
HOVERIFORENINGER 
Af 

Fritz Jacobsen. 

mend vel nok Stavnsbaandet i den almindelige 
Bevidsthed staar som det grelleste Bevis paa 

~~ Bondens sociale Undtagelsesstilling i Fortiden, 
idet det gjorde ham til en "ufri" Mand i Lighed med 
Trællen i gammel Tid, saa var der dog en anden 
Ting, som tyngede ham endnu mere. Medens en Bonde, 
der bavde en nogenlunde skikkelig Godsberre over 
sig, nok ikke til Stadighed gik og jamrede over Stavns
baandet, som ikke var nogen absolut Hindring for, 
at han økonomisk set kunde have det taaleligt, saa 
var derimod Hoveriet en Plage til hver en Tid, selv 
under de Herremænd, der ikke fortjente Titel af "Bon
deplagere". 

I det væsentlige paa Grundlag af Arthur Peter
sens Bog "Jorddrot og Bonde" I-II (Udvalget for 
Folkeoplysningens Fremme, 1930) skal her gives en 
sammentrængt Skildring af Hoveriets Historie. 

Hoveriets Oprindelse gaar tilbage til Middelalderen, 
hvor Betegnelsen "Dagsgerning" blev brugt; Navnet 
"Hoveri" skal først være kommet i Brug paa Chr. IV.s 
Tid. Oprindelig blev det af Bønderne ikke betragtet 
som en Plage, men som en praktisk Udvej til at be-
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tale den pligtige Fæsteafgift til Herremanden med 
Arbejde i Stedet for med Penge, som de ikke havde 
mange af. 

Da Hoveriet fra først af bestod i et bestemt Antal 
Dages Arbejdsydelse, hvor Kost, Redskaber og Træk
dyr blev leveret af Godsherren, følte de hovpligtige 
nok ingen særlig Grund til Klage over et Forhold, de fri
villigt var gaaet ind paa. Ret hurtigt vendte Bladet 
sig dog, og Klager over Hoveriet blev ret alminde
lige. Allerede under Kong Hans fandt i nogle Tilfælde 
Afløsning af Hoveriet Sted mod en Pengeafgift. Ho
veriet føltes særlig trykkende for de Hovbønder, der 
boede langt fra Hovedgaarden, og disse blev til Ti
der overdraget i "Laan og Leje" til nærboende Herre
mænd og maatte gøre deres pligtige Hovtjeneste hos 
dem. 

Selv jordegne Bønder blev paalagt Hoveri, og det 
nyttede dem ikke, at de overfor Pr. Il. pukkede paa 
deres Selvejerret. Kongen holdt med Herremændene, 
og der blev fra disses Side efterhaanden forlangt et 
stigende Antal Hovdage paa Grund af en forbedret 
Avl paa Hovedgaardene og en Bestræbelse efter at 
erstatte fastlønnede Arbejdere med Hovbønder. Hove
riet udviklede sig efterhaanden til næsten at blive 
Bondens meste Afgift til Herremanden; men den var 
ogsaa følelig nok, da Hoveriet efterhaanden baade 
med Hensyn til Tid og Mængde var blevet ganske 
ubestemt efter Herremandens Forgodtbefindende. 

Det kunde ske, at Forholdet blev vendt fuldstæn
dig om, saa Herremanden maatte lade Arbejde udføre 
paa Bøndernes Marker. De hyppigt indtrædende Til
fælde af Kvægsyge og Misvækst kunde føre med sig, 
at Herremanden maatte forstrække Bønderne med 
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det fornødne Brød- og Sædekorn og holde ekstra 
Trækkraft af Stude og Heste for at faa Bøndernes 
Marker pløjet og harvet. Dette "Herremandshoveri" 
blev jo gjort ud fra den Tankegang, at fik Bonden 
ikke sin Jord dyrket, kom det i sidste Instans til at 
gaa ud over Herremanden selv. 

Ulempen ved det stigende Antal Hovdage forøge
des ved, at Hovbønderne nu, i Modsætning til tid
ligere, selv maatte holde sig med Kost, Heste, Vogne 
og Redskaber. Til dette kom, at "8-Timers Arbejds
dagen" for en Hovdags Vedkommende om Sommeren 
vel var omkring det dobbelte Antal Timer. Kl. 3 om 
Morgenen blev de hovpligtige vækket af Godsets Ud
rider med Tilsigelse til Dagens Arbejde, og Hjem
komsten skete, f. Eks. for Hovbønder under Sorø 
Akademi, i Uger om Sommeren, først hen mod Midnat. 

Det fortælles, at man nogle Steder tog Mad, Øl 
og Brændevin med til flere Dage og overnattede i 
Herregaardens Stakhave eller - i Tilfælde af daar
ligt Vejr - i Laden. I en Retssag vidnede Kongsted 
Bønder 1723, at de under Arbejdet med at slaa Græs 
og skære Tørv paa Gisselfeld havde været borte fra 
Hjemmet i 10-14 Dage. 

