengivelseaf

resultatetoverforSophieAmal1edengenerellekrisetilstandblandtbønder-

neskylden(PKSA5,20/101674).Hanforklarede
-

vel:Uckehelt1overens-

stemuelsemedsandheden
-

atdetmestevarbrugt,menatendelstadiglå

ubrugtpågårdeneeller1skoven,ligesannogetendnustodpåroden.At

bøndernehavdehjmlførtenstordelafdetudvistetumler,menikkebrugt

det,forklaredehanmed,atdenæppehavderådtilatfådetudsavet.Han

mentesåledes,atmanoverford1sseburdeladenådegaforret,ogatkun

de,sanhavdeladettømmergåtilellervideresalg-tdet,skullestraffes.

Fra1678foreliggersåresolutionenom,atbygningstmmer,der1kkevaran-

vendt,skulleerstattesafmodtageren(KHSA,RB19/101678:Jvf.s.l09).

Nårmantagerdenstoregenerelleforarmelseblandtbønderne1betragtning,
synesdetrimeligtatantage,atmange1kkehavderådtilatbetalede

håndværker-husmand,hvisarbejdeåbenbartvarforudsætningenfour,atnye

bygningerkunnekunneundertag.FridlevSkrubbeltrangantager(l94O,s.

157),atgárduændsomregelselvkunneistandsættebygningerneudenen

håndværkerehjælp,menvedstørrereparationsarbejder,synesdettealtså

ikkeathaveværettilfældet.T11opbygningenaf16spaiderumregnedesså-

ledes1671medudgifterpå51/2rigsdalettilsavskærereog6tiltømmer-

manden,ogomRasnusLaursenKobber-nagel1Stubberuphedderdet1samme

forbindelsedirekte,athanerforarmet,og"kandetikkeformåatopbygge"
(PKSA12,1671).Udvisningafbygnzlngstmmervaraltsåkunennødvendig

-

menikkeen
tilstráckelig

-

forudsætningforbøndernesvedligeholdelseaf

deresproduktionsapparat.

Udoverdeomtaltetøulnerstykkerforekommertoslagsbygningstømmerhyppigt
1materialet.Fordetførsteudvistes1heleperioden(dokumenteret)tørmner

til47skorsteneeller"ildfjæle"(bræddertilbeklædningafskorstenene).

Udvlsningernevarjæsmtfordeltoverheleøen,ligesomintettyderpá,at

fordelingenafnyeskorstenevarskævtfordeltsocialt.Blandtandeten

rækkeildstedsskatter1årene1677-92bidrogtil,atopvarmningenpålandet
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koncentreredescmkringfærreildsteder,dersåtilgengældforsynedesmed

skorstene(Lerches.213)-.Hervednedsattesdelsbrandfaren(skorstenene

vardogsommankanforståaftræ),ogdelsudnyttedesbrandsletsvarme-

energibedre.Tildettebidrogisærdenkoncentreredeopvarmningideluk-

kede"bilæggerovne",derdogligesomskorsteneneendnu1slutningenaf

1600-talletvarrelativtualmindelige(Stoklund1965,s.65ff).
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60.Fiktzlvdansklandsbypåmilitærtøvelseskortfral67Oeme.Bemærkde

mangeskorstene.Rigsarkivets3.afdeling.
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Fordetandetsketebetydeligeudvisningeraf 
-

tilialt134

brønde.Debrønde,derskulleforsynesnedtømmer,cmtalesoftesom"ulov-

l1ge",hvormednoktamkespåuafskænnedebrøndeudenkarm.Enbonde1Ege-

bjergskrevsåledes,atefterathavemodtagettønuertilenødegård,som

hanvarblevettvungettilatfæste,"harjegPederHansengravetenbrønd

ellervandsted,hvortiljegharintettdhlner.ogjegerskrækkeligbange

foratnogetafbyensbørnellerkvægskulleuforvarendeankonmesig1sam-

mebrønd"(PKSA5,16/91678).

Ikkekuntil1nd1v1duelle,menogsåtilenkeltekollektiveopgaver,anmode-

debønderneomtøumer.Såledesforeksempel11674,daetplankeværkskulle

erstattedenforfaldnekirkegårdsmurvedValsekirke(PKSA5,21/71674),

og1678daSystoftesognbadcmtømmertilkirketårnetxreparation(PKSA5,

18/11678).Ettilsvarendeeksempelmedhensyntilbramdselfindesfra

1674,daFalkerslevsognanmodedeom25læstildereskirkeklokkesomstøb-

ning(PKSA5,4/101674).Endnu1680havdekirkendogkunen'ubmgelig'

klokke,ogførstfra1724-25harvisikkertbelægfor,atenomsmeltnlng

harfundetsted(Damn.Kirk.8:2,s.1454).

Endviderevarendelkollektivebygningopgaverpålagtbønderne,menbønne-

rethertilrekvireredesformentligfraslottet.I1653skullesåledesøens

skanserrepareres,ogderudgikordreomathuggetræertilpallisader

(Smà1.Tegn.8/6,28/6og28/71653).Entilbagevendendebygningsopgavevar

ogsåreperationafFalstersmangebroer:11653Stødsizupbro,Nr.Alslev

bro(pålandevejen),enbro1Nr.AlslevskovogendeligenmellemØnslev

ogLundby(NHT30/81653).Åretefterbestemtesdetgenerelt,atalleSjæ-

lebroerskulleværerepareretsenest14dageefterSct.Hans(NI-IT13/6

1654).Endeligforeliggerfra1672synsforretningeroverbroernesbygfæld,

hv1sindholdergengivet1tabel8(KHSA,RB8/6og2/71672;tingsvidnet

forNørreherredendvidere1kopibilagtAR).Mangeafdissebroerkan1øv-

rigtstedfæstespåHoffmannskort.

Sandeterfremgàet,ermaterialettilbelysningaftøumerforbrugetikkeaf

ensådanbeskaffenhed,atdetkanbehandlesstatistisk,ogdeterikkemu-

ligtudtømmendeatbedømmederelativeudvisningslmfxgdertilforskellige

modtagergnzpper.Fordogatbelysetønlneranvendelsensøvrigesider,skal

jeg1detfølgendekortgiveëcsemplerpáikke-landboernestønlnerforbnlg.
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TabelB:BygfældpåFalstersbroer1672.
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Nørreherred:

bulbroiBruntofte,megetbrøstfældig
bromellemØnslevogLundby1412

bropåStødstrupmark221B351
broiNr.AlslevvedStoreLed34126122
bromellemBarupogGundslev4B62

Sønderherred:

brovedBellinge3912

bropåKarlebygade25

bropåSdr.Vedbygade;tilensluse:1

slusepåTjærebygade1

bronordForSdr.Ørslsv23
sluseiHallerupved5dr.ladegårdsmark1

Ulslevkirkebro23

bromellemUlslevogElkenare3612
brümellem5dr.TåstrupogSdr.Ørslev23

broiSystoftehave35

bropåTunderupmark23

bropåKarlebymarkvedBellingehave24

brovedBjerregård24

bromellemBonnetgårdogby38

Tildenlokaleskibsfartgikendeltommer.I1662skulleskibsbroen1Ny-

købingrepareres,ogtildenbrugskullemanifølgedronningensordrebe-

nytteskibstømmer,deralleredevaroplagretpåLolland,idet"hvadsomal-

leredehuggenogiforråder,eragtesbedsttilførstatbruge,endskoven

pånyatangribe..."(KHSA,RB4/31662).Alleredetreåreftermåtteden

dogrepareresigen(AL,kgl.resolution19/41665).Imellemtidenvartil

Gåbensefærgebroudvistikkemindreend33egetræer,400"Plöch1en"(pløkke

?)ogendelrisbøgefradeomliggendeskove(KHSA,RB29/121663).Risbø-

geneskulleformentligibundteranvendessomfendere(jvf.Worsøe1979,s.

29).Endelafdissereparationsarbejderudførtesantageligsomhoveri.Det

varihvertfaldtilfældetmedentidligerereparationafGåbensefærgebroi
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1654,tilhvilkendertilsagdes1mandfrahvertafNørreherredssognetil

atmødesøndagefterkirketid(NHT22/81654).T11sannefugeogfærgebro
fikfamganandenFrederikHertel(somdenenesteudoverskovfogederne)fra

1671fasttømnerdeputetpå"enniddelmàdig"eg.Endeligmodtogfiskerne1

blandtandetHesnæsogGedesbyenraåckeårtøumertilderesbåde.

Præsterneoptræderjævnligt1listerovertømmerudvisningersåvelsom-øn-

sker.AndersBogense1Nr.Ørslev-Karlebyanmodedeforeksempel11673om

"nogetbygningstøumez'tildenmegetbrøstfaldigepræteboligudiKarleby"
(PKSA8,20/91673).09modtog2egefrasinegenagerlod(PKSA18,24/5

1674).Præsternesbdwvsynes1øvr1gtikkeoverraskendeatl1gnebøndernes.

Præstegårdenesstørrelsefremgårdogforeksempelaf,atRasmusPedersen

Scazvin1Risenxp(Nr.Vedbysogn)havdeegenmølle,som11663trængte
tilennyaksel(AR1663/64).Udvisningernetilpræsterfandtommuligt
stedpåpræstegàrdensellerdenstilliggendefæstebøndersegneskov-eller

agerlodder.

T11amtetsembedsnzmdogbetjentesamtt1lkøbstædemesborgerefandtlige-
ledesenvisudvisningsted,menmensderkunsjældentsesudvisningeraf

a1m1ndel1gtbygningstømnertilborgerne,fandtsådannejævnligtstedtil

embedsmænd.AmtskriverenHansRosenfeldtfiksåledes16732egetilfod-

stykker(PKSA18,24/51674),ogåreteftermodtogsåvelhusfogedenogamt-

skriverensomtoldforvalterenCasparWechlannpåSørupgårdendelalminde-

11gtbygningstønmer(PKSA18,1/51675).I1674udvietestillige2eget1l

genopbygningafapotekerhuset1Nykøbing,dervistnokhavdenæreforbindel-

sertilslottet(KHSA,RB11/31674).Herudoverindbefattedetømmerudvis-

ningertil
-

ogønskerfra
-

borgerskabetsomregelkunmerespecielle

ting.Somviharset1662og1665tilsklbsbroen1Nykøbing,1673t1lslu-

sensannested(PKSA18,25/91673),1683tilStubbekøbingsforfaldnevand-

mølle(PKSA6,5/101683)og1664tilenmøllestubsamtruller1:11Nykø-
bingsborgere(AR1663/64).Somhovedregelmåttebyernesborgerealtså

skaffederesbyggematerialerandrestederfra.

IsærdeførstearefterSophieAmeliesovertagelseafNykøbingamtsoml1v-

geding,fandtpåslotogladegårdeomfattendebyggeaktivitetersted(se
HjelholtII,paasim).T11dettebyggerianvendtesstoretømmermz1gder,hvis
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proveniensdogkunsjældentladersigbestenmesikkert.Størstepartenkorn

formentligfraLolland,mensfyrretønmer:Lmporteredesudefra.1670oplyser

amtsregnskabetsbygningsregisterdog,at179egeplankera10alen,34styk-

keregetømmerog66småplankervarhentet1VàlseSkov,og63egeplsnkera

10alen1OrehovedSkov,mensrestenstammedefraLollandellervarkøbt

(AR1670/71).Deskove,sunidetsparscxnmematerialeiøvrigtmeddelesat

haveleverettøumertilbyggeopgaverpåslottet,erKlodskov,Stadagergårds

enenærke,EgebjergSkov,SystofteSkov,ØverupHaveogSørupSkov.Derer

altsåtaleanenretuensgruppeudenandrenævneværdigefællestrækenden

vismindstestørrelse.Daikkemindstslottetharstilletstorekravtil

bygningstønmeretskvalitet,måmandaogsågåudfra,attønlnertræerneer

hugget,hvordevarbedst,udenskelentilforeksempeltransportafstanden.

Slàendeerdogatterenemærkernesringebetydning.

Nårbøndernesandelafdetsamledebygningstølmrerforbrugskalvurderes,har

vikunGrundtabel7stalatgåudfre,ogdeviser,atbønderne(hvisud-

visningerudenenhvertvivludgjordehovedpartenaf"a")harmodtagetom-

kring2/3afdesamledeudvisninger(hele"a"
-

73%).Somkilderneiøvrigt

tydeligtgiverudtrykfor,vardenabsoluttestørrelsedogsålav,atselv-

omslotogladegàrdevistetilbageholdenhedmedhensyntilhugstpåFal-

ster,vardertaleomengrelunderforsyningmedtønmertilbønderne.Yder-

meresynesdengenerelleforarmelseathavemedført,atstoredeleafdet

trodsaltudvistetømnergiktilspilde,ogmankanherfølge,hvordanfat-

tigdomognedslidningafproduktionsapparatet:Ltragiskvekselvirkninghar

uddybetsamfundetskrise.

Andetgavntønner.

Udoversomegentligtbygningsmaterialeogbrændselblevderudvisttrætil

enrækkeandreformål,hvorafenkelteeromtaltovenfor.UnderKarl-Gustav-

krigensvarhovedstadenstømmerbehov
-

somdensbrændselsditto
-

enormt,

menkunenenkeltgangrekvireredesbygningstømmerfraFalstertilKøben-

havnsbefæstning(Smàl.'1'egn.8/101658).Defalsterskeskovebidrogderimod

påandremåder"tilrigetsforsvar".Alleredeinovember1657befaledesdet

således,atderskullesendesbåndstagertilKøbenhavn(Smàl.Tegn.21/11

1657).Ogendnublotenugestidførdensvenskebesættelsefiklensmanden
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-

pàrigsrådenPederReedtz'sforanledning
-

beskedom,atdehuggedebànd-

stageraflenetsbønderpåslæderkunnetransporteresoverisentilVor-

dingborg(Smàl.'I'egn.31/11658ogDKB77,31/11658nr.9).Detteforeha-

vendenåededogikkeatblivesat1værk"formedelstdissebesynderlige

tider",mendeterfaredessnartpåandenmåde,atisenkunnebære.

Atterden29.martsgjordemanforsøgpàatfåbàndstagerafstedtilKøben-

havn,idetlensmandenfikordreomatanbringedemvedstranden,hvorfrade

kunnehentesmedskib(Små1.Tegn.29/31658).Hereftererbåndstagernefor-

mentligkommettilhovedstaden,menatterdenfølgendevinterudgikordrer

tillensmændeneomleveringafflerebàndstagertilatfremstillefadeog

tønderaf(Smal.Tegn.18/121658).ImartsmånedmåtteChristopherLinde-

novdogrykkesfordissematerialer,"udenhvilkevoresflådeejkanudrus-

tes"(Smål.Tegn.12/31659).Endvidererekvireredes1aprilsammeårtømmer

tilvogne,hjulbøreogspadeskaftertilarbejdetpàKøbenhavnsvolde(Smål.

Tegn.20/4,22/4,26/4og27/41659),ogunderdenandensvenskebesættelse

gikendeltømmertilbefæstningsarbejdervedStenkarskansen(Farnæs),

Guldborgfærge09NYI-løbing(I-IjelholtI,s.363).

Ogsåenenkeltgang1fredstidoptræderudvisning1:11flàden,menderudover

forblevdetfalstersketømmerøjensynligpåøen(Kl-ISA,RB7/ll1663).I

livgedingperiodenudvistesårligtenfastkvotepå24læsvogntømmerog24

læsbødkez-tømmersamt1500bàndstagertilslottet.Somvogntønmeranvendtes

oftestnavrtilnav,risegetilegersamteventueltaskellerrisbøgtil

detøvrige.Sombødkertømmervarnormaltege-ogbøgetømmerforetrukket,

menelmogaskfandtogsåanvendelse.Ogsåekstraordimaretømmerudvisninger

tilslottetforekan:blandtdemerekuriøse1670ogigen1676enbøgtil

ChristianSadelmagertilbrugforbommetildronningenssedler.

Efter1670fulgtesallebrændselsudvisningergenereltafudvisningaf

vogntønmer,der1undsætningtilbrændetvarfri.Blandtbøndernefikkun

gårdmand(ogaltså1kkehusmænd)vogntømmer
-

1deførsteår1læsårligt,
hvilketsvaredetil1/2vogn.Præsterogembedsmændfikofte2.Allerede

åretførbrændselsudvisningerneforhøjedes11679,sketeenfordoblingaf

dennekvote,meni1684varudvisningerneattertilbagepådetoprindelige

niveau,udenatdetsikkertkanbestemmes,hvornårreguleringenersket(AR

1684/85).
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Dervaraltsåaltialttaleomudvisningafretbetragteligemængdervogn-

(ellerhjul-)tømmer:årligthenved1000(henholdsvis2000)las,afhvilket

detmestevarrisbøge.AfGrundtabel7ses,atforøgelsen1678væsentligst

ersketvedinddragelseafrisege(dermåhaveværetnogetstørreendris-

bøgene).Demanglendevogntømmerudvisningertilbønderne16791denneop-

stillingforekommer
-

påbaggrundafamtsregnskabernesoplysninger
-

atvæ-

reenfejl.
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61.Bondevognfraomkring1635lastetmedsækkeoggæs.UdsnitafArent

BerntsensegenhændigeforlægfordetsenereafSimondePaskobberstukne

titelbladtil"DanmarckisocNorgisFructbarHerlighed".DetkongeligeBib-

liotek.

Bønderneharformentligbrugtvogntømmerettilreparationogfremstilling

afallemuligelandbrugsredskaber,idetvisjældenthøreromspecificerede

udvisningeraftømmertilsådanne.Kuntrætiltromler(ofteegestumper)

nævnesjævnligt,ogudvisningenafdettesketeivissetilfældetilhele

byerkollektivt:foreksempeli1671tilBregninge,Maglebrænde,Meelseog

Særslev(PKSA18,18/lll67l).Ihvertfaldmedhensyntiltromlingmået

vistdriftsfællesskabindenforejerlavetaltsåhaveeksisteret.Herforta-

lerogsådetforhold,attromleryderstsjældentoptræderibondeskifter

(Munk1955,s.l47).Endvidereforekommersærligetømmerudvisningerkuntil

landsbysmedene,nemligessetrugogambolttræer,mennaturligviskunibe-

skedentomfang.

Endeligskaldetnævnes,atderifleret mmerbegæringerønskestrætil
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"eger".Sådannepranmefremstilletvedudhulingafegestanmer,somkendes

tilbagetiloldtiden,erindtildetteårhundredeanvendtfleresteder1

Danmark.Sammenbundetparvisforatsikrestabiliteten,hardesáledesfun-

detudstraktanvendelsevedkreaturtransporteriSmàlandsfazvandet
-

ikke

mindstmellemHasseløoggræsningenpådenlilleKalvø(meddeltafLiselot-

teMygh,MuseetFalstersMinder,jvf.ogsåSønderby1980ogVemmingHansen

1988).

  a
 

  
HH

62.OgnålingstegningafHasselø-ege,erhvervetafNationalmuseeti1887.

UdførtafE.Langsand.Egerneanvendtestilkystsejladsogikkemindst

transportafkreaturer.Præsten1VæggerløseOlufLundtberetterisineef-
terladteerindringeromflereulykkeligehændelsermedsådanneustabile
småbåde.MuseetFalstersMinder.

Ungskovs"opelskning".

ForatsikredenfortsattevedproduktionbestemteSkovforordningen1670,at

"hvosomhelst,derbegærerogtilladesatnydeildebrandellergærdseludi

voresskov,skalärligenmedskovriderensseddelbevisepåvoresamtsstue,

athan20ungetræerhaverfremelsketpådensted,somskovriderenhannem

detbestanthaver"(paragraf38,Fallesens.9).Deterenalmindeligop-

fattelse,atdettepàbudikkeefter1evedes.ipraksis(f.eks.Nielsen1969,

s.145),hvilketimidlertidskalvisesigatværefejlagtigt.
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Sanviharset(s.l05),betød"fremelske"1skovforordningensforstand

"opsnide"eller"opsn1tte",dvs.opkviste(ogikkesomdetofteermistol-

ket:"plante"),og1deiparagraf38omtaltesedler,derfraFalsterer

bevaretforårene1671-74(1PKSA17),benyttesførstogfrem estbetegnel-

sen"opsn1dning".Undertidenforekommerendvidere"freme1sket"og"opel-

sket".Atogsåegentligeplantningerharfundetstedsynesligeledesube-

strideligt.I1672forordnedeenkedronningensåledes,atdersåvidtmuligt

skulleplantes8000avnbøge,2000hasler,1000vildeæblerog1000bævreasp

ihelelivgedinget(KHSA,RB26/91672;Fritzbøger1989II).
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63.Allegoriskfremstillingafmånedenmartsinederlandskglasmalerifra

1500-tallet.Bønder"opsnider"deungetræermedkru medeopkvistningsknive

(seogsåfigur64).Rijksmuseu ,Amsterdam.

Isammeforbindelseindskærpedesdet,attræerneikkemåttehaveoveren

lillefingerstykkelse,atdeskulleværekungodt3fod(ca.95cm)høje,

ogatdeskullehavegoderødder.Dervaraltsåikketaleomforløberefor

defral720ernekendte,mislykkede"hejsterplantninger"afmandshøjetræer

(P.C.Nielsen1959,s.37).Hvorframanfikplantematerialeterengåde.

Skovforordningenpåbydergodtnokindrettelseafindgærdede"planteskoler"

(omenddetteudtrykikkebenyttes),menetagernvængeomtalesførstegang

vedKraghave1722(Rtk.2244.l97).Detmåaltsåformodes,atman1det

væsentligeharindsamletselvplantningerrundtom1skovene,selvunden

tidligerenævnte"hejdeskov"kanhaveværetensådanplanteskole.

Antageligforatsikredeungetræerenretvækst,måttedeefternogleår
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opkvistes,ogdetersådanneopsnitninger,der

ioverensstemmelsemedForordningensparagraf

38omtales:Lafdebevaredeopelskningssedler.

Hvorvidtbondenkunneklaresineforpligtelser
vedårligthenholdsvisatplanteogbeskærede

sammetzæer,elleralletræer,somårforår

opizæderisedleme,erforskellige,kanikke

afgøres,Sun1men1Grund-tabel12oversamtlige

opelskninger1defireårmåaltsåtagesmedet

vistforbehold.Underalleomstændighederses

detdogatværeenganskeimponerendemangdeaf

ungatræer,dererbragttilvækst.

SomSkovforordningenforeskriverbeskarhveraf

deudvisningsberettigedebønder20træerårligt
-

skovløbereog-fogederendelmeresvarende

tilderesstørreudvisninger:somregelhen-

holdsvis5Oog100ungetræer.Husmandeneses

derimodkunundtagelsesvisathavedeltageti

opelskningen,såselvcmikkeallebcnænd

hvertårkomtilskovsforatopkviste"udi

skovriderensnæzværelse",varomfangetaf

opelskningenpr.bystortsetproportionaltmed

gårdtallet.

Deterlangtfraaltidoplyst,ihvilkenskov

opkvistningenfandtsted,menhvordeter,sy-

nesforordningensparagraf31somregelfulgt,

såledesatdenskete,hvorbyendetforegående
efterårhavdemodtagetudvisning.Samtidigvar

derdoglovhjemmelfor,atskovriderenvedsin

anvisningafstederkunneladeandrehensyn

spilleind(jvf.paragraf38).I1674,daop-

153

64.Kvashugger,hvisbladkrunmerienden,sådenogsåharkunnetbenyttes
tilopkvistningafungetræer.Svenskarbejde,formentligfraforrigeár-
hundrede.Jagt-ogSkovbrugsmuseet.
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elskningsstederkonsekventermeddelt,fandtdensåledesfor53%afdeialt

22680ungetræersted1denskov,hvorbyen11673havdefåetbrændselsud-

visning.Derudoveropelskedes22%1(andre)indensognsskove,23%1

fjernereliggendeskoveogendeligopelskedes2%påbyernesegneagre.Den

geografiskespredning(påskovenheder)ogorganisation(by-skovenhed)er

vistpåfigur65.

Opelskningensynesalmindeligvisathavefundetsted1martsmåned.Deunge

træerangivesundertidenathavestået1tjørnebuske
-

enbeskyttelsesfor-

anstaltning1forholdtilgræssendekreaturer,derogså1detfølgendeår-

hundredevarvelkendt(Nielsen1969,s.116).Førstogfrenmestopelskedes

ege-ogbøgetræer,menogsåandresorternæsmes.Flerebønder1Vejringe

beskarsåledes11672sunhalvdelenafdereskvotaegeogbøgepåSundskov,

mensdenandenhalvdelvarasketræer,derstodpåageren.Detharikkewæ-

retmuligtatsættetalpådeenkeltesortersandel,damangeattesterblot

omtaler"træer".

Affigur65fremgårdet,atskovriderensråderummedførteenviscentrali-

seringafindsatsen.Detteårsketesåledesingenopelskning1Sundskovog

Hesnæs,mensbønderfraenlangrækkebyertilsagdestilHannenovogene-

markerne.NetoppåHannenovfandtes1703mangeungetræerpåen"vognstangs

tykkelse'(I-ljelholtII,s.382),ogdetvarvelblandtandetdem,der1718

bidrogtilbedømmelsen"1megetgodstand"(Rtk.22l5.164).Enkelteafd1s-

seopkvistedebevoksningerharaltsåøjensynligtklaretsiggodt,mengene-

reltsynesdet
-

somviså1kapitel3
-

1etlængereperspektivlettereat

sporeskovesforfaldendderesvedligeholdelseogvækst.Andret1dl1ge

plantningsforsøgsomJohanOttoAngelbergs1696ogBriçoeFrançoisVuillots

1721-23slogsombekendtfejl(Grøn1955,s.68ogViggoPetersen1966,s.

12),ogsammeskæbneledsikkertmangeafdefalsterske(jvf.ogsåP.C.

Nislesen1959s.22).Dererimidlertidnæppegrundtilathavemistillid

tilkildernesmeddelelseromindsatsersomfang.Samtligesedlereratteste-

retafvildtnesteren,der1mangetilfældepersonligtoverværedeopelsknin-

gen.Ogderførtesnøjeregisteroverbyeroggårde,somikkefuldtlevede

optilforordningensbestemmelser.Ihvilketomfangplantningogbeskæring

harfundetstedefter1674,laders1gikkebestemme.
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65.Organiseringenaf"deungetræersope1skning"i1674.Somdetsesnød
isærenenærkerneogdeøvrigestorskovegodtafdetteårsopkvistningskam-
pagne.
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iftazsprincipper.

Detmesteafdenforstligeogskovhistoriskelitteraturladeretafgørende

skelgåmellemtohoved-driftsformer:plukhugstogrenafdrift.Vedpluk-

hugstskovesmedjævnemellemrumenkeltetræer1enbevoksning,mensnye

vokserop,såledesatbevoksningensprofilstortsetforbliverstabil.Ved

renafdriftfældesderimodsamtligetræer1etområde,somdereftergentil-

plantesmedungetræer.Valgetmellemdissetodriftstypersigerikke1sig

selvnogetandetpågældendeskovbrugsudviklingsgrad,og1detmoderne

danskeskovbrugoplevermansåledesofteformerforplukhugst1løvskoveog

renafdrift1náleskove,idetvalgetblandtandeterafhængigtaftræarter-

nesøkologi.Deungetræerv1llef.eks.1kkehavemangechancerforvakst

1bundenafenmørk,plukhuggetnâleskov,hvorforrenafdriftenherermest

hensigtsmæssig.Undersydligehinmelstrøgerdennesblotlægningafstore

arealerforregnensudvaskningderimodfatal(Rydbo&Hofstens.95ff).
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66.Vejledning1hejstezplantningaffrugttræer.Træsnit1HansRasmussen

BlocksHorticulturaDaniafra1647.Benmrkopkvistningsknivene.

Idenskovhistoriskelitteraturerskelletmellemdetodriftsformerimid-

lertidofteanskuet1etudviklingsperspektiv,nemligsomovergangenfra

den"uordnedeplukhugst"tildet"ordnedeskovbrug".F.eks.A.HowardGrøn

kansåledesskrive,etførstomkring1760(dvs.meddeGram-Langenskere-

former)"begynderdenegentligeSkovdyrkningsHistorie1Danmark"(l938,s.
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33),ogdentyskeskovhistorikerFriedrichMagerbeskriverdeældrelandbo-

samfundsskovudnyttelsesom"raubbaul1ch"(l960,s.266).

DenGram-Langenskeforstordning1l76Oernemedførterenafdriftpåinddelte

hugstermedmangeårigrotation,menensådandriftsformvarallerede11670

foreslåetafoverjægermestervonBahn,udendogatværetagetop,idetdet

ikkeblevansetfor"pra.ktiS3be1t","medinindremanvilletilladeatfælde

ondeoggodetræeriblandthverandre"(cit.efterOppermann1929,s.7).Her

ervivednogetcentralt:deregulerederenafdrifterafløstenemligikke,
sáledessomKurtMantelskriver,"tilfældig"plukhugst(1955,s.23).Der

vartaleomplukhuget,dergennemudvisningsordrernevarnøjereguleret,og

altsåaltandetendtilfældig.Blotreguleredesdenikkeeftermoderne

forstligeprincippermedhensyntileksempelvisbestandsforyngelseogarts-

sammensætning.

Tydeligstkomdet17.århundredesprincipperforoverskovdriftent1ludtryk
11670-Skovforordningensparagraf30:"üdvisningenskalskepádesteder,

hvordetmindsttilskov/skadeskekan..."(Pallesens.8).Iudvisningsre-
solutionerneblevdetteuddybetmed,atstødoggamleforfurnedeoghule

træerskulleforetrækkesfremforfriskefzæer,ligesomdermedhensyntil

bygningstømmerskulleforetznåckesbøgogelfremforeg.Altsammentydelig-
visafhensyntiløvrighedensegnetømmerbehov

-

samtikkemindsttilol-

denproduktionen.Menveddennebeskyttelseafdefrugtbærendetræer,erden

løbendebestandsfozyngelsesikkertblevetbremset,medgenerelnedslidning
afvedproduktionsgrundlagettilfølge(P.C.N1elsen1980,s.42ff).Udvis-

nmgsprincippemekanaltsåmegetvelhaveværetuhensigtsnæssige,mendet

varbestemtikketilfældet,derrådede.

Afudvisningerne11670tilslotogøvrigeikke-landboerfordelte522bøge-
og47egetræersigsomdetfremgâraffigur67(AR1670/71).Sclnbygnings-
tømmerudvistesi167326"ege",l"middelmàdigeg",14"småege"og11

"egestumper"samt15"r1sbøge"og1"bøgestump"(PKSA18,24/51674).Med

hensyntildeudvistetzæerstilstandsynesdegenerelleprincippersáledes

fulgt,ogdererikketegnpàmangelpåudvisningsegnedetræer,somdet

øjensynligvartilfældetandresteder1landet(P.C.N1elsen1959,s.76

ff).Herfortalerogså,atdetfordeàr,dader1udvisningsrullerneoply-
sessávelantalletaftræersomantalletaflæ,kankonstateres,atdetil
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bønderneudvistetræerkunhavdeenstørrelsepåomkring5-6læs,hvor

skelletmellemtræogstumplåpåca.4læs.Storetræerpåheltoptil40

læsnævneskun(undtagelsesvis)udvisttilslottet.

huleogtørre
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67.Fordelingaftrækvalitetervedbrændselsudvisningentilslot,embeds-

mændogborgere1670.

Derimodknebdettilsyneladendemedatskaffeegnetbøgetømmertilbygning,

idetstørstedelenafdetudvistebygningstømmertilallemodtagergrupper

vareg.Egsandelafdelde

igennemsnit24,1

sameårligeudvisningervarfor14års-perioden

%,ogdersesikkehernogensymptomerpåegeskovenstil-

bagegangiforholdtilbøgen.Egetræernefremstårhellerikkesommerehule

ogforfurnedeandbøgetræerne,såledessomO.G.Konradsenmeneratkunne

konstateredetforKristianssædesvedkommende(1169Oerne)(s.lO6).

Somdetfremhævedesiindledningen,hardenskovhistoriskelitteraturret

ensidigtfokuseretpåoverskovensdrift,ogdenvaraltsåikkesåregule-

ret,somdensenereskulleblive,menderforlangtfraureguleret.Etcen-

traltspørgsmål,derertagetop1desenereårsforskning,erderimod,

hvorreguleretunderskovdriftenvar.Derpraktiseredesjonemligtidligt

hugstinddelingermed"renafdrift"irotation
-

kendtsomstævningsdrift.I

DanmarkharEilerWorsøefordet17.århundredesvedkommendedogkunpåvist

eksistensenafstæxmingsskove,mensdetikkeharværetmuligtatdoku-

mentere,atdeblevdrevetmedfastomdrift.Derimoderensådanrotationi
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underskovvdriften1engelskeskovegodtgjortafOliverRackham.Dennesidste

formforstævningsdriftviljeg1detfølgendekaldereguleret
-

1mod-sæt-

ningtilstævningdrevetsomplukhugst;enbenævnelsedervelatnmrkeikke

står1modsætningtilRackhalmegen"1rregularc:opp1ce",somalenegarpà

hugstinddelingernesuensstørrelse(l976,s.l39).

UNDERSKOVENS .

Stævnlngsdriften.

ISkovforordningen1687omtales"eg.bøgogask,samtdesligetræer,som

ikketilfuldogskikkeligvækstafrodenopsp1rer",hvorvedgrænsentræk-

kesmellanover-ogunderskovenstræer(paragraf15,Fallesens.54).Det

eraltsåetkarakteristikumforunderskovenstræerogbuske,atdeefter

hugstellerbeskæringpånyskyderfrastødet.Detvardenneegenskab,man

anvendte1stæsmingsdriften.vedtilbagevendendebeskæringafforeksempel

pilellerhasselmed5-10årsmellemrumkunnemansåledespåyderstratio-

nelvisskaffesiguundværligtgawmtzætilenlangrækkeformål
-

ikke

mindstgærdsel.Driftsformensætters1gstadigspor1formafutalligesty-

nede'pile'(popler)1mark-ogbyskel,ogdenneplaceringvaroprindelig
dikteretaf,atdesåleverededetfornødnegærdsel'påstedet"såatsige

(Rackham1980s.166,Worsoe1979ogThorsen1988).Atpraktiserestæv-

ningsdriftpåskovtræervar1m1dlert1d1samtidenildesetafdefleste

skovmyndigheder,ogoverjægermesterC.D.Reventlowkritiserede11722

Vuillotskarptforatladegreneafstævnesomgm*dseltilskovgærder(P.C.

Nielsen1959,s.36).

Mensdetikkeernogetproblematpåviseunderskovenseksistensogstore

udbredelse(Jvf.kapitel3),kandetværevanskeligtatafgøre,omdener

blevetstævnet.Begrebet"stæsmingsskov"optræderundtagelsesvis1ældre

dokumenter(f.eks.ÆDAV,s.1090),og1enkelte1600-talskilderudtrykkes

detsáklartsom,atunderskoven"Stårtilvdtst"(Rtk.333.17;meddeltaf

EilerWorsøe).MerekzyptiskeretbrevtilJørgenVindpåDragsholm1643

om,atbrændevedskalhugges1rettetid,"sádetkanvokseop1gen"(KB

19/121643,s.649).Sådandokumentationerdogsjældenogforeliggerikke

fraFalster.Deterderforgenereltvanskeligtfordetteårhundredeatpå-
v1sestævningsdriftsikkert,ogworsøesfremstillingbyggerdaogså1det

storeoghelepåvidenomdevæsentligtbedreoplysteforhold1det18.
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(Worsoe1979,s.l06).Hanantagersåledesmedmegenrimelighedatstævning

vardenenestemådeatfremstilleblandtandetbàndstageroggærdselssteve

pà1størremålestok,ogatdenderformåhaveværetalmindeligtudbredt,

menmedgiversamtidig,at"desværrekanmansomregelikkebliveklarover

omdetdrejersigomegentlig(dvs.reguleret,B.F.>stævzmingsskovdriftel-

lerblotanmeretilfældig:Lndhøstningafris,hvordemåtteforekomme"

(sannes.26).Nårhansåledesi1986kanskrive,atomdriftendefleste

stedervar6-7årig,byggerhanaltsåudelukkendepåsenerekilder(s.24,

jvf.ogsåhansegneforbehold1979,s.36).Genereltoptræderaltsåalene

eksistensenafunderskovogdennesproduktersomindiciumforstævnings-

drift1vorperiode.
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68.DenhelligeJeronimusvedsidenafstævnet(signet)piletræ.Radering
afAlbrechtDürerfra1512.DenKongeligeKobberstiksamling.

Derforekonlnerikkeidetfalsterskematerialeudtrykkeligomtaleafstæv-

ning
-

endsigereguleretstævningsdrift,mendetstoregærdselsbehovtaget

ibetragtning(herunderde1500humlestagerårligttilslottet)gørentil-

slutningtilWorsøeshypotetiskekonstruktionrimelig:atkunstævnings-

driftvedvarendeharkunnetsikredenneproduktion.Tilgengælderdet

sværtatforestillesig,atdenharværetreguleret,idethugstinddelinger-

nevel:Lsåfaldmåttebrydemedsystemetafrebedegàrdviseskovparter,da
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denenkelteskovpartsunderskovnæpeharværetstornoktilinddelingi6-

7årshugster.Detteforholdmellemrebningoghugstinddelingmåihvertfald

forperioder,hvorsidstnævnteerdokumenteret,pàkaldesigbetydeligin-

teresse,menskalikkeundersøgesher.

Båndstager.

Sombåndtiltønderogkarbenyttedesflækkedehasselgrene,derharden

fornødnesmidighedtildetteformål,ogtilproduktionenafsådannebånd-

stagereller-kæppeharstævningegnetsigfortrinligt.I1700-årenefandt

denvæsentligstetøndebåndsproduktionstedidenlille,højtspecialiserede

sydsjællandskeskovbygd(seStoklund1980ogMunk1969),mensomvihar

setovenfor,leveredeogsåFalsterunderKarl-Gustav-krigenebåndstagertil

København.Slottetmodtogendviderehvertårenanseligmængdetil"dron-

ningensfornødenhed",ligesomderfradenudvalgteprins'tidfindesdoku-

mentationforenretstorbándstageproduktionpåFalster(Pr.Chr.(V)sBr.

s.433og589).SomdetfremgårafSkovfortegnelsen,varderdaogsårige-

ligtmedhasselkratpåøen.Forordningernefra1671og1673anattrætil

tækkevender,lysespidogtøndebåndskulleudvisespàsammemådesombrand-

selogtømmer,harimidlertidikkesatsigsporiskovrullerne,somgørdet

muligtatbestenmeomfangetogbetydningenafdenneunderskovsudnyttelse

(AL,26/41671og31/101673).

Gærdsel.

Alleredefradet16.århundredesmidtelødjævnligtpåbudomatindhegne

markeroggårdemedstengærderistedetformedrisgærder,dadenneheg-

ningsformudgjordeentrusselmodskoven(f.eks.tilbønderneiNordsjæl-

land28/71562,KBs.l65).Størreeffektpåhegnstraditionerogdermedpå

gærdselsforbrugsynesdisseforordningerdogikkeathavehaft,idetsten-

gærdernegennemflereårhundrederisærhørtehovedgårdenesenemmkertil.

PræstenPeterRhodeiagttogil790eme,atbønderneomkringHorrebypå

grundafmangelpågærdselbenyttedehegn,der"lignedestiger",hvorider

varflettetris,ogatdeomvinterentogdemihus,foratbrugedemigen

årefterår(bd.2,s.98).Hvorgammeloghvorudbredtdennegærdeformhar

været,kanikkesiges,menenrækkeforskelligegaærdetypermåantagesat

havefundetanvendelse1undersøgelsesperioden.Oftehargærdetnokværet

deltienpermanentogenprovisoriskdel,hvordenførstnævntevaren



162

jordvoldoggrøft,etstengærdeelleretbredt"vasegærde"afsammenpresset

(tjørne-)rismellemlodretstående"staver",menssidstnævntebestodafde

lettereoggærdselsbesparendeflettede"vindegærder"eventuelt1densærli-

ge"Horrebyske"form(widdings.18).Ihvertfaldoptrædertjørnofteomtalt

somgærdsel,ogdetkannæppehaveværetflettet(jvf.F.W.Trojelsanbe-

falingafpiltilprovisoriskeogslåenristilpermanentegærder,s.164).

Iforbindelsemedindhegningerpåenenærkernævnesendvidere"egepælesom

tilsammegærdersbestyrkelsefornødengøres"(PKSA8,2/11673),menså-

dannestaverkunneanvendesisåvelvinde-somvasegærder12.

Mellemvangeidyrkningoghvilendevangeudlagttilfælledforbyenskvæg

måttedernaturnødvendigtværehegn,ligesomhenholdsvissærdyrkedeløkker

idehvilendevange(medforeksempelærter)ogdyrkedeåseomkringudskil-

tekohavermåtteskærmesmodkreaturerne.Etvindegærdeantagessomregel

athavekunnetholde5-6ár,ogselvomlevedygtighedenligesomhegnstradi-

tionernekanhaveveksletfraegntilegn,erderikketvivlom,atsåvel

forbrugetafrissomarbejdetmedatbødegærderneharværetbetragteligt.
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69.FlettedevindegærderpåOdense-prospektetiBrauniusogHoghenbergs
TheatrumUrbiumfra1593.

I1692opgjordesNr.LadegårdsogSkørringegårdssamledegærdelængdertil

henholdsvis24,6og18,9km.(HjelholtII,s.275),ogarealetafdissela-

degårdeudgjordekun1,7%aføenssamlededyrkedeareal.Såselvomderna-

turligvisikkevaretfastforholdmellemmarkernesarealogomkreds,vil

detnæppeværeheltvedsidenafatskønnedensamledegærdelmgdepåFal-
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stertilo.2500k|n.Deterdoggivet,atikkealtdetteharværetrishegn.

Foreksanpelmodskovogoverdrevervoldeogstendigerformentlig

foretrukket.IdronningSophiestidopsattesihvertfaldstengærderomNørre

Ladegàrdsmarker(Mackeprangs.536),ogenestagerimporteretfraBlekinge

sessenereiårhundredetanvendtsomgærdselomladegårdsmarkerne(Pr.Chr.

(V)sBr.passim).Tilsammenændrerdetdogikkegrundlæggendevedgærdels-

behovetsstorekravtildefalsterskeskove.

Medlenetstilbagekünsttilkronenlagdesblandtandetudvisningspraksis

om,men11654blevdetbestemt,atkronensbøndersomi"saligdronning

Sophiesdage"måttefånødtørftiggærdsel,derdogskulleudvisesdemunder

opsyn(NI-IT21/2ogSHT23/21654),ogselvomudsagnomgærdselersparsomme

idetoverleveredemateriale,mådetantages,atdennepraksisfortsatte.

MedhenvisningtilSkovforordningensparagraf24bestemteSophieAmalie

ihvertfaldi1671,atlivgedingetsbønderskullehavefrigærdsel"såvidt

tilderesgærderslukkelseogindhegnelsekanhavesfoz'nøden",ogatdette

ikkeskulleopføresiskovregistret(AL,resolution26/41671).Ihenhold

hertilanmodedetobomænd1Sundby1673omatfåudvistgærdsel"afdet

krummesteogringeste"1skoven,daageren,hvordeførfikfrigærdsel,

ikkelængerehavdeunderskovl(PKSA8,2/11673).Treårsenerebegrænsedes

gærdselsudvisningen,foratopildnebøndernetilatplantelevendehegn

(PKSA4,20/91676),menihvilketomfangdettelykkedeskanikkegodtgø-

res.Netopkombinationafpilerækkerogvindegærdermellemtræerneskabtaf

dissesnedstynedegreneerjoimidlertidvelkendtfraseneretider,og1nd-

gårdendagidagsometkarateristiskindslag1detlolland-falsterske

kulturlandskab.

Præsten1Sdr.Kirkebyhavdefritgærdselshugpåsinagerlod,menforbyens

øvrigebomændmådethaveknebetmedmaterialer,idetde11654fikudvist

gærdselpåenemærket,ogmåttebetale4rigsdalerfordet(Herredsbog1668

ogLR1654/55).Særligstorevarproblemernedogogsåidennehenseendepå

Gedsør."Krybbenvartom",og1676lodSildestrupsgàrdmændlysepåSønder

herredsting,atStovbysbøndersamtendikkeSildestrupsegnehusmandmåt-

tehuggegærdsel1Sildestrupskov(SHT3/21676).Pågrundafgenereltræ-

mangelblevdetendviderei1673bestemt,atdebyerpåGedsør,sommangle-

degærdsel,skullehavesærlighjælp(AL,resolution31/101673).Bruserup

havdeallerede11670fået2læsgærdselpr.gårdfraRodenSkovpåLolland
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(PKSA18,1670),ogidefølgendeårfikGedsørsbønderjævnligtgærdsel

derfra
-

i1673ikkemindreend3371 (AR1673/74).

Deterdogetstortspørgsmål,ombønderneselvmeddisseforanstaltninger

harformåetatlukkegærderneomderesagreforsvarligt,ogdermedbeskytte

demmodsåvelegnekreaturersomdetrigeligevildt.Konmissionen1683

fastslog,atdetflerestederpågrundafødegårde(fåbønderiforhold

tilbymarkensomkreds)ikkevarbomændenemuligtatindgærdemarkernetil-

strækkeligt,hvorforhøstudbyttetblevformindsket(Rtk.2244.l92).Også

mellemgærdselsmangelogsubsistenskrisevarderaltsåendirektesammen-

hæng.

Ærtevænger.

SammenmedLollandvarFalsterDanmarksmestærteproducerende"1and",og

avlenvarsåomfattende,atendelafbønderneslandgildeogkornskatter

svaredesiærter.Afdeærtevænger,bøndernehavdeindtagetsomsærlige

løkker,betaltedesåledesi1652godt24td.ærter(brutto)tillenet,

idetafgiftenvarsattillfjerdingkarpr.skæppeland(LR1652/53).Ved

landgildereduktioneni1663forsvandtærterneudafamtetsjordebogsind-

komst,ogoptrådteherefterkunikornskatterne.Affigur70fremgårpå

grundlagafenopgørelseiåretslensregnskab,ærtevængernesrelativestør-

relsebyforbyi1652.Somdetses,skilteisærskovbyerneKlodskovog

Havnsøsigudfradeøvrigemedhenholdsvis36og20promilleærtevængeraf

detsamlededyrkedeareal.Hertilskallægges,atogsåladegårdenehavdeen

betydeligærteavl.Såledesi1662Nr.Ladegård37td.,Korselitse23td.og

Skørringe51td."afavlingenvedSortsø",derjostadigvarøde,ogblev

drevetsomenemærke(AR1662/63).Åretefterbestodendvidere25tønderaf

dettilbøndernebevilgedelånekornafærter(AR1663/64).

Detvarimidlertidetproblemvedærtevængerne,atdertilderesindhegning

gikgærdsel,hvortilbøndernehuggedeunderskov,somvildtetsåmåtteund-

være(fordetfølgendeseogsåHjelholtII,s.71f).Alleredei1654ned-

lagdesderderforforbudmod,atbønderneindtogærtevænger,forat"alt

underskovendervedejskullefordærves"(Små1.Tegn.28/101654).Ideføl-

gendeårblevdeeksisterendevangerpådennebaggrundsynetjævnligt,ogi

1666stævnedesUlslevsbeboereforathaveindgærdetderesærtevængermed

nyhuggedehasselstave(SHT27/91666).
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I1670forespurgteamtsforvalterHansHansenenkedronningen,hvorledeshan

skulleforholdesigoverforbøndernesarteavl(KHSA,RB7/71670).Vildt-

mesterenklagedenemligover,atunderskoventilskadeforvildtetblev

ødelagtvedbøndernesindhegningafvangerne,mensamtidigvararbedyrlmin-

genenforudsætningfor,atdekunnesvarederes"aarteskat".Enkedronningen

resolverede,ateftersomhunmenteatvide,atærteskattensnartvillebli-

veafskaffet,skulledetherefterforbydesatsåærter.
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70.Ærtevængernebyviseandele1652afdetsamlededyrkedeareal.

Daærtækattenalligevelikkeafskaffedes,tillodamtsforvalteren
-

ifølge

noglebønder,som1673klagedeoveratvære:Lndstævnetafridefogeden
-

"at

visåvelsomsamtligeudilenettilærteskattensnødvendighedmåtteindtage

ærtevangeomåret,nátsomhelstvibenytteejandenlukkelsedertilendsom

grøfter,hyld,pilogelsomforsvarligkunnevære...

"

(PKSA8,28/51673).
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Enkedronningenbestemteimidlertid,selvomdepågældendeblevforskånet,at

ingenforfremtidenudensærligtilladelsemåtteindtageærtevænger.Alle-

redesammesommerdømtesgårdmændeneiSystofte,HullebækogHorrebyfor

overtrædelseafforbudet(SHT3/71673).

Igen11677beklagedeTobiasKriebelsigover,atbøndernetilunderskovens

skadeindtogærtevænger(PKSA5,30/81677),menhertilanførteamtmanden,

atbønderneikkekunnesåærterneirugmarken,hvorfordeblevnødttilat

indtagesærligeløkker.Skattenvardesudenforhøjetfra1fjerdingkartil

1skæppepr.tøndehartkorn,samtidigmedatåretsærtehøstsåudtilat

slåfejlpågrundafskadedyrogregn.Trodsdetteforsvarforbønderne

indskærpedeenkedronningenigen11679og1681forbudetmodærtevænger,og

straffenblevsattil2rigsdalersbødeellerfængsel(AL11/101679og

KHSA,RB9/31681).Ioverensstemmelsehermedblevenlangrækkebyerdømt

1680,nemligheleHorbelev,Falkerslev,Horreby,KarlebyogNr.Ørslevsog-

ne,størstepartenafÅstrupsognsamtNr.Kirkeby,Bjørup,HullebækogSdr.

Vedby(SHT8/71680).

Iapril1681blevdettilladtbønder,derselvvedderesgårdedyrkedepi-

letræer,atbenyttegærdselfradissetilindhegningafærtevængerne(KHSA,

RB15/41681).Hvaddeøvrigebønderangik,skulledenokstraffes,men

ogsåhavelovtilatbeholdevængerne.Pådennerelativeimødekom enhed

svarededeifølgeGrote,atbeholdtdeblotærtevængerne,"werden<sie>

gerndavordenEsel<=træhesten>reiten..."(PKSA9,21/41681).Selvef-

terdissegensidige"indrømmelser",værærtedyrkningendogetproblem,ogi

1682luftedeSophieAmalieligefremtankenom,atbønderneistedetforat

hegneskulleansættekvæghyrder(KHSA,RB1/121682).Detkomderdogfor-

mentligikkenogetudaf,mengennemlivgedingperiodenvarmangesmulighe-

derforatdyrkeærterblevetsåbegrænsede,atdemåttekøbedempåLol-

landforatkunnesvarederesskat(Rtk.2244.l96).

Nøddeplukning.

Medtilunderskovenhørteenlangrækkefrugterogbær,omhvilkevikun

yderstsjældenthørerikilderne.Enundtagelseernøddernefradetalrige

hasselkrat,ogblandtandreArentBerntsenpriserdenfalsterskeunderskov,

derer"synderlighassel,sombærerstormængdeafnødder"(II,s.115).På

Falstersåvelsomandrestederilandetplukkedesnødderpåkronensskove
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71.Hasselbusken
-

pålatinOozylusavellana
-

somillustrationiSimon

PaullisFloraDanicafra1648.

somhoveri
-

devarsåkaldtehovnødder(Fussing1942,s.232ogMunk1969,

s.30ff).

HvertårmellemSct.BartholonmiogMikkelsdag(24/8og29/9)mødtebønder-

neårhossognefogedenforunderhansledelse(ogansvar)atplukkenødder

idelokaleskove(jvf.tilsigelserit:Lngbøgerne).Efteratnøddernevar

plukket,leveredesognefogedendemvideretilslotsskriveren,derførte

fortegnelseover,ataltkomind.Mængdenafnødderveksledeganskevold-

somtfraàrtilår,ogoftelyderdet:Lamtsregnskabet,atder"ikke

synderlignødderharværet"(AR1663/64).Ommuligtskulledersomhoved-

regelplukkes1skæppepr.gård,1/2skæppepr.halvgàrd(gàrdsædestavn)og

lopmàltfjerdingkarpr.husmandellerinderste(NI-IT23/81653),afhvilket

detsidstnævntedogkunneafløsesmed1sletmark(NHT27/81661).



168

Allemåttetilskovs,ogkvinderogbørnharsikkertdeltagettalstærkti

denårligeplukning.IhvertfaldberettedeClausOlsen1662forNørreher-

redstingom,dahanmed"andresinebymændogkvinderne"varifogedens

husforatydehovnødder(NHT4/ll1662).HuskonenellerinderstenElse

Rasmusdattervillenemligikke"málefjerdingenfuldtopsomdea.ndre",

hvilketforanledigedeetstørremundhuggerimedbondenOleEske.Årlige

nøddesamlingsturesomdissesynesiøvrigtfortsatlangtudoverhoveriets

tid(KarenToxværdsoptegnelser...,s.65).
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72.Desamledeårligemaxgderindsamlede"hovnødder"opgivetirummålet

"skæpper".Dergik5l/2skæppe(nødder)påentønde.

Ifigur72erpågrundlagafGrundtabel8foretagetengrafiskfremstilling

afdenårligemængdenødderindsamletFalster.Somdetsesvardenmeget

svingende,oghavdedaforamtetogsåkunbetydningisalgsøjemed.Ifølge

lens-ogamtsregnskabernesketesalgetprimærttilkøbmændiKøbenhavnel-

lerLübeck.Derbemærkesenslåendeoverensstemmelsemellemnøddemængdens

variationogdeligeledesstærktvekslendeoldenår,oghasselnøddenopfat-

tedesdaformentligogsåsomendelafoldenen.Nøddeproduktionensniveau

låi1600-årenessidstehalvdeløjensynliglangtunderdet,somkendtespå

dronningSophiestid,daderetenkeltårblevsolgt350td.nødderfraNy-
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købingslot(Mackeprangs.554).Nutålernødderjoimidlertidlzmgeret1ds

opbevaring,såderkanværetaleomsalgafflereårshøst.Fra1650erne

kendesihvertfaldeteksempel,hvorårgamlenødderbeordredessolgt(Smål.

Tegn.3/71655),såtallenebehøveraltsåikkeatudtrykkeensletsåvold-

somtilbagegangfordefalsterskehasselbuske,somdetumiddelbartkunne

synes.

sv1NPÅOLDDI.

Deteralmindeligtatmødedenopfattelse,atoldendriftenvarbøndernes

vigtigsteskovbrug,ogatvedproduktionen1forholdhertilhavdeensekun-

dærbetydning.Denvæsentligsteårsagtildenneovezvurderingergivetvis
dentiltagendefinansiellebetydning,somnetopdettebondeskovbrugfikfor

skovejerne.Forkombineretmedtvangsforanstaltningersomforbudmodind-

brændingpåfremmedeskove,kunneoldengældenværesærdelesindbringende

(Endress.l72).Samtidigerderdogikketvivlom,atsvineen1

det15.og16.århundredevarlangtmereanfattendeend1det17.og18.Da

varderimidlertidtrænok,hvorfordisseårhundredetsvedproduktionenmed

hensyntilkildedækningersat1skyggenafoldendriften,mendetsigerjo
ikkenødvendigvisnogetomdriftsformernesrespektivebetydning13.

Ogsåfradet17.århundredeforeliggeretomfattendematerialet1lbelys-

n1ngafsvineindbrændingensomfangogbeqfdning.Hvertår1septemberblev

påtingetudtagetIÉIÖt1latsyneherredetsskove,ogvurdere,hvormange

svin,derv1llebliveoldentil.Detteskøn(oldentaksationen)blevheref-

teroffentliggjort,ogpågrundlagherafblevmangeellerfåsvinsåsendt

tilskovsforindenjuleslagtningenatbliveopfedetmedtræernesfrugter.

Frugtsætningenvar1m1d1ert1dstærktvarierende1tidogzum,og1detføl-

gendeskalsåvelsådannevariationersomheleindbrændingensorganisation

belysesnærmere.

Oldannuxgdux.

Somdetfremgåraffigur73overdesamledeårligetaksationerogindbræn-

dinger,varoldenmængdenårforårafsærdelesvekslendeomfang.Således

blevskovenevedsynsnændenestaksationerskønnettilatkunnefedefra0

t1l4000svin,ogvariationerne1detantalsvin,derfaktiskblevsatpå

skov,varikkemindre.Igennemsnithvert4,67.årvaroldenår(jvf.s.59).
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73.SojlediagramoverhenholdsvisdenårligeOldentaksationogindbrænding

påsamtligealmindeligeskovepåFalster.

Hermedforståsårmedfuldfrugtsætningpåegenellerbogen
-

ogaltsåår

medenindbrændingskapacitet,derideeltskullesvaretilskovtaksationer-

nes"nårfuldoldener".Dermåimidlertidherskelnesmellemagernogbog,

idetegenblomstrerhyppigereendbogennemlighvert3.
-

4.årmodhvert

5.
-

7.år.Egentligstorfrugtsætningforekommerdogsjældnere.Fbrbåde

egogbøgskyldesdenuregelmæssigeperiodicitetifrugtsætningenhovedsa-

geligklimatiskepåvirkninger(Vedel,s.202fog215).

Deangivnemellemrum,dererlængereendnormaltantagetidenhistoriske

litteratur
14

,bekræftesafdetfalsterskemateriale.Idetoldenår,som

nævnt1.kapitel3,herdefineressom"år,hvoroldentaksationenligger

mindst50%overgennemsnittetforalleár",fremgårdetnemlig,atderpå

Falsteriperioden1652-85gikfra3til7årimellemoldenårene.Dengen-

nemsnitligetaksationvarpå719fulde(=fuldvoksne)svinsolden,ogårene

1653,1658,1662,1667,1670og1677kandermedbetragtessomoldenår.Her-

tilskalantageliglægges1682,hvorfraentaksationimidlertidikkeerbe-

varet.Sommodsætningtildisseoverflødighedensårkunnesynsmændene1661

meddele,at"dervarintetoldendetteårpåkronensskoveogenemærker"
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(NI-IT8/101661).Sanneresultatnåededetil1672(AR1672/73),ogvildt-

mesterenforklarede1684denmanglendeoldengældmed"somdeterGudogen-

hver1landetbekendt,atderingsnoldenentenpåegellerbøgharværet1

dettelandudisidstafvigteefterhøst"(AR1684/85).

Somdetfremgarafdettecitat,varman1samtidenopmærksompå,hvorvidt

detvaregellerbøg,derbarfrugt,mendetblevsjældmtnoteret.Fraan-

drelandsdeleogperioder(o.1600)kendestalrigeeksenplerpåbådeskov-

ogoldentaksationer,dertoghensyntil,hvilketræerderbarfrugt(f.

eks.Larsen1937,s.37),mensådannefinderviikkeher.For1654meddeler

synsrapportendogundtagelsesvis,atdetvaregene,derbar,menherudover

kanvidenomdenrelativevægtafegernogbogkunerhvervesindirekte(SHT

14/91654).Såledesnåmanformode,atdeår,daValseReslegavolden,var

godeager-når,idetdenneskov1Matriklül1682beskrivessomrenegeskov.
Omvendtmarekordåret1653haveværetdomineretafbog,daValse-skovene

detteårtakseredesvæsentligtlavereendf.eks.detforegående.Derene

bøgeskove(Klodskov,HesnæsogSundskov)afslørerdaogsåklartdegode

bog-år(1653,1658,1662,1667,1670,1675og1677),deraltsåøjensynlig
forekcmnogethyppigereend1modememålinger.Dennemetodekandognqape

forfølgesmegetlangere,ogdetskalherblotunderstreges,atskovenes

forskelligeerafegogbøgnaturligvisharbidragetyderlige-
retilfrugtsætningensuregelmæssighed.Damelokalevariationfrengàrogså
af,at1658varoldenarpåFalster,menangiveligprægedesafgaxerelol-

denmangalpåSjællandþÿ�(�B�r�dû�û��åû��gû��a�r�d 1966-67,s.34).

Kunenkelteforfattereharhæftetsigved,atoldentaksationogindbzæn-

dingsnaangdeikkenødvendigvisvaridentiskestørrelser(Larsen1935,s.53

ogFusslng1951,s.29).Vedårhundredetsbegyndelsesynesdeathaveværet

det,mensøjlerne1figur73viser,atder1undersøgelsesperiodenkunne

værehimmelvidforskelpådetantalsvin,somsynsmaandeneskønnede,at

skovenkunneføde,ogsådetantal,derfaktiskblevindbrazndt.Igennem-

snitforsamtligeårvarafvigelsenpå1kkemindreend147%,ogsomdet

fremgåraffigur74havdeomfangetafdettemisforholdenstigendetendens.

Kun11657og1660indbraxdtesfærresvinendtaksationernegavmulighed
for.1657antageligford1endelafbøndernessvinvarfaldet1fjendens
hænderveddenførsteerobring1658,sáledesatder1kkeersvaretolden-

gældafdem,og1660ligeledes"eftersomdesvenskehardemderessvinfra-



172

røvet"(LR1660/61).Dengodeoldenfedningi1658erførstogfrenrnestkom-

metbesættelsesstyrkernetilgode,hvordenellersnokkunnehavegjort

nyttehosdenhårdtplagedelandbefolkning.
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74.Indbraxdingensrelativeårligeoverskridelseafoldentaksationenmed

indlagtlineærinterpolationtilangivelseafniveauændringen.

Deflesteårvaroverslmidelsenafsynsmændenestaksationaltsåbetydelig,

ogdenneharøjensynligikkehaftnogenviderepraktiskbetydning.såvant

tilat"forhøje"denvarman,atdet11656dybtbeklagedes,atdetdette

årikkekunneladesiggørepågrundaf"ringeolden"(LR1656/57).Desæd-

vanemæssigeoverskridelsergavnedeførstogfremnestskovejeren,derjo

modtogoldengældpr.indbrændtsvinogikkeeftertaksationen.Demånemlig

havebetydet,atbønderneblevnødttilentenattagederessvintidligere

afskovenendberegnet,ellerogsåatsvinenemåttetagetiltakkemed,

hvaddekunnefinde,ogderforikkeblevfedettilstrækkeligtop.I1683

frensattesdetdaogsåsomengenerelklage,at"nároldener...ikkenær

følgesdetsyn<,som>af8mændsættesomolden,mensdenødesogtvinges

tilatladebrændeallederessvinbådestoreogsmåoggiveforhvert

stykketildrive-ogbrændepenge5sk.og1såmádeslásfleresvinpå

skoveneendsomoldenkantåle,hvorudoverdefårderessvinofteligeså

magrefraskovensomdekommerderpå.
..

"

(Rtk2244.192).Ogsåskovbetjente-

nehavdealtså,idetdeafbøndernefikbetalingpr.dyr,enklarpersonlig

interessei,attaksationerneblevoverskredet.
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Udoveroldenmangdenharendvidereoldenkvalitetenhaftbetydn:l.ngforsko-

vensindbrændingskapacitet.Selvomderikke1656indbrændtessærligtmange

svin,vardetalligevelformange,idet"bøndernesigbeklagedederessvin

ikkekunneblivefedeudidetteär,mensdenstørstepartmåttetagederes

svinmagreigenafskoven,formedelstatsammeoldenikkevargod"(LR

1656/57).Derkanmuligvisværetaleomumodnebogmedethøjtindholdaf

giftstoffet"feg1n"(Klosters.62ogCatee.217f).Dettestof,sansv1-

nene11:11deflesteandrehusdyrgodtkantåle1moderatenmxg-

der,kannemlig1umodnebogforekomne1
-

selvforsvin
-

forhøjekoncen-

trationer.

Somv1harsetblevdefalaterskeskoveslantforhuggetunderdesvenske

besættelser,ogdetmåderfortagesforgivet,atoldenproduktionenblev

påvirket.Affigur73sesdaogsåniveauetfortaksationen(omendikkefor

indbrandingen)atværefaldet.Forperioden1652-58vardesamledeårlige
taksaticner1gennemsnit1266svineoldenmod5371restenafundersøgel-
sesperioden.Mendennetilbagegang1ydeevnesesikkeatværeknyttetspe-

cielttildeskove,derifølgesynsforretningerne1660skulleværesærlig
hårdtramtafkrigen(jvf.figur39,s.85).Denvarderimodjævntfordelt

påalleskove,hvorafmankanslutte,atstorskovenenokabsolut
-

men11-:ke

nødvendigvisrelativt
-

blevramthårdereafkr1gsbeg1venhederneendde

øvrigeskove.Endeligskaldetfremhæves,atniveauetforoldenárenesol-

denproduktiontilsyneladendeforblevuaxdretefterkrigen.

Indbrzzdingen.

Nårdetvarkendt,hvormengesvinskoveneeftersynsmmxdenesskønkunnefe-

de,loddeindbraxdingsberettigedebønderhverisærderespartherafdrive

tilsmeden,hvorsvineneblevbrændemazrketsomtegnpåtilladelsentilat

være1skoven.IøretvarsvinenedesudenlÉ1'_'k8tmedejennandensbo-eller

karnærke.Herefterblevdedrevettilskoveafskovbetjentene,ogderblev

de1ndt1lslagtningen1decemberellersenerepåvinteren(Møllers.25).

Øjensynllgudfærdigedesdetregister,hvorefterbøndernesvaredederesol-

dengæld,først,nârsvineneatterblevtagetafskoven.Detvarderforfor-

budtattagedanfortidligthjem,ogbåde1654og1655blevbønderdumt,
"fordiatdeførtederessvinafkronensoldenskoveforudenøvtighedens
forlov.førenddeforklaredeoldengældderaf"(NHT7/31654ogLR1655/56).
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Nårsvinenepåderesjagtefteroldenogandetspiseligtrodedeopiskov-

bunden,vardetsomtidligerenævntsnareretilgavnendtilskadefortræ-

ernesvækst.Udoveratkultiveredetøverstelagafuomsatteplanterester

(førnen)ogtyndeudiurtefloret,udrydededenemligvedderesrodenol-

denborrelarver,musogandreskadedyr(Klosters.88).Påtrodsafdenne

godeegenskabtogroderietdogåbenbarttiltideroverhånd,hvorfordet

kunneværenødvendigtatringeskovsvinene
-

detvilsigegivedemenjern-

ringitrynen,foratlæggeendænperpårodelysten.Omringningafsvin

hørespåFalsterkunenenkeltgang,ogdavelatmærkeikkeiforbindelse

medsvinpáolden,menmedsvin,dergræssedepåkronensengeideødelagte

byerDalbyogRådsmarker(NHT25/91655ogSl-IT27/91655).
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75.Ringetsvin.TræsnitidelaPerriere:LeTheatredesbonsEnginsfra

1539.

Indbrændingenkunne,somdetfremgårafSkovforordningen1680,følgeto

forskelligeorganisationsformer,deridetfølgendevilblivebenæxmthen-

holdsvisfortingning(=forpagtning)ogalmindeligindbrænding,ogsomhar

satsigsporiformaftoselvstændigerækker1lens-ogamtsregnskaberne.

Veddenalmindeligeindbrændingfikhverbondeindividueltindbrændtsine

svinpåbyensskovellerskovpart,ogoldenrettensynesiprincippetatvæ-

refordeltefterhartkornet,såledesatstoregårdeindbrændtefleresvin

endsmå.Dogkandersporesenvis"solidaritet"mellemstoreogsmåbrug:

såmangesommuligt
-

snarereendkundestørste
-

fikidårligeårlej-

lighedtilindbrænding(oftekunafetenkeltsvin).Andreforholdend
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hartkocmsforskellekanhavespilletindvedoldenrettensfordeling
-

hemm-

derikkem.1.ndstsvineholdetsstørrelse(idetstortsetallesvinmåtænkes

indbrandtioldenår).Storegårdehavdenatmrligvisfleresvinendsmå,og

somviharsetføltebøndernesigikke1denneforbindelselukketudeaf

skoven
-

snareretværtimod.Derkanikke:LdenaktuellefordelingafOlden-

rettensporesrelikterafdet16.århundredeslangtmerenuanceredegårdvi-
seoldenrettigheder,ogdeternappetroligt,somHorsøeskriver,athver

gårdsattesvinpåolden"eftersinoldenskyld"(l986,s.7)(sekapitel

3).Derimodharvijoset,atgårdenesskovparter:LHellumherredøjensyn-

ligstod1.forholdtilderesudsæd,mendettevarikkepåFalstertilfældet

medhensyntildenfaktiskeindbrænd:Lng.Isåfaldskullejonemligeksem-

pelvisdenegaliseredelandsbyFiskebaksgårdesendeligemangesvinpå
skoven,hvilketingenlundesesathavevarettilfældet.Detkandogtænkes,

atsamfundskrisensuligegennanslagharsatdetoprindeligefordelingsprin-

cipudafkraft,idetingennaturligviskunneindbzaandefleresvin,endde

havde.

Dennealmindeligeindbrændingsformkunnefindeanvendelseoveralt,menbe-

nyttedesisær1storskovene(foreksempelKlodskovogHesnæs/Sundskov),
hvorflerebyer(efterhartkornet)delteecmoldenretten.Endvideregjorde
densiggældende1deår,dadervaroldennok.Imangelsituationeranvend-

tesderimod,somdetfremgåraffigur76snarerefortingning.

Vedfortlngningenskullebønder,derforetårønskedeatforpagteretten

tilenskovsolden,efteratesrapportvaraflagt,meldesigsom

interesseredehosridefogeden,derderefteruddeltebevillingernevedauk-

tion(NHT6/101663ogSkovforordningen1680,paragraf33).Fraenenkelt

gårdogoptilflerebyerkunnefortingeenskov,ogdersynessomhovedre-

gel(lhvertfaldvedperiodensstart)atværebetaltfordobbeltsåmange

svin,somtaksationenangav.Onindbrændingenafdissesvinherefterer

sketunderSkOVb9tJ§It91'1QSkontrol,ellerfozpagternsselvharmåttetholde

justitsmedoldenforbruget,eruvist.Detsidsteerikkeutænkeligt.I

modsætningtildenrelativesolidaritetmellemsmåogstoregårdevedden

almindeligeindbranding,gjordefortingningdetmuligtforenenkeltgård
atlæggebeslagpåhelebyensskov.Oftestfortingedebylrmndenedog1fæl-

lesskabderesegenskov,oghvordanoldenrettenherefterblevfordelt,kan

ikkegodtgøres.
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76.Denrelativeårligeanvendelseaffortingningvedsvineindbrændingen.

Somdetsesaffigur76varderenklartendenstilatbenyttefortingning

fremforalmindeligindbrændingiårmedbeskedenoldenmængde,ogiamts-

regnskabet1679udtrykkesdetudenomsvøb:atalleskovedetteårvarfor-

tingede,fordi"deudiårmedringeoldenvarbegavede".Formentligskal

forklaringenpådetteforholdsøgesiamtetsinteresseiatfåoldengæld

indafsamtligeskove.Nårdervarringeolden,kunnemanforestillesig,

atmangevartilbøjeligetilatholdederessvinfraskoven.Idetdensam-

ledeforventedeoldengældvaropsplittetpåenlangrækkeenkeltbønder,

kunnedetderfornokisådanneårværesvært,atfåheledenneindkasseret

(denværesigså2eller3gangetaksationen).Vedfortingningensamledes

denderimodi"klumper",derformentligharværetlettereatafsætte,og

somderforblevforetrukketafmyndighederne.Foreksempelkunnemani1657

fortingeKarlebyRistildenudenbysOleRasmussen,daingenafbyensegne

bøndertilsyneladendevillehaveindbrændtsvinder.

Mankunneogsåforestillesig,atefterspørgselenidårligeoldenårvarså

høj,atkronenharkunnethentestoreekstrafortjenestervedatbortlodde

skovenesoldenvedauktionistedetfortilfastepriser.Mendetsesikke

athaveværettilfældet.Fortingningensynesiøvrigtidetfølgendeårhun-

dredeatværeblevetdenenerådendeindbrændingsform(jfv.Rtk.3323.l18).
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Ligegyldigthvilkenafdetoindbrændingformerderbenybtedes,varzlndbræn-

dingen1detilfælde,hvordetkanundersøges,alt1dlokal.Detvilsige

førstogfremmest1byensegenskov,ogfordeskovløsebyersv1

nabobyens.Desvingninger,derkankonstateres1indbtallet1

Grundtabel10,hidrørersáledesnætenudelukkendefravariationer1olden-

ma-ngden,idetfordetførsterelationenby-skovvaryderststabil,ogfor

detandethverskovnaturligvis(bl.a.afhangigtafhovedtræarterne)fulg-

teeinegenfrugtsatn:|.ngs:yt:ne.

Resultaterne,somfremgårafGrundtabellerne9-ll,kansåledesgenerelt1k-

keoverraske,menenkelteforholdspringerdogiøjene:foreksempel,at

densanneskovenhedkunneværestortsetligeoldengivende1enlangånæk-

keudenmarkanteudsvingmellemspringolden(fåspredteoldenbærendetræer)

ogoldenår.Skovenhed6(BaznlpogSortsøHaverogmarker)udviser1165Oer-

neensådankonstanspå6svinsolden(taksation),ogmanvægrersigvedat

tro,atgamleegestumperskulleku.nneværesågivende.Ikkedestomindre

sesligesåkonstantindbrændt14svinpådisseskovhaver,ogmanfårm1s-

tankeun,atendelafdenpågældendeoldenharværethasselnødder.Derer

1ntetbelægforensådanantagelse1kilderne,menfradetfølgendeårhun-

dredehørerv1unieforståeligtcm"hasselnødder,sanhørermedtilolden"

(FRA,Falstersb1rk:Syns-ogtaksationsfoz-retningeroveroldenskove1737-

94),ognaturligvisharsvinenelevetafandetendagernogbog1derestid

påskoven.Ommanhartagethensyntildisseandrefødeemnervedsvinetak-

sationoger1m1dlert1dusikkert.

Itabellernegårdekarakteristisketrækveddetoindbraidingsformerigen.

Debyerogsogne,der1dårligeår1kkef1kindbrændtsvin,varsåledesty-

piskudenrebedeakovparteratfortinge(herunderdeheltskovløse).Deter

årsagentildenforholdsvisestabilitetmellemsogne,derf1kindbrandt

hvertår,ogsogne,derkunfiksvinpåolden1godeår.Desudenharskove-

nesindividuelleydeevnenaturligvisspilletind.NårsåledesVålseogNr.

Alslevsognmåtteoplevemangeårudenindbrænding,varforklaringendisses

skovesretudprægedesvingningermellemspringoldenogoldenår.Mankan

altsåaftalleneudlæseengenereltendenstil,atsnå-skovenegavlidtol-

denhvertår,mensstorskovenegavmeget,mentilgengældstortsetkun1

deuregelnnassigttilbagevendendeoldenår.
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77Sv1ne1ndbrænd1ngensorganisation1653.
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Somjegfleregangeharværetindepà,udtrykkerevnentilatfedesvinpà
olden1envisgradskovenesstørrelsesforhold.Emneterbehandlet1kapi-

tel3,ogherskalblotetenkeltkuriosumtagesop.'1655blevdenellers

simkt'trmgteGedesskovtakserettil150svinsolden,ogudfraLndbrændin-

gernefradenærmestliggendebyer,derikkesesatvaresketpåenemærket,

erdetsandsynligtatenindbrmxdingidamestørrelsesordenfaktiskfandt

sted.Viharimidlertidset,atsvingikpågræspåDalbysogRådsmarker,

ogGedesskovvarjonetopførstogfremmestetvidtstraktgræsningsornràde,
hvorder1655iforvejengik199køerogheste(LR1655/56).Denmestmar-

liggendeforklaringpådenoverraskendetaksationersåledes,atsvinene

skullesættespågræs
-

ikkepåolden.

Påenennærkerneindbzaandtesførstogfrenmestkronensegnesamtlensmændsog

ladegårdsforpagteressvin,ogmanmáantage,atdeallekompåolden,når

dervarmulighedfordet.Selvomregnskabernesopgørelseroverbeholdning
erpr.30/4,kandissetal,sanergengivetifigur78,trodsaltgiveet

fingerpegomsvineholdetsstørnelsepåladegàrdene.Somregelindgikdet

vedladegàrdenesbortforpagtning1kontrakterne,atforpagteralhavderet

tiloldenafeneuazrket(HjelholtI,1.318),ogtilsvarendehavdelensman-

denil65Oernefri'genantevin'(sammeI,s.312ogFussing1951,s.28).

DaAbrahamJacobvonPlato11653overskredsinebeføjelservedikkealene

atindbnandesinesvinpåSkzørringesenenmrke,menatgøredetmedeget

brændejern,måttehanimidlertidirettesættes(Smål.Tegn.15/111653).End-

viderefremgårdetklart,atlcronensegnesvinnaturligvishavdefortrins-

rettilenemærketsolden.I1653hedderdetsåledes,at"páKohavenblev

ingensvinbrændt,thidergikøvrighedensegnesvin"(LR1653/54),ogat-

ter1665varenemnrketkun"begavet"medoldentildronningenssvin(AR

1665/66).Detvarsåledeskun1overskudsår,atenenmrkarnesoldenoverho-

vedetkombøndernessvintilgode.

Affigur77fremgårdet,hvilkebyer,deri1653havdesvin:Lndbramdtpå

enemærket,ogbilledeterpådettepunkttypiskfordetmesteafperioden.