Naar Bønderne klagede over Hoveriet, kunde de 
for Retten sædvanligvis kun fremføre Argumentet, 
"saadan havde det været fra Arilds Tid"; men ingen 
Love støttede dem, og de trak som Regel det korte
ste Straa. 

I Aaret 1767 nedsattes imidlertid en Kommission 
til at undersøge Bondestandens hele Stilling, og i 
Anledning heraf udsendtes til Amtmænd og Proprie
tærer Forespørgsler om forskellige Landboforhold. 
En Del Besvarelser gik ud paa, at Hoveriet burde 
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fastsættes; men de fleste holdt paa, at dette ikke 
kunde lade sig gøre. Der kom dog (0/ 0 1769) en For
ordning om Hoveriets Fastsættelse. Proprietærerne 
skulde udarbejde et Reglement for, hvor meget Hoveri, 
der skulde gøres, og Dagenes Antal skulde fastsættes. 
Alle Bøndernes Reglementer skulde sammenfattes i et 
Generalreglement for hele Godset, og dette skulde 
indsendes til Kollegiets Overvejelse og Godkendelse. 

Struensee, hvis Reformiver ogsaa omfattede Bøn
dernes Forhold, udsendte d. ~ 0;2 1771 en Forordning 
om Hoveriets Fastsættelse efter Hartkorn og med 
Hensyntagen til den Afstand, Bonden havde til Hoved
gaarden. For hver 6 Tdr. Htk. maatte højst fastsættes 
48 Spanddage og 96 Gangdage og for hver Skp. 
Htk. 1 Spanddag og 2 Gangdage. 

Dette Lyspunkt i Bøndernes Tilværelse slukkedes 
hurtigt ved Struensees Fald. Guldberg ophævede 
Struensees Forordning og udsendte en anden (1~/8 
1773), hvori det saakaldte "Srnaahoveri" (Arbejde med 
at skuffe Havegange, ride efter Post, vaske Faar, 
bære Tørv ind og Aske ud 111. m.) blev afskaffet, men 
som fastsatte, at Bønderne skulde møde til Hovar
bejde efter Tilsigelse i Henhold til deres Fæstebreves 
Indhold. Hoveriet var igen ubestemt. 

Tanken om, at der maatte gøres noget for at 
fremme Bondestandens Vel levede dog stadig og 
satte Frugt i Nedsættelsen af den saakaldte "lille 
Landbokommission" (3/11 1784), som udvirkede, at 
Bønderne i Nordøstsjælland enten helt eller delvis fik 
deres Hoveri afløst mod en Pengeafgift til Fordel for 
Bønderne og for Kongens Kasse. 

Kronprins Frederiks Overtagelse af Regeringens 
Ledelse (1784) bragte Liv i Reformarbejdet, og den 
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25/3 1791 udsendtes en Forordning om god Orden ved 
Hoveriet. Den indeholdt Bestemmelser for begge Par
ter, og det maa særlig mærkes, at den forbød at 
prygle Fæstebonden og hans Hustru under Arbejdet 
paa Hovmarken; men denne humane Bestemmelse 
omfattede ikke de andre Hovfolk, saa der stod stadig 
en Udvej aaben for en tyrannisk Lade- eller Ridefo
ged til at give sit onde Lune Luft i en korporlig Af
straffelse. 

For at faa Hoverispørgsmaalet ordnet paa den 
lempeligste Maade udsendte Regeringen (24 / 6 1791) 
en Opfordring til Godsejerne og deres hoveripligtige 
Fæstere om at søge Hoveriets Omfang fastsat ved 
frivillige Aftaler, de saakaldte "Hoveriforeninger". I 
Aarene 1791-95 blev der truffet saadanne Aftaler 
paa de 600 af Landets 759 Hoverigodser; men paa 
nogle Godser kunde der ikke opnaas Enighed mel
lem de to interesserede Parter, hvorfor det blev 
paalagt Amtmændene at indsende Beretning om For
holdene paa disse Godser, saaledes at den Kommis
sion, der siden skulde udsendes for endelig at ordne 
Sagen, kunde vide nogen Besked paa Forhaand. 

I Rigsarkivet findes en Pakke Arkivalier ("Hoveri
kommissionen af 1795, 5. Juni for Sjællands og Fyens 
Stifter - Sager vedrørende Godser i Sorø Amt"), der 
indeholder Oplysninger om de paa forskellige Herre
gaarde i Amtet førte Forhandlinger. Igennem disse 
kastes der af og til et lille interessant Strejflys over 
forskellige lokale Forhold. Det efterfølgende er Ud
drag af disse Arkivalier. 