Dersynesvedindbraxd-Lngenpåenemærketatværetaleomsanmenfaldendein-

teressermellemslottet,derhavdeoldenkapacitettilovers,ogskovfattige
byerudentilstrækkeligolden.Vedvalgetafaktueltanemærketilindbræn-

dingen,synesendvideresnarerehensynettilenafvejningafudbudogef-

terspørgselendtiltransportvejenathavespilletind.Såledesindbrændtes
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13svinfraLommelevikkepåStadagergårdsmenpåSkørringesenemærke,li-

gesom16grisefraGedesbyfragtedestilNr.Ladegårdsenemærkeogikketil

f.eks.Lindeskoven.
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78.Detgennemsnitligeårligesvineholdpåladegårdenepr.30.april.

Detteindtrykafenemærkernesfunktionsom

fattigebyerunderstøttesaffigur79,af

stødpudeeller

hvilkenderes

afdeårligeindbrændingerfremgår.Sammenholdesdenmed

reserveforskov-

procentviseandel

su merneiGrund-

tabel10ogllviserdetsignemlig,atjostørreoldenmængdenvar,desto

størrevarogsåbøndernesrelativeindbrændingpåenemærket.Forklaringen

herpåersimpel:størrelsenafkronensegetsvineholdvarrelativtkon-

stant,ognårdettesoldenbehovførstvardækket,kunnedetvarierende

overskudderudoverudenproblemerstillestilbøndernesrådighed.

Somviharsetikapitel4,varkronenikkedenenesteskovejerpåFalster,

ogadgangentilfrioldenvaretafskovejend mmenskendetegn.Forøens

sognepræstervardenneretetprivilegium"proofficio"(dvs.knyttettil

embedet),mennogenmåhaveopfattetenforordningomhugstigejstlige

skovefrafebruar1670sometindgrebipræsternesrettilegneskove.A1-

lerede15.decembersammeårmåttenemligudsendesenforordning,derfor-

sikrede,at"kongensdenl5defebr.gjorteskovordinansikkeskaludtydes

demheruditilnogenhinderellerforfang"(FogtmannII,s.38ff).Dekun-
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nefritnydederesprastegårdeeogunderliggendebøndergårdesskovesom

hidtil,blotskulledenverdsligemyndighednuføretilsynmeddisse.Når

Falsterspræster1slutningenaf1670indsendteannodningeronderes(bl.

a.olden-)pr1v11eg1ersstadfæstelse,hangdetimidlertidsnareresamnen

medøensnyestyreformendmedskovforordnlngen(PKSA5,1670passim).

100

79.Denårligeindbrændingpåenemærkerne1procentafdensamlede.

Allerede11662havdeSophieAmalietordnetimodpræsternesovertrædelser

afpr1v11eg1erne,idetflerenemlighavdedristetsigtilatindbramdesvin

medegetbrændejern(AL,dr.res.11/101662).Detblevderforpointeret,

atpræternenokhavdefrioldenpåegneparter,menatindbrændingenskul-

leskemedlcronensbrændejern:"0gskaldesommodvilligtellersvigagtigt

sigalleredederimodforbzudthaver,derfortilbørligansesogstraffes."

Dronningenssvadamodsvaresafennotits1herredsbogenforNørreherred

1690:"..
.ogdaharaltidpræsterneselvindbrændtderesegneogmensalbøn-

dernessvinpåderesskovlodderindtilannum1562,davoreshøjbárnedron-

ningMjlovlig:Lhukanmelsedr.SophiaAmalievedsitåbnebrevlodbefale

alleproprietarieratladeindhrændederessvinmedhendesmajestætsbræn-

de"

Femten-tyveårsenerevardet:Lm1d1ert1dgaltigen,ogmængdenaf"ubrændte

svin"varattervoksetuacceptabelt(f.eks.PKSA18,1675).En
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stordelafdemtilhørtepræster,der
-

skøntforbudet
-

selvindbrændte

deressvin.Amtmandenfikordretilatskridehårdtindmoddem,ogisærat

holdeøjemedPeterDamiÅstrup,dervarberygtet1såhenseende.Antraf

skovbetjenteneubrændtesvin,skulledekonfiskeres(AL,27/111682).

JørgenOlufseniLillebrændevarblandtdepræster,derhavdeoldenprivile-

gier,menhantilføjede1690lakonisk1herredsbogen,at"dogoldenerher

intetsynderligfaldet1mintid".Hanhavdedaværet1kaldet1Bår.

Igen11683krævedeenkedronningenhårdeindgrebmodallebetjentesåvel

sommenigeundersåtter,derulovligtholdtsviniskovene(KHSA,RB8/2

1683),oghunforeholdtamtmandendetpåkrævedeiatstraffenblevsåhård,

atallekunnelæreatadlyde.Dersesdogikkenogenprocesserdesangående

1forordningenskølvand.

LKronensbønder
li

híegxfortingningl
Kronensbønder,,»'1"

a"df`e

(vedalm.ínbrænding) 1_.:,--íll|||||" 
49%

es.2x

W\
Kronensbønder

(gå
enemærket)

.3%

æster

pçæstetjenepe
1/32egneskovlodder

pâlâgne
skovlodder

 
29%

Kgmmuniteííetâtåänder7 pegnesovoer1 *_ 5
11%

 %_'?§i§§§ ?'%å:::::::.tetjenere 0bQårdsbønder§É::::::::::
præg

pgeeäneskovlodder" ":""'::"; pâ0§P°nen5
SKOVE

2%
lllll-'::

Hgspitaletsbønder

p?7§gne
skovlodder

80.Svineindbrændingernesfordelingpåejere1677Øverstdensamldin .eed-

brænding.Nederstfordelingenafde4,9%andreendkronbønder.
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UdoverpræsterneharvitidligeresetatNykøbinghospitalhavdeskovknyt-

tettilsinebesiddelserpåøen,ogogsåfordettesketeindbrændingengen-

nemheleperiodenunderamtetskontrol,menudenerlæggelseafoldengæld.

Påfigur80sesforettilfældigtoldenár(1677)forholdetmellemfri(pri-

vilegerede)ogbetalendeindbrandinger.Dissetalstørrelsersindbyrdesfor-

holdvarnaturligvisprimærtafhængigeafejendomsforholdene,ogderforre-

lativtensartedegennemheleundersøgelsesperioden.

Oldengælden.

Alle,derikkevarprivilegerede,skullevedhjemtagelsenafsvinfraolden

betaleoldengæld.Denbestodoprindeligienvisbrøkdelafdenindbrændte

svineflok,menblev:Ldet17.århundredestadigthyppigerekonverterettil

penge.Deterilitteraturenhævdet,atoldengældensstørrelsesv:l.ngede,og

varomvendtproportionalmedoldenmængden(Larsen1935,s.52og1937,s.

38).Forholdetvardogsnarere,atoldengaaldenbyggedepålokaletraditio-

ner,derihvertfaldikkeumiddelbartstodirelationtildenaktuelleol-

dennængde,samtatniveauetfordennebetalinggenereltvarstigendegennem

1600-tallet(Fussing1951,s.28og100).Dererpådenandensideingen

tvivlau,atregionaleforskelleioldengæld-niveauetnetopskyldtesden

vekslendeskovrigdom.ArentBerntsenpåpegersåledes,atoldengældensstør-

relsevarsat"efteregnenslejlighedafskov,ogligesomfáellermange

svinatindbrændekanbekommes,ogihvilkelandeOgegne,dakanhaves

noksomsvintilskoven,atbesætte..."(II,s.132f).

PåFalsterblevdet1654bevilget,atbøndernefortsatmåtte"nydederes

oldengældpáhverttiendesvinligesomiVordingborglen"(LR1653/54).Som

aflæsningherforsattesoldengældenpr.indbrændtsvintil1mark(=16

skilling)(LR1657/58),ogdennetakstvarfastindtilForordningenomol-

dengæld24/91672blevgjortgældendeforogsålivgedingetsbønder.Hermed

blevtaksten1rigsort(=24skilling)pr.svin,somvargældendeperioden

ud(AR1672/73).

Netopoldengældenpåhvert10.svinsynesathavegaxmnelhævd.Framiddel-

alderkilderkendesbegrebet"dec:Lmaporcorum"(=svinetiende),ogpåtysk

benævnesoldengælden"Dehmen"netopafledtafdenne"decima"(Hasels.153

ogTims.51).
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Ifigur81sesdensamledeårligeoldengæld.Derertaleombrutto-tal,

idetoldengældsrestancerførstsenterspecificeret1amtsregnskaberne,men

bøndernesbetalingsevneharnokogsåpådetteområdeværetustabil.Niveau-

etfølgernaturligvisindbrændingernenøje,ogligesåselvfølgeligeren

generelhævelseefter1671,daoldengældenpr.svinblevsativejret.
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81.Lenets/amtetsbrutto-indtægterafoldenældfrahenholdsvisenemærket 9

ogdealmindeligeskove1652-85.

Kunenenkeltgangkanoldengældenkonstateresatværebetalt"innatura".

Ioldenåret1670indkomsåledesfradealmindeligeskove374ogfraenemær-

kerne87såkaldtetægtesvintilslottet(AR1670/7l).Idethvertafdisse

varværdisattil8markmodsvaredede461tægtesvinialt574,8rigsdaleraf

detilsa menindkomne1224,7rigsdaler(45%).Afialt3448svinsvaredes

oldengældensåledesmedhvert8.,mensdenforderesterende3900betaltes

ipenge.Fbrbeggegruppervarresultatetaltså,atdenoprindeligetakst

pålmark/svinblevfastholdt,ogselvomløftetankunattagehvert10.

svinsomoldengældtilgengældvarbrudt,fikdetteingenpraktiskbetyd-

ning
-

sempel

støder

render

ihvertfaldikkepengeøkonomisk.Forviharheretillustrativtek-

pà,hvorsværtdet,itilfældehvorpenge-ognaturalieøkonomierne

sammen,kanværeatafgørenettoresultatetaføkonomiskemellemvæ-

(jvf.f.eks.Kula1976).
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Svineholdet.

Gennemindbrændingsrullerneerdetmuligtatfåetlilleindblikisvine-

holdet,derformentligharhaftenganskecentralplaceringidefleste

gàrdeshusholdning.Enafdefålandbohistorikere,somharbeskæftigetsig

medhusdyrholdetshistorie,erHolgerMunk,derisindisputatsanvender

svineregistrefradet18.århundredesomkildertilsvineholdetsstørrelse,

sammensætningogfordeling.

Udfratreårsindbraldingsfortegnelser,ihvilkesvinenesaldererangivet,

nårhansåledesfremtil,atderesnormaleSlagtealderpàdettetidspunkt

(o.1760)varl1/2år(s.139ff).Afialt34705svinvarnemligkun0,9%

3-årige,15%2-årige,44%1-årige,10%l/2-årigeog30%grise.FraFalster

findeskunundtagelsesvissåspecificeredelister,idetdefortrinsviser

inddelt1fuldeellerhelesvin,ungsvinoggrise,ogdissegruppererbre-

de,ogharnokogsåisamtidenværetsværeatsætteeksaktealdrepá.For

fireudvalgteoldenårbliverbilledetdognogetafvigendefraMunksresul-

tater.
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82.Liggendesomedsmågrise.SortkridttegningafPaulusPotter(1625-
1654).C.G.Boerner,Düsseldorf(1977).
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Afialt29119svinvarsåledes56%"hele",32%ungsvinog11%grise.Deter

ilitteraturenalmindeligtatr gnehelesvinsom3-årige,ungsvintilog

med2åroggrises munderlår(f.eks.Grøns.43),ogWeismann,der

(forforrigeårhundredesvedkommende)opererermedenligesånuanceretop-

delingsomMunk,sætterfuldesvintil3år,halvesvin(=ungsvin)till

årogforårsgrise(grise)til1/2årregnetvedindbrændingstidspunktetom

efteråret(Weismann1900,s.l0).Anvendesdissegrænserpådetfalsterske

materiale,mådetaltsåkonstateres,atsvingenereltnæppeerslagtetfør

3-årsalderen.Derkandogværetaleom"det3.år",såledesatmanmedfa-

ringforårellersommerogslagtningvedjuletidmåregnemedenslagteal-

derpåca.21/2år.

Derharudentvivlværetforskelpå"fulde"eller"hele"svinog"sosvin":

førstnævntevarsåstore,atderregnedesheloldengældafdemvedindbræn-

ding,menkunegentligesosvinogornertalteøjensynligmedvedskattean-

sættelser.Iladegårdenesinventariermøderviligeledesenskelnenmellem

"svin"og
"
sosvin".

Pågrundafdenneeksklusivitetikvægskattemandtallenemåsvineregistrene

ansesforbedreegnedetilbelysningafdetsamledesvineholdogdetsgeo-

grafiskespredning.Naturligvisvarantalletafindbrændtesvinpr.gård

afhængigtafandetendstørrelsenafgårdenssvinehold,menforoldenår,

hvoradgangentilindbrændingvarmildtsagtuhindret,måderværeenrime-

liggradafoverensstemmelsemellemdisse.

Påfigur83sessåledesdengennemsnitligegårdvisesvineindbrændingpåby-

niveauioldenåret1670,ogdissedatatagesaltsåhersomudtrykfordet

gårdvisesvineholdsstørrelse.Overraskendeerdenringevariation,samt

ikkemindstdenmanglendeklaresammenhængmellemsvineholdogskovrigdom.

Foreksempelvarsvineantalletpr.gårdidetskovrigeVålse3,0mod3,1i

detyderstskovfattigeGedesby,mendetfremgårogsåafkortet,atstørste-

partenafGedesbyssvindetteårsendtespåoldenpåenemærket(vedKorse-

litse).Gennemsnittet4,9svinpr.gårderendelhøjereendGunnarOlsens

talforsammeperiode(Sjælland2,1,Lolland2,0ogFynl,6),mendeervel

atmærkeogsåbaseretpåskattemandtal(Olsen1939-40,s.l73).Anvendes

mandtalletfra1682(Grundtabel1)istedet,bliverresultatetsåledeskun

0,6svinpr.gård,mendetvarogsåefteryderligereetkrisefyldttiår.
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83.Denbyvisgennemsnitligeindbrændingpr.gård1670.
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Nærmereliggerde4,9sv1npr.gårdpåSvenDahls5,4gældendefortoskån-

skeherreder11671(Dahls.l48).

Mestforbavsendeernokdenmanglendeklaresammenhangmellemskovrigdomog

svineavl(selvomf.eks.OrehovedogNæsudviserensådan).Skrubbeltrang

knyttersåledessvinehold1:11isærskovegnene,ogSvendGisselkonstaterer

mednogenundrenomdeskovløsebyer1VesterFlakkebjergherred,at"alli-

gevelhavdedepågældendelandsbyeretikkeheltringesvinehold"(Skrub-

beltrang1940,s.161ogGissel1968,s.68).Baggrundenforantagelsenom

etsammenfaldmellemskovbygdogsvineavlernaturligvisdenletteadgang

tiloldenskovene,mensomHolgerMunkfremhæver,hardetøjensynligikke

væretnogetproblematdrivesvinenelangttilskovs(l955,s.l27).Han

konkluderersåledesligefrem,atsvineholdet1det18.århundredesSydsjæl-

landvarstørst1dekornproducerendeslettebyerogmindst1skovbyerne.

Endeligskaldetnævnes,atogsåkøbstædernesborgereholdtsvin,ligesom

dedrevderesegetagerbrugudenforbyeme.I1667indbrændtes4svinog10

ungsvinfraNykøbingog54svinfraStubbekøbingpåkronensskove(AR

1667/68)
-

ogdetvelatmærkemodbetaling.OgsåandreårvarStubbekø-

bingsandeldenstørste,ogdennemindsteafdetokøbstædersynesaltså

ogsåathaveværetdenmest"landlige".

Agernsnæringsværdi1tørvægtpr.kg.erca.l/3afbygs(Cates.24),og

afmangeforfattereansesnetopagern(ellerolden1detheletaget)som

svinetsvigtigstenæringskilde(f.eks.Gandils.273).Pågrundafbønder-

nesernæringsmæssigeafhængighedafsvinekødmenerV.J.Brøndegaardlige-

frem,atoldenmangelvarenstørreulykkeendmisvækstpåkornet(1966/67,

s.34).Dennevurderingafskovensoldenerdoggivetvisudeafproportion.

Naturligvisvargodopfedningafsvineneafstorbetydningforbønderne,

hvadentenflæsketskullespisesellersælges,menmeddemegeturegelmæssi-

geoldennmxgdermåandrefodermulighedertrodsalthavekunnetholdesvine-

ne1live.Medoldenár1gennemsnithvert4,67.årogmedenslagtealderpå

ca.21/2arkunnekunomkringhalvdelenafalleopdrættedesvinregnemed

atopleveetoldenår.Ogselvomderogsåvarolden1demellemliggendeår,

varsvineholdettydeligvisstortnoktil,nåroldenåretkom,atudnytte

dettet1ldetyderste.Dermåderforhaveværetetganskevæsentligtover-

skudafsvin1forholdtiloldenmaxgden1ikke-oldenårene,idetmanikke
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kanforestillesigenvoldsmtvarierendehusdyrbestandfraàr1:11år.Det-

teoverskudskulleogsåhavefoder,menhvorvidtdet
-

sanviharsetek-

semplerpå
-

ersketvedgræsning,ellermandenresterendetidharhaft

svinenepåsti,videsikke(jfv.Steensberg1980,s.180)

SKOVGRÉIINGEN.

Førudskiftningengjorde1storetrækfemdeleafkulturlandskabetgavnsan

græsningforbønderneskreaturer:overdrevetelleruànarken,:lndelukker1

indmarken,brakmarkenkaldetfælleden,dehøstedevange,når'ævredblev

opg1vet",ogendeligbyensgadejord(Meyers.145).Afdissevarisærover-

drevogindelukkeroftetræbevoksede,mmdaadgangentildenvarulige

fordelt,togikkeallebyerdel1denseneresåudskældteskovgmsning.For

Falstersvedkoumendevarstørstedelenafoverdrevenedækketafskov,ogsom

detfremgåraffigur84,havdeoverhalvdelenaføensbyermedjæwmemel-

lemrumgræsgang1skovene.Samtidighavdeallegræsningpådenegenfælled,
hvisstørrelsekunneværeforøgetveddeltagelse1etafdemangegærdsels-

besparendevangelag.Påfigur85sessådanneforøgedefællederskabtved

vangelagpàtværsafbygranserne1682.

Affigur84fremgårdet,atdemsentl1gsteovvådervarskovene

midtøs,pånord-ogøstkystenSamtBøtø(ofteopdelt1Bøtø,Stovbyøog

StoreHoltø)ogGedesskov,derjotrodsnavnetkunvarsparsomtskovbevok-

set.HorrebyLyngnameskunenenkeltgangsangræsningsunråde,ogendelig
varmademe(engdragene)1Ønslevsognsomviharsetdelvistzæbevoksede.

Forskovenesvedkommendevardetnaturligvisførstogfremnestbyermed

"lodogdel",derhavdegræsningsret,ogdetostoreoverdrevgavpådette

punktGedsørsbyerenkærkommenkompensationforområdetsskovmangel.Andre

byerkunneundtagelsesvisfåadgangtiloverskydende(7)graæning,hvilket

såofteskete1enrytmeafhængigafdepågældendebyersfælledgrmsning.I

Matriklen1682sgræsningstaksationer,derforoverdrevsogLndelukkersved-

kommendemeddeles1tabel9,ernemligikkeallehøveder"àrl1ge".Ofte

indgikgræningsretten1en2-3-årigrotation,dermáantagesathaveværet

afhængigafsædskiftet.

NarsåledesSdr.Grimnelstrup11655havderettilgræsningpåSkørringe

Østerskov,vardet"eftersomatdetudidetteårvardettredjeâr,atde-
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reskornmarkvarfælled,ogderforingengræsganghavdet:L'Ldereskvæg"(LR

1655/56).Meningenmåvære,atØstermarken(sefigur85)varfælled,ogden

indgikimodsætningtildetoandremarkerikkeivangelag,hvorforgræs-

ningsarealetdetteårblevvæsentligtmindreenddeøvrige.Dervarendvi-

derestorforskelpåstørrelsenafbyensegnemarker.Skovmarken(=Sønder-

marken)kunnesomfælledgræsse100hoveder,detoandrekunhenholdsvis12

og15(M1682).Nogettilsvarendegjordesiggældende,nårNr.Ørslevhvert

3.århavdehestegræsningiHannenov,mensderesSondermarkvarfælled,

idetfælledvangelagetmedSdr.Kirkebyøjensynligharværetvæsentligmin-

dregivtigtenddeandreårsfællesskabmedSystofte,Bjørup,Hullebækog

Listrup(LR1656/57).Endeliggørsan1meforholdsigformentliggældende,
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nárRavnsøogsåhvert3.århavdegræsning

vardetantageligSkernesNørremark,der

græsningsarealet.

191

iNr.Alslevskov(M1662).Her

gavenforringeforøgelseaf

Tabel9:Græsningstaksationer

Skove:Høveders

VålseResle

VàlseVesterskov

Nr.VedbySkov

Nr.AlslevStorskov

Farnæs

SkørringeØsterskov

SkørringeKirkeskov

Klodskov

StadagerEgeskov
DronningensHaveog
Kohaven

_

Kallehaven

Sundskov

Hesnæs

Særslevholt

MeelseSkov

BregningeSkov

BømletEnemærke

SkjoltrupSkov

KarlebySkov

TunderupSkov

Hannenov

SystofteSkov

HasseløSkov

KorselitseKirkeskov

Tromnæs

Folehave

GedesskovogHejdeskov

Lindstål

Haverogindelukker:

GundslevHestehave

SortsøHave*

MaglebzaxdeHestehave

Pærehaven*(vedStubbekøbing)
BruntofteHestehave*

"wandisholm"(iÅstrupmark)

afskoveiM1682.

græsning:

10

40

130

80

36

30

6

120

4

50

40

6

99

30

20

51

70

73

30

60

50

140

30

60

16

30

14

410

4

6

12

4

6

4

note:*
skovbevokset.



Å
åmgååwQ~l

æg'
äää-fääza

r
W,þÿû�

'Q

W -aêå? Xæwä
Wäå
þÿ�w�ê�ä�vû�

4 
 

 
ä1e«  aa.~
 

.

 

 
 

1

"a f 
 
 3 

 ~ja

åäå Æ

äë4

J`

QÉ

1

'

ngen1682.Medrast

grundlagafFrands.



Kapitel5193

Somtidligereomtalt,erskovgræsningenskildeckakntngmegetsparsom,ogdet

erforeksempel:Lkkemuligtatkvantificereden.Aftabel9fremgårdetal-

ligevel,atnetopkvæg-oghestegræsningen1skoveneharspilletenganske

storrollepåFalster.RegnesGedesskovikkeblandtskovene,varderesan-

delafdensamledegræsningstaksation1kkemindreend46%,menhvordanfor-

holdetmellemtaksationoggræsningvar,kanikkeafgøres.

Fraenmnrket(LindeskovogHegnet)modtogamtetfanår1l66Oerne1gen-

nemsnit8,6rigsdalerårligt1græsningspengeafbønderne,hvilketskal

sammenholdesmed,atmannormaltgav2skillingforenhestellerko,lfor

ungkvægellerfølog4forenstud(LR1652/53).Detsvaredealtsåtil1

gennemsnitca.400bønderheeteegræsningårligtpåenanærket,menmåskehar

prisenværethøjere(ogdernedantalletafdyrmlndre).Nr.Ørslevmåtte

ihvertfald1656betalehele8skillingpr.hestforgræsningpåHannenov

(LR1656/57).Frabegyndelsenafundersøgelsesperiodenharviendvideretal

forSkelbysognsgræs.n:LngpåGedesskov.Fiskebæksandelheraf,derefter

hartkorrnetskulleudgøre6%afoverdrevetssamledegræsning,frangåraff1-

gur86.PåBøtøvarder1167482hestefrabyer1Sdr.Alslev,Idestrup

ogVæggerløsesognesamtNykøbing(PKSA14,14/71674).Forudenvaroptaget

25hesteog40stykkerungkvæg,deruberettigetgikpåoverdrevet,ogsan

ingen(derfor)villekendesved.

100
1hesteogføl

9°
 

:ll 
8°

|||:2ër§:*°
°°

70+ LE0
>~
'D

-v50
G7
-U
C
"'

40

30

20

10
I

OJ
f

1621631854185

86.AntalletafdyrfraFiskebækpågræspåGedesskov1652-55.
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Udovergræsninganvendtesudmarksskovenetilhøslet.Fraenemærkeskovene

hørervifleregangeomindhøstningafhø,ogMatriklen1682meddelerne-

denståendehø-taksation(tabellO).Derimodervortkendskabtilhøsleti

andreskoveyderstbegrænset.Atdetharfundetstedviserdogentingbogs-

indførselfra1663,daridefogedennedlagdeforbudmod,atendelgræs-

ningsberettigedepåblandtandetKlodskov"slog"denførSct.Hans(NI-IT

16/61663).

Tabel10:Ihrtaksatíameraf

iMatriklen1682.

Bandsbuno42læhø+81æmosehø

LØjevråogBe11ingeHave50læhø

l8læsgodthø+6læmosehø+
Zölæssalthø

Hegnet301æsgodthø+l4læmosehø

Onbegrebet"løvhø"ervou:*videncxnmuligtendnumerebeg1'aseta'1dcn
'

.Ivorenordligenabolancbernedhøstningafkvisteogb1ade

scmfoderforkvægetstadigvissestederetkendtfaannen,meniDanmarker

derkunsvagtbelægfordetseksistensinyeretid.Eilerworsøemenermed

henvisning^t:LlendanskVergilsefra1639atkunnefastslå,at

løvhøvarkendtsåsentscxndetteår(1979,s.18),ogBentAabyfrenætter

denhypotese,atmarkanteforandringeripollenprofileno.1650iretning

afl'ezstat1ingmedegogbøghangsa1m1enmed1øvh1>-12'aditia1ens

afv:l.klingtilfordelforøgetpåskovene(Aabys.lO8).Ifølge

denneantagelseskullemeventuelløvhøstaltsåværeaftagendeellerop-

hørtiutndersøgelsesperioden.Denenecntaleafløvhø,derfindesidetan-

vendtemateriale,erimidlertidsåsensan1679.Detteårfølteenkedron-

ningensigforanledigettil,iforbindelsemedetafdegentagneforbudmod

tilærtevaixger,ogsåatvendesigrnoddenpraksis,isæromfor-

året,atnedstzwnegrenesanfodertilkvæget(AL,dr.res.ll/101679).

Løvhøharaltsåformentligfundetanvendelsescmforkvægeti

forbindelsemedf.
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87.HegnssystemetonkringhovedgårdskompleksetKorselitse-Bellinge.Udsnit

afChristofHoffmannsFalster-kortfra1692.Nordmodvenstre.

Storskovenevar,netopfordideanvendtestilgræsning,antageligalleind-

gærdede.Detkanikkedokumenteres1hvertenkelttilfælde,menhensynet

tildeomgivendekornmarkermåhavetilsagt,atskovensdyrsåvidtmuligt

blevholdt1dennemedhegn,gærderellergrøfter.Stadigeksisterende

skovdigerviservedgravensplaceringpåindersidenafvolden,atdyrene

skulleholdesinde1skoven,ogstammeraltsåfratidenfør,dermedskov-

fredningsbevægelsen11700-årenesslutningkompåbudomtværtimodathegne

skoveneforatholdekvægetude(Fritzbøger1987,s.9;meddeltafSven

Thorsen).Menogsårisgærderharfundetanvendelseomkringgræsningsskove-

ne.Vihørerjoforeksempelomgærdselsmangelensomudtalteårsagtilat

kvægetbrødfraoverdrevetindpåagrene(Rtk.2244.192).
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I1654brødHansSørensenfraVesterKippingemedv1ljehulpàAlstrup

skovgærde,såhanskvægkunnekunnefrafælledenind1skovenogædede

nedfaldneolden(NHT25/111654).Senerehørerv1omutilstrækkeligeskov-

gærdervedsåvelSundbySkovsomHannenov,hvorfraListrupogTåderupskvæg

trængteindpåVirketsagre,oggjordestorskadepåkomet(NHT4/ll1662

ogSH'I'16/61681).EndeligvidesLindeskoven,derjoogsåhavdestorkvæg-

græsning,atværeindhegnet(SHT19/71655).Fåstedererskovgærderdogså

veldokumenterede,sompàKorselitse.PåHoffmannskortfra1692seshele

hegnssystanetomkringsåvelagresunskovepådetteenemærke(figur87).

Denneopdelingimangeafdelingererformentligsketnetopafhensyntil

Fælledgræsningenforegik,somdeterfremgàet,ligeledesofte1landskaber

prægetaftræbevoksning.Græsningunderdehvilendevangesspredtetræer

kannæppekaldesskovgræsning1egentligforstand.Depåhusdyreneindret-

tedehaverogindelukketvarder1modofteveritableindmarksskove,ogafde

1tabel9nævnte6høvedtakseredehaveromtalessåledesdetresomover-

ellerunderskov1Matriklen1682.Imodsætningtildisseindhegnedeløkker,

deraltsågræssedeshvertåruansetsædskiftet,kunnedeøvrigeindmarks-

skoveogkrat,derikkevedgærdevarudskiltfraageren,kungræsses1

overensstemmelsemeddennesomdrift.Detgælderantageligflertalletaf

småskovene.

Dehyppigekonflikterpågrundafgzæsningeneroftefremhævet1litteratu-

ren(f.eks.Munk1955,s.213ff),ogfraFalsterkendestoeksempler,der

beggegælderskovgræsningen.KarlebyogTunderuphavdevangelagmedHorreby

ogEget(sompåfigur85),og1sommeren1655pløjededederesfælledalle-

redeindenSct.Hans,hvilketfaldtHorrebyseognema1dforbrystet(SHT

23/8,20/9og6/12l655;refereretafHjelholtI,s.382ff).Sagenkomfor

herredstinget,derslogfast,ateftersædvanemåtteingenpløjefælleden

førSct.Hans,menmeddenvigtigetilføjelse:"udenalenede.somharár-

ligenårsetåbentoverdrev".DethavdejonetopKarlebyogTunderup,hvis

kvægoghestegik1skoven,menskunfår,lamogsvin(!)gikpåfælleden

sammenmedHorrebysogEgetsdyr.Udoveradgangentiloverdrev,synesKar-

lebyssognenændsåledes,medHolgerHjelholtsord,athavehaft"ennoget

størreDispositionsretoverdenMark,dervarFæ1led",enddetellersvar

tilfældet.
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"

88.Kohavemedtzrsvækstoggræsningsideomside.TuschtegningafJanLie-

vens(1607-1674).'1'heMetropolitanMuseumofArt,RogersFund1961(61.
137),NewYork.

I1671klagedesognefogederne:I.ØnslevogTingstad,HansIversenogLaurids

Rasmussen,førsttilamtsforvalterenogdernæsttilSophieAmalieselv,

overNykøbingborgerskab(PKSA173/51671ogPKSA58/51671).Detskulle

ifølgeklagerneuberettigetogudenathavelodderihavedrevetnoglehun-

dredestykkerkvægpågræsiKlodskov,ogårsagenskulleværre,at"dehar

þÿ�aû��l�u�g�g�e�t deresegenbyskovoggjortstedettilsædeland,hvorpådeellers

tilfomhavdederesgzæsgangogderimodbanægtigersigvoresgræsgangmed

kvæg.hopperogsvin,forhv:L1.kenvifattigemænddogafydersteevnemá

skatteogskylde...".PåklagentilHansHansensvaredeNykøbing-borgmas-

treneJohanHegerfeldtogCasparKiesewettarallerededagenefter,atbor-
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gerneiumindeligetiderupåklagethavdenydtgræsgangpåKlodskov,ogat

deikkehavdesendtfleredyrpågræsendtidligere(PKSA17,4/51671).De

mentederforikkeatgøreskovenskade,ogafvistebøndernesklager.Noget

resultatpådenkonkretesagsesikkeatforeligge,mennæsten90årsenere

videsNykøbingbyathavehaftadgangtilgræsningeniKlodskov(Rtk.

43l.l4,1759).
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89.NørreogSønderherredssegl1610medhenholdsviskronhjortogsvane

vidner mdenfalsterskevildtrigdom.

VILDTOGJAGT.

Manlæseroghøreroftedetsynspunkt,atjagtenvarskovejernesogmyndig-

hedernesegentligeinteresseiskovbruget,ogatvedudnyttelsenkunspille-

deenringerolle.Dererdahellerikketvivlom,atfyrstemagtensinter-

esseiskoveneførstogfremmestvarknyttettildenideologiskbetingede

jagtudøvelse,ogatalleøvrigehensyntildemvarafledtheraf.Dettefor-

holdafspejlersigtydeligstidenormativekilder,derhardannetdet

væsentligstegrundlagfordenhjemligeskovhistorisketradition.Dogerfor

eksempelSkovforordningen1670udtrykkeligudstedtikkealene"forjagtens

gavn",menogsåfor"tømmers,ildebrandsoggærdselsfbrnødenhedsskyld"

(paragraf1,Fallesens.4),ognårmanvendersigmoddetaktmateriale,

somdendagligeskovadministrationharefterladtsig,erjagtenspladsfor-

svindendelille.Forlangeperioderangåroverhalvdelenafindførslernei

SophieAmalieskopibøgersåledesskovenestilstand,udvisningero.lign.,

mensjagtkunsjældentomtales.Såselvomjagtrettenlåtilgrundforskov-

ejerensinteresse,vardenidetpraktiskeskovbrugkunafmarginalbetyd-

ning.
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ArentBemtsenpriserblandtFalsterøvrigeher11gheder"dettelanisover-

flødigevildt.Detsmngdesårsagerikkealenelejlighedenafbekvemme

skoveoggodgræsning.men1syndeligheddenfrihedogfredhøjlovligihu-

kommelsedronningSophiaderoverlodholde"(I,e.115).Pådenneoverflø-

dighederdetimidlertidsværtatsættetal.Allerede11653klagedelenats

bønderovervildtet,der"gørosenmegetstorskadepåvortkom...
"

(DKB

77,18/101653,nr.71),ogKarl-Gustavskalundersitopholdværeoverras-

ketaføensvildtrigdom(weismann1931,s.lO3).Eneynsforretningefter

krigenskønnede,atdervarialtca.220lcronhjorte(herunderfire12-el-

ler14-endere)ogca.120rådyr(Rtk.214.32,1660).Endviderevarder1

skovenepåVálseNakkecmkring30ogpåGedsørca.4-5dàdyr,mensmængden

afharer11-:keblevgjortop.Pådettegrundlagbetragtedesdenfalsterske

vildtbestandsomøaemgt,ogskyldenblevnaturligtmg:pådesvenske

tropper,somblandtandetmedskibefradesvenskebesiddelse:Wismarog

Stralsundskullehave"bortført"vildtfraøen.

Efter1660hørerV1kunomvildtmængden1upræcisevend:|.nger,menmanlades

sjældent1tvivl11densstadige"overf1ød1ghed",såkrigensødelæggelser

måpådettepunktværehurtigtovervundet.Ienmenorialfraamtskriveren

1678angåendegodsetstilstand,fremhævessåledessanårsagt1larmoden

blandtandet"v1ldtet,somdamgjordeskadepådereskorn"(PKSA5,16/9

1678),ogtilsvarendetonerlyder1komnissionsrelationerne1683og1685

(Rtk.22114.192og2244.196).I1685blevvildbnangdenligefremgjorthoved-

ansvarligforbøndernesforamelse:"Ogoveraltbesvarerbønderneogsamt-

ligeindbyggernes1g1landene,atdererlngenafalledisseplager,der

erfaldetdemsáhårdeellertunge,demsáhårdtsomvildtet,deropæder

udennogenafskysvar3departenafdetder:Lskovegnenogvedstrandsiden

medstorbekostningognøjeogbesværingbliversået1jordenogopvokser".

Detunderstregedesendvidere,atvildtmangdenvartagettilgennemdesene-

reår,ogat1kkemindststoreflokkeafvildgæspátmkgjordeskadeforår

ogefterår,nárde"forudennogenfrygtharopædtogfortæret".SophieAma-

l1esåsigderfor1683nødsagettilatydeerstatning1detilfældeaføde-

læggelse,hvorvildtetsskadervargodtgjortafsynsnand.Kunbønder,der

ikkevar1landgilderestance,kunnedogkonne1betragtning,ogdetbegræn-

sedeunægteligtstorsindetsrækkeviddebetydeligt(AL,dr.res.4/11683).

Endvideresesderallerede1674atværetaget1n1t1at1vtilafskydningaf

dentiltagendebestandafvildgæs(KHSA,RB11/31674).
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Deterumiddelbartsværtatvurdereberettigelsenafbøndernesklager,men

sammenholdtmeddetidligereomtaltemanglendeindhegningerkandernæppe

væretvivlom,atvildtetudgjordeenganskereeltrusselmodagerdyrknin-

gen.EnkedronningensstoreiverforatfåbådehegnoggravomkringNykø-

bingslotshaveafhensyntilvildteteridenneforbindelsesigende(AL,

dr.res.17/121681).Endeligskaldetbenærkes,atklagernefortsatteuæn-

dretlangtind1detfølgendeårhundrede(lijelholtII,s.375,452og490),

ogatdekendesstortsetidentiskefraandrekongeligevildtbaner(Munk

1955,s.272f).
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90.Hyrdeforsøgermedstok,hornoghundtilsyneladendeforgævesatjage
vildtudafkornmarken.UdsnitafJohanJacobBruunstegnedeprospektaf

FrederiksborgSlot1753.Frederiksborg(A3642).

Tilvedligeholdelseafdenbøndernesåtyngendevildtbestandudførtesen

egentligvildtpleje.Iaugustmåned1654pàlagdesdetsåledesbønderneat

holdeopsynmed,omhjorteneibrunsttidenskadedeellerdræbtehinanden,

ognårdetsketestraksatmeldedettilmyndighederne(NHT22/8ogSHT

24/81654).Idenfølgendehårdevinterskulleskovridernetilse,atvild-
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tet"ikkeskalbortdøogfordærves"(N1~H.'30/11655),ogforatforhindre

dette,skullebønderneunderskdvridernestilsynafstæimeunderskovtildy-

rene,samtudkørehveretknippehøtilfoderfordal.Dennepraksismåvæ-

refortsatefterkrigen,forsåsentsom1.1685beklagedebøndernesigover

vildtetshøfodringomvinteren(Rtk.2244.196).Endeligfikhusfogedeni

1674besked(III,såfremtdetblevstærkfrost,atholde20læshø1forråd

tilvildtet(KHSA,RB17/111674).

Bekænpelsenafrovdyrkanpåsammemådebetragtessomledivildtplejen.I

1678udlovedes8marklübskforhverØrn,derblevskudt(velafskovbe-

tjentene)(AL,dr.res.19/101678),og1684og'85sesskovriderenHans

GeorgKriebelethavemodtagetbetalingforhenholdsvis30og25pareme-

klør(AR).Ligeledesvidesderindrettet"1ævekister'tilfangstafræve,

somgjordeskadepådenøvrigevildtbestand(HjelholtII,s.64).

FraFalsteriløbetafdet16.århundredevargjorttilenkongeligvildt-

bane,udstedtestalrigeforbudmodandregodsejeresjagtpàhjortevildt.I

FrederikIIShåndfæstningfra1559hedderdetsåledes,at"pádefælles

skoveudiFalsterogLangelandliggende,
somkronenharlodogdeludi,

skalingenslåstortvildtudenviellerandrepåvorevegne,udendetsker

medvortilladelse"(CCDI,s.ll),ogdetteforbudblevgentagetadskilli-

gegange1kongensregeringstid(CCDI,s.537,II,s.365,384og593,

III,s.43ogKB2/11585,s.219f).Densannebesteulnelseforvildtbanen

blev1648optaget1FrederikIIIBhåndfætning,ogvaraltsågældenderet

indtil1660.

Medenevældengjordesjagtrettentiletregale,derimidlertidvedadelens

privilegierblevtilstàetdamepådensegetgods."Doghvis<=hvad)bøn-

deroggods,adelenudikongensvildtbanebeliggendehavekunne.derudi

adeleningenjagtbevilgesellertilstedes,menkongensigdenalenehave

forbeholden"(FogtmannI,s.38ff).ForbudetmodjagtpåFalsterstod

altsåvedmagt,og1overensstemmelsehermedfastsattes11662følgendebø-

destraffeforovertrædelser:forenkronhjort1000rigsdaler,forandet

stortvildt800,foretrådyr600,forenhare400ogforsvaner,ander,

agerhønsogallesådannevildefugle200(Forordning13/51662,Fallesens.

1fogNHT22/71662).
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Afhensyntilvildtetmåttedenfalsterskebefolkningbegrænsedereshundes

bevægelsesfrihed,ogallerede11562blevdenpålagtatbindeeller"lemme"

dem,ligesomdet1574kxmdgjordes,athverbondekunmåtteholdeenhund,

derskulleværelemmet(CCDI,s.116og721).Efterenrækkegentagelser

indskærpedesatter11655forbudetmodløsehunde,"somløberogbortkysez'

dyrene",ogsammetonerlød1661,1663og1665(NHT27/81661,3/111663og

23/51665).Endeligblevdet:|.1671forordnet,etdesomvilleholdehund,

"páenafdeforrestefødderkløernehalvtþÿ�aû��z�u�g�g�e�r og1såmádes sæd-

vanliglamuer",ogathundeneendvidereikkemåtteløbeløseitidenfra

majtilaugust(KHSA,RB20/11671).

°"*=F"="'.- 
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91.FrederikIIIogSophieAmaliepåjagtmedhundeogfalke.Samtidigt
maleripåGaunø.Gavnøfonden(232).

Detfremgår,atdet:i.heleperiodenstortsetkunvarkronen,dermåtte

jagevildtet,mendennesfaktiskejagtudfoldelserkankunillustreresved

sparsommeeksempler.Fra165Oernekendesfleretilfælde,hvorstandsperso-

nertilsærligelejligheder(sombryllupperogbegravelser)fikbevilget

vildt:EraFalster.SåledesmodtoglensmandenOveSkadelstykkestortvildt
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tilsønnensbegravelsenovenber1653(Smål.Tegn.28/41653),og1foråret

1659f1kChristopherLindenovordretilatladedenforenededansk-neder-

landskeflàdesadmiralerHenrikBjelkeogJaoobOpdanfå"nogetvildteller

andenfoz'fr1skn.1.ng",nårdepasseredeFalster.Førdetskete,varøen1m1d-

lertidigenbesatafsvensketropper(Smål.Tegn.27/41659).Endvidereses

deratværeafholdtkongeligejagterfleregange11656,ogundersitop-

holdpåNykøbingslot1efteråret1659togogsådensvenskekongedel1

jegtensglæder(HjelholtI,s.334,359og364).

Fralivgedingperiodenhøresligeledeskunundtagelsesvisomjagt.Oftest

vardetvildtnesterenTobiasKriebel,derfikordreomatladeskydevildt

tilslotskøkkenetsforbrug(f.eks.Kl-(SA,RB6/71670,31/101670,27/1672

28/21672og9/31672),ogderernappetvivlom,atvildtkødstadigpå

dettetidspunktharspilletenbetydeligrolle1hoffetsmadlavning(jvf.

weismann1931,s.9l).Endvidereskullehan1oktober1670foranstalteen

"Kloppjagd",somdennotoriskjagtgladeenkedronningantageligselvville

tagedal1.

Etspecieltudtrykfordefalsterskeskovessærligestatussom"v1ldtbane"

varfasanhavenvedKorselitse.Alleredefradenudvalgteprins'tidfandtes

derensådaninstitutionpåøen,og11653udnævnteFrederikIIIOlufNiel-

sentilat"tagevarepåfasanezne,somfindespåvortslotNykøbing"

(Smàl.Reg.22/31653).ÅretefterafløsteshanafHansGoedegast,og1

1663fikHansHenrikWendtbestallingeanfasanmeeter(Smål.Reg.3/81654

ogKHSA,RBll/121663).Modenárliglønpå100rigsdalersamt5rigsdaler

tilkrudtogkugleraflagdehanedpà,"allenfleisauszuwenden.wodurch

dieFasahnensowohl:LndemGartenalsinderwildnisdestobessererhalten.

consezviretundtvermehretwerdenznögen".MedSophieAmaliesenkestandøge-

desinteressenøjensynligtforfasaneriet,og11672hentedesnyefasaner

påSjælland,tilhvilkedeansattefikbeskedomatindsamlemyreægsomfo-

der(KHSA,RB15/6og5/71672).Endeligsesderåretefterathaveværet

byggearbejderpåfesaneriet,hvortilbl.a.benyttedes12læshaseelkappe

(veltilhegn)(Kl-ISA,RB25/2og19/41673).

Hvisjagten1noglekilderogfremstillingerharfåetenuforholdsnmssig

fremtrædendeplads,skyldesdetikkemindstdenssærligeideologiskebetyd-

ningforen"krigerkaste",der1stadigtstigendegradvarblevet"c1v1l1-
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seret",ogsomderformåtteudtrykkesintraditionellerolle1samfundet

vedandreformerforfysiskmagtudøvelse.Tydeligstkommerdetteirratio-

nelleelement1jagtent1ludtryk1detilfælde,hvorjagtenogikkedet

jagedebytte,blevetmål1sigselv.Etsådanttilfældevar1udpræget

graddensvanejagt,dersærligpraktiseredespåFalster.

í;
'

92.Svanejegt1GuldborgsundsydforNykøbingSlot.Malerifrao.1700.

Nationalmuseet.

RobertMolesworthhargivetenmalendeskildringafdennekongeligemor-

skabsjagt:"Atanotherseasonswanhuntingistheroyalpastime;thewild

swanshauntacertainsmallIslandnotfarfromCopenhagen,andbreadthe-

re;aboutthetimethattheyoungonesarenearasbigastheold,before

theirfeathersaregrownlongenoughtofly,thekingwiththequeen.ladi-

esandothersofthecourtgotothekillingofthem:...evergpersonof

conditionhasapinnocealottedtohim.andwhentheycomenearthehunt

theysurroundtheplaceandlncloseagreatmultitudeofyoungswans,which

theydestroywithgunstilltheyhavekilledsomethousands...1sbroughtto

thecourtwhichchallengesthefeathersanddownofthesebirds.theflesh

ofthembeeinggoodfornothing"(s.173).Derarrangeredesihvertfaldsva-

nejagter1661og1666samt1668,dadensvenskegesandtskrevhjemtilsin

konge,at"derfrarejstehelemffettilFrederiksborg,ogsåvideretil
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Falster,forderatmoresigmedsvanejagten"(GustavLilliecronasBreve

tilCarlXI,1P.H.Beckers.233).Og11672varkmgensegenbådsammen

med"denstoresluffraHolmen"pàsvanejagtvedFalster(lijelholtII,s.

34ogKongeligeaber...s.90).Kødetfradenedlagtefuglevar

dognappe,somMolesworthantog,heltuspiseligt.Derserveredesihvertfald

"svaneb1yst"vedhoffet11718(Heismann1931,s.145).
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5.DE1'ULOVLIGE .

SKOVENSOMFRISTED.

IdetmiddelalderligeEuropavarskovenindbegrebetaf"ødemark",ogdermed

civilisationensabsolutte,lovløsemodstykke(sef.eks.leGoffs.106

ff).Denvarderforentruendefarefor"pa1emennesker",menudgjordesam-

tidiget"fristed"foralleformerforeneboere
-

fralandevejsrøveretil

religiøseeremiter.Idet17.århundrede,derhverkenkendtetilromantik-

kensreligiøsenaturdyrkelseellerdet20.århundredes"naturformidl1ng",

vardennegamleopfattelseafskovensombyensogindmarkensundsætningpà

godtogondtstadig1live.

IdetøvrigeSkandinavien,hvorskovenestadigmangestederertætte,var

desåledesyndedetilholdsstederfor"skovgængere",nårflugtfra"c1v1l1-

sationen"afdeneneellerandengrundblevnødvendig(sef.eks.Vilhelm

Moberg1972,særligafsnittet"Skovenogfolkefr1heden",s.96-lll).Men

ogsâ1Danmark,hvordenbeskyttelse,skovenkunneyde,skullesynesspar-

som,findesdereksemplerherpå.I1659gemtedenlollandskelandsbyFrej-

levsbeboeresigsåledesfordesvensketropper1byensskove(hntoniewitz

s.79),ogogsåpånaboøen,sominteressenhersamlersigom,brugtessko-

vene1krlgstidensom"svenskerskjul".IHansSadolins1afskriftbevarede

dagboghedderdetsåledesomfebruar1658,at"V1andresøgteHesnæsogde

storeskove"(s.533),ogligeledesomdenandenbesættelse1aprilmåned

åretefter,athanmedsinfamilie"flygtedetilskoveneogindtogdevilde

dyrshuler,mensaltødelagdesafsoldaternesvrede"(s.535).

Frafredstidkendesderimodkunetenkelteksempelpåflugttilskovs.Pe-

derHansenVazver1Egebjerghavdeendatter,Kirsten,der11654mistænktes

forfødsel1dølgsmàl(SHT13/71654).Dahunikkevilleladesigmalkeaf

byenskvinder,foratsagenkunnebliveafgjort,blevhun1junimåned

stæsmetforherredstinget,menveddefølgenderetsmødervarhunbortrømt,

ogdetpàlagdesforældreneatfindehende.Den13.julikomdetimidlertid

fordagen,atpigensmorvarset,dahun"fulgtehendeudtilHallerup

Skov",hvorforhunanklagedesformeddelagtighed.Sagenafsluttedes,uden
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atKirstenvarfundet,meddomforfosterdrabefterdenStoreReoes,ogmo-

derendøurtesforathavehjulpethendetilflugten(sagenfindesiSRTp.

100v,lO2rff,1OSv,109vog123v£).Hvorlængedetharværetmuligt

atgeulnesig:|.HellerupSkovernaturligvisetspørgsmål,menforenperio-

dekunnealtsåselvFalstersrelativtsmåskovegivelytilsamfundetsud-

stødte.

Detertidligeremereendantydet,atmyndighedernes:Umrdigeforsøgpâre-

guleringafbefolkningensskovbrugkunlykkedesdelvist.Svinblevtagetaf

oldenførtidogsatpåskovudenatværeindbrandt,ogbønderneimellan

gavgræsningsrettenofteanledningtilretstvister.Detvardogisæran

jagtenogvedudnyttelsen,atdeniboendekonfliktmellemproducenterog

magthavereomadgangentildetnaturligepmduktionsapparatuspilledesig.

Kzybskytteriogskovtyveribetragtedesnaturligvisafmyndighedernesom

"detulovligeskovbrug".

Somviharsetsketedergennemdet16.og17århundredeenstadigcentra-

liseringafjagtretten.Førdenmedenevældenblevetregale,derkunkunne

erhverves"afkongelignàde",vardenalleredeveddenkeReces

1537(paragraf26)forbeholdtgodsejerne
-

dvs.kronenogadelen.Afdenne

indskzænlmingfulgte,atenhverbonde,derpåegnevegnejagedevildt,var

kzybskytte.Flereforordninger,blandtandetenfraden9.september1638,

havdefølgendeformuleringomproblemet:"Krybskyttermáejtilstedes.Alle

deregnesforkrybskytter.somskydeogødelæggevildtogdogikketjener

dereshusbondforklædeogpenge.ogsøgederejdugogdisk"(CCDIV,s.

63l).Eksempelvisvaraltsåadelensfæstere,menikkedenstjenere(herun-

derskytter),forkrybskytteratregne.PåFalstergjordeendvideredet

særligeforholdsiggældende,atkronenalleredefør1660forbeholdtsig

helejagten,idetøenbetragtedesBGIIkongeligvildtbane.

Såledesvardetofteremellemkronenogadeligegodsejereendmellemgods-

ejerogbønder,atderopstodkonfliktercmjagtretten.PåFalstergjorde

HenningSparrepåTorkilstrupgárdsigofteudtilbens(KB1584-88,s.

253),ogfradenungeenevældeerikkemindstsagenmodFrederikIIIstid-

ligerevinskznkChristianFischervelkendt(Rtk.333.762-63Ulovligheder1
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Silkeborgamtsskove1697-1708:samtafskriftervedSkovhistoriskSelskab

afendelafsagensakterdeponeret1DanmarksVeterinær-ogJordbrugsbib-

lioteksHåndskriftsamling)
.

Flerebestemmelserblevgjortgældendeforatunderstøtteforbudetmod

krybskytteri.Detvarforbudtbønderneathaveskydevåben,ogblevdean-

truffet1detfrimedetsådant,skullededønmest11tvangsarbejdepåHol-

men(M1ss1vtillensmændene8/21638,CCDIV,s.61l).Foratsikre,atin-

tetvildtudførtesfradenfalsterskevildtbane,pålagdesdet11654lens-

mandennøjeatholderegnskabmedind-ogudførslervedvildttransporter

fraLollandt1lSjællandoverFalster(Smål.Tegn.28/101654),og11669

udstedtesenrestr1kt1vforordningangåendesalgafvildtkød1købstæderne

(AL,kgl.reskr.9/31669).

Velsagtensførstogfrenmestsomfølgeafjagtensirrationellebetydning

straffedesovertrædelserafjagtforbudethårdt(weismann,s.44).Dødsstraf

varalmindelig,ogFrederikIIssorthumoristisketilføjelsepåenordre

tillensmandenpåKalundborgslotomathængetovildttyvez"Slipperdu

dem,daskalduselvhænge
-

sigerNielsKaas",er1dennesammenhængsi-

gende(Fr.IIsBr.,nr.41,8/111574).Detkandaogså
-

måskenogetover-

raskende
-

konstateres,atgenereltblevforbud1forbindelsemedjagtret-

ten"utvivlsomtoverholdtumrkværdiggodt"(weismann1931,s.57ogMunk

1955,s.268).(lntelenaf"talrigeKrybskyttef'o.1700måderforbetragtes

somoverdreven(Jacobsen1939,s.39),ogfraundersøgelsesperiodenfindes

kunenkeltefalsterskekrybskytterisager.Omfattendekrybskytterihørteen

seneretidtil.

Pågrundafdehøjestrafferammervaranklageromkrybskytterienalvorlig

affiere
-

sandeellerej.Enbonde1V1rket,JørgenJepsen,havde11654set

siggalpåSkørringegårdsforpagterAbrahamJacobvonPlato,ogpåstodder-

for,atdennemangegangeulovligthavdeskudtkronensvildt,ogderefter

flåetdetpåmarkerneudenforSkørringegård(bl.a.NHT4/71654).I-lanvar

1.m1dlert1dvedflerelejlighederhørtsværge,athannokskulle"hjælpe

velbemeldteAbrahamJacobvonPlatoudafSkørringegárd1gen",omhanså

"skulleendgåtilKøbenhavnpás1nfodderom",ogtingetafvisteanklagen

modforpagteren.IstedetlystedetefterJørgenJepsen,som1mellemtiden

varforsvundet.
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93.Jægerflårskindetafennedlagthjort.Detaljeafmaletprospektaf

FrederikIISFrederiksborgfraca.159Oerne,tilskrevetJan-vanWijk.
Grlpsholm.

Seneresammesonmerhavderidefogedentilsyneladendebedregrundtilat

rejseensag.Hankunnefortingetberette,at"ungefa'for8dageforleden

harværetnogleugudeligemenneskervedkongl:Mayztsladegárdvedslottet

udiBandsbro,utilbørligtskamskudtoghuggetenafdebedsteogstørste

tyreoghuggethamudihansbaghassenere1stykkerogetstykkeaframpen

med,ogjagethamsidenudietmorads..pådetingenskullezmrkedet..."

(SHT24/81654).Hanstodpåbarbundmedopklaringen,ogsagenkomikke

seneretilbehandling.

HollænderenMortenDidriksenpåEøtøindsendtekortførdenandensvenske

besættelse1659etbens]-:rifttilkongenmedfølgendefyndigeindledning:

"DenallermægtigstegodeGudmedsinehelligeengleomringeederskongelige

majestæteroghanskongeligemajestætsamtdetganskekongeligehusudi

dissefarligetiderfraalulykkeogskade.nádeligenopholde,spareogbe-

vareforChristisky1d"(DKB162,19/31659).HanssønJanMortensenhavde

"afvådeogulykke"skudtetstykkevildt,ogdervedforbrudtsitliv.Fa-
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derenbadnuomnådepåsønnensvegne,oganmodedekongenomattageham1

sintjeneste,hvorhanbedstkunnebruges.Krigstildragelserneharmåske

afgjortsagen,menhvaddenendtemedstårhen1detuvisse.

IBøstrup,derblevlagtødeunderKarl-Gustav-krigene,boedeselvefter

ødelæggelsenenkeltehusmand(jvf.ogsåJensOleJensen1Falsterundersø-

gelsen).BlandtdemvarPederSverke,sani1673blevdømtforulovligtat

haveskudtenræv(AR1672/73).Imidlertidresolveredeenkedronningenden

23.januar1673,athanpågrundaf"seinemveringenvermögenundseiner

schwachenIeibesConstitution"skulleslippemedenbødepå10rigsdalsr

(KHSA,RB).

.
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94.Toka-:npenderåbukke.SølvpladepåChristopherLindenovsjagtgevær.Ind-

SktiftenIYÖQI!"ANNQ1652DEN5AVG.SKØDQIRISTOFFERLINDENAVPAAIONGX-

HOFFVIDTZO2RAABVCKEPAABLANNINGMEDDENNEBÖSSEAFETSKØDSGVIDIESTOD

DCHStØT'I'ES."Tøjhusmuseet.

Denenestekrybskytterisagsomdetermuligtatfølgepànærmerehold,

gjaldtenborger
-

PederHansenMouridsen
-

fraStubbekøbing.Hanvardagen

førjul1680setafHansRasmussenvæver"påkongensmose",ogtomænd,
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hvorafdenenevarskovfogedenJensNielsenOmfraNæs,vargåetudforat

stoppehansforehavende(Sl-PI'10/21681).Adspurgtandettesvaredehan,at

"jeggårpåsporefterenodder",hvortilJensOrmsagde:"jegfrygterdet

bliverEderenfandensOdder".Iforsøgetpåattagebøssenfrahamkomde

opatslås,menhanslapfrasineforfølgere,dersidensåhamgåedMølle-

vejentilbagemodShlbbekøbing.Somfølgeafsinforseelsestævnedeshan1.

majtilbytinget,efteratsagentidligerehavdeværetbehandletvedSønder

narredeting(tingsvldne1Pxsn17),og15.majdømteshanher1:11arbejde

påHolmen.

Derfralykkedesdethamsenereatundslippe,mentilbage1Stubbekøbingsad

hanskoneogbøm1"storfattigdan".Hunammodedederforom,atmanden

måtteblivebenådet,eventueltunderforudsætningaftogodeborgeresga-

ranti,menSophieAmalievarbekymretforpræcedens,hvorforhendessup-

plikkerblevafslået(AL,dr.res.28/101682).Viderehørerv1derefter

ikke1debevaredekilderomPederHansensoghansfamiliesskætne.

Sanxnenlignetmedantalletafskovtyverisagervarkzybskytterietogsåpå

Falsterensjældenhed,ogmonikkedestrengestraffesafskmàckendevirk-

ningkunbineretmedvildtkødetsstørreundviarlighedendbcrændselertil-

strækkeligforklaringpådetteforhold?

 VTYVERI.

Tilvorrvidenomulovlighugstforeligger1detvæentligetokildetyperz

tingbøgeroglens-ogamtsregnskabernessåkaldtesagefaldsregistre(dvs.

fortegnelseroveråretsdomfældelser,ærligtmedhensyntilbødeindtæg-

ter),ogdissekilderafspejlerprincipieltdensammevirkelighed.Iprak-

sisv:Lserdetsigimidlertidvanskeligtatjævnførederesdata.Forår,

hvorfrabeggetyperkildererbevaret,findes46%afsagernesåledes1beg-

gekilder,15%kun1sagefaldsregistreneog39%kun1tingbøgerne15.

Iforbindelsemedskovtyverisagerneopstårtorepræsentativitetsproblemer.

Fordetførsteomalle"sager'erkendt,ogdeterdeforkrongodsetsved-

konmendefrasagefaldsregistrenesseriellemateriale.Detindeholderendvi-

deresåmangesager,ogstrækkersigoversålangtid,atdetmåansesfor

forsvarligtatbehandledetstatistisk,ogatbetragtededervedfremkcmne
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resultatersomdækkendeforskovtyverietsomhelhed.Fordetandeterdet

etspørgsmål,hvorstorendelafalleskovforbrydelser,derblevopklaret,

ogførtetildomfældelse.Deternaturligvisikkemuligtkvalificeretat

bedømmeomfangetaf"detukendteskovtyveri",menderforeliggervissein-

dicier.Foreksempelsesindsatsenmodulovlighugstathaveværetgeogra-

fiskogkronologisksærdelesujævn,ogefteregentligerazziaerkunnehele

byerssamledemandligebefolkningbliveslæbtitårnet.Vimåderforformo-

de,atdeulovligheder,derikkeopdagedes,ogsomderforikkekanbehand-

lesher,harværettalrige.Pådenandensideerderingengrundtilat

betvivle,atdeopklarede/opdagedesagerudgøretrepræsentativtudsnitaf

detsamledeantalforbrydelser.
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95.Detårligeantaldommeforulovligskovhugst1652-85.

Karakteristikafskovtyveriet.

Skovforbrydelserneshyppighederforsåveldet17.somdet18.århundrede

veldokumenteret(f.eks.Bjørns.52,Fussing1934-36,s.214ogOlsen

1960,s.133),ogFalstervarikkeidennehenseendenogenundtagelse.I

heleundersøgelsesperiodenblevsåledesdømt507personerfordenneforse-

else,mendevoldsommevariationerfraårtilår,somfremgåraffigur95,

afspejlerantageligførstogfremmestskovbetjentenesvekslendeihærdighed,

idetdetulovligeskovbrugmåformodesathaveværetafnogenlundekonstant

omfang.Stigningenil670ernekandogtilligeskyldesdetyngendekrigsbyr-

der,dermåhavepressetflerebønderendnormaltudoverlovlighedensgræn-

ser.



Kapitel6213

__

'

H Q
/` L=;v

^V

'^.
.»

1__,

_)1-~__,{F_
-y.

f_:,-L'
:fu''

_.<,
"

°_'.""
__,

.

:.
_

'
i

:

E `äa?<.;'~ W., 
*^

  '_E

=_:*
=
  ,_~    få

:E
'

 
"

 "" ë
2_

 -6

__~=
 » 

725-99% _,__  5

100;<S
5

___.,

Älä5

  É

V'Hpq

(E.342;«'%T3+W 1%
Ja:

k
;w

"`

 vi-`_

W
H,þÿ�,�,�1�,�,û�

<'ii
-"gr,_,

Å,-1%
"W

gå

år
"

 ir f'
"

_É' F
;

'

X

,
-..

~§`g,

_,
*

C]
0%Æ

rþÿû�

_

þÿ�åû�
E  

U1-24%5
:_»_-~

ri 
E

"suVU

IK

I
=

0

gl
1K

Q?

þÿ�å�â�rû��g

96.Antalletafhus-oggårdmændpr.bydømtforskovforbzydelsermellem

1652og1685iforholdtilgård-+hustallet.

Geografiskvardeopdagedeskovforbrydelserikkejæsmtfordelt,hvilketvel

ligeledesblandtandetmåforklaresmedskovbetjentenesforskelligeflid

(sefigur96).Viharjoseteksemplerpåskovfogederafsatpågrundaf

utilstrækkeligttilsyn,mendeterslående,atderabsolutingenklarsam-

menhængvarmellanskovrigdanogtyverihyppighed.IdeskovrigeSkovby,

Sortsø,N ogStubberupdømtessåledesigennemsnithverenestebomandme-

reendengangforulovlighugst,ogsommodsætninghertilkendesikkeen

enestedomfældelsefradetskovfattigeVæggerløsesogn.Andreforholdkan

somnævntspilleind,mendeterklart,atskovenharværetenstørrefris-

telsefordebønder,derdagligtfærdedesidensnærhed,endforandre.Til

gengældhardisseandresbehovforsupplementtildesparsommeudvisninger
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naturligvisværetstørre,ogtilsammengiverdette
-

saxmnenmedskovbetjen-

tenesforskelligeindsats
-

engeografiskfordelingudenklarestrukturelle

træk.

Afdetsamledesagsantaler338dømteenkeltpersoneridentificeret,ogdet

visersig,atdensocialespredningblandt"forbryderne"varstor.Dervar

enjæsmfordelingmellemfæstereaf,småogstorebrugogmellemgård-og

husmænd,ogingenbefolkningsgruppekunnesigesigfri,omendenkeltebe-

nyttedemellemrmmdvedulovlighedeme.DegnenJensHanseniSdr.Ørslev

sendtesåledes:L1674"ensoldatmedsinehesteogvognpáOrupskov,lod

huggeetlæsgrenefraeneg",hvorforhanblevidømt1rigsdaleribøde

(AR1674/75).Toårefterseshandogselvathaveværettilskovsisamme

ærinde,forhvilkethanmåtte2døgnitårnet(AR1676/77).

Degnenvarikkeeneomatblive"taget"mereendengang.Enhurtiggennem-

gangafdeidentificeredepersonerafslørersåledes40gengangere(12%)i

34-årsperioden,afhvilke5dømtestregangeogenenkelt(JensBerthelsen

ivirket)helefiregangeforulovlighugst.

Udoverangivelseafenkeltepersoneroptræderisagefaldsregistreneikke

sjældenthelebyerdømtkollektivt.DetgældersåledesSkovby,Sortsøog

Havnsø1652,Stubberup1675,Barup"dentiddeskullepávagtvedAbild-

vigskansen"1676ogOvstrupogMaglebrænde1679.Andregangeerstørstede-

lenafenbysbønderopførtindividueltiregistret,ogidissetilfælde

synesdomfældelserneatværeresultatetafregulærerazziaer,hvoralle

gårdeienbyerblevetgennemsøgtafskovbetjente.Udfaldetafdisseraz-

ziaermereendantyder,atalleregelmæsigtbefattedesigmedulovlig

hugst,hvilketikkekanundre,detlovligeskovbrugspauvreudbyttetageti

betragtning.

Affigur97sesdenrelativegeografiskefordelingafdetopdagede,ulovli-

geskovbrugpågrundlagafde72%afdetsamledesagsantal,forhvilkeop-

lysningeromsåveldendømteshjemstedsomåstedetforforbrydelsenfore-

ligger.Overhalvdelen(63%)afskovforbrydelserneblevbegåetpåbyens

egenskov
-

ogmåskeligefrempågårdensegenlod,selvomdetikkefremgår.

Kunialt4%fandtstedpåfjernereliggendeskoveellerpåenemærket.Der

varsåledesøjensynligentendenstil,atbønderneulovligthuggedetræpå
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deskove,hvordeogsåfikudvistderesbrændsel(sammenlignmedtallene

forudvisningers.l23).Afstandenfrahjemmetspilledenaturligvisenstor

1 __/andresteder
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97.Denrelativegeografiskefordelingafdenulovligehugst1652-85.

Stikprøverblandttingbøgernesoplysningeromtidspunkterne,påhvilkesa-

gerneerrejst,viserendvidere,atdetulovligeskovbrugtilsyneladende

varudbredtoverheleåret,ogikkespecieltkoncentreret1vintertiden,

sommankunneforvente.Detsessjældentafsagefaldsregistrenenøjagtigt

hvornår,tyverietharfundetsted,mendetbenmrkesdog,nårforeksempel

HansMortenseniNr.Tåstrupbegikulovligtskovhugpåenhelligdag(LR

1654/55),ognårHansLadefogedpåBjerregård"huggedeiBjerremoseunder

prædikenaftoeger5storegrene"(AR1677/78).Deterhævdet,atnetop

helligdagenevarforetruknepågrundafskovfogedernesmindreårvågenhed

ellerbondensbedretid(Andersens.147),mendenneantagelsebekræftes

:Lkkeafdetforeliggendemateriale.Deterpådenandensideikketilfæl-

digt,atforseelsenstidspunktnævnesidissetilfælde,idetarbejdepå

helligdagebetragtedessomhelligbrøde(jvf.f.eks.1643-Recessens1-31-

4).Henlæggelsenafulovlighedertilsådannevarderforenskærpendeom-

standighed(jvf.ogsåsfrr24/81654).

Ensmulemeremeddelsommepådettepunktertingbogsindførslerne,ogdeter

påfaldende,atdetintetstedspositivtoplyses,attyverieterbegåetom
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natten.Afdenlangerdckesager,1hvilkederoptrædervidnertilselve

"akten",erdetsáledesetgennemgåendetræk,atdenfandtsted1fuldt

dagslys:eksempelvisdaPederSørensenendag1foråret1664stodiSundby

Skovogsavedebrændetilslottet,oghanpludseligsåLauridsDegnkomme

medhestogvogn,henteengrenpåtolæs,fordernæstatskyndesigvæk

(NHT5/41664).Detmåaltsåipraksishaveværetnogetnærumuligtat

skjuleforsinenaboer,nårmankomfraskovenmedulovligttræpåvognen.

Detfremgårkunsjældentafdebevaredesagsreferater,tilhvaddethuggede

skullebruges,menenkelteeksemplerkangives.MortenHarreiSærslever-

kendte1656athavehuggetetkroghoved(tilenplov),ogåretførhavde

HansOlufseniGarnevråhuggetenlillebøgtilreparationafenvandsluse

samttiletkroghoved(SHT27/31656og8/21655).I1654indrømmedeSimon

RasmusseniEskilstrupathavehuggetenrisbøgpå3favne,"somhanbrugte

tilenlejdeudisinlade"(NHT22/81654),ogMikkelMortensenfraSkerne

såsåretefterkørefraskovenmednogle"bøgestagersomtilhumlestager"

(NHT29/51655).FireGedesby-mænderkendtei1673athavehugget"noget

gammeltforràddenttjørn...ledteafstornødforildebrand"(PKSA8,22/9

1673),ogfemårsenereanklagedesdeatterforhugstafskovkrat"tilat

bagederesbrødmed"(PKSA5,20/91678).

EndeligskalnævnesdenuheldigeMikkelHanseniSkerne,dervedjuletid

1654afflerevidnervarsethuggeenegegrentiletkroghovedogenvogn-

bund(NHT16/11655).Hanforklarede,atdetvar"formedelstathanskulle

vistilsinkvindeommorgenen,dertilvillehanbrugesammegrenogbræn-

de,somhanhuggede-",menrettenidømtehamenbødepå10rigsdaler,idet

denræsonnerede,at"ingennægteskroghovedtilsinplov,nárhantrænger

dert:Ll".Denansådetendvidereforsandsynligt,at"han<har>huggetden

egegrenmereforbrændetsskyldendfordentrangsskyld,hanhartilkrog-

hovedet,eftersomdeplejerikkegerneatpløjeomjuletider.
__".Selvuden

denskarpsindigeafrundingerkommentareninteressant.Forsomdeterfrem-

gåetafkapitel5,forekommerpåintettidspunktudvisningertilf.eks.

kroghoveder.Derimodoptræderangivelsersom"kroghoved-store"og"tr0mmel-

tykke"ofteisagerneomulovlighugst,menihvilkenudstrækningderefe-

rerertildenfaktiskebrugkanikkesiges.
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Deovenståendeeksemplererikkerepræsentative,ogennøjerevurderingaf,

kanalenebaserespàoplysnin-

dissedata,somdefrangàraf97%

tilhvilkeformåldetstjålnevedanvendtes,

gerneendettevedsart.Affigur98ses

afsagefaldsregistrenessagerfortidenefter1671.Detvisersigher,at

overskovenstræerdcminerede,ogafdisse58%egogbøgvarlangtdenover-

vejendedelgrene,stumperogstodsamtris.Detpeger1retningaf

brændsletsstoreandelafdetstjålnetræ.Atdetogsåharkunnetbruges

tilmindreever,husgeràdogredskabererdogklart,ogtilden-

nebrugskalnokogsåavnbøg,navrogasklægges.Onnavrnævnesendvidere

fleregangeudtrykkeligt,atdetvartilhjultønmer.Hesselsåvelsomelog

tjørnvarderimodtypiskgærdselsmateriale,ogoptrædersammenmeddeuspe-

""
mindreend30%afsagerne.Ogsåomrisbøgehed-

tildsel,sådefrigærdselsudvisninger,

cificeredestaver1ikke

derdetfleresteder,atdevargær

sanomtales1resolutionerogbreve,mensomafgodegrundeikkeharefter-

kaberne,varaltsååbenbarthellerikketilstrækkelige ladtsigspor1regns

tiletdækkebonde

ikketilstøt

slankeiræerfældedesveddenulovligehugst(l955,s.45).

messtorebehov.Undemøgelsensresultaterersåledes

teforA.HowardGrønsantagelseom,atisærmidaldrende,
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98.Forskelligevedartersrelativerepræsentationisageromulovlighugst.

Enkelteskovtyverisagerfalderudenfordettemønster1bø

ellehugstaf,hvaddebehøvedetilbrændsel,byggerioggærds

ndernesindividu-

el.
Skovfoge-
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derdømtformanglendetilsyneralleredenævnt,og11675blevsamtlige

ØsterKippingebonmndidømt3rigsdaler1bødeforenbøg,dervedetuheld

varvæltet,dadefældedederesudvistetræer.SomtidligeredeBarupmand

vedAbildvigskansenhuggedetreofficerer1678hver"vedsinvagt:LGedesby

Hejdeskovafenegf'(AR1678/79),ogenenkeltgangmeddelesstjåletved

videresolgt.Detvar11679,da5gårdmandfraFalkerslevhversolgte2læ

ulovligthuggettjørntilborgere1Nykøbing(AR1679/80).

BoHjulmandbeskyldtes11674forathave"huggetbarkafdegrønnetræer"

(AR1674/75),ogChristenOsterssønHeyllemeddeler1s1njuridiskeop-

slagsbogfra1641(s.7ll),at"Skovflàerkaldesden.sanhemmeligteller

åbenbartgår1skovogflårellerafslcarerbarkafståendeegetræer".Mod

sådanne"skovflåere"blevdert1dl1g'tgrebet1ndfralovgivningsmagtenssi-

de(f.eks.SkånskeLov,jvf.Meyers.198),menderkunneværeadskillige

grundetilatskærebarkaftræer.Afegebarkudvandtmanga.rvesyre,linde-

træetsbarkvarvelegnettilfraustillingafbastogaskenefterbøgebark

indeholdtmegetpotaske(kaliumcarbonat),derpåenrækkeområderindgik1

husholdningen(Sjðbecks.57f.ogBrøndegaard1980).Vedatskærevækstla-

getaftræethelevejenrundtkunnemanendeligslådetihjel,ogdermed

sikres1g"entørstump"t1lsenereafhentning,menomhjulmandenvarså

fremsynet,kanikkesiges.Detskalogsåerindres,atmaletbark1hunger-

situationervarenvelkendtmeldrøjereller-erstatning(sef.eks.Moberg

s.54-68),ogihvertfaldLangelandsbøndervidesathavelevetafbarkbrød

1krigsvinteren1659-60(FasmerBlombergs.421).

Oftefremhævesilitteraturendetorganiserede,stortanlagteskovtyveris

betydning1forholdtilbøndernesdagligebrugstyveri(f.eks.P.C.Niel-

sen1980,s.3l),men1detfalsterskematerialevardettesidsteheltdo-

minerende.Betegnesalledetræformer,dervargenstandfortyveri(stød,

greneosv.),således"enheder",sesdetaffigur99sfordelingsdiagram,at

der179%afsamtligesagerfraperioden1671-85,kunvarstjåletleller2

enheder,ogategentligestortyverierforekomyderstsjældent.Enkeltelo-

kalebøndersesdogundtagelsesvisatværegåettemmeliggrundigttilværks

veddenulovligehugst:således11675daJensSkrædderhuggede20unge

risbøge1Hannenov,daOlePiilfraVejringe1678huggede44ellestaverog

14navrstaver1SundskovellerdaJensOlsenfraNr.Alslev1679huggede10

ungebøgeogtoppenaftoandretræerpåbyensegenskov(AR).Kun11675,
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dablandtandet10afdeopkvistedeungebøgesåstoresomvognstængervar

forsvundetfraNr.VedbySkov,rettedesmistankenmodetskib,derkort

forindenhavdeliggetvedGåbensefærgebro(AR1675/76).Tilgengældtyder

denomtalteoprettelseafstrandvagterafhensyntilskovenepå,atmanan-

såsådannestørretyverierfrasøsidensomenreeltrussel(jvf.ogsåMunk

1955,s.253og1969,s.28).
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99.Gruppefordelingafantalletafstjålne"enheder"(dvs.grene,stød
osv.)pr.sag.Ilangthovedpartenafsagernevarkunstjålet1-2enheder

-

dervaraltsåtaleomsimpeltbrugstyveri.

Myndighederne:forholdsregler.

Myndighedernesenestemidlertilatimødegådetstoreulovligeskovbrugvar

delsigenogigenatindskærpeforbudet,ogdelssåvidtmuligtatpågribe

ogstraffedeformastelige.Somviharsetlysteskronensskoveifredef-

teratøenvarophørtmedatfungeresomlivgedingforMagdaleneSibylle,

og1samneforbindelselodridefogedenpåtingetlæseenskovfredlysning
fra1602"formedelstdenårsag,atbøndernekunnevide,atskovenesáhøjt
varforbødneiforrigetider...såvelsomnu"(SHT20/101653).Itilslut-

ninghertilblevdetmeddelt,afhvis"skovfogederneefterdennedagser

igennemfingremednogenisámáde",villedebliveafsat(SHT10/111653).