For Kastrup Gaards Vedkommende afholdtes der 
et Møde 15/ 11 1796. Her fremlagde Prokurator Lund, 
Næstved, paa Godsejer, Kammerherre Plessens Vegne 
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en af ni Tjustrupbønder underskrevet Forening om 
Hoveriets Afskaffelse imod en Pengeafgift, saaledes 
at de foruden det, de ifølge deres Fæstebrev betalte 
for Hoveri og Landgilde, skulde betale I Rdl. 4 Mk. 
pr. Td. Hartkorn. De blev saa fritaget for alt Hoveri 
til Kastrup, samt for Københavnsrejser og andet Ar
bejde. Dog skulde de, hvis det blev forlangt, gøre 
to Dages Arbejde med tieste og Vogne for at flytte 
Savbukke og opkøre Tømmer til Skovbetjentene eller 
Kastrup Dyrehave. De havde Tilladelse til at benytte 
Underskoven i deres Skovparter til egen Fornøden. 
hed, men maatte ikke sælge eller overdrage noget til 
andre og heller ikke misbruge Underskoven til dens 
Ødelæggelse. De maatte oprydde Sten og Stød paa 
deres Skifter i Skoven paa de Steder, hvor de fandt 
Jorden tjenlig til Pløjeland, dog efter Anvisning af 
Skovbetjentene. 

Denne Forening blev nu tilbudt Bønderne i Vin
strup, Tjustrup, Kiellerød, Brunemose, Neblerød og 
Ravnebjerg. Bønderne i Haldagerlille og Krummerup 
fik ogsaa Tilbudet, men skulde - paa Grund af de
res bedre Jorder - betale 2 Rdl. pr. Td. Hartkorn. 

Vi kan vist gaa ud fra, at de ni Bønder, som 
havde gaaet "paa egen Haand", havde været under 
Paavirlming af de andre før Mødets Afholdelse. I alle 
Tilfælde nægtede de sammen med alle de andre Bøn
der at antage den tilbudte Overenskomst uden paa 
de Vilkaar, at Godsejeren vilde bestemme, hvor megen 
Brændeudvisning de aarlig skulde have, vilde tilstaa 
dem det fornødne Egetømmer til deres Gaardes Ved
ligeholdelse for Savskærerløn og endelig tillade 
uden Anvisning af Skovbetjentene - at rydde "Stum-
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per og Stød" i Skovene til Plovjordens Formerelse, 
hvor det fandtes tjenligt. 

Prokurator Lund kunde ikke paa Godsejerens Vegne 
indgaa paa dette Forlangende, men fremlagde saa 
et Forslag til en Forening om Hoveri in natura. Dette 
Forslag blev gennemset af Kommissionen, som ned
satte Kravene med Hensyn til forskellige Arbejder til 
det, der efter Forordningen kunde anses for tilladeligt. 

Trods denne Nedsættelse udtalte Bønderne efter 
Oplæsningen af Forslaget, at de ikke før havde for
rettet flere af de nævnte Arbejder, hvilket Lund ikke 
uden nærmere Undersøgelse kunde godkende. Da der 
heller ikke paa denne Maade kunde opnaas en Over
enskomst, maatte Kommissær Selmer anstille nær
mere lokale Undersøgelser. 

De fremlagte Fæstebreve var holdt i almindelige 
Vendinger. Der stod bl. a. i dem, at Bønderne ikke 
mere maatte paalægges Københavnsrejser. Af Brænde 
havde Bønderne de sidste tyve Aar skovet og kørt 
en Favn hver til Gunderslevholm, men intet til Ka
strup. For mange Aar siden havde de fældet og over
savet Bygningstømmer, imod at de fik Toppen som 
Vederlag. 

Bøndernes økonomiske Tilstand karakteriserede 
Kommissæren som god i Almindelighed, selv om ogsaa 
en eller anden kunde være fattig. Vinstrup, Tjustrup, 
Kiellerød, Brunemose og Ravnebjerg var Skovbyer 
med middelmaadige og ikke mange Jorder, hvorfor 
Bønderne i disse Byer i Almindelighed ikke høstede 
mere, end de selv behøvede; men Humleavlen paa 
Egnen var meget betydelig og indbragte Bønderne 
alt øvrigt, de behøvede. Neblerød var ganske vist 
ogsaa en Skovby, men dens Jord var meget god. 
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Kommissær Selmer skrev i sin Betænkning: "Disse 
Byers Marker er opfyldt med Skov, der paa mange 
Steder gør Skade; men naar det ved Udskiftning blev 
bestemt, hvad der skulde være Skov og hvad Ager
jord, vilde disse Byer efter min Formening blive gode 
Byer". Haldagerlilles Jord, som endnu ikke var ud
skiftet, var god ligesom Krummerups. 