EfterSkovforordningensikrafttrædenmeddelteSophieAmalie1674ietåbent
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brevathaveerfaret,"hvorledesnogensigskalunderstáudivoreslivge-

dingsskovemedutilbørligskovhugogellers1andremåderdetatforetage.

somvoresrettighedogskovetilskadeogafbræk (AL,dr.res.

20/101674),hvorforskovbetjentenefikbeskedpå":Lallemåderimodd at

forfares Skovordinansentilholder".

Forordningengavdemblandtandetmyndighedtilatransagegårde1tilfælde

afmistanke,og"finderdedahosnogenmand,detsommistænkeligter,da

skalden,somdetfindeshos,visesinhjemmelellerlidederfor,somfor

andettyveri"(paragraf48,Fallesens.11).Aftingbogsreferaternefremgår

det,atsådanneransagningerharvuetganskealmindelige.Kunsjældenter

forbryderenblevetpàgrebet"páferskegern:Lnger",somdaFrederikSkovri-

derþÿ�(û��e�r�t�e�l�) 11663såJørgenHansenfraGundslevkunnekørendepåKraghave

gademedetlæavnbøgevedpàvognen(NHT25/81663).Scxnregelmattegårde

oghuseendevendesforatfremskaffedefældendebeviser,og1vissetil-

fældebaseredessådanneransagningerpåmistankeellervidneudsagn,iandre

vardersomnævntøjensynligsnareretaleomsystematiskerazziaer.
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antalbønderfrasammeby

100.Gruppefordelingafantalletafbønderfrasammebydømtforulovlig

hugst.I101sagervarkunendømt,123toosv.
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Detfremgåraffigur100,atdervarentendenstilgeografiskkoncentra-

tionafskovbetjentenesopklaringsarbejda.I20%afsagerneblevsåledes

pàgrebetmereend3personerfradensanmeby,ogenkelteårskillersig1

denneforbindelseud.DeutvetydigeresultaterafrezziaermodNr.Alslev,

Ravnsø,VàlseogEgensesessáledes1sagefaldsregistretfra1679/80,idet

derdetteårblevdømthenholdsvis15,13,10og4personerforindividuel-

leskovforbzydelser.

Detlykkedesnaturligvisikkealtiddeivrigeskovbetjenteatflndehvadde

søgte,selvomudsigtentilderesegenstrafunægteligmåhaveværeten1:11-

skyndelse.PederSverke1Bøstruphavdesåledes1677en"bultronlneltyk"
liggende1eingård(AR1677/78),menenekovløberkunnesigegodforham,
idethan"havdefundetdenomtvistigeegestumpafhugget:LNebølleKohave,

oghavdeladetdenlægge1forvaringhosbemavntePederSverke".Idefær-

resteandretilfældeblevbøndernesforsøgpå(bort)forklar1ngerimidlertid

tagetforgodevarer.

Vanskelighedenvedatskjuleulovlighugstforsinegranderbidrogtilsyne-
ladende1.kketilnogenindbyrdessolidaritetmellembønderne.Tværtimod

havdeallemereellermindre'nogetpåhinanden",oguvlshedencm,hvornår

ogommanblevangivettilmyndighederne,måhavegjortstelmingen1mange

landsbyertenuneligparanoid.RasmusMøllerlånte11655envognafenaf

sinebymamdmeddetudtrykkeligeformålathenteenlillebøg,somhan

ulovligthavdehuggettilhjultøumer(NI-IT8/51655).Denvenligenabotøve-
deimidlertidikkemedatfortælletingetomdet,ogenmodfaldenRasmus

Møllerkunnesåikkeandetendbedeom"nádenogikkeomretten".Hanfik

retten
-

1formafenbødepå10rigsdaler.Endnuetspektakulærteksempel
antyder,atdet1MJgradvaretspørgmålantilfældesamtsym-oganti-

patier,hvemderblevafsløretogdømt.DaCortFærgemand1Guldborgsále-

desi1654blevanklagetafdendamidlertidigtafsatteridefogedHansJen-

senStenholtforulovlighugst,varhanikkesentilatsætte:Lndmedføl-

gendemodangreb:"Jegharikkeladetsaveellersharetømmertilskovtøm-

mer,somIharladetgøreudiLollandsskovogførttilKlodskov.Menhavde

jegensnesdaleratkunnehavegiveteder,dahavdederintetværettale

omsligt.MenIerenskælmogentyv"(NI-PI'14/21654).IdetHansJensen

fastholdtanklagen,forlodCortmedhåndenpåsinkàrdestuenmedordene:

"jeggiverendjævel:Ldigdinhundsfot".Senereblevhandogdømtforfor-
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seelsen,mensHansJensenhverkensesstævnetellerdømt,oghanblevda

sombekendtogsåseneregenantagetsomridefoged.

Stavning,donognu-af.

Nårenbondevar"taget"1skovtyveri,blevhan1deflestetilfældestæv-

netforherredstinget,ogdetvar1almindelighedejerenafdenpågældende

skov,derrejstesagen.Istørstepartenafsagernevardetsåledesr1defo-

gedenellerhanstjener,derstævnedebønderforulovlighugstpåkronens

skove,menviharogsåseteksemplerpå,hvordanNykøbinghospitalstævnede

egnebønderforulovligheder1KringelborgSkov.Enpassus1etbrevfra

Lerchet1lSophieAmaliesynes1m1dlert1datantyde,atogsåforliguden

inddragelseafdomstolenharfundetsted(PKSA5,13/11673).Hanredegør

nemligherfor,hvordannæppealle,hvisdeskulledønmes1overensstemmel-

semedSkovforordningen,villekunnesvarebøden,mensomkosimingernet1l

processernevilleblivestore,oganbefalerderformàdeligepengestraffe
-

subsidiærtstraffepàkroppen.

Efteratsagenvarrejst,eventuellevidnerført,ogsynsrapporter,der

fortalte,cmdetstjålnevarfundetpåsigtedesbopæl,varforelagt,af-

gjordetingetskyldsspørgsmålet.Idemangetilfældeafpåviseligskyld

stodherefterkunstrafudmålingentilbage.

Detsigernogetomskovforbrydelserneshyppighed,atfølgendenotits1

l650erneergjortpåbagpermenafbeggeherrederstingbøgerz"Omulovlig

skovhug,forhvergangdetsker.daatbøde10Rdltilkongl:May:tz"(SHT

1653-56).Detsketemedhenvisningt1ldentidligereomtalteforordningfra

1653,somsattestraffentil10rigsdalertilkronen,1t1lridefogedenog

entøndeølt11bynmndene
-

enstraffetakst,deriøvrigtsesatgåtilbage

tilihvertfald1602(SHT20/101653).Øltøndentyderpå,atbylavet1det

mindstepåettidligeretidspunktharværetaktivtinddraget1processer

angåendeulovlighugst.Derer1m1dlert1dikkefraFalsterbevaretbyved-

tægterfradet17.århundrede,oghvorvidtdenneheltlokaledomstolendnu

1undersøgelsesperiodenharspilletenaktivrolle1sagsforløbet,fårstå

hen1detuvisse.

Normaltnævneskunde10rigsdaler,menifølgetingbøgerneanvendtesden

omtaltebødetakstheltfremtil1670.Imidlertidangiversagefaldsregistre-
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101.Pågrebetskovtyv("træskamder")straffesmedprygl.Maletadvarsels-
tavlefradet18.århundredefundetiskovenevedVught:LNordBrabant.
NoordbrabantsMuseum,'s-I-Iertogenbosch.

nekun1etenkelttilfældebetalingafnetop10rigsdaler1bøde,hvorimod

bødestørrelsentypisklåmellemlog5rigsdaler.Deterikkeumiddelbart

muligtatforklare,hvadnedslagetfrade10skyldtes.Udoverbødenforbrød

bønderne1endeltilfældetilligederesf te,menmeddenhøjeødegårds-
procentvardennestrafblotforendnuenbødeatregne,idetamtetirea-

litetenikkekunneundværeenenesteafsinebønder.Detformuleredesda
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ogsåligefrem,atdeblevdømtt11"atfæstederesgårdeigen"(SHT27/8

1668).Affigur95(s.212)fremgårdet,atbødestraffen(evt.suppleret

medgårdforsiddelse)varenerådendefør1670,ogførsomeftervardetre-

gelen,atbøderforulovlighugsttilfaldtskovejeren,hvemdetendvar.

Derkendessåledeseksemplerpåbødebetalingtilandreendkronen(f.eks.

SHT22/101674),ogfraenkelteårerdissefrenmedelodsejeressagefalds-

indtægtoplyst1amtsregnskabet.

MedSkovforordningen1670blevdersomviharsetlagtfasterammerfordet

lovl1geskovbrug,menstraffebestenmelsemefordetulovligeblevikkedi-

rekteoverførttillivgedinget.Herbestemteenkedroninngenegennaagtigt,

hvilkestraffedeskyldigebønderskulleunderkastes.

Ijanuar1672pålagdeenkedronningenamtsfozvalterenatsørgefor,atskov-

forbryderekomforretten,ogblevdømtefterfortjeneste,foratundgå

"RuinderHoltzung"(KHSA,RB27/l1672).Etårsenerevardetså,atden

nyamtmandCorneliusLercheforesloglaverebødetaksterenddefraSkovfor-

ordningenkendte(PKSA5,13/11673),ogformentligsansvarherpåresolve-

redeSophieAmalieden23.januar1673,atridefogedenvedførste-ogan-

dengangsforseelserskullefastsætteenbødestraf,menshunselv1tredje-

gangstilfældev1l1ebestenmestraffen(KHSA,RB).Kunnedenskyldige1_kke

betale,skullehanstraffes-påkroppen.Vedtyveriafnedblæstegreneog

vindfælderskulle1overensstemmelsemedforordningensparagraf47betales

3-marksbødefortyveri.

Soment1ldissebestemmelserkomdogallerede1aprilsaumeår

enresolution,derforalvorindvarsledeennystraffepraksis(KHSA,RB

19/41673).Denbestemte,atskovforbxydelsersnarereskullestraffesmed

fængselogkorporligrevselseendmedstorebøderogkonfiskationafbæs-

ter,dadetletkunnebidragetilatlæggegodsetødeEndnu11680ind-

skærpedeSoph1eAmaliedogLerche,athanskullesørgeforatskovhugsbø-

dernekanind(AL,dr.res.26/81680),menkunnebønderne13-:kebetale,

skulledeistedet"au.fdemSchlossmitdenPfahlalsoabgestraffetwerden",

såledesatdealteftertyverietsomfangsadkortereellerlængeretidpå

slottet,og"damitdurchderenexempelabgeferdetanderedergleichendes

unsreuntersassen Alttyder1m1dlert1dpà,atdennegeneralpræven-

tivevirkning,somsåofte,varenillusion.
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102.Lenets/amtetsårligebruttoindtægterfrasagefald(bøder)1forbindel-

semedskovforbzydelser.

Affigur95(s.212)fremgårdet,etsamtligedømteforulovlighugst1nd-

t111673straffedesmedbøder.Itreårherefteraftogbødernesrelative

andelafstraffens,ogfra1677eksekveredesstortsetkunfangselsstraffe

-

enesteundtagelsevarJensLauridsenfraSkelby,der1678idømtes10

rigsdaler1bødeforhugstiGedesbyHejdeskov(AR1678/79).LigesomtiGe-

desby-mænd,der1m1dlert1dikkekunnebetale,ogistedetkom1tårnet,døm-

teshanmedudtrykkelighenvisningtildenganmelkendtebødetakst(GBT21/6

1678).Udviklingensvareraltsågodttilmyndighedemesstigendeopmærksom-

hedpåbøndernessvigtendebetalingsevne,oghængerudentvivlsammenmed

dentiltagendeforarmelsegennem1670erne.Affigur102sesudviklingen1

sagefaldsindtægternefraskovforbrydelsertilamtet.Derertaleombrutto-

tal,ogderer:i.ngengrundtilattro,atdissebeløbnogensindeerkommet

ind.Deernaturligvisstærktsvingende.

Iperioden1674-80sadårligtetstørreellermindreantalpersoner1tår-

netforulovlighugst,ogdesadderigennemsnit21/2døgnadgangen.

Flest(nemlig106)varder11679.Denkortestestrafvarnaturligtnoket

døgnsophold1famgsletpåvandogbrød,mensdenlamgstesynesathavevæ-

retseksdøgn.DenafsonedeMortenSmedfraNr.Alslev,der1677vardømt
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forhugstaf30ungerisbøge(AR).

Tilselveopholdet1tårnetkomofteenubehageligetillægsstrafzridtpà

hestenellerpælen.DennestraffefozmsformålvarifølgeGu.nnarOlsenat

tilføjesmerteogvirkebeskæmmende(196O,s.68),mensomviharsetopnå-

edemyndighedernepàFalsterihvertfaldikkedetsidste.Densynesdaogså

herathaveværetvæsentligmere:Lbrugenddetkandokumenteresfraandre

områder1Danmark.Overenperiodepå48åridet18.århundredestraffedes

kungodt30-40personermedhestenSorøAkademisgods'ca.375fæstegårde

(sammes.67ogSorøI1924,s.635-52ogII1931,s.1l9).PåFalsterprø-

vedeikkefærreend265(alenedømtforskovtyveri)den1løbetafårene

1676-80
-

enhyppighed,somvarca.17gangehøjere.
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103.Træhest.UdsnitafJohanJacobBruunsprospektafKøbenhaxmsSlot,sun

dettogsigudo.1694.Efteretdetteårmaletforlæg,dernuer:LKøben-
havnsBymuseum.Rosenborg.
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Defængslederedigennemsnithesten2timerog10minutterpr.dag,men

indenfordettetalvarderstorevariationer.Detvarsåledesfordetfør-

steikkeallefængslede,dertilligepådennemådebogstaveligtstraffedes

"påkroppen",mende,dergjorde,tilbragtemindst2timerpådetpinefulde

insirument.Detsesderimodikkebrugtmereend4timeritræk
-

velafhu-

manitært-økonaniskegrunde.Detvartilgengældalmindeligt:LauridsRas-

mussen:LVàlsemåttesåledes1679hverafde5dagehansadfængsletfor

ulovlighugstaf2egeog3navr4timerpåhesten.

Somviharsettilstræbtemyndighederneetrimeligtforholdmellemforbry-

delsensogstraffensomfang,ogdetkanafsagefaldsregistrenekonstateres,

atdetteienvisudstrækninglykkedesipraksis.Påfigur104sessåledes

ensammenstillingafantalletafstraffeenheder(døgnitårnetog/ellerti-

merpåhesten)ogantalletafstjålneenheder(defineretsomovenfors.

218)ietenkeltår(1679).Detfremgår,atderfaktiskvarenhøjgradaf

proportionalitetmellemforseelseogstraf,udenatderheriliggerenvur-

deringafstraffenesrimelighed.Dervardognaturligvisundtagelser.Det

måsåledesundre,atMikkelOlsen:LFalkerslevkunskulle1dagitårnet,

nårhansfirebymænd,dersomhan,hverhavdesolgttolæsstjålettjørni

Stubbekøbing,allefiktodagesfængsel.Omvendtvirkerdetforbløffende,

atRasmusAggerfikmaksimumstrafforathavehuggetenenkeltrisbøgi

virketHave.Manfristestilattro,atendelafhanssynderegisterer

gledetudaffortegnelsen.

Deafvigelser,derfindesfrastrengproportionalitet,kanselvfølgelig

førstogfremmestforklaresformelt
-

meddetflydendebegreb"stjålenen-

hed",mendekanogsåbegrundesreelt.Dersesnemliginogengradatvære

tagethensyntildedømtesfysiskekonstitutionvedstrafudmàlingen.Såle-

deskomNielsSverkefraØsterKippinge1680kunitårnet"natogdag"for

hugstaftolæsegegrene,fordihanvarengammelogvanførmand(AR).Til-

svarendetilbragteAndersSommer1678forhugstaf2læsafenriseg2døgn

1tårnet"ogikkevidere,eftersomhanerengammelmandpá80 Endelig

blevPederHanseniMoseby1680heltfriforstrafpågrundafsvagelighed,

selvomhanhavdehuggettotoptørrerisbøgepåHesnæs.Derimodstårdethen

idetuvisse,hvorfor4bønder1674blevfriforstraf.



228

20

19

18

17

15

ei? 3
E13
312
:11

E10 0,9oaoooa

-;3
co

-E'7ooo

"Sooco

So0

4non

3co

2o

1O

0IIIIIII_I_IIIIIIII_l"l_I

"""*"°"°m2:E9IEE2228
antalstjålneenheder

104.Forholdetmellemstrafogstjålnevedmamgderi1679.

Derkunneogsåværeandregrundetilatdømteskovforbrydereikkeafsonede

deresstraf.Iregistreneoptræderendel,somefterdormnenogførdeblev

straffetvardøde.Endeligundslogenkeltesigstraffenvedsimpelthenat

flygte.MarenJørgensdatteriSdr.Vedbyblevsåledes1660dømtpåsin

bortrømtemandsvegne(LR1660/61),ogEvertClauseniAlstrupvarligedes

1674rømtfragårdenførhanblevstraffetforhugstafetlæsegegrene

(AR).OmNielsGammelssøn1Horreby,dervarrytterbonde,hedderdet1680,

athanudeblevfraafsoningpåslottet,og"hatejvilletmødtogudstáet

sinstraf"(AR).

Imodsætningtildisseenkelteundtagelserfårmandetindtryk,atbønderne

opfattedestraffenesomnødvendigeomkostningervederhvervelsenafgrund-

læggendelivsfornødenheder,ogdetteindtrykhavdeøjensynligogsåden

dygtigesamtidigeiagttagerCorneliusLerche.Ienindberetningomdenge-

nerellearmodilivgedingetskrevhansåledes1673tilenkedronningen:"Jeg
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måtteþÿ�f�O�I�7�lû��lû��B detnoglegange,dadenstorefroststodpá.Ogderdaglig

kombøndertilmigogråbtepáildebrand,ogjegkunneejhjælpeden,at

deradskilligevane.somlodsigmrke,<at>kunnedeejfádetudvist,fik

destjæledet,anendgalgenstoddemfordøren,dekunneligesálidetfor

deresDØZYIfryseihjelsomdøafsult"(PKSA21/21673).Skovforbrydelsen

varikkeenafvigelse1dettesamfund.Denvarblotendelafbøndernesna-

turudnyttelse,sclnmagthaverneiegeninteresseikkevilletillade.Men

stoppedenkunnedeafgodegrundeikke.

9
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7.I-FSLU'.l'NING.

Det16.
-

18.århundredevarskovødelæggelsernessnarereendskovødelæg-

gelsensepoke.Såvel1tidsom1rumvardernemligstoreforskelleisko-

venestilstand,mendetkanpådenandensideikkebenægtes,atskovene

igenn mdisseårhundredergenereltblev"tyndere".Ikkedestomindrebe-

tragtedesdeflestefalsterskeskoveved1650ernesbegyndelsesom"ved

magt",ogselvKarl-Gustav-krigenesomfattendedestruktionsynesikkefor

alvorathaveændretveddette.

Alligevelbegrænsedesinetopdisseårtierfæstebondensfrieskovbrugmere

endfør,ogkrigstidensødelæggelservarformentligdendirekteårsagtil

myndighedernesøgedefrygtfor"skovenesruin".Før1670komdisserestrik-

tionerforFalstersvedkommendeførstogfremmesttiludtrykgennempantha-

verenSophieAmaliesadministrativepraksis,menfradetteår,dadenfør-

stestørredanskeskovlovtrådteikraft,ogfraenkedronningeni1671fik

overdragetamtetsomlivgeding,udviklededensig1storetrækparallelt

meddengenerelledanskeforstpolitik.DeproblemerforFalstersskovbrug,

somersøgtbelystidenforeliggendeundersøgelse,harderforenalmenre-

levans.

Indgrebeneibondeskovbrugetbestodgrundlæggendeaftodele:enudskift-

ningafskovarealettildeenkeltelodsejere,sådanatdetvarentydigtbe-

stemt,påhvisskovlodettræstod;ogenreguleringafskovensbrug,der

førstogfrem estkomtilatformesigsometpåbud mudvisningafalt

overskovstræsamtgodsejerenskontrolmedindbrændingenafsvintilOlden-

fedning.Afdissetovarudskiftningenstortsettilendebragtvedundersø-

gelsesperiodensstart,mensreguleringenførstforalvortogfartda.

Indgrebenesfællesformålvaratimødegådentruende
-

ellersågarallerede

igangværende
-

skovødelæggelseogdenderaffølgendetrzmangel,menkomfor

bøndernetilatbetydenetopensådan.Atdet17.århundredesbondeskovbrug

varikrise,skyldtesaltsåforenstordelentræmangel,hvisegentlige

årsagikkevar,atskovenvarikrise,menderimodatadgangentildensud-

nyttelseistigendegradblevspærret.
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Deternaturligvisikketilatafgøre,hvornårtralnargelsn,hvismyndighe-

derneikkehavdegrebet1nd,underalleomstændighedervarblevetenreal1-

tetforlandbosmnfundet.Mendetskal1denneforbindelseerindres,atbøn-

dernesoghof-/bykulturensinteresse1skovenhavdevidtforskelligkarak-

ter.Hvordetfordensidstealenevaroverskovenstønmerogbrændsel,der

varafværdi,skulle1bondeskovbrugetenlangrækkebrugsfornergå1

spænd.Ognetoppågrundafdennemangfoldighedkandetikkeudelukkes,at

et(hvoriunderskovensvedproduktionhavdeenoentralplads)

endnu1generationervillehaveværet1standtilattilgodeseihvertfald

lanetsegnebehov.

Brændselfratræerogkvasleveredeenergitildendagligefremstillingaf

grødogbrød,ogholdt1vinter-tidendenværstekuldefradøren.Fraskoven

fikmanendvideredettønmer,dervarlandbosamfundetsnærmestuniverselle

materiale".netindgik1bygningernesbærendekonen-uktioner,formodestil

redskaberoghusgeråd,ogvarfrakøkkenetsmindstekartilledensstørste

bjælkeafvitalbetydningforproduktiorsapparatetsvedligeholdelseogfor-

nyelse.Tidenvaromnogeten"træalder".Sommaterialetildehegnoggær-

der,dervarafafgørendevigtighed1vangebruget,hvorkvægogkornskulle

holdesadskilt,brugtesstoreumngderstaver,greneogkvasfraunderska-

ven,ogsanådegjordeskovbundensu.rteflorunderdetoftelys-

åbneløvdækkegodnytte.Endeligleveredeoverskovstzæernesuregel sigt

tilbagevendendefrugtsætningutvivlsomtetvæsentligttilskudtilreproduk-

tionenafdenforbøndernesegenoverlevelsesåvigtigesvinebestand.

Idetbøndernestramangelvardenpåtvungetvedmyndighedernesindgreb,og

fikfatalekonsekvemerfordensamledelandbrugsproduktion,måttedet17.

århundredesskovbrugskrisenæstenuundgåeligtkunnet1latfremtrædesomen

politisk-juridiskkonflikt
-

omdetulovligeskovbrug.Forderesmodtræk

moddeutalligerestriktionervarsimpelthenatbrugeskoven,somomder

ingenforbudvar.

Gennemenmålrettetkongeliggodssamlingfradet16.århundredesmidtevar

størstedelenafFalstersjordegods1dronningSophiesenkegodstidblevet

samletunderkronenmeddetudtzykkeligeformålatgøreøent1lkongelig

vildtbane.Somsådansynesden1ligehøjgradathaveværettumlepladsfor

v1ldt1overflodogforkongeligejægere.Især1prinsChristianstidpå
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Nykøbingslotvarjagtaktivitetenbetydelig,ognårvildtmængdenselvefter

Karl-Gustav-krigenesangiveligerovdriftvar"overflødig",kandetderfor

blandtandethængesammenmed,atafskydningenafbestandenpådennetid

varformindsketitaktmedhoffetssjældnereopholdpåslottet.Ihvertfald

synesFalster(somandrekongeligevildtbaner)athaveværetetsandtpara-

disforalleformerforvildt,deromvendt,nárdetadafmarkernesafgrø-

der,kunnegørebøndernestilværelsetilethelvede.Afdetokommissioner,

deri1680erneundersøgtelivgedingetstilstand,blevvildtetdaogsåbe-

tragtetsomenfremtrædendeårsagtildenkrise,somoveraltsattesitpræg

påøen.Detvarderforatføjespottilskade,nårbøndernesforbrugaf

gærdseltilindhegningafdebetydningsfuldeærtevængerblevbeskåretnetop

afhensyntildenvildtfodringmedunderskovenskvas,somdeovenikøbet

selvmåtteforestå.

Krisensvæsentligsteudtrykvardensimpledagligetrusselmodlandbefolk-

ningensoverlevelse.Mulighederneforattilsåmarkernevarbegrænsedeogi

storedeleafperiodenheltafhængigeaftilskudmedlánekorn,ogdeind-

høstedeudbyttervarsåsmå,atdeflereårangiveligtendikkeoversteg

udsæden.Udoveratgiveafkaldpåskatte-oglandgildeindtægtermåttemyn-

dighedernederforjævnligtforstrækkebøndernemedkornoghusdyr.Selvom

forarmelsennæppeharværetligeudtaltoveralt,fårmansåledesdetgene-

relleindtryk,atdervarlangtmellemdevelstàendebønder,ogatstørste-

delenafbefolkningenvarheltafhængigeafhjælpfradenidenneforbin-

delsekunitemmeligabstraktforstand"udbyttende"godsejer.Dennegennem-

gribendesamfundskrisehangmedhensyntilandetendvildtrigdo menuløse-

ligtsaxmnenmeddenkunstigtfremkaldteskovbrugskrise.

Bøndernefikgratisstaverogrisfraunderskoventilfremstillingogved-

ligeholdelseafvindegærder,mendemåtteogsåherunderkastesigmyndighe-

dernesudvisningsprocedure,somgenereltførtetilmangelpågærdsel.Denne

mangelfikikkemindstsammenholdtmedvildtmængdenalvorligekonsekvenser,

idetsåvelvildtsomgræssendehusdyrsåuhindretkunnetrængefraoverdrev

oghvilendevangeindikornmarkerneforatstillederessult.Samtidigbe-

tødødegårdsproblemetogbefolkningskrisen,atderimangebyersimpelthen

ikkevilleværemandskabnoktilatholdedelangegærderiforsvarlig

stand,ogsåselvomderhavdeværetgærdseladlibitum.Resultatetvaret

formentligretvoldsomtindhugimarkernesafgrøder,derbærersindelaf
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skyldenfordegennangåendemegetbeskednefoldudbytter.

Detmestdirekteresultatafderestriktioner,sombondeskovbrugetgennem

disseårtierblevunderlagt,vardogenkroniskbzaadselsmangel.Detsiger

sigselv,atgårdemedigennemsnit31/2voksnebeboere(iflg.kopskatte-

mandtal)ogetukendtantalbørnumuligtkunnefåbehovetforvaxmeenergi

tilsåvelmadlavningsomalmindeligopvarmningdækketafsølle1l/2runme-

terbrændeomåret
-

ogsåselvomdeteventueltsuppleredesmedsankebcrænde

ogkvas.Herredstingenesutalligesageromulovlighugstogbøndernesofte

hjerteskærendebeklagelseroversituationentalerderesklaresprogomden-

neumulighed.Detkanværevanskeligtatafgøre,hvilkefølgerenergimange-

lenfik,mendenharforeksempeludentv:|.vlgivetsitskæbnesvangrebidrag

tiltidenshøjespædbørnsdødelighed.

Nogetandeterså,atdemodforholdsregler,sombønderne1deresfortviv-

lelsetyedetil,ogsåhavdeenpris.Derernæppegrundtilattro,atden

ulovligehugst,der:Lmåden,denpraktiseredespå,synesathaveligget

stævningsdriftennær,varmereskadeligforvegetatioenenddenalmindelige

overskovsdrift.Nårmanderimodforikkeatfryseafbrændtehalm(såkort

enfornøjelsedetendvar),fikdetalvorligeøkologiskekonsekvenser.Det

giknemligudoverkvægetsstaldfodringiengrad,sådetteihvertfaldide

mestskovfattigeegnemåttebærespågrasomforåret.Blandtandetheraf

fulgte
"

jordensildedyrkning",derisamtidenblevansetforenvæsentlig

kriseårsag,idetdeudmarvededyrnæppevaristand1:11atleveredetgød-

ningogdentrækkraft,dervarfornødenforenordentligjordbearbejdning.

Overskovensvedproduktionvaritidenfør1670stortsetunderlagtrent

"defeneive"principper,somihovedsagengikudpåikkeatbenyttevedet

fragodeoldentræerogikkeatfældetømmertræertilbrazdsel.Overskove-

driftenstodderfor,hvadforyngelseogproduktivitetangik,antageligme-

gettilbageforbøndernesmålrettedeogproduktivestæsmingsdriftafunder-

skovensbuskeogtræer.Storttømmertrævarsåledeslangtmereudprægetend

foreksempelvogn-ogbødkertønmnerenmangelvare,ogmyndighedernesudvis-

n:i.ngspraksisvartilsvarenderestriktiv.Samtidigvistededogenvistil-

bageholdenhedvedtilfredsstillelsenafegnetømmerbehov.

Pågrundafmegetsparsommetømmerudvisningerfiklandbrugetsbygningerlov
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tilatforfalde,hvilketikkekanundgåathavemedførtyderligereforrin-

gedeudbytter.Dervarimidlertidenvekselvirkningmellemkriseogtømmer-

mangel.Forsamtidigmedatbygningernesforfaldgivetvisuddybededenal-

mindeligekrise,undlodmangeafdebønder,somgenemtømmerudvisningerfik

mulighedforatvedligeholdedennevigtigedelafproduktionsapparatet,at

gøredet,fordideikkehavderåd.Dervedkomenøjeblikkeliglikviditets-

mangeltilbådeatbetydebygningernesforfaldogetomfattendeogganske

unødvendigtspildafværdifuldttømmer.Somviharsetblevdetnemlig

sjældentnyttiggjortsombrændsel,menfiklovtilatrådneopiskovenel-

lerpågården.

Endeligkanmanienvisforstandtaleom,atmyndighedernestiltagendere-

guleringafskovbruget(sammenmedskovenesudtyndingogklimafozværringen)

førtetilenunderforsyningmedolden.Idetjonemligbådegodsejerog

skovbetjentemodtogpengeforindbrændingenpr.svin,havdedeensammen-

faldendeinteressei,atsåmangesvinsommuligtblevsendttilskovs.

Bønderneføltesigdaogsåtvungettilatladesvinindbrændeiensådan

mængde,atdenæpefiknogetsomhelstudafoldenen.Pågrundafdenne

"over-indbrænding",hvisniveauvarklartstigende,mistedeoldenfedningen

denbetydning,denendnuidet16.århundredehavdehaft,sometenergitil-

skudførsvineslagtningen,derisidsteinstanskombondentilgodeenten

påmarkedspladsenellervedmiddagsbordet.

Somendnuenårsagtildefalsterskebøndersbetrængtesituationfremhævede

kommissamernei1680ernedenhøjeskyldsætning.Denvarblevlempetved

jordebogsreformeni1663,mendeenormerestancervisertydeligt,atdet

ikkevarklaretderved.Ogsåmellemlandgildepressetogmyndighedernesre-

guleringafskovbrugetvarderen
-

omendindirekte
-

sammenhæng.Det

falsterskefæstegodshavdenemligitidenfør1600genereltværetskovrigt,

ogsvaredederforenrækkeafgifterafdenneskovherlighed,derogsåvæ-

sentligtforøgededetshandelsværdiiforholdtilgodsislettebygden.Med

tiltagendeindgrebibøndernesskovbrugblevdenneherligheddemimidlertid

beskåret,oggamleafgifter,dervarbaseretpådeforbrugs-ogafsætnings-

fordele,somfulgteafskovrigdommen,blevdermedurealistiskhøje.

Dereraltsåmangeogklaresanmenhængeatsporemellembondeskovbrugets

kriseogdenalmindeligebefolkn:i.ngs-ogproduktionskrise.Derestriktio-
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ner,derførtetiltramangelogkonflikt,indførtesjoimidlertidforat

sikreskovensfortsatteeksistens,og1såveldenskovhistoriskelitteratur

sanidet18.århundredeslendøkonolniskestridsskrifterfratholdesisær

bondeakovbrugetsonþÿ�Ø�ðû��l�æ�g�â�e�n�d�e�. Erdetmuligtpådetforeliggendegrundlag

etudpegeenskyldig1dedanskeskovesnedslidning1det17.
-

18.århun-

drede?

Atterogatterfrazhsverlitteraturenkreatur-ogen1skovene

somdendominerendeSkadevolder,ogviharset,atogsåmangeafFalsters

skovevargræsningsskove.Deterimidlertidikkemuligtatpåviseenhøjere

gennenmnitsalder(ringereforyngelse),mindreetationeller

størreudtyndingfordissebevoksningerendforandre(foreksempelartsva-

riationenharderimodværetsberktprægetafskovensanvendelse).Denega-

tivefølgerafforskelligeformerforskovbrugkanaltsånæppeklarlægges

her.Tilgengælderdetpåfaldende,atenenmrkerne,somførdetregulerede

skovbrugogskovudsklftningenmåhavevaretgodsejernesvæsentligstevedle-

verandører,synesipåfaldendedårligerestandenddeøvrigeskove.Detvar

førstogfremmestderesskovtaksationer,der11682måttetillalpesvirke-

ligheden,ogdespilledeenbemærkelsesværdigtringerollefordenfalster-

skevedprroduktion.

Enenærkernesrelativtstørrenedslidningendbondeskoveneskalsammenholdes

meddetangiveligeoverforbrugafved,dervedsidenafentra-

ditionelttilskrivessindelefskyldenforden1det17.århundredeendnu

blottilstundendeskovkrise.Idenneforbindelseskaldetnemligerindres,

atenkedronningenshofholdning(frabådeLollandogFalster)modtogmere

brændselårligtendFalstersca.200deputatnodtagereogopimod1800land-

husholdningertilsanuen.Selvnarskovtyverietmedregnes,varbøndernes

vedforbrugaltsånærmestusarumenligneligtmeddeprivilegeredestandere,og

detvilværeatrettebagerforsmedatgivedemskyldenforeteventuelt

overforbrug.Denulighed,somprægedefordelingenafdeeksisterendeved-

mængder,varimidlertidblotetaspektafdengrundlæggendematerielleog

ideologiskeulighed,somvarhelesamfundetsogikkemindstdenenevældige

statsgrundvold.

NårFalstersbønder:L1600-talletssidstedelmangledetræ,vardetaltså

enkonsekvensafdenherskendeklasses
-

isærfyrstemagtens
-

enormerela-
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tiveoverforbrug,muliggjortafdennespolitisk-juridiskemagt.Samtidig

indgikdetteoverforbrugdogfonnentlig1vissehenseenderpositivtiden

generelleøkonomiskeudvikling,oghvorledesdenhavdeformetsigudenre-

striktionerogkriminaliseringafbondeskovbrugeterdetnæppetilatsige.
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1.Enundersøgelseafdanskeskovesudviklingshistoriefraca.1500tilca.

1800koncentreretomtreregicner(Koldinghuslen,AntvorskovlenogFals-

ter)erfortidenundergennemførelsesomlicentiatprojektvedHistorisk

Institut,KøbenhavnsUniversitet.

2.afdetstorekameralematerialestammerfralexm-ogamts-

regnskaber.Etlensregnskabvarformeltlensmandensårligeafregningmed

kronen,ogidetlensmandenvarsåvellokalkongeligmyndighedsreprasentant
sanaånínisbratorafdetkongeligejordegods,indeholdersådanneregnskaber
pànoglepunkteroplysningercmhelelenetsforholdogpåandrekunom

krongodsets.Dakronen11682ejede84%afNykøbingamtshartkorn(Henrik
Pedersen1928,s.357)spillerdetteimidlertidkunenringerolle.Endvide-
revarstørstedelenafdetøvrigehartkornkirke-ellerinstitutionsgods,
derhvadskovadministrationenangikfulgtekrongodset,ogsåledesoftefi-

gurerer1lens-ogamtsregnskaber.
Medstatsomvæltningen1660over-togesdettyskebegreb"amt"samtidigmed,
atamhnandenblevenaflønnetkaxgeligambedsmand,menforNykøbinglenfik

denneformelleændringikkepraktiskefølger.Lens-ogamtsregnskabarnevar

såledesprincipieltopbyggetpåsannemådefra1652til1682/83,dade

traditionelleblandedepenge-ognaturalieregnskaberfordetteamtsvedkom-
mendeerstattedesafreneaberaffattetpåtysk(seBang1916,
Christiansen1923ogDamkjer1982).
Snarereandselvejordebogsregnskabatharjegbenyttetdetstorebilagsma-
teriale

-

1førsterækkedeårligefortegnelseroverbrande-oggavntømmer-
udvisningersamtsvineindbrandingerpåamtetsskove.Tilgrundfordisse
rullerlåoftetingsvidner,derogsåhyppigterbilagtregnskaberne.Hertil
skalføjesregistreoversagefaldforulovligskovhugstogenlangrække
andreoftemegetdetaljeredeoplysninger.Enkelteandreregnskabsserierhar
væretanvendt,nemligNykøbinghospitalsjordebogsregnskaber1680-85og
Korselitsesregnskaberoverhovedgàrdsdriften1674-86.
Lens-ogamtsregnakaberneindsendtest1lRentekanlneret(før1660tilDanske
KanoellisRentekanmerafdeling)medhenblikpårevision,oghørersåledes
efterproven1ens-princippethjenme1dettesarkiv,menerdogudskilt1

særligerækker.Endelmaterialeafsannekaraktersomregnakabsbilagene
blevikkeindsendt,ogskalderforidagfindesblandtenkedronn:I.ngensef-
terladtepapirer1Part1kula>.rkanmeretsarkiv.DetgælderSagervedrørende
forst-ogjagtvæsen1660-82ogforskelligeSkovruller1670-78.Førstnævnte
indeholderendvidereenlilledelafdetiøvrigtvelbevaredekorrespondan-
cemateriale.

Dererikkeoverleveretnogetlensarkivfratidenfør1661,menfradette

tidspunktogundereøgelsesperiodenudsynesførstogfranmestkorrespondan-
cernemellemgodsejer(SophieAmalie)ogamt(amtmand,amtskriver,vildt-
mesterm.fl.)atvazrebevaretrelativtkomplet.Fortidenindtil1660ken-
desstortsetkunbrevefracentraladministrationentillensmandeno.a.

gennemDanskeKanoellisbrevbøgar(RegistreogTegnelser).Enkelteindkomne
brevegengivesdoghersammenmeddenkongeligeresolution,ellerfindes
somindlægtilbrevbøgerne.Fortidenefterpantsættelsenvokserkildemæng-
den.Dronningensbrevbøger(kopibøger)findesforårene1661-68,1670-74,
1678og1682-83iKongehusetsarkiv.Hullerneefter16701dennerækkekan

udfyldesafbevaredekoncepter(kladder)1Partikulærkanrneretsarkiv,men

hertilkonmersomdeprincipieltmestpålideligekilderdeoriginale,fak-
tiskafsendtebreve(1tilihvertfaldendelafkonoaptarne),
somkanfindes1modtagerarkiverne.Idennesanmenhængisær1amtmandens
arkiv1LandsarkivetforSjælland,hvorderfindesmodtagnebrevefrahele

perioden1661-85,samt1pakkermedenkedronningensbrevetilamtnandGor-
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nel1usLerche,hofmarskalJoachimHeinrichBülowm.fl.afmindregennem-

skueligeårsagerplaceret1Partikularkanmeretsarkiv.Detersåledes

fortsatprimærtbrevefragodsejertillokaladministration,derdominerer,

menf.eks.memorialerfraamtmandengengivesoftest1brevbøgernesanmen

meddronningensresolution,idetderhergenereltmegettekstnanrtrefereres

tildetbrev,derresolveresom.Endviderefindesbevaret5pakkermedind-

komnesupplikkerfraperioden1661-85samt1medekstrakterafresolutioner

omdisse
-

ligeledes1Partikulærkammeretsarkiv.Kongensresolutioneran-

gåendedemyndighedsområder,derogsåefter1661varkongelige(told,for-

svarm.m.),findes1envisudstrækning1original1aurtmandensarkiv,men

kan1øvr1gtfortsatfindes1DanskeKancellisbrevbøger.
Enrækkekildekomplekserudenforadministrationensnormaleforretningsgang

har1forskelligtomfangoplysningerafinteresse.Fordetførsteresulta-

terneafperiodenstrelandsdækkendematrikuleringer1661-62,1663-64og

1681-88(Knudsen1919).Detteomfattendematerialefindes1Rentekammerets

arkiv.Fradissekilderharisaarskovtaksationernehaftinteresse,menogså

oplysningertilbrugforenbrederelandbohistoriskkarakteristikafFals-

tereranvendt.Matriklen1662erfortrinsvisbenyttet1excerpterforeta-

get1forbindelsemedforskningsprojektetafsammenavn(vedKarl-Erik

Frandsen).OgsåDenStoreMatrikelsmarkbøger(MB)kanmedudbyttebenyttes

vedlokaltafgraasedeskovhistoriskeundersøgelser,mendeerherkun1nd-

dragetundtagelsesvist.Fordetandetenrækkekilderopstået1forbindelse

meddeadministrativebrud11661,1671og1685.Såledessynsforretninger
-

herunderafskovene
-

1661og1671ogmaterialetfradenkonmission,som

efterenkegodsperiodensophørskulleklarlæggeårsagernetilbøndernesfor-

armelse.Fraentilsvarendekommi ion1683erkundenafsluttenderelation

bevaret,men1kkedensb11ag.Dettematerialefindes1Rentekammeretsog

Partikulærkammeretsarkiver.

Udoverdissehovedgrupperafkilder,harendelmaterialespredtpåfor-

skelligearkivfondsværetinddraget1vekslendeomfang.Næxmesskal1denne

forbindelsetingbøgernefraFalsterstoherrederogGedserbirk,somgiver

talrigeoplysningeromskovforbrydelser.Defindes1LandsarkivetforSjæl-

land.Sanindgangtildendelaftingbogsmaterialet,derliggerefter1665,

harjegmedstortudbyttebenyttetentematiskEDB-indeksering,somhar

fundetstedindenforranmerneafprojektet"Ehsagtypologiskanalyseaf

retsprotokollernefraHelsingør1612-1859ogFalster1633-1859.Etpilot-

projekt"vedHenrikStevnsborgogJensChristianVesterskovJohansen.

3.FridlevSkrubbeltrangskritik1945afhenholdsvisC.RiseHansens(1943)

ogGunnarOlsens(1939-40)brugafkvægskattemandtal.

4.Ennærmereundersøgelseafkortetsophavssituationogtroværdigheder

foretaget1BoFritzbøger1989I.Blandtandetpåvisesdether,atsøkort-

direktørJensSørensensFalsterkortpåenrækkepunktermåopfattessomse-

kunàre1forholdtilHoffmanns.

5.Hvoretgennemsnit(enmiddelværdi)normaltdefineressomtallenessum

divideretmedderesantal(Xl+X2+X3+...Xn/n,hvorX11dettetilfældeer

taksationen1år1etc.,ognerantalletafår),udvælgesafSteensberg

enkelteafgruppenstal(oldenårene),hvissumsådivideresmeddetsamlede

antalår(foreksempelvedoldenàr1år2ogB:X2+X8/n).Dersesaltså

heltbortfraoldenproduktionen1demellemliggendeår,ogdendervedfrem-

komne"middelværdi"bliverenheltogholdentfiktivstørrelse.

6.Kilderneindeholder1begrænsetudstrækningoplysningeromskovenes
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artss.Fordetførstemeddelerskovtaksationsprotokollenfor

Nørreherred(M1682)forholdsvisudførligtsåvelover-somunderskovens

dominerendearter,ogfordetandetoplyserdetøvrigektldanateriale
-

ikkemindstudvisningsrullerne
-

indirekteartsforekomster,oggørdetder-

ved1nogengradmuligtatskønneoverdissesrelativefordeling.

7.Derer1kapitel3gjortredefor,hvorledessvineindbrændingerneindi-

rekteblevbrugttilangivelseafskovesstørrelse,ogatdissetaksationer

stod1ettemmeligusikkertforholdtilskovenesarealogvedmasse.Ivore

dageharkendskabtildelsoldentræersproduktivitetogdelstilsvinsfø-
debehovendvidereforanledigetflereforskeret1latanstilleberegninger
overskovesarealudfraindbrandingernesomfang(bl.a.Raokhan,derdog
samtidigselvadvarermodmetoden,1980,s.19ff).Idetsåledesetsvin

-

ifølgetyskeundersøgelser1l930erne
-

æderca.11/2kg.agernpr.dag,
ogældreegeskoveproducereroa.200gramegernpr.kvadratmeter,kandet

beregnes,atderskalca.700kvadratmeterskovtilatfødeetsvin1tre

måneder(Klosters.62fogCates.2l4).Pådettegrundlagkansåegesko-
vesarealerberegnes.Tilsvarendetalfindesforbøg.
Denskitseredemetodemà1m1dlert1dpådetbestemtestefrarådes.Fordet

førstekenderv1intettiltræernestæthedogderesgennemsnitligestørrel-
seogalder(dvs.ydeevne),ogfordetandetvarsvin11930ernesTyskland
trodsaltvæsentligtstørreenddet17.århundredesskovsvin.Begtrupcite-

resoftefor,at1-årsgrisepåhanstid(o.1800)ikkevarstørreend"en

godkat'(Nielsen1959,s.l35),ogindeholderdetteudsagnblotenkerne

afsandhed,illustrererdetgodtdenuoverstigeligevanskelighedvedatbe-

regne,hvormegetetgennemsnitligt,voksent(3-årigt)1600-tals-svinåd.
Tilsanmenskaldisseusikketersåefterantalletafsvinganges
op1enstørrelsesorden,dermedsikkerhedgørresultatetuanvemleligt.Der

givesaltsåingen"letteløsninger"medhensyntilberegningenafskoves

størrelse.

8.Dereroverleverettregrupperafudvisningsdokumenterfraundersøgel-
sesperiodenz1.b11agtildennestenkompletterækkeaflens-ogamtsregn-
skaber,2.t1lsvarenderullerforenkelteår1l670erneudskiltforsig1

Partikulærkaxmneretsarkiv(PKSA18)ogþÿ�3�.�e�k�s�t�r�a�k�t�o�pû��1�l�l�1�n�g�e�r overudvis-

ningerne1helelivgedingperiodenbilagtkonmissionsrelationen1685(Rtk.
2244.l96).
Lens-ogamtsregnskabernedækkernæstenheleundersøgelsesperioden,menfor

årenecmlcring1660manglerdeoplysningeromudvisningen.Endvideremedde-

leskunbrændeudvisningentilbøndernekonsekvent,mensdataaubygnings-
tømmerforekommermegetsporadisk.Slottetsbrændselsforbrugoptræderførst
efterlivgedingperiodensstart1670,ogdetsstorebygningstømmerudvisnin-
germeddelessletikke1"Skovreg1s'tret".Derimodanføres1etandetbilag
-

"Bygn1ngsreg1stret'
-

deårligebeholdningerogforbrugetafbygningstøm-
mer,menoplysningerandettetumnersproveniensersåufuldstændige,atde

ikketilfredsstillendekanbelyseslottetstømmerhugst1defalsterske

skove(enstordelkomfraLolland).Videnherommásaledesprimærthentes
1brevstoffetsudvisningsordrer,menerafperiferinteresse1dennesam-

menhæng.Alleskovrullerbilagtlens-ogamtsregnskabereraffattetsamti-

digmeddisse
-

detvilsigevedregnskabsåretsslutning30/4.
Ihertiloptræder1PKSA18treforskelligetyperskovnlller:
1.1septembermånedhvertårudfærdigedelisteroverbrændsels-ogtømmer-
ønskerindsendttildronningen,2.hendesofte1novenberudsendteresolu-

tionherpå(dvs.selveudvisningsrullen)ogendelig3.àrsopgørelserafsam-

mekaraktersomdeovennævnteregnskabsbilag,menoftemeredetaljerede(1-
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detdekonsekventindeholderogsåtømmerudvisninger).SomdetsesafGrund-

tabel5aforåret1672-73,kanderværenogenforskelmellemdisselister

indbyrdes.Naturligvisvilderofteidenudstedteudvisningsrullevære

sketenreduktioniforholdtilbøndernesønsker,ogforskellemellemdenne

ogdenefterfølgendeårsopgørelsemåformentligforklaresmedmanglendebe-

taling,uafhentettømmer,ekstraordinærebevillingerudenforterminensamt

denanvendteberegningsmàdevedtabellernesudfærdigelse(senote10).Her

somveddeøvrigekongruensproblemerspillerendeligetvildnisafregne-

ogskrivefejlenikkeubetydeligrolle.

BilagetlitraDnr.1tilkonwnissionsrelationen1685dækkerperioden1671-

84,ogafdetkanuddragestoIækkeroplysninger.Fordetførstedesamle-

de,årligebrænde-oggavntømmerudvisningerilæpr.modtagergruppe(jvf.
Grundtabel7),ogfordetandetdesamleoplysningeriantaltræerpr.skov

(iGrundtabel6samletiskovenheder).Dissedataskullealtsåiprincippet
modsvaredeøvrigeskovrullers,ogengrundigsammenligningafdetrekil-

degrupperersåledesetcentraltlediundersøgelsenafdereskildeværdi.

MellemskovrullerneiPKSA18ogamtsregnskabernefindeskunfåogmindre

afvigelser,derallekanforklaresmedunøjagtighedervedafskriften.Rul-

lerneerjotydeligvisindbyrdesafhængige,udenatdetdogharværetmu-

ligtatopstilleetstemma.Værreforholderdetsig,nårdesammenlignes
medekstrakten1685.Hererafvigelsernestørre(mellem0og10%)ognoget
merekonsekvente.Demåderforbegrundesmedegentligeindholdsmæssigefor-

skelledetokildegrupperimellem.Eksempelviserbrændselsudvisningerne
tilbønderneforårene1671-84iGrundtabel4hentetiekstrakten,ogde

sesatafvigeendelfrasummerneiGrundtabel3.

Demestnærliggendeårsagertildisseforskelleerfordetførste,atBogø

indgåriekstraktenssum,menikkeiGrundtabel3.Fordetandetopgiver
ekstraktenkunudvisningerne"afkronensskoveogskovparterheruðiFals-

ter",mensamtsregnskaberneogsåmedtagerudvisningernepåvissefremmede

lodsejeresparter.Ogfordettredjeskifterekstrakteni1677pludselig
princippermedhensyntilslottetsudvisninger.Detteersamtidigetgodt
eksempelpådeinkonsekvenser,derantageligkanforklareendelafafvi-

gelserneiøvrigt.Indtil1676anføresstortsethvertår2000læsbrænde

tilslottet,hvilketogsåerdettal,derkendesfraudvisningsrullerog

årsopgørelser.Menfordetførsteerdisse2000læsenformelstørrelse,
derf.eks.ienogsammekildedesudenkanudspecificerespåskovviseud-

visningerpåtilsammen
-

ikke2000,men
-

2031læs(1672),ogfordetandet

indkomikkesamtligedisse2031læstilslottetsvedhave,menkun1860læs

(PKSA17,24/91681).Fraogmed1677angivesikkelængeredetheltformel-

le(2000læs),menderimoddetfaktiskudviste(deraltsåogsåvarformelt,

forsåvidtsomdetikkevaridentiskmeddetindkomne).Tilsvarendeskred

kanformentliggøresiggældendeforandremodtagergrupper,udendetdoger

sikkertpåviseligt.Netopdenkilde,deroplyserdissereeltindkomneved-

maxgder,giverendvidereflereeksemplerpåfejlafskrifter(seogsåHjel-
holtII,s.66).For1844hardensåledes1944ogfor1439(1680)1537.Så-

danneunøjagtighederkanaltså,somdetses,iværstefald(undtagelsesvis)

bidragemedafvigelserpå5-10%.

NårekstraktensdataeranvendtiGrundtabel4ssidstedeltrodsdisses

klareuoverensstemmelsemeddetøvrigemateriale,erdetudfraetønskeom

atbelysemodtagergruppernesrelativevægtsågodtsommuligt,ogdadenne

kildestaleropstilletienenkeltomgang,forekornnerdensgruppeindde-

lingsprincipperendelmerekonsekventeenddeårligeskovrullers.Idet

ekstraktenimidlertidklartersekundæriforholdtildisse,mådenaltså

opfattessomensystematiseringafdissesdata,mendenersomsådanfore-

trukketfremforennutidigrekonstruktion,dadenpågrundafsinsamtidig-
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hedmåansesformerekanpetentmedhensyntilforeksempelvurderingaf

personnavnestoffet.
Iekstrakten1685indgårdogogsåmateriale,hvisforlægikkelængereer

bevaret.Ikkeforalleåroplysesnemligudvisninger1antaltræerpr.skov

1skovrullerne,ogekstraktensdatapådettepunkt(gengivet1Grundtabel

6)erderfor.Hvorkontrolmaterialefindes1amtsregnskabernes

bilagogPKSA18,kankonstateresvisseafvigelserafomtrentsalmestør-

relsesordensomdeovenforbeskrevne.Menudoverdebegrundelser,derer

nævntder,forekmlnerdetendvidereyderstsa.ndsynl1gt,attalserierne1

Grundtabel6angiverdetfaktiskafhentedetræ.Mellemudvisningogforbrug
kunnenäligogsåforbøndernesvedkoumende

-

hvadihvertfaldbygningstøm-
merangik

-
værebetydeligeforskelle.Ondetteertilfældet,erdoguvist.

Etspørgsmålforsiger,hvorvidtkildernesdataerudtømmende.Fordet

førstemådetherendnuengangunderstreges,atderertaleo|nudvisnin-

ger,ogaltsåkunomdetregulerede,lovligeskovbrug.Fordetandetveks-

lerdaåcningsgradenfordeforskelligeudvisningsområdersomviharsetgen-

nemperioden.Foralleåreneerbrændselsudvisningernedækkendemedhensyn
tilbønderne.Imodsætninghertilfindesslet1ntetser1e1tmaterialeangå-
endeslottetsbygningstømmerforbrug,derhovedsageligmåbelysesudfra

brevstoffet.Brandselsudvisningernetilslottetoplysesførstfra1670,og

gaxmtønnerudvisningernetilbøndersynesejendommeligtnokikkekonsekvent

anført1lens-ogamtsregnskaber.Derersåledeskunfordeleafunderso-

gelsesperiodentaleomdækkendedata,hvilketskalerindresvedanvendelsen

afgrundtabellerne.

9.BrandevedogVOQIJCØIIIIISI'angivesnæstenaltid1"læs",ogomdenneenhed

herskerderstorusikkerhed.HverkenArentBerntsenellernutidigemetrolo-

giskeforfattereharklaredef1n1t1oner,menvedenforordning15/121703

blev1skovlæsfastsatt1l3buxderlaas,hvilketdog1litteraturen(som1

samtiden)snarereharbidragettilforvirringendafklaring(P.C.N1elsen

1959,s.78).Oppermannbeskriversåledesetskovl som"etubestemtMaal",
sommodsvarer1-3favne(1917-18,s.7),mensP.C.N1elsen(l959,s.79)uden

nærmereforklaring"ansætter"dettilca.l1/2favn.Daenfavnbrændeda-

fineressomenbrendestabel,derer1favn(dvs.3alenellerca.1,9me-

ter)højogtilsvarendebred,bliverbrandestykkerneslamgderetafgørende
forlæssetsstørrelse(PoulRasmussen1975II,s.74).Vedgentagneforord-

ninger(bl.a.18/ll1640og15/121668)blevdetbefalet,atbrændeved

skullevære1alenlangt,hvilketudfraNielsenskonstruktiongiveren

bramdefasmpåoa.2,3rumneter(jvf.ogsåNielsen1969,s.ll3).Forskelli-

geforholdtalerdogimod,atlæssetsåledesskulleværestørreendfavnen.

Foreksempelat1læved11600-talletsrenteritaksterblevvardisattil

10skillling,oglfavnvedt1ll/2rigsdaler(-48sk.)(JensEngbergs.

324).Herefterskullelæssetaltsåværeca.1/5favnellerkun1/2rumme-

ter.

V1erimidlertid1denheldigesituation,atder1detfalsterskemateriale

forekommerenenkeltstående,mennoksåoverraskende,definitionpållæs.

Ienudvisningsresolutiondateret27/111671(AL)skriverSophieAmalie

nemligudtrykkeligttilamtet:"dasfuder<=læset>auchzuzehenstück,

undzehenfuderauffeinenfaden<=favn)alsogerechnetwerden...",ogdet

underbyggesaf,atdersenere1sannekildeudvises200favne(1)brændeved

tilslottet,hvilketaltsåmodsvarerdenormaltudviste2000læs.Endvidere

beordresdetherogtalrigeandresteder,athvertstykkebrandeskalvære

3alenlangt,sådetfalsterskebrændelæsbestodaltså1undersøgelsespe-
riodenaf10stykkertræå3alen

-

e1ler'oa.0,7runmeter.Detervæsent-

ligtmindreendhidtilantaget1litteraturen,menabsolutforeneligtmed
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renteritaksternesværdiansættelser.Detkaniøvrigtværedette,dermenes,
nårChristensen(Hørsholm)flerestedergivereksemplerpå1600-tals-læspå
10"træer"(I,s.79fjvf.f.eks.KB25/41643og21/111646).Ihvertfald
erdetklart,atderunderalleomstændighedergikflerelæspåettræ.

10.Hvorbrændselsudvisningerneperiodenigennemanvendteensartedeenhe-

der,vardettelangtfratilfældetmedbygningstøninerudvisningerne.Herbe-

nyttedesenrække
-

tildelsindbyrdesusammenlignelige
-

enheder.Oftest

angiverskovrullernetømmerstykkersåsomsyldstykker,bånd,bjælkerosv.i

godoverensstemmelsemedenresolution23/11673,hvoramtsbetjenteneblev
befalet"a.berh:Ln.f1'1hroalsoanzuschlagenwieesvoneuchambestenerach-

tet,sodasssolchenachdenstolpenfussundandernPrincipalenstücken
auchdenellenmasse<=alenmál>indemRegisterwerdeausgeworffen...

"

(AL).Alleredevedlivgedingperiodensstartvardenneangivelsesmådeblevet
foreskrevet(AL,resolution27/11671),menmensdergenereltangivestøm-
merstykker,optræderalenmålsjældent.CorneliusLerchepåpegedesåledes
vedenpåtegningafamtslcriverensudvisningsrullefor1673(PKSA18)det

vigtigeiatopgivetømmeretialen,mendetseskunatværesket1

årsopgørelserne1674/75og1680/81.Etenkeltår(1672)erudvisningsrul-
lenstømmerangivelseendvidereomregnettillæs,og1spænderumstønlner
svarerhertil2l .Hvorvidtdettelæseridentiskmedbrændselslæsseter

dogusikkert.

Sideolnsidemedtømmerangivelserienkeltestykkerkanoptrædehelegårde,
lader,alhuse(=stuehuse)ogspænderum(ellerfag).Deerivissetilfælde

omregnettiltømmerstykker,menoptræder1andrepåliniemeddisse.Her

hardetaltsåværetvigtigtatundgådobbeltangivelserne.Endvidereangives
bygningstømmer

-

ligesomdetafogtilertilfældetmedbrændsel
-

iantal
træer.Dissetræereropdeltiforskelligekategoriersomrisbøgeog-ege,
stumperogstabbe,dernæppekandefineresklartiforholdtilhinanden.
Detharværetafstorbetydningsåvidtmuligtatgøredissedatageografisk
ogkronologisksammenlignelige,ogjegharderforhaftbehovforen"fæl-
lesnævner"fordisseforskelligeangivelsesmåder.Jegharvalgtatbyggepå
dén,deroptrædermedstørstkonsekvens,nemligtønmerstykkerne.Dethar
resulteretiden"kunstige"regneenhed"spænderum",derikkeudenvidere
kansammenlignesmedfaktiskeksisterendespænderum,mensomervalgtsom

detbedstanvendeligeudtrykforderelativetømmermængder.Somudgangs-
punktfordennekonstruktionharjegformeltansattømmerforbrugettilop-
førelsenaf1spænderumtil10enheder,nemlig:1bjælke,2spærellerop-
løbere,2skillerumellerstolper,lbånd,1tylvt(12stykker)lægterog1

tylvtdeller(brædder),1syld-ellerfodstykkeog1le(j)destykke(jvf.
Stoklund1980,s.28ff,idetdemindretønmerstykker,somdokkerogløshol-
ter,sjældenterspecificeret).Enhverafdisseenhederudgøraltsåheref-
ter1/10spænderum,menshelegårde(hvorintetandeteroplyst)ersattil
16spænderwnogladertil6.Deterdisse"regne-spa1derum",deroptræder1
Grundtabel5.

Sådannekunstgrebindebærerdognaturligvismetodiskeproblemer.Væsent-

ligsterdet,atkildernesangivelserafbygningstømmerbehovettilbygning
af1spænderumikkealtiderligeudtømmende.Elleranderledesformuleret:
atopfattelsenaf,hvad"principalestykker"er,veksledemedtiden.l

bjælke,2stolperog2spærkansåledesivissetilfældeøjensynligtbetyde
"tømmertil1spænderum",mengivervedn1inberegningkun0,5,hvilket
altsåafvigervæsentligtfradetilfælde,hvorkildenselvangiver"et

spamderum".Detkanværevanskeligtatvurderedennefejlkildesbetydning
fordesamlederesultater,menoftesterantalletafspamderumangiveti
kilden.NogleafdemindreafvigelseriGrundtabel5kandognokforklares
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hermed.Ligeledesvarikkeallefalsterskegardepå16spmxderum(dennorm,
deranlagdesvedgenopbygningafødegårde),mendererkunsjæl-
dentopgivetsomhelebygninger.Endeligkunnejegistedethavedifferen-

tieretdeforskelligetønmerstykkersvægt1sanmentmllingerne
-

f.eks.ud-

fraderesindbyrdesprisforskelle,1detjomegetforskelligevedmasserved

minberegningsmàdesættes11ge.Jeghardogvalgt1kkeatgøredet,dader
ikkesynesatforeliggetilfredsstillendeparametretilbrugvedensådan

vægtning(sáledeshellerikkepriserne).Disseforbeholdunderstreger,at

Grundtabel5førstogfrenmestkanbrugestiloplysningomrelativestør-
relser,mensmanfordeabsolutteveàuassermáty1:11Grundtabel6.

11.Tømnerbehoveter1Rtk.2244.196(L1traAnr.1)opgivetdelsvedan-

talletafspænderum(vedstørrebygningsopgaver)ogdels1cxnkostningerne
vedreparation1rigsdaler.Vedminsanmentællingerlagtt1lgrund,at

prisenforopbygningafengårdpå16spænderumlncl.løngenerelteropgi-
vett1150rigsdaler.Sunfaktorharjegsåledesbenyttetprisen
3,13rigsdaler/spanderum.

12.Derherskernogenuenighedangærderneslevetid.Munkmenersåledes,at
demåttefornyeshvertår,idetdeblevnedtràdtafkvægetog"pillet"til

brændsel(1969,s.129),mensBegtrupmedautoritethævder,atflettedepi-
lehegnnormaltkunneholde1femår(s.793).Dettesynesumiddelbarttro-

ligt,mendetskaldogerindres,atRhodesomomtaltfremhævededetsomet

tegnpåHorreby-mandenesgærdselsmangel,atdemåttebrugedesammegærder
flereår1træk.Isammeretningpeger'Projelsskelnenmellemprovvisoriske
ogpermanentegærdar.
Dettelederovert1lspørgsmåletomafbrramdingafgærder.Hvorvidtdenne

praksisharvaretalmindeligtudbredt,kannæppeafgøres,mendenhargi-
vetvisfåetenurimeligstorplads1litteraturen(f.eks.Grøn1934,s.15

ogMatthiessen1942,s.l27).Migbekendtstøtterdensignemligkuntilto

1700-talskilderzAugustHenningsbeskrivelseafetophold1Vedbysønder
mellemSorøogSlagelse1769-70(s.167)ogJoachimJungesskildringafden

nordsjælllandskelandalmuefra1798(s.102ogl19).
NärGrithLerche(s.181)ogAugustF.Schmidt(1953,s.196)skriver,at
Falstervarblandtdeførsteanråderderindførtevindegærdet,ogatdet

sketeo.1700,erdetteklartukorrekt.Flettedegærderkendesfraarkæolo-

giskeundersøgelserlangttilbage1forhistorien,ogfrahistoriskt1der

derblandtandetgoddokumentationfordereseksistensathente1middelal-

derllgtbilledmateriale(kalkmalerierogkalenderbilleder).Endeligmåpà-
budenecmpileplantningfra1500-talletsførstehalvdelklartsigtemod
fremskaffelseafgærdseltilnetopvindegzrder.

13.T11belysningafdeårligeindbrændlngerafsvinpådefalsterskeskove

foreligger1detvæsentligetotyperkilder.Fordetførstesynsuændenes1

oktoberhvertåraflagtetaksationsrapporter,derenkelteårfindeslndført
1tingbøgerne,mensomiøvrigterbilagtlens-ogamtsregnskaberne,ogfor

detandetdeligeledesbilagte"Sv1nereg1stre",somangiverindbrændinger-
nesomfang.Dissefindesendvidereforenkelteår1kopi1PKSA18.

Oldentaksationerneer1sagensnaturforetagetskovvis,ogharderforumid-

delbartkunnetsamles1skovenheder(Grundtabel9),ogsomdetses,erræk-

kennogenlundekomplet.Udoverkrigsàret1659savneskundataforårene
1676og1678samtfra1682-83,dataksationerfordisseårikkefindes

blandtregskabsbilagene.Svineregistrenesopgivelsesmådeerderimodikke

heltkonsekvent,ogdetharderforværetnødvendigtatopdelederesdatai

togrundtabeller.IGrundtabel10sessáledesdeårligesvineindbrændinger
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pr.skovsamletpàskovenheder,og1Grundtabelllsammepr.gårdsamlet1

sogne.Forbeggetalrækkererenheden"fulde"eller"hele"svin.Ungsvin

regnesfor1/2oggrisefor1/4heltsvin.Endvidereertalleneafrundet.

Påetandetpunkterantalletafindbnandtesvin1.kkeganskekonsekventop-

givet.V1sseårersamtligeskoveogskovlodder
-

uansetejer
-

opført,

mensdetandrekunerkronensegneskove,derfigurerer1svineregistrene.
Tilsvarendeoplysesikke1alleåromindbrandingenpåenenærket,hvilket

dogkanskyldes,atensådanikkeharfundetsted.Foratgørematerialet

sanmenligneligtovertidhardetderforværetnødvendigtforalleårat

isolereindbrz-mdingenpåkronensalmindeligeskove(dvs.fraträckesåvel

frenmedeejeresloddersunenauærkerne),ogdissestørrelserangives1

Grundtabel10-11som"sum".Deteraltsåhvor1ntetandetnævnes,pådisse

"rensedetal"denforeliggendeundersøgelsebygger.

14.HolgerMunkregnermedhvert2.eller3.år(l955,s.141f),Svend

Gisselmedhvert3.(1968,s.66),AxelSteensbergmedhvert3.eller4.

(l982,s.122),V.J.Brøndegaardmedhvert3.,4.eller6.(I,s.286)og

AxelSabroemedhvert7.år(1966,s.54).EndeligregnerArentBerntsen

øjensynligmedoldenårhvert2.àr(jvf.Gandils.278).Hansætterihvert-

fald1sinlandgildetakst1brændsvinhvert3.årtil1skæppehartkornog

lsvin"nåroldener"t1l11/2skæppehartkorn(II,s.18l).

15.Itingbøgerneoptogesallesagsbehandlingensstadierfrastævningtil

domfældelse,mennaturligvisforekomfrifindelsesdonme,og1sådannetil-

fældevilenskovtyverisag1sagensnatur1kkegåv1deretilsagefaldsregi-
stret.Endelafde39%varvelsådannesager.Enstorfordelvedtingbø-

gerneer,udoverderesdetaljerigdom,atallegodsejeresf terefigurerer
1dem.Tilgengældgør"datidensomstændigesprogbrug..

.detvanskeligtat

trængeindtilsagenskerne"(Jexlev,s.l64).Detkanderforværesærdeles

sværtatforfølgeallesagerfrastzmmingt1ldom.Endvidereerderenpà-
faldende

-

ogtildelsuforklarlig
-

forskelmellemsagsantallet1deto

herrederstingbøger.IfølgeanvendteEDB-registreovertingbøgernesindhold

efter1665vardersåledesmellem1672og1685pà9år5sager1Nørreher-

red,pållår29sager1Sønderherredogpå8år5sager1Gedserb1rk.

T1lsvarendevarder1perioden1665-69ingensager1Nørreherredmod121

Sønder,og1ntettalerfor,atdenneskævhedskyldesreelleforskellemel-

lemdetoherredersskovbrugelleropklarings-apparater(antalskovbetjente
etc.).Lignendeskævhedersesnemligikke1sagefaldsregistrenesposter,og

enforklaringpåfamomenetkanvære,atudenretl1geforligspilledeen

størrerolle1Nørreherredend1Sønder(jvf.Jexlev,s.l69).Netopså-

danneforl1gkanogsåforklarede15%,derkuneropført1sagefaldsregis-

trene,menomdennefaktor1s1gselvkanforklareheleskævhedeneruvist,

1detforholdetmellemforligsindgåelseogretssagernetop1d:l.sseåreret

omdebatteretretshistoriskproblem(jvf.J.C.V.Johansensanmeldelseaf

FestskrifttilThelmaJexlev,Fortidognutid3421,s.72,1987).Alt1alt

gørdisseusikketervedtingbogsmaterialetdogdetteuegnett11

enegentligstatistiskbearbejdning,ogdetsoftemalendebeskrivelserskal

derfor1detfølgendekunbruges1enkvalitativanalyse.

Sagefaldsregistreneudgøretsærdelesensartetmateriale.Deoplyserden

dømtesnavn,forseelsensartsamtdommens/bødensstørrelse,men1modsæt-

ningtiltingbøgerneindeholderdesomhovedregelkundataomkronenssko-

ve.Idetilfælde,hvorsagerne1tingbøgernesesatværeførttildomfæl-

delse,erdestortsetaltidfundet1sagefaldsregistrene.Forudeninde-

holderdisseogsåalletilfældeafforlig,såledesatdemåansesforegne-

detilatg1veetkompletbilledeafdeopklaredeskovforbrydelser.



245

I.-"OR'1'EG.NELSEOVERFALSTERSSKOVE1652
-

1685.

Indledning.
Stednavneneidenfølgendetopografiskordnedeoversigthenvisertilloka-

l1teter,der1kildanaterialetoptrædersomskov
-

entenvedatværeolden-

takseredeellervedatfigurere1brænde-ellergexmtøxmnerudvisninger.Her-

affølger,atlistenikkekangørekravpåatværeudtøimnende,idetder

formentlighareksisteretendelmindrerisogkrat,somikkeernævntide

anførtekilder.

En*efternavnetangiver,atdenpågældendeskovvedentalreferencetil

dennefortegnelsessognevisenumreernavngivetpåderekonstrueredekort

(figur23-25).Detskerdogkun,forsåvidtsomdetharværetmuligtatlo-

kaliseredenpàgældendeskov,hvorenbyharflerenavngivneskove.Ental-

angivelse1parentesrefererertilskovensplacering1en"skovenhed",over

hvil.ke,dersomafslutninggivesenoversigt.

Oplysningerneomalderogvegetationer,hvorintetandetnævnes,hentet1

Matriklen1682:Eng-skov-oggræningstaksationerne,samt1deårligeud-

visningsruller.Oplysningerneomplaceringimarkenstan1merendvidereien

deltilfældefraRtk3323.1l8,1730.Deltmeden/angivesførstskovtaksa-

tionen1M1662/64ogsidstdenstørsteårligeoldentaksation(hvordeter

muligtatudskilledatafordenenkelteskov)1undersøgelsesperioden
-

med

henvisningtildetrelevantelens-elleramtsregnskab1parentes.Enemær-

kerneergenereltikketakseretselvst-mudigt.Hvorderikkeeranførtdata,
kandetaltsåskyldes,atskoventakseredessammenmedandreskove.Havde

skovenandrelodsejereendkronen,anføresdisse.

Hvoringenafdeovennævnteoplysningerkendes,oplyseskunenkilderefe-

rencetilnawmeforekomsten.

NØRREHERRED

TINGSTEDSOGN:

1.Hannenov*
(21)DeltmellemTingsted,TåderupogListrup;takseressam-

menmedListrupHolt80/64(1655/56);ege-ogbøgeskov;navnpåHo1692:

ejerlavsgræmserneomkringskovenerusikre,menøjensynligikkesanmenfal-

dendemedgzænsernemellemdebyviseskovlodder;seDSXI,s.l90.

2.'råderupfangIHannenov;halvtgammelegeskovoghalvtungbøgeskov
-

underskovafhassel,tjørnogel;loddertilMariboklosterogNykøbing
hospitalsamtFlexmningUlfeldt.

3.'råderupTaske*
(12)Gamleege1TàderupTaskemark;-/4(1652/53);navn

GI:"'1'asken";ejerlavsgrænseharaltsågåetnordligere1SømpSkov;se

XI,s.193.
på
DS

4.KraghavefangIKlodskov(Øns1evsognnr.5).

5.Kragbave:NielsSnedkersVaxge(12)Noglefåegeogbøge.

6.KraghaveVestermark(12)Enlilleegelund.
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7.KraghaveØster-mark(12)Enlilleegelund.

8.ØverupHaveellerSkov*
(12)Halvtegoghalvtbøg,halvtgammelog

halvtung
-

underskovlidttjørn;1agerogeng;samnenmedSkrædderens

Vænge20/10(flereàr);loddertilpræsten1TingstedogNykøbinghospital;
navnpåGI:"ØverupKalvevænge".

9.SkzædderensVænge(12)Formentlig1Øverupbymark;egeskovudenun-

derskov;-/3(1668/69).

10.StubberupfangIKlodskov.

11.Stubberupmark(12)Rtk.224l.196;måskeidentiskmedSkinderris

(s.d.).

12.Flattehaven*
(12)IStubberupSlettemark;Halvtegoghalvtbøg

-

un-

derskovafhassel,tjørn,avnbøgogel;4svinsolden(Ml682);lodtilNy-
købinghospital;navnpåOriginal-IIogGI;seDSXI,s.190.

13.Skinderris(12)FormentligiStubberupbymark;ikketakseret;lodtil

Nykøbinghospital.

14.BruntofteHestehave(12)Bøgeskov;takseressammenmedB.Kildeskovog
Skov(s.d.);1agerogeng;navnpåGI.

15.BruntofteKildeskov*
(12)Bøgeskov,halvtgammeloghalvtung

-

under-

skovaftjørnoghassel;100/200sammenmedB.HestehaveogKirkeskov

(1653/54);lodtilNykøbinghospital;1agerogeng;VSK1772:"Kie1skov"

ogGIbebyggelsen"KeldskovHuse";seDSXI,s.l9logChr.Lissesmanu-

slcripttilFalsterundersøgelsen.

16.BruntofteKirkeskov(12)Gammelbøgeskov;loddertilpræsterne1Ting-
stedogNykøbingogNykøbinghospital;1agerogeng;seB.Skov.

17.Bruntofteskov*
(12)TakseressammenmedB.KildeskovogHestehave;

undertiden"B.Bøgeskov";navnpåVSK1772ogGI;Original-II:"Bøgesko-
ven".

18.BruntofteVester-ris(12)Tjørnekrat1bymarken.

19.RavnebæksSkov(12)Bruntofte;takseressammenmedBruntofteKildeskov

-/40(1658/59);ikkelokaliseret.

NørreLadegårdsenemærkerBestårafBandsbro,Kallehave,Ravnstrup,Kohave

ogStadagerEgeskov;140/378(1653/54)sammenmedNykøbingSlotsenemærke

(=Folehave,LindeskovogHegnet).

20.Bandsbro*
(27)Nr.Ladegàrdsenemærke;3/4bøgogl/4eg,3/4ungog

1/4gammel
-

underskovafnavr,avnbøg,hassel,elogtjørn;-/100

(1653/54);Ho1692:"Bandsbro";nu(H1818ogGI)Bangsebro.

21.Kallehaven*
(27)Nr.Ladegårdsenemærke;gammelbøgeskovmedunderskov

aftjørn;-/100(1653/54);navnpåSørensen1717.

22.Ravnstrup
*

(27)Nr.Ladegårdsenemærke;ungbøgeskovmedunderskovaf
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avnbøg,naver,hassel,elogtjørn;navnpåVSK1772:seDSXI,s.228;navn

efterdennedlagteRavnstrupby,Systoftesogn(DSXI,s.197).

23.Kohave*
(27)Nr.Ladegàrdsenenmrke;halvtungoghalvtgammelbøge-

skov
-

underskovafhassel,navr,avnbøg,elogtjørn;-/30(1653/54);navn

påvsx1772.

øNsI.E:v8001:

1.ØnslevEskebjerg
*

(15)-/5svinsolden(1661);egetræer1agerogeng;
oftesammenmedHilmerskov;navnpåVSK1772.

2.ØnslevKohave(15)Formentlig1bymarken.

3.Madeakovellerþÿû��h�s�l�e�v lhde*
(15)Ungegeskov

(Ml682);1agerogang;Ho1692:"Maderne".