Den af Selmer foretagne Opgørelse over Hoveri
dagenes Antal udviste 221 Spanddage (Hoveridage 
med Heste og Vogn) og 1242 Gangdage (Hoveridage 
uden Heste og Vogn). Det vilde for hver Mand an
drage 41/ 2 Spa11ddag og· 25 Gangdage. Desuden havde 
hver Mand før forrettet en Københavnsrejse, som vel 
maatte sættes lig med 6 Spanddage. 

Om Gyldenholm meddeles først, hvor langt Gaar
den ligger fra Korsør, Slagelse, Skælskør, Sorø, Ring
sted, Næstved, Karrebæksminde og Bisserup Lade
steder. Der oplyses om Grydeberg Marken, at den 
aldrig har været inddelt eller pløjet, men bestandig 
ligget til Græsning for Kreaturer. Skovsgaard-Vænget 
er et Indelukke, som altid har været brugt til Græs
ning og Gærdselhugst; det vil nu blive indtaget til 
Drivning, naar dets Tur kommer. Der findes "ingen 
Tørvemoser eller Lynge". Til Hvede brækkes Jorden 
om Sommeren og ligger til næste Aar, hvor den 
gødes og pløjes anden Gang; senere pløjes den tre
die Gang, naar der skal saas. Alle Markhegn, ogsaa 
0111 Enge og Skove, er Rishegn uden Grøfter. 

Kommissionen havde samlet Parterne til et Møde 
i Slagelse og fik her at vide, at 65 af Godsets Bøn
der havde indgaaet en Forening om Hoveriet; men 
den indeholdt paa nogle Punkter mere Hoveri, end 
Bønderne hidtil havde forrettet, hvorfor Kommissionen 
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vedtog selv at forfatte et Forslag til Overenskomst. 
Godsejeren erklærede, at han ikke kunde indgaa paa 
nogen anden Forening, da han ingen Beregninger 
havde gjort. 

Den 22. Novbr. 1796 holdtes saa et Møde paa 
Gyldenholm, og her erklærede Godsejeren, at han al
deles ikke paa nærværende Tidspunkt kunde gaa ind 
paa at modtage Penge af Bønderne for noget Arbejde, 
men maatte have Arbejde in natura til Hovedgaar
dens Drift. Han fremlagde derefter et Forslag vedta
get og underskrevet af 65 af Godsets Bønder og an
taget og stadfæstet af Amtmanden. 

Dette Forslag blev gennemgaaet med Bønderne, efter 
at nogle Forandringer til deres Fordel var foretaget; 
men nu skete det mærkelige, at Bønderne erklærede, 
at de ikke vilde gaa ind paa nogen Forening, da det 
Arbejde, de derved paatog sig, oversteg deres Kræfter. 
Det ser ved denne Lejlighed - som ogsaa ved an
dre - ud til, at Bønderne har skrevet under først 
og saa tænkt, i Stedet for omvendt. Godsejeren mente 
ikke at kunne strække sig videre med Indrømmelser, 
og Kommissionen foretog saa de "lokale Undersø
gelset"', som udviste, at Bøndernes Tilstand var god, 
baade med Hensyn til, hvad der fandtes i deres Huse, 
og med Hensyn til Tillæg af Kreaturer. Jorden var 
i det hele over middel; men der fandtes intet Kort 
over Marken. 

Efter Kommissionens Beregning udkrævedes til 
Gaardens Drift 980 Pløjedage, 4387 1/ 2 Spanddag og 
16509 Gangdage, hvilket i Penge for hver af de 99 1/ 2 

"fulde Hovninger eller Qvotienter" anddrog 59 Rdl. 
54~/,, Sk. 

Parterne maa - godvilligt eller nødtvungent -
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have fundet hinanden paa det Grundlag; thi Doku
mentet blev underskrevet af Kommissær Selmer d. 
27. Novbr. 1796 og stadfæstet af Rentekammeret 17 / 3 

1798. 
Paa Borreby afholdtes et Møde H/4 1797 mellem 

Kommissionen og de to interesserede Parter. Paa dette 
oplystes det, at Størstedelen at Borreby Bønder fri
villig var indgaaet paa en Forening; men Morten 
Christensen, Østerhoved, jens Jørgensen, Faarentofte, 
Ib Pedersen, Askegaarden, Anders Nielsen, Holten, 
og Mads Andersen, Magleby, var ikke gaaet med og 
erklærede, at de ikke var i Stand til at betale de 
Hoveripenge, som var forlangt i Stedet for nogle 
Arbejder. Forvalter Holm, som var mødt paa Gods
ejerens Vegne, havde ikke Fuldmagt til at tilbyde 
andre Vilkaar end for de andre Bønder, saa Hoveriet 
maatte uden videre Mægling bestemmes af Kommis
sionen, hvorfor de fem Bønders økonomiske Forhold 
blev nærmere undersøgt. Deres Jorder var uden Und
tagelse særdeles gode, mellem 40-50 Tdr. Land for
trinlig god Jord med et ringe Hartkorn, for de fire 
Mænd fra 41/ 2 til omtr. 5 Tdr. og for den femte 8 Tdr. 6 
Skpr. Ingen af dem havde mindre end fire Køer for
uden Ungkvæg, men vel mere. Heste havde de i til
strækkelig Mængde, og deres Indbo vidnede ingen
lunde om Fattigdom - dog var alle Bygninger i 
meget maadelig Tilstand. De kunde derfor ikke fri
tages for at forrette fuldt Hoveri. 