4.

af

medunderskovafhassel;2

Hilnerskov*
(15)Ønslev;egeskov,halvtgammeloghalvtung

-

underskov

hassel;sanmenmedØnslevEskebjerg30/-;optræderoftesanmenmedØn-
slevEskebjergogLindstàlogkaldesundertidenØnslevHilmerskoveller

blotØnslevSkov(jvf.M1682);identifikationusikker,danavnetikkefin-

despákartografiskekilder.

5.Klodskov*
(20)DeltmellanKlodskov,KraghaveogStubberup;bøgeskov,

halvtungoghalvtganmel
-

underskovafawmbøg,hassel,elogtjørn;
600/700(1653/54);lodtilNykøbinghospital;navnpåHo1692ogalleføl-
gende;nu"NyKirstinebergStorskov"

-

NyKirstinebergoprettet1863(jvf.
TrapIV:3,s.935);seDSIX,s.l91.

6.KlodskovfangSeKlodskov.

7.BodehaveogBoderupRohave*
(12)Deltmellem

melskov,3/4bogog1/4eg
-

underskovvaftjørn
rear);1agerogeng;VSK1772:"BoderupSkov";
sammen1k1lder,ogdeterderfornæppekorrekt

ttækningafBoderupHave(såledesDSXI,s.l88);
derogejerlavsgrwmserusikkert.

8.ByskovHadaboll(15)Gunleegeoglidttjorn;
(jvf.Ho1692)sydvestforMadeakov,omendLngen

9.PileagerSkov(15)VedByskov;kendeskunfra

liseret.

STADAGERSOGN:

1.SundbyMark(9)Rtk.2244.196.

BoderupogBruntofte;gam-

oglidthassel;-/16(fle-
detonavneoptræderofte

atBodehaveerensanlnen-

forholdetmellemskovlod-

formentligdelafMaderne

kortharskovsignaturder.

enkeltekilder;ikkeloka-

2.SundbyNorreskov(9)DelafSundbyskov(s.d.).

3.SumbySkov*
(9)2/3bøgog1/3eg

-

underskovafhasselogtjorn;
100/150(1653/54);lodtilpræsten1stadager;navnpåvsx1772.

4.StadagerEgeskov
*

(15)Stadagergårds(Nr.Ladegárds)enenærke;2/3bog
og1/3eg

-

underskovafnavr,avnbøgogskovabild;-/30(1653/54);navnpå
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Ho1692-k.

5.DronningensHave*
(15)Stadagergårds(Nr.Ladegàrds)enemærke;egeskov,

3/4gammelogl/4ung
-

underskovafhassel;sammenmedLindstål(s.d.)
-

/26(1669/70);dennordligstedelpàVSK1772angivetsomeng
-

Ho1692

lagttilgrund;navnpåVSK1772;målangivetiRtk333.18,1719passer

ikketilnogenafkortene;hangiflg.Rtk.3323.118,1730sammenmedLind-

stål,oglå"langsstranden";seDSXI,s.l88f.

6.Lindstål*
(15)Stadagergàrds(Nr.Ladegårds)enenærke;egeskov,3/4

gammelog1/4ung
-

underskovafhassel;takseressammenmedDronningens
Have(s.d.);navnpåHo1692-koncept:"Lindestol";nuLingstål(GI).

NØRREKIRKEBYSOGN2

1.NørreKirkebyGærderis(ellerGederis)
*

(10)Gammelegeskovmedunder-

skovaftjørn;4/3(1671/72);iagerogeng;lodtilKommunitetet;GI:

"Jerris"
-

seDSXI,s.190,jvf.MB576:"Jerrismarck"og"Gierisager".

2.NørreKirkebyLidenRisFormentl:Lgidentiskmedovenstående.

3.NørreKirkebySkov*
(10)10/10sammenmedNebøllefang(flereàr);ege-

ogbøgeskoviagerogeng;navnpåGI.

4.Brandehave(10)Nr.Kirkeby;gammelege-ogbøgeskov
-

underskovafhas-

selogtjørn;lodtilpræsteniSundby;optrædersjældent;ikkelokalise-

ret.

5.BannerupRosenlund*
(10)DeltmellemB.ogRavnstrup;halvtbøgog

halvteg,3/4ungog1/4gammel
-

underskovaftjørn;4/4(flereår);på
agerogeng;ikkepåHo1692menpåVSK1772(lagttilgrund);ikkenavnpå
kort.

6.NebølleKohave(10)HalvtegoghalvtÖØQ,halvtganmeloghalvtung

underskovaftjørn;formentligdelafNebølleskov(s.d.).

7.NebølleMark(10)Rtk.2244.l96.

8.NebølleSkov
*

(10)Halvtegoghalvtbøg,halvtganmeloghalvtung
-

underskovafhasselogtjørn;TakseressammenmedNr.KirkebySkov;GI:

"NebøllegàrdsSkov".

9.LomnelevMark(7)Rtk.2244.l96;egetræer.

10.LoumelevSkov(7)-/2(flereàr);sekapitel3.

ll.LonmelevVesterris(7)Træerimarken;3svinsolden(Ml682);måske

identiskmedovenstående.

12.RavnsixupHave(10)Ibymarken;måskeidentiskmednedenstående;-/10

(1656/57).

13.RavnstrupNørreskov(10)IRavnstrupNørremark(ogsåkaldetSkovmark);
halvtegoghalvtbøg,2/3ungogl/3gammel

-

underskovafhasselog

tjørn.
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BRARUPSOGNS

1.BrarupKallehave(7)Formentlig1bymarken.(s.d.).

2.BrarupKirkeskov(7)FormentligdelafBrarupSkov?

3.BrarupKohave(7)Formentlig1bymarken.

4.BrarupSkov(7)6/-;påHo1692vistsomskov
-

påVSK1772og0rig.I
someng;ege-ogbøgeskov;bebyggelsesnavnet"BrarupStubbe"(GI)tyderpå
tidligereskovbevoksning(jvf.Houkens.224).

5.BrarupSundskov(7)20/-;uklarthvorvidtder1kilderneskerenfor-

vekslingmedAlstrup(!)sundskov,derervæsentligtbedredokumenteret;de

toskoveoptræderdogafogtilsammen,såderermåsketaleomBrarupslod

idenne.

6.AlstrupKohave(8)optrædersammenmedA.Sundskov(s.d.).

7.AlstrupLillemarkskov(8)Gammelegeskov
-

underskovafhasselog

tjørn;oftestsammenmedA.Sundskov(s.d.)

8.AlstrupSkovenge(el.Skovende)
*

(8)Egeskov,halvtungoghalvtgammel
-

underskovaftjørn;16/401ncl.LillemarkSkov(1654/55);påallekort

blandeteng-ogskovsignatur;grænseroptilKippingeMark(jvf.Rtk.

333.l8,l7l9);påOr1g.Inavnet"Skov-Enghaver".

9.AlstnlpSundskov*
(8)Bøgeskov,halvtungoghalvtgammel;20/80incl.

KohavenogBørshøj(1653/54);påHo1692meremarkantskovsignaturendpà
VSK1772,hvordenblandesmedeng;strækkersiglangsstranden(jvf.
Rtk.333.18,1719).

10.Børshøj(8)Alstrup;mellemSundskovogSkovenge(Rtk.3323.ll8);op-

trædersjældent.

ll.LundbyKirkeskov(7)Formentligpàbymarken;gamleegestumpermedun-

derskovaftjørn;8/8(1653/54).

12.LundbySønderskov(7)ikkenavnpåkort,hvorforidentifikationusik-

ker;takseressammenmedMortensskov(s.d.).

13.LundbyVesterris(7)Tjørnelcat1bymarken.

14.Mortensskov(7)DeltmellemLundbyogStadager;2/3N59091/3eg
-

un-

derskovaftjørn;sammenmedLundbySønderskov10/20(1653/54);1agerog

eng;hverkenskovsignaturellernavnpåkartografiskekilder1detområde

påejerlavsgrænsenmellemLundbyogStadager,hvorskovenmåhaveligget;
derfor:Lkkesøgtrekonstrueret.

KIPPINGESOGN:

ingenskov
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VÅLSES%N:

1.VålseKildeskov*
(1)DelafValseVesterskovogikketakseretselvstæn-

digt;navnpåÆ0;GI:"Kildemaden"formentligskovrest.

2.VålseResle*
(2)Ungegeskovmedunderskovafhasselogtjørn;90/80

(1652/53);navnpåHo1692;seDSXI,s.l92.

3.VålseVesterskov*
(1)3/4egog1/4bøg,halvtgammeloghalvtung

-

underskovafhasselogtjørn;150/70(1652/53);navnpåVSK1772:"Vaaelse

Skove";seDSXI,s.193f.

NØRREVEDBYSOGN:

1.NørreVedbySkov*
(3)Gammelbøgeskovmedunderskovaftjcprn;takseret

sammenmed"gamlehave"10/80(1653/54);loddertilpræsterne1Stubbekø-

bingogNr.VedbyogtilMaribokloster;navnpåGI;detskalbemærkes,at

skovstzdmingenmellemOrehovedogNr.VedbykunfindespåI-lo1692ogsåle-

deshellerikkepåJensSørensenskortoverKippingeVigfra1691(figur
26),mensOr1g.Iharengsignatur1detteområde;dimensionerne1xl1/2

fjerdingvej1Rtk.3323.118passerderimodgodttilHo1692.

2.EgelevSøndermark(10)Tjørnekratmednoglefåege,derikkegiverol-

den.

3.OrehovedSkov*
(3)12/18(1671/72);ege-ogbøgeskov;navnpåGI.

4.LilleHovedskov(3)DelafOrehovedSkov;påagerogeng(jvf
_Rtk.

333.18,1719);Egeskovmedunderskovaftjørn,ask,naver,elogelm;7

svinsolden(M1682).

NØRREALSLEVSOGN:

1.NørreAlslevStorskov*
(4)Bøgeskov,3/4garmnelog1/4ung

-

underskov

afnavrogtjørn;16/120(1653/54);loddertilpræsten1N.Alslev,Maribo

kloster,Orebygàrd,Kommunitetet,MarkorRodsteenognogleselvejere;på
Ho1692nogetnordligereudstrækningendpåVSK1772

-

Ho1692lagttil

grund;GI:skovrestvedHolgershàbvestfordennuværendeskov;navnpàVSK

1772.

2.NørreAlslevØsterskov
*

(4)Ungbøgeskovmedunderskovaftjørn;takse-

ressammenmedRavnsoSkov(s.d.);loddertilpræsterne1NørreAlslev,
LillebrændeogGundslev,Kommun1tetet,Orebygàrdsamtnogleselvejere;pla-
ceretmellemN.AlslevStorskovogRavnsøSkov(jvf.Rtk.333.l8,l7l9);1

agerogeng.

3.RavnsøSkov(4)Bøgeskov,halvtgammeloghalvtung
-

underskovaf

tjørn;san1menmedNr.AlslevØsterskov10/50(1658/59);navnetikkepåæl-

drekartografiskekilder,menRtk.333.18,1719meddeler,atskovenstræk-

kersigfraAlslevSkovtilstranden;GI:"RavnsøSkov".

4.RavnsøVesterskovDelafRavnsøSkov(s.d.)

5.RavnsøØsterskovDelafRavnsøSkov(s.d.).
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TORKILSTRUPSOGN2

1.TorkilstrupSkov*
(16)SammenmedMagleholm(s.d.);16/80(1653/54);

optræderoftestsanmenmeddenne.

2.TorkilstnrpØstermark(16)Endelgamleellemoser;M1682.

3.Magleholm
*

(16)Torkilstrupgård;bøgeskov,halvtganmeloghalvtung
-

underskovafelogtjørn;takseressammenmedSullerupSkov(s.d.);optræ-
deroftesomenenhedmedSullerupfangogTorkilstrupSkov;navnpåGI;se

DSXI,s.191.

4.Bozreskov*
(11)DeltmellemGundslevmagleogSkerne;halvtbøgog

halvteg,3/4ungog1/4gammel
-

underskovaftjørn;10/12(flereår);lod

tilMaribokloster;trækkersigpåVSK1772længeremodøstendpåHo1692
-

førstnævntelagttilgrund;navnpåÆ01782.

5.GundslevmagleSkov*
(14)Ungbøgeskovmedunderskovafhassel,tjørnog

el;40/120(1653/54);loddertilpræsterneiTorkilstrupogNykøbingsamt

Maribokloster;navnpåGI.

6.Tårupmark(16)Rtk.2244.196:bøgetræer.

7.TàrupRis(16)Formentlig1bymarken;sanmenmedLillebnmdeRis6/2
(flereår).

8.TårupSkov(16)2/3ÖØQ091/3eg
-

underskovaftjørn;-/8(1653/54);
lodtilFlemingUlfeldt,MariboklosterogNykøbinghospital;ikkevistpà
Ho1692menpådesenerekort;nevnpåGI.

9.SullerupLillebøg(14)Ungskovmedunderskovafhassel,tjørnogel;

4/4(flereår);optrædersammenmedGundslevmagleSkov,bl.a.LR1656/57;
aleneidentificeretpådettegrundlag.

10.SullerupSkov*
(16)BestårafSullerupBøgeskov,S.Lillebøg,S.Nørre

Holt,ogS.Rud;halvtgammeloghalvtung
-

underskovafeloglidttjørn;
sammenmedMagleholm(s.d.)16/20(flereår);iagerogeng;påbådeHo

1692ogVSK1772blandetskovogengmellemSullerupogLillebrænde;navn

påGI.

11.SullerupØstermark(16)Rtk.2244.196.

12.DukkerupSkov(16)Egeskovognogleellemoserialletrebymarker,
halvtganmeloghalvtung;-/4(1658/59);somAlgestrupSkov(s.d.);lod

tilNykøbinghospital.

13.SkørringeHessel*
(14)Bøgeskov,halvtungoghalvtgammel

-

under-

skovafhassel,elogtjørn;6/20(flereår);navnpåVSK1772.

14.SkørringeHestehave*
(14)Ikketakseret;navnpàVSK1772.

15.SkørringeKirkeskov(18)Skørringegàrdsenemærke;formentligdelaf

Østerskov;bøgeskov,halvtganmeloghalvtung
-

underskovafhassel.

16.SkørringeMark(18)Rtk.2241.196;bøgetræer.



252

17.SkømringeØsterskov
*

(18)Skørringegàrdsenenmrke;bøgeskov,halvt

gamneloghalvtung
-

underskovafhassel,elogtjørn;90/20(1656/57)

sammenmedS.markogKirkeskov;navnpàVSK1772;seDSXI,s.23O.

GIHDSLEVSOGI:

1.GundslevNørrenark(5)Lilletjørnekrat.

2.SortenHestebave*
(6)Gamleegestumpermedunderskovafhassel;-/4

(1652/53);:Lagerogeng;navnpàVSK1772:"Sodse-have";seDSXI,s.192

f.

3.SortsøMellemnark(6)tjørnogel.

4.SortsøSkovFormentligSortsøbyspartiFarnæ;ikketakseret.

5.SortsøVestenuark(6)Hassel,tjørnogel.

6.I-'arnæs*
(5)DeltmellemHavnsø,SortsøogSkovby;bøgeskov,halvtgam-

meloghalvtung;10/160(1653/54);strækkersigpåHo1692længeremod

sydøstendpåandrekort
-

dettelagttilgrund;enopmåling"fravesttil

stranden"1719(Rtk.333.18)angiverskovenslængdetil4192alen,hvilket

understøtterHo1692;skovenvestforF.erikkepåHo1692menpåandre

kort
-

velendelafF.:navnpáVSK1772ogGI;seDSXI,s.l89f.

7.SkerneBorzeskov*
(11)SkernespartafBorreskov(Torkilstrups.nr.4).

L ESOGN:

1.LillebraxdeSkov*
(16)Bøgeskov,2/3ganmelog1/3ung

-

underskovaf

hasselogel;36/150(1653/54);lodtilpræsteniLillebrændeogNykøbing

hospital;vedr.placeringseAlgestrupSkov(Maglebrændesognnr.5).

2.BarupHave*
(6)4/10svinsolden(1653/54);kunpåHo1692;påagerog

eng;ikkenavnpåkort.

3.BarupMelleumark(6)Lilleegekrat.

4.Tvedegàrdsmark(17)Lidthasselogtjørn"dogikkesámegetsomhanbe-

høvertilsitgærdsel"(Ml682);formentligresterneafnedenstående.

5.Tvedeskov*
(17)DennordligstedelafskovenitrekantområdetLille-

brænde-Fjendstrup-Tvedegàrd;-/12(1653/54);seAlgestrupSkov(Maglebræmde

sognnr.5).
_

MBGLEBRÆNDESOGN:

1.MaglebrzxdeHestehave
*

(16)Ibymarkenevt.sydforbyen,hvorVSK1772

angivereng,oghvorGIviser"Maglemose"mednogenttæbevoksning.

2.StangerupSkov(23)Bøgeskovmedunderskovaftjørnibyensøstremark;

lodtilMaribokloster;4/4(flereår);navnpåGI.

3.AlgestrupEgemose(16)Rtk.2244.196.
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4.AlgestzupNørnelnrk(16)Gamleegestumper.

5.algestrupSkov*
(16)Gammel,halvtegoghalvtbøg;2O/24(1681/82);lod

tilBendixBlane;kendeskunfraHo1692ogfraskovreeterpåVSK1772
-

del
afskoven1trekantområdetF_1endstrup-Lillebrauds-'l'vedegård,afhvisop-

dyrkningdererspor1formafindgærdedeengarealerogsmåjordlodderpå
hhv.Or1g.IogH1818;1agerogeng;navnetikkepåkartografiskekil-

der;dennuværendeLlselundskovligger1cmràdet;bebyggelsesnavnet'Skov-
huse"(GI).

6.Rigelskov(14)Algestrup;optrædersanllenmedAlgestrupSkov1PKSA18,
16737Rejlskov(GI)(H1818:Re1lSkou,Rtk.3323.1l8,1730:"Reels")idag
endelafSkorringeHestehave;ikkelokaliseret.

7.Engelskov(17)Fjendstrup:udgørsammenmedKrogstvedFjendsirupskov,
s.d.

8.Krogstved(17)Fjendstrup;udgørsammenmedEngelskovFjendstrupskov,
s.d.

9.Fjendstrupskov(17)BestårafEngelskovogKrogstved;gammelbøgeskov
medunderskovafhassel,tjørnogel;30/80(1653/54);loddertilpræsterne
1Stubbekøbing,ÅstnxpogFalkerslev;1agerogeng;vedr.lokaliseringse

Algestrupskov
-

1kkenavnpåkartografiskekilder.

þÿ�Eû��(�I�I�.�S�'�I�'�R�U�P�S�O�@�:�'

1.EskilstrupHestehave(14)FormentligidentiskmedEskilstrupSkov

(s.d.).

2.EskilstrupSkov*
(14)Gamnelegeskov;10/-;lodtilpræsten1Eskil-

strup;`navnetfindesikkepåkartografiskekilder,mendaskovenlåsydfor

byen,kandetværedenviste.

3.EskilstrupSøndernark(14)Rtk.2244.196.

4.Ovstnxpmark(14)OftesanlnenmedEskilstrupSkov;8/20(1654/55).

5.Ovstzup(Bøge-)Skov"
(14)Ganmelbøgeskovmedunderskavafhassel,el

og11dttjørn;50/110(1658/59)sammenmedKvindet;loddertilpræsterne1

EskilstrupogTingstad;naxmpåHo1692.

6.Kvindet*
(14)Ovstrup;takseresSERIE!!medOvstrupSkov;navnpåHo

1692-koncept;seDSXI,s.226.

7.SørupFrændehave(13)Gammelegeskov;seSørupSkov;seDSXI,s.19O.

8.SerupFzllesskov(13)Gammelbøgeskovmedunderskovafhassel,tjørn,
avnbøgogel;lodtilpræsten1Tingstad;seSetupSkov.

9.Søruplhrk(13)Rtk.2244.196:egetræer.

10.Sørupskov(13)BestårafSerupFællesskovogS.FnmdehavesamtStok-
keskov;18/30(1653/54);ege-ogbøgeskov;navnepåOr1g.I;uvist,hvilken
afdisse,somGI:'skovlundegàrd'vestforbyenerreliktefter.
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11.Stokkeskov(13)Sørup;ganuælskov,halvtegoghalvtbøg;-/3

(1670/71);erendelafSørupSkov(s.d.).

sørmnnx-mmm

ÅSTRUPsoGN:

1.Su dskov*
(19)DeltmellemÅstrupsognsbyerogBonnet;sammenmedHes-

næs600/700(1653/54);navnpàH1818
-

påVSK1772:"ØstreSkove";seDS

XI,s.229.

2.Hesnæs*
(19)SammenmedSundskovdeltmellemÅstrupsognsbyerogBøn-

net;takseressammenmedSundskov;optræderaltidsomenenhedsammenmed

Sundskov(s.d.)
-

formentligdendelafskoven,somliggernærmestbebyg-

gelsenafsammenavn.

3.Hyldeholten(19)DelafSundskov(s.d.):ikkelokaliseret.

HORBELEVSOGN:

1.BregningeSkov(25)OptræderaltidsammenmedPoulskov(s.d.);disseto

tilsannen120/200(1653/54);bøgeskovmednavr;loddertilMaribokloster,

Nykøbinghospitalogpræsten1Horbelev;navnpåVSK1772.

2.Poulskov(25)Bregninge;takseressammenmedBregningeSkov,somdenal-

tidoptrædersammenmed;bøgeskovmednavr;lodtilMaribokloster;seDS

XI,s.227;ikkelokaliseret.

3.SønderGrimmelstrupSkov*
(24)20/40sam enmedEgetHegnet(1653/54),

somdenofteoptrædersammenmed;lodtilpræsteniÅstrup;iagerogeng;

omfatterformentligskovloddernesåveløstsomvestforbebyggelsen.

4.Særslevholt*
(25)Særslev;250/200(1677/78)sammenmedBonnetSkov;

navnpåHl8l8;SærslevsskovfangsesatliggeindenforBønnetsejerlavs-

grænser.

5.Luphaven(23)Særslev;nævnesbl.a.iAR1674/75,menforekommeriøvrigt

sjældent;1agerogeng.

6.NørreTåstrupLund(23)-/14(1653/54);bøgeskov;lodtilBendixBlome;

iM1682"Lundemark"ogpåGIbebyggelsesnavnene"Lundebro"og"Lundeskov-

gård"(jvf.ogsåDSXI,s.226).

7.SkjoltrupSkov*
(25)90/130(1653/54);bøgeskovmednavr;loddertil

BendixBlomeogpræsteniHorbelev;l772:"SkiøtterupSkov".

8.SkjoltrupVænge(25)Rtk.2244.l96;iagerogeng;navnpåHl8l8;nav-

netgårformentligpåhelebyenstilliggendejvf.HalskovVænge.

9.MeelseSkov(25)130/140(1653/54);bøgeskov;navnetoptræderikkepå
kortmenofteisammenhængmedBregningeogKarlebySkov.

10.HalskovAskehave(25)Ibymarken;navnet"askehave"kendesidagfra

AskehavevedKorselitse(GI),ogrefererertiltræartenask(jvf.Houkens.
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335f).

11.HalskovVange
*

(25)-/2(flereår);iagerogeng;navnpåGI,men

ikkekontinuitet;1det17.århundredebetegnedenavnetheleejerlavet
(Fritzbøger1987).

12.BonnetEnemærke*
(25)Bønnetgård;erikkemereenemærkeitekniskfor-

stand;takseressammenmedSæzslevholt(s.d.);bøgeskovmednavr;navnpå
VSK1772.

FALKERSLEVSOGN:

1.FalkerslevErtesnare*
(24)-/2(flereår);bøge-ogegeskowiflg.M

16821FalkerslevSøndermark;navnpåGI;ikilderneoftestiformen"Atte-

snabe"
-

"snabe"betyderhjørne(f.eks.afenmark),jvf.Holsøe,s.234.

2.TruelstrupSkov(24)-/3;1agerogeng;lodtilNykøbinghospital;ikke

fundetpåkartografiskekilder;placeringusikker.

3.VirketHave(22)TakseressarmnenvirketHolt(s.d.)ogoptrædersomre-

gelsammenmeddenne;ege-ogbøgeskov;lodtilFlemmingUlfeldt.

4.VirketHolt(22)6/4(flereår)sammenmedV.Have;1agerogeng;påHo

1692meresamletskovsignaturendpåVSK1772
-

førstnævntelagttilgrund;
navnpåVSK1772:"VirketsHo1ter";ikkemuligtatbestemmegrænsenmellem

havenogholten;1ejerlavetsvestligstehjørneerdelafHannenov,1hvil-

kenVirketikkehavdedel;gzænsedragningenderforusikker.

HORREBYSOGN:

1.EgetHegnet
*

(24)Formentlig1skovområderneøstforHorrebyLyng;
20/40(1653/54)sarmnenmedS.Grimmelstrupskov;loddertilprovsteniSøn-
derherred,præsten1ÅstrupogAstrupkirke.

2.`EgetLangeng
*

(24)6svinsOlden;ege-ogbøgeskov1agerogeng;navn

påVSK1772:"Langene"(sic).

KARLEBYSOGN2

1.KarlebyHave(26)formentligibymarken.

2.KarlebyNørremark(26)Præstensagerlod:1/8svinsolden(M1682).

3.KarlebyPræstehave(26)IKarlebySønderris(s.d.).

4.KarlebyRis(26)SeKarlebySønderris.

5.KarlebySkov(26)100/130salmnenmedTunderupSkov(1653/54):bøgeskov
mednavr;navnpåVSK1772.

6.KarlebySønder:-is(26)Ganmelegeskovogtjørnekrat;formentlig1bymar-
ken;-/3(1653/54).

7.DeltzerRis(26)EgetræerpåKarlebyMark(jvf.M1682,Rtk3323.118og
detmodernegårdnavn"Deltzehø_']"(GI));tilpræsten1Karleby;1svinsol-
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den(M1682).

8.Favrbolt(26)Formentlig1KarlebyMark;tilpræsten1Karleby;omet

FavrholtpåListrupfangseDSXI,s.224ogLolland-Falsterskeherreds-

bøger
....s.53.

9.'mnderupmarkogHolm(26)Rtk.2244.l96:ege-ogbøgetræer.

10.'runder-upSkov(26)TakseretsalmenmedKarlebySkov(s.d.);bØ9eskov
mednavr;navnpåVSK1772.

NØRREØRSLEVSOGN:

1.NørreØrslevmrk(30)Rtk.2241.196;ege-ogbøgetræer;måskeidentisk

mednedenstående.

2.NørreØrslevSkov(30)4/6(1653/54);lodtilFlemm:LngUlfeldt;ege-og

bøgeskov1agerogeng;engsignaturpåbådeHo1692ogVSK1772:1M1682

takseretsammenmedHorsemoer;ikkenavnpåkartografiskekilder.

3.Eorsemoer(30)INr.Ørslevsogn;optræderaltidsannenmedNr.Ø.skov;

GI:"Horsemor";befindersigsydforHullebæk1Systofteejerlav?grænse-

dragningenstærktusikker;seDSXI,s.l96ogHjelholtI,s.38Onote.

4.Lintrupfang(21)ListrupslodpåHannenov;formentligidentiskmedne-

denstàende.

5.ListrupHolt(21)Takser ogoptræderaltidsammenmedHannenov;"eren

tyndogsmalstrixnmelskovunderagerlodderlangsmedHannenovskovgærde"

(Rtk.3323.118);ikkevistpàrekonstruktionenpågrundafusikreejerlavs-

gramser.

6.BellingeHave*
(28)Korselitsesenenezrke;M1682.

7.Løjevrå
*

(28)Bellinge,Korselitsesenemærke;-/3(flereàr);navnpå
Ho1692-koncept.

SØNDERKIRKEBYSOGNI

1.SønderKirkebySkovSeOrupSkov(Idestrupsognnr.10).

2.EgebjergSkovSeOrupSkov(Idestrupsognnr.10).

3.Bjerrenose(32)Rtk.224l.l96;Formentligt1lBjerregård,Sdr.Kirkeby

sogn:-/8(1671/72);navnpåHo1692;egetræer1agerogeng.

SQÉDERBLSLEVSOGN:

1.SønderAlslevStrandskov(35)-/6(1681/82);ege-ogbøgeskovmednavr

1agerogeng;navnpåVSK1772.

KorselitseenelmxkeBestårafBellingehave,Teglskov,Tromnæs,Kirkeskov,

RisenogLøjevrà(s.d.);440/243(1653/54).

2.Teglskov
*

(28)Korselitsesenenærke;samnenmedTromnæs-/200
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(1653/54);navnpåHo1692-k("T1lsskou").

3.Trains*
(28)Korselisesenemærke;takseressammenmedTeglskov;navn

påVSK1772.

4.Kirkeskov*
(28)Korseliisesenemærke;-/10(flereàr);navnpåHo1692-

koncept.

5.Mølleskov
*

(28)Korselitsesenemærke;navnpåVSK1772.

6.Risen*
(26+28)Delviseneuærke;deltmellemKorselitseogKarleby;Kar-

lebyRistakserettil4sv:Lnsolden(flereår);navnpàHo1692-koncept:
"Riseme"og"KarlebyR1se".

SYSTOFTESOGN2

1.SystofteSkov(29)20/40(1653/54)sammenmed'HullebdcSkov;loddertil

præsten1Nykøbing,Kommunitetet,NykøbinghospitalogMaribokloster;navn

påVSK1772.

2.HullebækSkovellerHave(29)OptræderoftestsammenmedSystofteSkov;
loddertilkommunitetet,præsten1NykøbingogMaribokloster;-/6(ind-
brændt)(1653/54).

3.Bjør-upHave(31)4/3_svinsolden(flereár);bøgeskovmednavr;ikkepå
Ho1692menpàdesenere(VSK1772lagttilgrund);VSK1772:"B1ørupHa-

vel!

IDESTRUPSOGN:

1.IdestrupSkov(33)TakseretsanmenmedHellerupSkov(s.d.);navnpåGI.

2.HellerupSkov(33)Ege-ogbøgeskov;takseressammenmedIdestrupfang
40/60(flereàr);loddertilpræsten1IdestrupogNykøbinghospital;navn

påHo1692;seDSXI,s.19Bfog225.

3.SønderVedbySkovellerHave(33)30/60(1653/54);ege-ogbøgeskovi

agerogeng;loddertilpræsterne1StubbekøbingogNykøbingogNykøbing
hospital;formentligplaceret1skovomrádetnordforHellerupogIdestrup
Skove,hvornubebyggelsesnavnet"BrændteEge"vidneromentidligereskov

(jvf.TrapIV:3,s.966ogSkovindberetningertilStednavneudvalget).

4.UlslevSkov(36)20/20(1655/56);mageskiftetfraKMtilNykøbinghos-

pital(Rtk.3ll.l01);egeskov;kunegentligskovsignaturpáHo1692
-

på
VSK1772engsignaturmednavnet"KongeSkoven";enesteskov1nærhedenaf

Ulslev.

5.SildestrupSkov(34)-/3(1655/56);ege-ogbøgeskoviagerogeng;

skovsignaturpåVSKmenikkepåHo1692
-

førstnævntelagttilgrund.

6.TjzrebyKrat(34)Formentligimarken.

7.Tjærebymark(34)Rtk.2244.196:egetræer.

8.TjærebyØsterris(34)Ege-ogbøgeskovibymarken;2svinsolden
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(1655/56).

9.KringelborgSkov*
(29)2svinsolden(M1682);lodtilNykøbinghospi-

tal;navnpåVSK1772.

10.Orup(,EgebjergogSønderKirkeby)Skov*
(32)30/18(1681/82);ege-og

bøgeskoviagerogeng;optræderaltidsammen;eksistensenafbebyggelses-
navnet"EgebjergTvede"(GI)sydøstfordennuværendeOrupskovbestyrker
VSK1772:Langivelsenafskovensstørreudstrækningendidag

-

dogeksiste-

rededettenavnalleredepåM1682stid(jvf.DSXI,s.210).

Nykøbingslotsenamarke(=Sønderladegårds)bestårafLindeskov,Folehave

ogHegnet.

10.Lindeskoven*
(27)Nykøbingslotsenemærke;-/60(1653/54);iflg.

tingsvidne16621/3eg(bilagtAR1662/63);navnpåHo1692.

11.Folehave*
(27)Sdr.Ladegårdsenemærke;navnpåHo1692-koncept.

12.Hegnet
*

(27)Nykøbingslotsenemærke;iflg.tingsvidne16621/3eg

(bilagtAR1662/63);navnpåHo1692.

GEDSØRBIRK

VÆGGERLØSESOGN:

1.RabjergSkov(38)Ikketakseret;iagerogeng;navnpåGI.

2.BøjetSkov(38)Ikketakseret;iagerogeng;navnpàGI.

3.MarrebækSkov(39)8/6(1681/82);ege-ogbøgeskov;navnpåVSK1772.

4.HasseløSkov(37)20/20(1654/55);ikkenavnpåkartografiskekilder;

iflg.tingsvidne1671(PKSA12)"bøgeskovsamt3egeholter,derikkebærer

olden".

5.FlatøSkov(37)Øenharikkeskovsignaturpåkendtekort;-/11
(1671/72).

SKELBYSOGN2

1.StavrebySkov(40)SammenmedFiskebækSkov5/4(flereår);ege-ogbø-

geskoviagerogeng;figurererikkepåHo1692,menpåVSK1772doguden

navn;grænseriflg.Rtk.22l5.l64,1718optilFiskebækSkov.

2.FiskebdcSkov*
(40)TakseressammenmedStavrebySkov(s.d.);ege-og

bøgeskoviagerogeng;navnpåVSK1772.

GEDFSBYSOGN2

1.GedesbyHejdeskov
*

(41)Formentliglilleegebevoksningetstedpåover-

drevetellernavnfordenfaktiskskovbevoksededelaf"Gedesskov"?.Idet

forledet"hejde"hentydertilopelskriingafungskov(jvf.kapitel3),kan

skoventænkesatværedéntræbevoksningioverdrevetsnordøstligedel,der
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sespåVSK1772,oghvorImhenholdsvisOrig.Iharnavnene"Egesko1en",
"Arnevænget"og"Skovvænget",afhvilkedeboførstesvarergodt1:11den

kendsgerning,atdeGedesbymaxd1167Oernenetopplantedeungeege.

2.Gedesskov*
(41)-/16(1656/57);1655/56takserettil150svineolden,

mendernåformentligværetaleomensammenblandingmedgramningstaksetio-
nen(svinpågz'æs);lodtilpræsteniGedesby;Ho1692viserskovsignatur
påpyntenmensVSK1772viserskovsåvelhersom1overdrevets:nordøstlige
hjørne(jvf.ovenfor);7kaldesofteblotGedesbyskov;iflg.Rtk.3323.l18

"etlidetstykkeskovpådensendtekant";navnpåSørensen1717:"Skoven"

ogpàVSK1772.
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SKOVDIHEDER.

l.VålseKildeskovogVesterskov.

2.VålseResle.

3.Nr.Vedbysognsskove:Ege1ev_Søndermark;Gåbensemark;LilleHovedskov;

Nr.VedbySkov;OrehovedSkov.

4.Nr.AlslevsognsSkove:Nr.AlslevStorskovOgØsterskov;RavnsøSkov.

5.DelafGundslevsognsskove:Farnæs;GundslevNørremark.

6.DelafLillebrændeogGundslevsognesskove:BarupHaveogMellemmark;

SortsøHestehave,Vester-ogMellemmark.

7.DelafBrarupogNr.Kirkebysognesskove:BrarupKallehave,Skovog

Sundskov;LcmmelevMark,SkovogVesterris;LundbyKirkeskovogSønderskov;

Mortensskov.

8.Alstrupskove:Børshøj,Kohave,LillemarkSkov,SkovengeogSundskov.

9.SundbySkovogmark.

10.DelafNr.Kirkebysognsskove:BannerupRosenlund;Brændehave;Nebølle

Kohave,MarkogSkov;Nr.KirkebyGærderisogSkov;RavnstrupHaveogNørre-

skov.

11.Borreskov.

12.DeleafTingstadogØnslevsognesskove:BodehaveogBoderupKohave;

BruntofteHestehave,Kildeskov,KirkeskovogVesterris;Flattehave;Niels

SnedkersVænge;KraghaveØster-ogVestermark;RavnebæksSkov;Skinderris;

SlcrædderensVænge;StubberupMark;TàderupTaske;ØverupHaveogSkov.

13.Søz'upskove:Frændehave,Fællesskov,MarkogStokkeskov.

14.DeleafEskilstrupogTorkilstrupsognesskove:EskilstrupHestehave,
SkovogSøndermark;GundslevmagleSkov;Kvindet;OvstrupMarkogSkov;Ri-

gelskov;SkørringeHesselogHestehave;SullerupLillebøg.

l5.ØnslevogStadagerskove:ByskovMadeholm;DronningensHave;Hilmerskov;

Lindstål;Madeskov;PileagerSkov;StadagerEgeskov;ØnslevEskebjerg(af
disseendeltilhørendeenemærket).

l6.DeleafTorkilstrup,Maglebrænde,LillebrændeogHorbelevsognesskove:

AlgestrupEgemose,NørremarkogSkov;DukkerupSkov;LillebrændeSkov;Mag-
lebrændeHestehave;Magleholm;SullerupRud,SkovogØstermark;Torkilstrup
Skov;TàrupMark,RisogSkov.

17.FjendstrupogTvedeskov:EngelskovogKrogstved;Tvedeskov.

18.Skørringeenemærke:SkørringeKirkeskov,markogØsterskov.

19.HesnæsogSundskov.
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2O.Klodskov.

21.HannenovogListrupHolt.

22.V:LrketHaveogHolt.

23.DeleafMaglebrændeogHorbelevsognesskove:Luphaven;Nr.Tåstrup
Lund;StangerupSkov.

24.DeleafFalkerslev,HorrebyogHorbelevsognesskove:EgetHegnetog

Langeng;FalkerslevÆrtesnare;Sdr.GrimmelstrupSkov;TruelstrupSkov.

25.Horbelevsognskystskove:BregningeSkov;BonnetEnemærke;HalskovAske-

haveogVænge;MeelseSkov;Poulskov;SkjoltrupSkovogVænge;Særslevholt.

26.Karlebysognsskove:DeltzerRis;Favrholt;KarlebyHave,Nørremark,

Ris,SkovogSønderris;TunderupHolm,MarkogSkov.

27.NykøbingslotsogNørreLadegárdsenanærke:Bandsbro;Folehave;Hegnet;
Kallehave;Kohave;delafKraghaveMarkogVænge;Lindeskov;Ravnstrup(NB:
enemærkernevedStadagerunder15).

28.Korselitseseneuærke:BellingeHave;Kirkeskov;Løjevrå;Mølleskov;R1-

sen;Teglskov;Tromnæs.

29.De1eafSystoftesognsskove:HullebækSkov;KringelborgSkov;Systofte
Skov.

30.Nr.Ørslevsognssmàskove:I-lorsemoer;Nr.ØrslevMarkogSkov.