Ifølge Hoverireglementet af 24 /G 1774 hørte til 
Gaarden 63 fulde og 4 halve Hovninger med 349 Tdr. 
I Fdk. I Alb. Hartkorn. 

Der var blevet nedlagt 12 Gaarde, 1 i Sevedø, 2 
i Holten, 2 i Faarentofte og 7 i Nore, hvis Jorder 
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var blevet fordelt paa de i Byerne tilbageblevne Gaarde, 
uden at Beboerne derfor var paalagt mere Hoveri. 
Godsejeren og Forvalteren paastod, at der aldrig 
havde været flere end 64 fulde Hovninger, men kunde 
ikke bevise det, og Bønderne kunde paa Grund af 
de mange Forandringer med Gaardene ikke give be
stemte Oplysninger, hvorfor Kommissionen maatte 
følge Hoverireglementet og paalægge Godsejeren 
Andel i Hoveriet for den manglende Hovning. 

Bønderne paastod, at de indtil Udgangen af 1789 
kun havde pløjet den første Rugmark og de to Byg
marker hver to Gange. Holm bestred --- uden Bevis -
dette, og Kommissionen erklærede, at Bønderne ikke 
kunde paalægges mere end to Pløjninger; dog skulde 
de pløje tre Gange, hvis Godsejeren paa lovlig Vis 
kunde bevise sin Paastand. Endvidere hævdede Bøn
derne, at de kun havde slaaet og høstet to Kløvermar
ker de Aar, den saakaldte Engsø havde været be
saaet; men naar den er blevet slaaet, har de kun 
slaaet og høstet een Kløvermark. Ogsaa denne Paa
stand bestred Holm og forbeholdt sig at føre Bevis 
derfor. Bønderne blev paalagt at slaa og høste een 
Kløvermark foruden Engsøen; men naar den var 
pløjet, skulde de slaa og høste to Kløvermarker. 

Bøndernes Tilstand begrundede ingen Nedsættelse 
af Hoveriet, "ligesom Hoveriet ikke kan anses tryk
kende, endskønt det heller ikke er let". 

Godsejeren havde tilbudt de fem Bønder en For
ening, som ikke var ubillig, men endog fordelagtig. 
Kommissionen havde dog ikke Magt til at dømme 
Bønderne til at betale for en Del af Hoveriet, og 
Forvalter Holm havde ikke Fuldmagt til at forhandle 
om Hoveri in natura. Godsejeren maatte anses for 
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at være den Part, der var Skyld i, at ingen Forening 
kunde komme i Stand, og skulde derfor paalægges 
Omkostningerne ved Kommissionens Godkendelse, 
86 Rdl. 

De fem Bønder blev saa af Kommissionen paa
lagt følgende Hoveri: Til Engenes og de til Høslæt 
bestemte Jorders Rensning for smaa Sten, "Stikker" 
og Muldvarpeskud I Oangdag. Nye Hegns Opførelse 
var Bønderne uvedkommende. Ved Tærskning skulde 
Godsejeren hver Dag udtage en Tærsker til at være 
"Fortærsker", og de andre skulde være pligtige til 
at tærske lige saa meget, som han kunde tærske; men 
om Fremlæggeren skulde kastes Lod, for at ingen 
skulde kunne besvære sig over at have faaet større 
Fremlæg end de· andre. Der skulde ydes et Fradrag 
af "/0,, Hovning. Paa een Dag skulde renses 5 Tdr. 
af enhver Slags Sæd. 

Til Gedehave Ladested skulde hver yde 5 Spand
dage. De nødvendige Bom-, Bro- eller Prampenge 
skulde udbetales Bønderne inden Rejsens Begyndelse, 
og hvis der blev givet Læs med tilbage, skulde af
skrives en halv Rejse lige saa lang som Henrejsen. 
Fra Frederikslund Skove eller et andet Sted, som ikke 
var længere borte, skulde hentes 3 Læs Brænde. Ende
lig skulde til Klapjagt efter Ræve ydes to Gangdage 
om Aaret. 

Bønderne skulde have Adgang til at se Protokollen 
for at kunne overtyde sig om, at ingen blev paalagt 
mere Hoveri end de andre Bønder, og at "Omgangen" 
var rigtig. For alt Arbejde, der ikke var meddelt til 
Hovmaal, skulde der leveres Bønderne en Seddel for 
hver Dag, der var aftjent. Hoveriaaret begyndte 1. 
Maj, og det Arbejde" som da endnu stod tilbage, 
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skulde regnes for aftjent og maatte ikke skrives til 
Restance. 

Ved Genopførelse af nedbrændte Bygninger eller 
Opførelse af Bygninger paa nye Parceller skulde 
Amtmanden og Landvæsenskommissionen bestemme, 
hvor meget Arbejde Bønderne i den Anledning skulde 
gøre om Aaret. 

Denne Afgørelse blev ikke underskrevet samme 
Dag, da Holm ikke havde Fuldmagt dertil, og Bøn
derne forbeholdt sig Tid til Betænkning. Først Aaret 
efter, 7/ 4 1798, forelaa Rentekammerets Skrivelse, hvori 
der udtaltes, at Godsejeren ikke kunde forlange mere 
end to Pløjninger i den første Rugmark og i Høslæts
tiden een Kløvermark i de Aar, hvor Engsøen ogsaa 
laa til Slæt. De øvrige af Godsejerens Indvendinger 
skulde bortfalde, enten som ugrundede eller som Ting, 
Rentekammeret ikke kunde bevilge. De af Bønderne 
fremførte Ankeposter skulde bortfalde som ubeføjede, 
og Kommissionens Bestemmelse med Forandringer 
skulde gælde som Regel for Hoveri af de fem Bønder. 

Hvad de nævnte Forandringer gik ud paa, oplystes 
ikke; men det ser ud til, at de Borreby Bønder i det 
hele og st.ore kunde notere Sagens endelige Resultat 
som en Sejr over Godsejeren. 

Af Lyngbygaards hovpligtige Bønder var der ikke 
mindre end 16, som ikke vilde gaa ind paa Godsejer 
Qvistgaards Forslag til en Hoveriordning. Af Kom
missionens lange Redegørelse skal anføres nogle 
Punkter. 

Gaarden havde 8 Marker, hvoraf 4 brugtes til 
Sæd og 4 til Høslæt og Græsning. Foldudbyttet var 
i Middelaar: Rug, første Afgrøde 8 Fold, anden 5 
Fold, første Bygafgrøde 7 Fold, anden 4 a 5 Fold, 
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Havre, første Afgrøde 6 Fold, anden 4 Fold, Ærter 
6 Fold. Der blev pløjet 3 Gange til første Rugsæd 
og første og anden Bygsæd; til anden Rugsæd, Ærter 
og Havre kun een Gang. Der udtales, at Bønderne 
paa Lyngbygaard er bebyrdet med mere Pløjning og 
Udsæd end paa adskillige andre Gaarde; men dette 
lettes ved, at Gaarden slet ingen Tiender har, og at 
Korsør og Skælskør, hvor næsten alt Kornet afsættes, 
ligger saa nær ved, ligesom de hoverigørende bor 
tæt rundt omkring Gaarden. 

Alle Gaardens Jorder var udskiftet af Fællesskabet 
og indhegnet for sig·. Bønderne til Lyngbygaard (40) 
og Gerdrup (30) havde i Fællesskab hegnet de to 
Gaardes Marker med 968 Favne enkelte Stengærder, 
116 Favne Risgærder, 11375 Favne dobbelte Grøfter 
og Jordvolde med "Smid" og 930 Favne enkelte. 

Bønderne gødede ikke med Kridt, Kalk eller Mer
gel, og de blandede hverken Lyng eller nogen anden 
Blanding med Gødningen - denne Bemærkning kunde 
tyde paa, at der endnu ved den Tid fandtes saa meget 
Lyng omkring Lyngbygaard, at Bønderne kunde have 
benyttet den til nævnte Brug·. 

En Pløjedags Arbejde var ansat som Pløjning af 
6 -8 Skpr. Rugland efter Egnens Forskellighed, da 
nogen Jord var sværere at drive end anden, og He
stene ikke alle Steder var lige store og kraftige. Deri
mod var Tærskning efter Kommissionens Mening 
ansat til "1/ 0 mere end nogen sjællandsk Karl for
svarlig kan forrette". I denne Bemærkning indeholdes 
uden Tvivl en Ros til Jyderne. Flere Gange støder 
man i Antvorskov Lens- og Amtsregnskaber paa Ud
trykket "Jydetærskere", hvilket tyder paa, at disse 
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Folk var mere ansete end deres sjællandske Kolleger 
i Faget. 