31.BjØz'upHave.

32.0z'up,EgebjergogSdr.KirkebySkovogBjerremose.

33.DeleafIdestrupsognsskove:HallerupSkov;IdestmpSkov;Sdr.Vedby
Have.

34.DeleafIdestrupsognsskove:SildestrupSkov;TjærebyRis.

35.Sdr.AlslevStrandskov.

36.UlslevSkov.

37.FlatøogHasseløSkov.

38.Ra1>_1ergogHøjetSkov.

39.MazrebækSkov.

40.StavrebyogFiskebækSkov,

41.GedesskovogHejdeskov.
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sogn:

Tingsted

Ønslev

Stadager

Nr.Kirkeby

Brarup

Kippinge

Válse

Nr.Vedby

Nr.Alslev

Torkilstrup

Gundslev

Lillebrænde

Maglebrænde

Eskilstrup

Astrup

Horbelev

Falkerslev

Horreby

Karleby

Nr.Ørslev

Sdr.Kirkeby

Sdr.Alslev

Systofte

Idestrup

Væggerløse

Skelby

Gedesby

Grundtabel1:Sognevishusdyrhold1657og1682.

1657

hesteogheste

hornkvæghornkvæg

fårogfår
svin

bistokke

38981542244216382

35570931183158276

1673821711188118

22055921906698

2545532312293139

2165556120133103

3506872170186202

459119929136238262

25751911143112135

32369016200192302

46678620344297446

171265209277135

20739621142140215

3016311310186150

49486929300231379

60311769182200246

810188144

11823314735480

16928841038099

262522910189102

13934315486037

11628111502459

2505162080120224

893182435235201300

636155545261206382

544108411195176245

4859532151153239

(kildegrundlagzkvægskattemandtal)

1682

svin

bistokke

6212

467

329

248

3514

388

1236

10320

307

2616

6028

238

1923

119

513

96

4

1

7

8

143

2

10ll

2016

8119

516

534
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Grundtabel2:Årligeafkortningerogrestancerpàpenge-og

byglandgilden.

regnskab:penge(rd1.)byg(td.)

bruttofradrag(abs.)bruttofradrag(abs.)

fradrag(%)

1652/531434116,7651,120716

1653/54143478,76514576

1654/551434,227,7651,1382,18

1655/561434279,7651145919

1656/571434931,7651375530

1658/5914421255,7682,475360

1660/6114421424,76827671100

1661/62526361310.10935

1665/66755496078264844

1666/6776753616093015

1667/68760556165113718

1668/6976056616562710

1670/71760104,6165124120

1671/727602516165110618

1672/73760167616578113

1673/7476056616565011

1674/757603376165557490

1675/76760312,6165394164

1676/777605286165423569

1677/787606366165225937

1679/80760640,6165180629

1680/817606856165174928

1681/82760538,6336,241639

1685/86760305,6165348256

(kildegrundlag:LRogAR)
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Grundtabel3:Brændselsudvisningtilbønderne1653-1685.

sogn;165316541555155516621663166415551555166716681669

1670

Tingstad21020884896104100

Ønslev24462215613599102116106

staaager3622149076295039

Nr.Kirkeby359225742

ararup3036323988785012282

x1pp1ng595683981551017455472552

Vàlse2034251561431081077886

Nr.veaby9786795090934996155115

Nr.Alslev545534135591823928963

Torkilstrup363534998469

Gundslev10618141319684178122

L111ebræn55221879668616143

Maglebrænde5422632181703776871

Eskilstrup40124100755054

Åstrup22323831021108150141155126

Horbelev34483223651321683696121

Falkerslev14121846

Horreby4228251524463093640

Karleby161319757271717171716358

Nr.Ørslev453336444059544581555558

sar.Kirkeby54204534445044425527

ser.Alslev430481844483332

Systofte245361501146416391724671

Idestrup88417434414819513915792107

Væggerløse74235121455136541581385740

Skelby145762

Gedesby49

uoplyst8040

1515330897742778155418011588108511518718201864

noter:1.Minimump.gr.
3.Incl.husmænd

kerslev,Horreby,

aflakuneikilden.2.Incl.Sdr.Grimmelstrup.
præste-oghospitalstjenereiListrup,Virket,Fal-

HullebækogBjørup.4.Incl.Bjerregård.



1670167116721673167416751676167716781679

100

106

39

42

82

52

86

115

63

69

122

43

71

54

126

121

46

40

58

58

27

32

71

107

I
40

113

88

36

38

74

53

94

98

59

71

128

42

52

52

112

148

52

30

42

73

33

48

61

110

128

34

56

108

78

34

38

78

60

88

98

60

70

123

42

62

70

118

154

70

28

44

54

28

29

62

160

112

80

64

106

78

32

38

76

40

86

68

60

70

116

42

62

58

122

152

46

36

44

56

32

30

60

94

106

118

106

78

34

38

76

44

84

74

58

62

118

40

62

48

128

122

46

30

42

56

28

24

64

91

68

86

68

110

78

34

38

76

50

86

90

58

62

118

42

62

54

114

134

46

36

44

56

28

30

60

92

162

54

115

107

78

34

38

74

46

86

86

54

72

122

42

59

52

112

100

54

28

43

54

26

28

64

89

114

66

54

106

76

34

34

76

44

86

94

58

72

122

42

52

36

110

98

56

28

43

56

26

29

64

89

104

76

54

84

78

36

36

76

44

82

92

60

72

119

42

52

52

118

88

58

30

43

56

28

29

64

89

116

84

56

153

117

54

54

114

72

123

123

90

108

182

63

78

81

177

168

87

45

65

90

39

44

75

137

171

126

93

1770192520121828177319291782176517842729

265

16801681168316841685

153102817796

11978768292

5426322834

5438363434

76647674

7246465220

12373868695

16882827493

8752626060

8770696269

120 17110092106

6342424443

87-58566057

4252524452

114

125

177

189

122

106

112

101

108

122

8755545456

5740322828

6644464648

9360385258

4530363838

4429302930

9654646462

12888708389

102 141506096

84888694

53586458

60

24031680168017381892

(kildegrundlagzLRogAR)
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år:

1653

1654

1655

1656

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

Grundtabel4:Brændselsudvisningerfrakronensskove

fordeltpåmodtagergrugper(læsved).

ABCDEFGH

1040166330

205110472897

3027202101742

1016250414778

463241555

41211412341801

4333371588

2510511611085

141301151

122415887

55642181820

451277961354

21492881364741770

200017602005531983683592019

2000200678364004542016

151144505943507861950

20003105053785231958

20003306414112241925

20003305003142701320

18442905982933522621838

15014002907643502561898

14814002908283432542584

14394002908301383302522504

1534400330890183241921708

1634410371809

15414101734

0410171778

2004942811892

ialt

S46

1684

1102

1468

1925

2176

2068

1332

1295

281

2158

2094

2817

7470

5784

5641

5775

5577

5334

5477

5469

6185

6233

5446

3890

3685

2205

3048

A:Nykøbingslot,B:SophieAmalie,Kbh.,C:ladegárdeoghollænderi,D:

embedsmændogbetjente,E:ryttereogsoldater,F:præsterogdegne(hvoraf
flerefor1671påegneskovlodder),G:borgere,H:bønder.

noter:1.Tilmaltning;restenikkeopgivet1læs,2.Ikkeopgivetilæs,

3.Incl.borgere,4.Heraf511læstilmaltningen.

(kildegrundlag:l653~70+1685:LR&AR,1671-84:Rtk.2244.196)



Grundtabel5a:Bøndernesbggningstømmerønskerog-udvisninger

angivetvedantalspænderum.

sogn:U1671/201672U1672/3Ål672/3Ø1673Ål673/4Å1676/7

Tingstad3,87,28,061,213

Ønslev6,12,1344

Stadager15,222,022,52204

Nr.Kirkeby4,02,013

Brarup19,422,012,8101413

Kippinge3,014,810,210126,3

Vàlse11,74,74,24

Nr.veaby5,411,310,43

Nr.Alslev22,821,71918

Torkilstrup14,84,02,621818,012

Gundslev8,0106,3105,61078

L111ebræna54,04,05,05105

Maglebrænde3,410,75,47

Eskilstrup22,531,938,116

Astrup38,451,048,7617

Horbelev14,05,10,4410

Falkerslev4,93,432,09

Horreby4,511,89,211ll

Karleby7,16,317,0

Nr.Ørslev12,310,67152,7

S.Kirkeby22,011,85,483812

S.Alslev1,2227

Systofte13,627,219,9204,015

Idestrup3,036,936,3341314,018

Væggerløse4,022,022,02599,4

Skelby0,423,023,023257

Gedesby26,224,8261015

ialt215,2552,22458,646419374,6232

U:Udvisningsresolution,0:Udvisningsønsker,Å:Årsopgørelse

267

01573

15,0

4,6

3,4

12,8

23,2

7,1

55,3

20,3

14,7

15,6

19,2

2,6

10,0

16,6

18,1

13,5

11,3

3,0

4,0

11,0

17,5

9,4

10,5

328,8

noter:1.Ulæseligtp.gr.afblækketsafblegning,2.Kkvivalerer1208læs.

(kildegrundlag:PKSA186KHSARB1672)
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bygningstømmerudvisninger. Grundtabel5b:Bøndernes

sogn;Ul663/4Å1674/51

Tingsted138

Ønslev

Stadager174

Nr.Kirkeby

Brarup60

Kippinge

Vålse

Nr.Vedby

Nr.Alslev

Torkilstrup

Gundslev

Lillebrænde

Maglebrænde335

Eskilstrup

Astrup

Horbelev

Falkerslev

Horreby

Karleby

Nr.ørslev5752

Sdr.Kirkeby80

Sdr.Alslev60

Systofte24

Idestrup

Væggerløse24

Skelby

Gedesby

ulokaliseret

ialt12,31471

A1sa1/azl+A

heleperioden
BCD

41

11

40411

2

140781

442B3

226

244413

23

15

13

35

3

15

21632

4

441

21

3

191

2

5

71

383

104313

89612110

11

1728
.164713412

U:Udvisningsresolution,Å:Årsopgørelse,A:Tylvterlægter,
xskorstene,C:Tommertilxbrønde,D:Stykkertømmertilmøller

noter:1.Opgivetialen;1681tilødegàrdesgenopbygning,2.+3ege

(kildegrundlag:AR&PKSA)

B:Tømmertil



Grundtabel6:Brænde-ogtømmerproduktionenfordelt

gåskovenheder.

skov-16711672
enhedabcdabc

1.17162520
2.

3.65
4.316
5.2018
6.

7.125
8.24261623
9.13410

10.ll839
11.

12.1717
13.

14.1821
15.6761
16.426721
17.

18.

193035
20.2817
21.16172743
22.19
23.3
24.313
25.3442
26.1214
27.16182
28.7291131
29.31757
30.

31.
32.1910229
33:1823
34.

35.

36.

37.12110
38.
39.

40.1
41.2

47

23

20

14

21

29
2

1673
3bCÖ.8

2151720

169
1733

1620

25
1455
7112514

241210

971022

501610

11

24275
416

3051913
129

41

355520*

12834
1623249

-14

4103

3445

813

2166
237181

4

9847

20203

6

3

94

10
9

17

18

10

269

1674

bcd

154

112

15

16

22

1710

97

173

1

24
6
5196

3120*

19

317

6
2

52

11

13
37

1

3
B3

20
3

4

1
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Grundtabel6fortsat

skov-

enheda

1.

2.

3.14

4.26

5.12

6.

7.

8.6

9.19

10.5

11.

12.8

13.

14.30

15.

16.25

17.3
18.6

19.43

20.73
21.10

22.

23.3

24.8

25.34

26.11

27.13
28.17

29.2

30.
31.3

32._1

33.23

34.

35.
36

37.

38.
39.

40.

41.

1675

bc

2315

15

210

20
14

7

1620

211

69

13

20

6

715

8
2

35
15

2930

1

3

13

29
13

186

18

58

4

199

19
4

11

d

4

2

5

1

16*

3

3

6

9

167616771678

abcdabcdabcd

2121155

2293717

2016

1714

641532

B151511186

1615267

7714444

2211110

48209

653

2592111

65

119

791s*8324616*

81101

251024142

3

232

151s

3058

1319

1121614

7255172

2231107

42

21525

2415

101

31

217



Grundtabel6fortsat

skov-1679

enhedabcd

1.1223
2.

3.3021

4.39

5.19
6.
7.44

8.259
9.24

10.312

11.
12.36
13.

14.54

15.11

16.344

17.4

18.41

19.95
20.811

21.2616
22.

23.3
24.62

25.3211

26.24

27.10711
28.215
29.133
30.13

31.61

32.422

33.445

34.5

35.
36.
37.16

38.

39.5

40

41

.

20

271

168016811682
abcdabcdabucd

43220131621515

302420295181

3424172122
1712121111

2
133

1419315151111119
15121722121

561081610
27185312219

40

9
34452532256

984

2719121931
16157262
1014

114210*483412*453112*
69151145836
202614141114731

17

324341
1516183
37325644264
1912189183

811115513713
18325291143131

837275311
1268681

7452141
813217121122143

28322206215
216

12

151810

348
112
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Grundtabel6fortsat

skov-1683

enhedabc

1.1716

2.

3.1212

4.21346

5.810

6.

7.43

B.12319

9.189

10.98

11.17220

12.

13.2

14.2315

15.6

16.2015

17.26

18.43

19.5327

20.6525

21.152112

22.12

23.53

24.7

25.3540

26.1014

27.5129
28.138

29.5136

30.816

31.44

32.289
33.14215

34.

35.

36.

37.8

38.

39.

40.

41.

1684

dabcd

a:"topfurnedebøgeog
29113bøgestabbe".

327b:"huleegeogegestabbe".
14c:"risbøgetilhjultømmer
10ogandenbrug".

54d:"egetilbygningog
16144andenbrug".
4192

664

1122Noter:

321.Incl.Fjendstrupskov.

1281

362.Incl.Nr.Ørslevskov.

5614

183.Incl.Brændehave

2

12*664.Heraf118navr

29

11710*navr

15

(kildegrundlag:
55

70Rtk.2244.196)
34

38
303

116

46

5

634618

10

9

11



Grundtabel6fortsat

Sammentællinggr.år:Sammentæ11ing_prskovenhed:

abcdabcd

1671490138390391.5125115352

2.15

1672519146395233.275198441

4.321202

16734891144412575.205305

6.28

1674406145369587.2943277

8.14217920129

1675395171355329.270712035

10.481007647

167644289812311.383416250

12.

16775221062213.11318

14.477122323

167850915835912815.851516

16.3574916345

167964517214217.871522

18.72121

1680:61314051519.788471118*

20.10362291

16814461343504121.23128619524

22.143205

16823911203667323.29303

24.109102028

1683385953874125.4944634

26.170341323

16843031493866327.132129643

28.2714318610

----------~-----------
---

29.763510712

sum:65371849362078030.59386

31.341297

32.492408789

33.317141753

34.436

35.15

36.
37.14515

38.
39.2314

40.7923

41.1017

sum653718493620780
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1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

Grundtabel7:Samletbrænde-ogtømmerproduktion1671-1684

BrændevedHjultømmerm.m.Bygningstommer

ABCDEF

3741383794
1573035

39214639716
1349

3591694194211
14135437

37114238038
13021

29915037411
1225432

347117771

128444

4131054

14621

3791713781093
151211

562169121

149321

48914011

16234

356185361221

1431112

26912036451

128225

284943941617

112622

31314438248

_13

noter:A.topfurnedebøgeogbøgestabbe,B.huleegeogegestabbeCrrsbø
ge,D.risege,E.navr,F.egeogegestabbe,

a.tilembedsmændbetjente
præster,borgere,bønderm.fl.,b.tilslotogladegårde.

(kildegrundlagzRtk.2244.196)



Grundtabel8:Indsamledehovnødderpr.sogn(skægper).

275

1677

411/2
481/4

16
16

30

321/2
503/4
501/4

28
71/4

ss3/4
201/2

1/2
1/2

25

26

451/4
59

311/2
14

211/2
28

111/2
14

261/2
261/4
391/2
403/4

31

sogn:1653166016621664166516671676

Tingstad291/2173/4171/23820l/2
Ønslev38l/825l/2203/450241/2
Stadager107/871/471/21183/4
Nr.Kirkeby41/8771781/2
Brarup15161/43/4181/431141/2
xippinge81/4101/21/2103/422103/4
Válse1024l/41/2243726
Nr.Vedby133/4191/261/230203/4
Nr.Alslev101/2131/291/2241/2123/4
Torkilstrup1671/481/2331/412l/2
Gundslev201/217551/227
Lillebrænde81/891/4121/210
Maglebrænde81/21231/4101/4
Eskilstrup251/8133/481/4241/210

Astrup30151/2121/230231/2
Horbelev3030231/25831
Falkerslev123/4111/41224143/4
Horreby41/41/263/43131/27
Karleby9101/21/251/222l/2103/4
Nr.Ørslev147/8101/2251/215
S.Kirkeby51/2l/2511l/451/4
S.Alslev27
Systofte173/883/491/4221/2131/2
Idestrup161/4323/45491/271/4
Væggerløse301/8181/41/271/22616
Skelby97/822l/228
Gedesby267/813l/2526

ialt3825/8301/23863/8121/42443/47461/43673/48581/2

itønder:76,56,177,32,549,0149,373,6171,7

DesudenindsamledespàheleFalsterialt1661:7td.,1663:8td.og1668:
21,3td.

(kildegrundlagzLR&AR)
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Grundtabel9:Årligeoldentaksationer(svinsolden)pr.skovenhed.

skov-1652155321554216552165616571658

enhed

1.702050
1612

2.8010

3.4101(11)108121236

4.297(127)8110

5.150100

6.14106666

7.4422648

8.35100406142270

9.15015101224100

10.251218648

11.106124

12.16240(20)422824101

13.1736128101015

14.6360(30)20442190

15.2040(40)42(12)8(2)24(18)220(20)
16.347(238)6652896

17.802464

18.20(20)70(70)
19.70080450

20.780(80)100400

21.43060646015470

22.623166

23.22(4)612

24.446(3)6881016

25.928(58)32420

26.1302102120

27.378(378)32(32)11(11)36(36)26(26)174(174)
28.234(234)25(25)21(21)28(28)11(11)244(244)
29.4466673620

30.11(5)24

31.24224

32.1612121610820

33180(60)4513890

34.2522

35.32

36.141620814

37.1642081210

38.3)
39.444

40.443

41.615016

uoplyst90(90)

ialt35956044574007024323050

suml35942263883666003842542



Grundtabel9fortsat

skov-16601661

enhed

1.40

2.60
3.28

4.26
5.

6.4

7.10

.20

_10

.8

.24

.2

.20

.2

.16

.4

I100

8
9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36
37
38

39

40

41

.8

.10

uoplyst40

ialt432

suml392

(40)

166221663

50

202

20

a

2

5

2012

1003
a

942

62

004

12(12)10

48
20

500

600
4020

4

s

142

560
100

125(125)
430(430)

122

4

3

1012

27

6

4

2

292885

2361ss

16641665

32

44

64

36

22

613

56

717

2

10
4

30

50
1014

1

1

48

56
10

46
2

2

84

13

2

64267

64267

277

1666

1

5

2

2

2

15

4

3

5

2

41

41
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Grundtabel9fortsat

skov-16671668

enhed

1.12

2.

3.16(4)2

4.22(4)
5.14

6

7.6

8.16

9.62(12)
10.32

11.

12.110(12)11

13.85

14.975(11)2

15.3

16.68(22)
17.14

18.
19.400

20.500
21.2012

22.32

23.11(3)
24.82

25.476(16)
26.70

27.
28.

29.82

30.3

31.3

324

33.45

34.

35.3
36.

37.

38.

39.

40.

41.

uoplyst

ialt199562

suml191162

1669

60

50

10

8

2

8
7

20
7

10

6
16

20

16

20

26

4

2

5

14

2

2

4

295

274

(2)
(4)
(2)

(2)
(4)
(4)

(1)

(2)

167016711672

44

4

112(22)
34

6
60
48(8)

7

88

9

174(23)
2

82(15)
48(18)

250

400

16
3(3)
4

4

306(56)
50

15(2)
3
2

12

40(16)

2(2)
6(6)

1803421

1634402

(3)
(2)
(1)
(1)

(1)
(3)
(2)
(1)

(1)

(6)

(1)

1673

2

5

4

2

2

10
5

147

3

10

4

1

1

1

64

63

(1



Grundtabel9fortsat

skov-1674

enhed

1.

2.

3.2

4.

5.

6.3

7.6

8.5
9.2

10.10

11.

12.1

13.3

14.4

15.8

16.7

17.

18.

19.
20.

21.3

22.

23.
24.2

25.1

26.

27.5

28.3

29.
30.

31.

32.4

33.1

34.

35.1

36.
37.1

38.

39.
40.

41.

uoplyst

ialt72

(4)

(2)

(4)

(5)
(3)

suml54

(2)

(2)

(3)

(2)

(2)

(2)

1675167716791680

44206

1014

1633

11(6)66(28)75

7506
2

633

21(6)505
3(1)70(10)1510
310(2)11

4

748(4)167(10)510

32

68(18)342(52)421

3(3)210

44(3)10610(18)25
16(3)42(18)5

24(24)
12040022

300(3)620(20)62
12461

1315
42

19(1)4

140(16)322(42)19

3098024

38(38)
37(37)
12(4)18(6)21

251

12

11117

27(12)28(12)34

1

23

2

9962511132216

8112290127203

279

16811684

30

20

12

3
3

10
18
14

2

10

4

12

20
11

18

35

11

1

1

9

20

2

6

6

246

232

(4)
(2)

(2)

(2)

(4)

0

011
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Grundtabel9fortsat

Noter:

1.Sumafsamtligeoplystetaksationerfratrukketenemærkerogfremmede

lodsejeresskovparter,derikolonnerneerangivetiparentes.

2.LRkonfereretmedtingbøgerne:ingenuoverensstemmelser.

3.DatafraGedsørbirkmangler.

4.Jvf.synsforretning1tingbogen.

5.Incl.SullerupBøgeskov.

6.Incl.FalkerslevÆrtesnare.

7.Incl.FjendstrupEngelskov.

8.Incl.SørupFællesskov.

9.Incl.MeelseSkov.

10.Incl.SullerupLillebøg.

11.Jvf.AR1684/85,bilag6/51685

(kildegrundlag:LR&AR)



Grundtabel10:Årligesvineindbrændingèrpr.

281

skovenhed(kronensskove).

skov-16521165416561663166416651666
enhed

1.70
2.ao

8°

3.420244662
4.14
5.

6.14141434
7.28 64
3.355594241212
9.306612

10.2526a44
11.1024
12.1610344123210
13.1712965410124
14.63031a14544
15.206018206
16.12844204
17.

12
18.

19.124so
20.100150
21.41201547402030W30
22.

4__
23.103
24.42024546l6'a
25.

186
26.3

75
30

27.
26.
29.41016846126
30.4
31.24
32.163624161610
33.030
34_

60

35.4
36.143012
37.162418a4
38.

39.a4
40.B32
41.12
ene-

mærker696132O

ialt359753109120212673982

sumz359684103017012673982
6

(kildegrundlagzLR&AR)
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Grundtabel10fortsat

1674

6

8

2

30
10

18

7

10

16

18

20

6

11

2

24

18

5

4

7

skov-16681673

enhed

1.24

2.

3.46

4.

5.

6

7.

8.18

9.12

10.4

11.

12.228

13.106

14.428

15.612

16.454
17.

18.

19.18
20.30

21.2416
22.4

23.

24.4

25.10

26.

27.10

28.4

29.4

30.

31

32.83

33.
34

35.6

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ene-

mærker12

ialt136226

sumz124212

222

198

1679

56

20

6

17

16

28
10

16

6
12

22

6

ss

710

15

s

6

43

8

5

6

6

1685noter:

1

38
20

2

9
3

16

1

19

3

12

135

105

3

2

8

186

7

52
4

2

2

2

15

1

1

353

353

655

584

Svarertil

taksationen.

Excl.enemær-

ker.

Incl.Tvede

Skov.

Incl.Fjend-
strupSkov.

Incl.Ovstrup
ogEskilstrup
markogskov.

Incl.Tåstrup
Lund.

Incl.Nr.Ørs1ev
Skov.

Incl.Virket

09BjØrUP
Haver.

Incl.Ulslev

Skov.

Incl.Falker-

slevmrtesnare.



sogn:

Tingsted
Ønslev

Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Vàlse
Nr.Vedby
Nr.Alslev

Torkilstrup
Gundslev

Lillebrænde

Maglebrænde
Eskilstrup

Åstrup
Horbelev

Falkerslev

Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev

Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby

købstæder

uplacerede

Grundtabel11:Årligsvineindbrænding_pr.sogn.

ialt

sum

283

1667

460
365

102

94

155

143

186
329
119
164

421
109

185

153

481

502

155

122

181

190
139

95

143

445

511

175

151

6265

1653165416551657165816601662

31910323382363255(102)
207602129769344
2273817391056165(32)
17026141052378
3047513022230161
200107159
343801620515186
16320161219859279
190108147
19224252134214(17)
3591816210017295+(47)
1703176546100

8048131(20)
241422510118181

63410401362
40112237389
136562129199*(109)

8920514107183(75)
1313279170(49)

811205646266191
90364791441152(52)

106489*(89)
11810243058104+(52)
33738104242713354(273)
44132361012710543(275)
340340114177(35)
24312783196(3)

3168

693439508

639875376041341432165504

5585684726379364021642695081

(kildegrundlag:LR&AR)
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Grundtabelllfortsat

sogn:

Tingstad
0ns1ev

Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Vàlse
Nr.Vedby
Nr.Alslev

Torkilstrup
Gundslev

Lillebrænde

Maglebrænde
Eskilstrup

Åstrup
Horbelev

Falkerslev

Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev

Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby

købstæder

uplaceret

ialt

Sum

1669

44

143
76

64

61

89

224

54

16

18

207
622

116

12

6

20

60

624
20

24

15

10

20

1225

1183

1670

430
401

177

134

245
254

193

242

170

188

333

100

218

175

641

646
168
122

199

237

161

71

180

485
376

220

127

17

6900

5368

167116731674

7

13
10

19

31

6

3

1

188
6

26

4

76

56
184

4

5

7

24

(128)79350

50

(23)6212

56

10518

126_

136

576

(20)23

(25)283

(30)17

(3)1832

(79)2610

(25)5734

618

(32)3810

(89)88

(61)325
(66)

149166
(41)933

(68)10

(64)77

(364)92

(214)74

(60)
(118)

(17)5414

1552226

1498121

222

198

1675

169

325
50

22

68

9
59
61

125

43

72

35

92

393

219

32

34

Sl
13

67
73

30

285
26

36

24

2443

2179

(27)
(15)

(15)
(16)
(4)
(10)
(3)
(3)

(6)
(12)

(5)

(31)
(37)

(23)
(26)

(24)

1677

283

331

115

107

182

167

224

305
152

225

313

102

139

98

352

465

151

114

182
140

92

58

132

350

270

136

110

5295

4551

(47)

(11)

(22)
(39)
(8)
(20)
(9)

(5)
(12)
(8)

(75)
(58)

(184)
(143)
(102)



Grundtabel11fortsat i 

sogn:

Tingstad
Ønslev

Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Vàlse
Nr.Vedby
Nr.Alslev

Torkilstrup
Gundslev

Lillebrænde

Maglebrænde
Eskilstrup

Åstrup
Horbelev
Falkerslev

Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev

Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby

købstæder
uplaceret

ialt

sum

1679

163
22

16
28
17

56

20

6

10

6

18

7

155
6

366
434

5

6
8

12

353

353

16801681

184981
1890

2953
70

28126
53148

149267
31247
2996
2452
1850
1225

1539

45ao

14013

11755

76

19
541016
12659

77

24

441
1210

30

3711
14

10111895

9741895

3

4

noter:

1Incl

2.Incl.

3Incl

4Incl

5Incl

6Incl.

7Incl

8Incl.

9Incl.

10.Incl.

Lom elev.

Lillebrænde.

Boderup.

Orupgàrd.

Sdr.Grimmelstrup.

Táderup.

Gundslevmagle.

Tàrup.

Klodskov.

Meelse.

11.Kilde:PKSA17.

+lakuneikilden;derfor
minimumstal

1672og1684:ingenolden

285
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Grundtabel12:Sognevisopkvistningafungetræer1671-74

sogn:

Tingsted
Ønslev

Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Válse
Nr.Vedby
Nr.Alslev

Torkilstrup
Gundslev

Lillebrænde

Maglebrænde
Eskilstrup

Åstrup
Horbelev

Falkerslev

Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev

Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby

167116721673

121012801480

680330

500422540

360220330

700960

16011601
920300

121012101020

330630

3001100300

8101360

620620520

820620720

95029502460

135813201550

193019301930

530480

330330

4302540

660660640

4404402
478 33030

8003202780

1030204021090

154015401430

840

8202620

2158221600
ungetræerialt14818

noter:1.KunVesterKippinge,
pàgrundlagafgàrdtalletiM1682

(kildegrundlag:PKSA17&18)

1674

1520

980

520

580

960
480

960
740

820

1380

600

820

700

1440

1780

560
460
540

660

480

400

1980

1500

920
900

22680

2.Talletikkeangivetiattestenberegnet



Grundtabel13:Skovenestilstand1660og1671.
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skov-16601671
enhed

ABCDE

1.5002003
2.601002
3.11801144
410603101
5.1)3
6.2010061
7.501
e.21521oo5
9.200114

10.722503
11.10
12.1909231
13.30
14.23420418
15.2
16.26016618
17.4)24

18.

19.3)104
20.25781269
21524015
22601491
23.36132_

24.3639
25.13015

28199
2661062224
27.

28.
29.7)10
30.137313
31.104103
32.22050301
33.518302
34.219)
35.10)62
36.50

373
38

395511)
40.245102
41.12)

-ialt931321592261224

A:antaltræerfældet,B:antalafstynedegrene,C:antalafstynedegrene
D:antaltopstynedetræer,E:antaltræerfældet.
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Grundtabel13fortsat

noter:

1.Farnæsforhugget;næppe1/4vedmagt.

2.Alstrupskovganskeforhugget;Skovsende1/4forhugget.

3.1/4fordærvetogafhugget.

4.TvedeSkovganskeforhugget.

5.1/5afSærslevholtfordærvetogafhugget.

6.Favrholt1/3afhugget.

7.Lakune.

8.HalvdelenafHallerupSkovforhugget.

9.TjærebyRisnogleegestød,derikkebærerolden.

10.Vedmagt.

11.1/4afstynet.

12.Slemtforhugget;ikkevedmagt.

(kildegrundlagzNørreherred

1660:Rtk.2l4.32;1671:PKSA

1660:PKSA17,SønderherredogGedsorbirk

12&Rtk.333.14)



AL

AR

CCD

Danm.Kirk.

DK

dr.res.

DS

Fr.IISBr.

GBT

GI

H1818

Ho1692

Ho1692-k

KB

kgl.res.

KHSA

KS

KU

LAS

LR

LAF
M

MB

NHT

PKSA

Pr.Chr.(V

orig.1/11
RA

RB

Rtk.

SHT

Smål.Reg.
Smál.Tegn.
St.A.

Top.Saml.

VSK1772

ÆDA

Æ0

FORKORTELSER.

AmtmandenoverdronningenslivgedingpåFalster

Amtsregnskab
CorpusConstitutionemDaniæ

DanmarksKirker

DanskeKanoelli

dronningensresolution

DanmarksStednavne

FrederikIIsBreve

GedserBirksTingbog
GeodætiskInstituts2og/eller4cm-kort

Herredskort(matrikelkort)1818

ChristofHoffmannsFalsterkort1692

detteskoncept
KancellietsBrevbøger
kongeligtreskript
Kongehuset,dronningSophieAmalie

KronensSkøder
KøbenhavnsUniversitet

LandsarkivetforSjællandm.m.

Lensregnskab
Lolland-FalstersHistoriskeSamfundsÅrbøger
Matrikel

Markbog
NørreHerredsTingbog
Partikulærkammeret,dronningSophieAmalie

)sbr.PrinsChristian(V)sbreve

OriginalIhhv.IImatrikelkort

Rigsarkivet
Resolutionerogbrevbog
Rentekammeret

SønderHerredsTingbog
SmàlandskeRegistre
SmàlandskeTegnelser
Lolland-FalstersStiftamt

TopografiskSamling,papir
VidenskabernesSelskabsKonceptkort1772

DeældstedanskeArchivregistraturer
ÆldsteOriginal,matrikeJ.kort

2
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KILDEFORTEGNELSE.

Rigsarkivet(1.afd.)

Partikulærkammeret:DronningSophieAmalie(PKSA)

1.Konge1igeresolutioner1655-1675.

2.Dronningensoriginaleresolutioner1649-1685.

3.0rigina1ebestallinger.
4.Koncepterogkopierafbreveogresolutioner1670-1685.

5.Ansøgningertildronningen1661-1685.

6.Ekstrakterafansøgningermedpàtegnederesolutioner.

8.BrevetilamtmandCorneliusLerche1672-1680.

9.BrevetilhofmarskalBülowogandrehofbetjente1670-85.

12.0verleveringsforretningafamterneiLollandogFalster1671.

13.RegnskaberfraKorselitse1674-1686.

l4.Sagervedkommendedetlolland-falsterskegods1660-1685.

15.Sagerangåendedetødegods.
l7.Forst-ogjagtvæseniLollandsstift1660-1682.

18.SkovrullerforLollandsstift1670-1678.

34.Ugesedleroverbrændselsforbruget1678-1685.

Kongehuset:DronningSophieAmalie(KH A).
Resolutionerogbrevbog1661-1683.(RB)
Dokumentertilskiftet1685.

DanskeKancelli(DK).
'

B67Smålandskeregistre1648-1660.

B69Koncepterogindlægtildisse1651-60.

B75Smålandsketegnelser1648-1660.

B77Koncepterogindlægtildisse1651-60.

B94Besigtelserogandreindlægtilskøderogmageskifter1572-1660

B162Smàlandskehenlagtesager1651-1660.

C10Fynskeogsmålandskeregistre1660-1685.

C11Koncepterogindlægtildisse1660-1685.

C12Fynskeogsmålandsketegnelser1660-1685.

C13Koncepterogindlægtildisse1660-1685.

Christian5.sMatrikel(M1682/88).
588FalstersNørreherredseng-,skov-oggræsningstaksation.
610FalstersSønderherredsdo.

1736FalstersNørreherredsmodelbog.
1737FalstersSønderherredsdo.

1815Nykøbingamtsmatrikelprotokol.
1845Nykøbingm.fl.amtersklageprotokol.

Rmüáæmmæt(mRL
214.7Lolland-Falstersstiftsjordebøgerindsendtih.t.

missiveaf30.august1660.

214.32Kommissionsaktervedr.overtilsynmedkgl.slotteog

gårde...Nykøbingamt,1660-79.

215.14Diversedokumenter1660-79,Lolland-Falster.

2215.81JordebogoverdettiloberstTropsregimentudlagte
ryttergodspåSjælland,MønogFalster1683.



Kilder21

2215.

2244.

2244.

2244.

311

311

311

164

192

196

197

21

22

85

Falsterskezytterdistriktshovedkrigs-ogportions

jordebog1718-21.

Komnissionsaktervedk.enkedzonningSophieAmalies

livgedingpåLollandogFalster,1682-83.

Koumissionsaktervedr.enkedzonningSophieAmalies

livgedingpåLollandogFalster,1685.

Dokumenterang.Lolland-FalstersRytterkcmnission
af1718.

Indsendtjordebogoverkirkernesindtægter1661,

Nykøbingamt.

Indsendtjordebog1661,Nilkøbingamt.

Matriklen1662,Nälkøbingamt(M1662).
31197Lolland-FalsterskeindsendteJordebøger1663,

Nykøbingamt.

311.101Lolland-Falsterskeindsendtejordebøger1663,
kirke-,præste-oghospitalsgodset.

311.141Matriklen1664,Nykøbingamt(M1664).
312.1Dokumentervedr.arbejdetmeddennyematrikelsindret-

telse,1681-91.

312.2-5Breveogdokumentervedr.landmålingskommissionernetil

dennyematrikelsindrettelse,1681-88.

312.1958

-1959Lanclnålingsprotokoller.
3323.118BrevetilOverjægermesterenfraoverførsterConrad

Rungesdistrikt,1730-41.

333.14Besigtigelseafkrcnensskove1FalstersSønderherred,
1671.

333.17Forskelligebeskrivelserafkronensskove1Danmark,1698

1740.

333.18Skovenesrebningoginddeling1detlolland-falsterske

regimentsdistrikt1719-20.

333.533Omindhegningertilungskovsopelskning1731-65.

431.14Indkomnebetænkningeroverspørgsmåltillandvæsenets

frantarvognytte1757-60.

Regnskaber.
Amtsregnskaber;jordebogsregnskaber,Nykøbingamt1660-85.

Amtsregnskaber;ekstraskatteregnskaber,Nykøbingamt1660-85.

Lensregnskaber;jordebogsregnskaber,Nykøbinglen1652-60.

Lensregnskaber;ekstraskatteregnskaber,Nykøbinglen1652-60.

Nälkøbinghospitalsregnskaber1680-85.

Topografisksmnling,papir.
Falster.

Kortsanlingen
.

Rigsarkivet(3.a£d.).

BB1a1Falster(-Ho1692-k).

LandsarkivetforSjællandm.n.

Falsterskeretsbetjaxtearldver.
Nørreherred:tingbøger1653-85.(NHT)
Sønderherred:tingbøger1653-82.(SHT)
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Gedserbirk:tingbog1669-79.(GBT)

Stiftamts-ogamtsarkiver.

Lolland-Falstersstiftamt:kgl.reskripter1672-85.(St.A.)
AmtmandenoverdronningenslivgedingpåFalster1661-84:(AL)

Kongeligereskripter1661-72.(kg1.res.)
DronningSophieAmaliesreskripterogresolutioner1662-84.

(dr.res.)

Provstearkiver.

FalstersNørreherredsprovsti:Regnskabforfattigblokkeni

xippingekirke1674-1783.

FalsterSønderherredsprovsti:Skifteprotokol1677-1724.

Bispearkiver.
Lolland-Falstersstift:IIDokumenterogbreve;jordebøger,

herredsbøgerogdokumenteretc.,Falster1571-1703.

DetkongeligeBibliotek.

Kortsamlingen.
1111,252,64-O-1692ChristofHoffmann:Falster(=Ho1692).

HistoriskInstitut,KU.

Kopieraffalsterskematrikelkort.

InstitutforNavneforskning,KU.

FotografiskekopierafVidenskabernesSelskabskonceptkort1772.

SkovindberetningertilStednavneudvalget.

Matrikeldirektoratetsarkiv.

Falsterskematrikelkort(ÆO,Orig.IogOrig.II).
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