Af de Arbejder, som Hovbønderne skulde udføre, 
kan nævnes, at de skulde skære, røjle, stakke og 
hjemkøre 16 Læs Tørv hver. Blandt de hoveriplig
tige var Bonde- og Sognefogeden i Egeslevmagle 
fritaget for Hoveri, mod at han tilsagde de andre 
Bønder til Hove og førte Tilsyn med dem under Ar
bejdet. I Sønderup, Egerup og Erdrup var der afgi
vet nogen Jord til Husmænd, hvorfor der var givet 
et forholdsmæssigt Afslag i Skatter og Landgilde, 
men ikke i Hoveri. Husmændene var paalagt nogle 
Arbejdsdage efter Ejerens Godtbefindene til Vand
grøfters Gravning; men dette skulde ikke komme de 
Bønder tilgode, som havde afgivet Jorden. 

Som Afløsningsvederlag for Hoveriet sættes en 
Pløjedag til 1 Rdl., en Spanddag til 3 Mk., og en 
Gangdag til 1 Mk., hvilket beløb sig til 65 Rdl. 864/" 

Sk. pr. I-lovning. 
De 16 Bønders Indsigelse affærdiges af Kommis

sionen med Bemærkningen: "Bøndernes Tilstand er 
saaledes, at de des Aarsag ingen Nedsættelse kan 
forvente", og Rentekammeret stadfæster 3/ 3 1798 i et 
og alt Kommissionens Bestemmelse som Regel for 
Hoveriet fra I. Maj 1798 for de modvillige Bønder. 

Det vil ses, at det ikke altid har været let at bøje 
Godsejers og Hovbønders Anskuelse mod hinanden 
i dette for begge Parter saa vigtige Spørgsmaal; 
men i det hele og store tør vi vist nok gaa ud fra, 
at der ved disse frivillige Hoveriforeninger er blevet 
skabt et bedre Forhold mellem Godsejere og Hov
bønder. Hovelagenes Antal blev bestemt fastsat, og 
idet Bønderne har henholdt sig til, hvad de "fra Arilds 
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Tid" havde udrettet af Hoveri, har Godsejeren nok 
maattet finde sig i, at Hovdagenes Antal blev for
mindsket, men har saa til Gengæld ogsaa kunnet 
kræve disse Dages Arbejde som sin Ret uden Paa
stand fra Bøndernes Side om Overgreb. 

Den 6/ 12 I 799 udsend tes Forordningen, der paabød,· 
at alt Hoveri i Fremtiden skulde være bestemt, og 
Afløsningen af Hoveriet mod en Pengeafgift skred 
stadig fremad, saaledes at der her paa Sjælland i 
Aaret 1802 kun gjordes Hoveri af 25000 Tdr. Hart
korn, hvilket vil sige, at kun en Fjerdedel af Bøn
derne da var hoveripligtige. Efter 1807 blev der en 
Standsning i Hoveriafløsningen; men den tog Part 
igen i Trediverne. I 1834 gjordes i Danmark Hoveri 
af 78000 Tdr. Hartkorn, men i 1849 kun af 34000 Tdr. 

Endelig kom saa, 4/ 7 1850, Lov om Afløsning af 
Gaardmands- og Husmandshoveriet. Afløsning skulde 
ske, naar Ejeren eller 1/ 3 af de hoveripligtige Bønder 
forlangte det, og Vederlaget skulde fastsættes efter 
den Værdi, Hoveriet havde for Modtageren, og ikke 
efter den Byrde, det havde været for Yderen. En 
Kommission bestaaende af en kongevalgt Formand 
og to af Parterne valgte Voldgiftsmænd skulde afgøre 
eventuelle Stridsspørgsmaal. Hver Husmand, som øn
skede det, kunde faa Hoveriet afløst. 

Nu gik det rask med Afløsningen; men endnu i 
1881 fandtes 49 Godser, hvortil der gjordes Hoveri, 
og de sidste Rester af dette Fortidslevn, som mere 
end noget andet havde hindret Bønderne i at faa 
udnyttet deres Jord paa rette Maade, forsvandt først 
op imod det 20. Aarhundrede. 

Hoveriets Afskaffelse var saaledes den Reform, 
som det tog længst Tid at gennemføre fuldtud; men 
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ogsaa de to andre store Reformers Gennemførelse 
tog en Aarrække. Stavnsbaandet blev ophævet 1788; 
men mange fil< først Friheden ved Aaret 1800, og 
den sidste Rest af det forsvandt 1849. Forordningen 
om Udskiftning af Byjordene korn 1781; men endnu 
i 1837 var der her i Landet 64000 Tdr. Land ikke
udskiftet Jord, og Byen Lund i Stevns fik først sin 
Jord udskiftet i 1861. 

Hvis man nu vil drage den Slutning, at Hovarbej
det formede sig som et Slid uden Lige under Skæl
den og Smælden af en brutal Ridefoged, der brugte 
Pisken uden Skrupler, saa at alt, hvad der hed Liv 
og Munterhed hos Arbejderne var utænkeligt, er dette 
dog nok en forkert Antagelse. Med Hensyn til Slidet 
giver et af vore gode, gamle Ordsprog nogen Oplys
ning. "Den, der slider sig ihjel ved Hove, skal be
graves Ullder Galgen" (som en uærlig Mand), hedder 
det, og heri vises tydeligt Linien for den udviste Flid. 
Hovfolkene gav tvungent Møde, og de skulde nok 
tit ogsaa tvinges til at arbejde. En "Morakker" var 
lige saa lidt anset paa Hovmarken som paa en eller 
anden Arbejdsplads i vore Dage. Der forefindes flere 
skriftlige Klager fra Herremænd eller Ridefoged over 
Hovfolkenes Dovenskab, Stædighed og drilagtige Op
træden. 

Ungdommeligt Livsmod lader sig dog ikke let 
kvæle, og f. Eks. i Høsttiden er Arbejdet paa Hov
marken nok ogsaa gaaet under Skæmt og Latter, 
med Fortællen af muntre - vel tit noget grovkor
nede - Historier og med Drillerier indbyrdes og i 
Særdeleshed over for Lade- eller Ridefoged, hvor det 
kunde lade sig gøre uden Risiko for at faa Rygstyk-
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kerne garvede. De ældre har maaske mere sat Hu
møret op ved Hjælp af Brændevinen. 

Arthur Petersen fortæller ("Jorddrot og Bonde", 
II, S. 108), at efter Hoveriets Fastsættelse føltes det 
fælles Hovarbejde af mange som en Pest, som Ung
dommen tiggede for at komme med til, og han frem
fører som Eksempel, at en Bonde, der havde faaet 
sit Hoveri afløst, stod i sin Port og ønskede, han 
skulde af Sted sammen med de Byfæller, der drog 
forbi hans Gaard for at møde til Hove. 

Der kan dog vist ikke være Tvivl om, at en saa
dan Sorg l1os den store Part har været erstattet af 
Glæden over at kunne arbejde paa egen Jord, uden 
Frygt for "U driderens" Tilsigelser, og med økonomisk 
Fordel i Udsigt. 

Som et Kuriosum kan anføres, at der endnu her 
i Sorø Amt findes Rester af Hoveriet. Følgende Op
lysninger meddeles efter en Artikel af Carsten Niel
sen i "Berl. Tid." 10/G 1944. 

Geir. Peter Jørgensen, Glænø, er paalagt en livs
varig vederlagsfri Forpligtelse af yderst mild Beskaf
fenhed til Holsteinborg, men er nu fyldt 81 Aar uden 
at have været paa Hovarbejcle mere end een Gang. 

Lars Albrecht Andersen, Fæster og Hovbonde i 
Egeslevmagle under Gerclrup-Lyngbygaard Gods, 
overtog i 1905 "Højstrupgaard" efter sin Fader mod 
at betale i Indfæste til Herregaarden 6000 Kr. og 
600 Kr. til Forvalteren. Han svarer i aarlig Fæsteaf
gift til Lyngbygaard 75 Tdr. toradet Byg og bærer 
alle Ejendommens Byrder og Udgifter. I Fæstebrevet 
af 1905 fastsættes Hovpligten saaledes: De af Gaar-
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dens Bruger hidtil præsterede tre Firemilsrejser præ
steres fremtidig af Fæsteren, der pligtes til hver Rejse 
at tage i Læs 8 Tdr. Sæd eller 1/ 2 Favn Brænde eller 
andre Dele af lige Vægt. Ligeledes afgiver han aar
lig to Bud til Klapjagten. Rejserne, til hvilke han med
fører de fornødne Sække til Transport. af Sæd, saa
vel som Jagtdagene, forrettes efter Tilsigende med 
Aftenvarsel". 

Det er dog 15-20 Aar siden, dette Hoveri stil
tiende gik af Brug. Firemilsrejserne var oftest Bræn
dekørsel fra Kirkerup Skov, maalt fra Mødestedet 
inden for Godsets Omraade og ikke fra Hjemmet. 

I 1917 fik Lars A. mundtlig Tilsagn fra Godsejer 
P. Fabricius om at købe Gaarden, men Godsejeren 
døde, inden Papirerne blev skrevet. Loven om Fæste
godsets Afløsning kom 1919, men denne Lovs § 3 
fastholdt et gammelt Privilegium fra 1861 om, at 
Godsejeren kunde inddrage 1/u af Bondejorden til 
egen Raadighed. Dette skete for "Højstrupgaard "s 
Vedkommende, hvorfor Lars A. maatte nøjes med at 
blive Selvejer af 25 Tdr. Land. 

Fæstet, som er uopsigeligt i Henhold til en Lov 
fra Chr. d. 2. Tid, vil sikkert blive indraget ved Lars 
Andersens Død; men endnu har han Resten af Jorden 
i Fæste, og da Fæstebrevet stadig staar ved Magt, 
er han vedblivende hoveripligtig Bonde - i Aaret 
1944! 
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