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Landbefolkningen

Markarbejde

Landbefolkningen bestod omkring
århundreder af
- gårdmandsfamilier,
- husmandsfamilier,
- landarbejderfamilier,
- ugifte tjenestefolk,
- samt de fattige.

1700

–

som

den

havde

gjort

i

De fattige var den gruppe, hvis arbejdskraft landbruget ikke havde
brug for, eller som på grund af sygdom og alder var ude af stand
til at arbejde.
De henved 60.000 gårdmandsfamilier var landbosamfundets største
befolkningsgruppe. Da antal af gårde i 1700-tallet forblev
konstant, forblev denne befolkningsgruppe også konstant.
Da befolkningen voksede, blev det derfor de øvrige grupper, der
voksede.
Mens der på Sjælland omkring 1700 var lidt flere gårdmænd end
husmænd, var der omkring 1800 dobbelt så mange husmænd som
gårdmænd.
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Godsejere, fæstere og tjenestefolk
Mens godserne ejede størstedelen af jorden, blev kun en tiendedel
drevet direkte under hovedgården, hovedsalig med de hoveripigtige
fæstebønder og deres tjenestefolk som arbejdskraft.
De resterende ni tiendedele blev drevet under fæstegårdene af
fæstebønderne og deres tjenestefolk.
Selv om godsejeren ejede fæstegårdene, havde han ikke uindskrænket
rådighed over dem. Loven forbød ham således at nedlægge sine
fæstegårde og lægge jorden ind under hovedgården, selv om det rent
økonomisk ville være en fordel for ham. Den lov kendte fæstebonden
også, og han vidste, at lovgivningen udtrykkeligt præciserede, at
et fæste var et livsfæste.
Fæstebonden var garanteret sin gård på livstid, hvis han opfyldte
vilkårene i sit fæstebrev, det vil sige
- ydede sin landgilde,
- betalte sine skatter,
- udførte sit hoveri,
- holdt gården ved lige,
- og i øvrigt udviste hørighed og lydighed over for godsejeren og
hans repræsentanter.
At loven i det store og hele blev overholdt skyldtes nok, at
godsejeren og fæstebønderne var så afhængige af hinanden i
dagligdagen.
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Kvinder

Mønsk landskab med bondepige

Kvinderne på landet var ikke kun beskæftiget med ”husligt”
arbejde, selv om naturalie-økonomien krævede en stor indsats i
køkken og have.
Mændene tog sig af det tunge arbejde med pløjning, harvning og
gravning, samt de lange køreture ind til købstaden og hovedstaden.
Men ved høsttide måtte kvinderne også med på markerne, både
gårdmandskonerne, husmandskonerne og pigerne. Deres arbejde bestod
i at rive korn og hø sammen, binde neg og lægge dem tilrette på
vognene, så læsset kom uskadt hjem.
Når det var tid til pløjning, kunne det også ske, at det var en
kvinde, der førte eller red den forreste plovhest.
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Tjenestefolk
Tjenestefolk var en talstærk gruppe i landbosamfundet.
I begyndelsen af 1700-tallet udgjorde de knap en femtedel af
landbefolkningen, og langt de fleste tjente hos bønderne.
For de fleste var tjenesten imidlertid kun en fase i deres
livsforløb. De kom fra hele landbosamfundet, både gårdmandshjem,
husmandshjem og landarbejderhjem. Alle disse hjems børn kom
traditionelt tidligt ud at tjene, når de blev
”så store, at de
kan drive plov, vogte gæslinger eller anden små gerning”, som der
står i fattigforordningen fra 1708.
Nogle levede hele deres voksne liv som ugifte tjenestefolk. Men de
fleste var kun tjenestefolk til 30-års alderen, hvorefter de
giftede sig og satte bo, nogle som gårdmænd, men de fleste som
husmænd og landarbejdere.
Gruppen af tjenestefolk var ikke blot karakteristisk ved at være
ung. Den var også en befolkningsgruppe på vandring. Mange tog
tjeneste i de omliggende sogne. Og mange drog længere bort, til
egne hvor lønnen var højere og mulighederne for at lægge penge op
til indfæstning for en gård bedre.
At tage tjeneste hos fremmede var en økonomisk nødvendighed. Men
det var også en pligt. Danske lov forbød udtrykkeligt løsgængeri
og krævede, at tjenestefolk tog tjeneste et år eller i det mindste
et halvt år ad gangen. Når de rejste, skulle sognepræsten
atttestere i deres skudsmålsbøger, at det skete efter lovligt
forvarsel til deres husbond til rette fardag, den 1. juni eller
den 1. december.
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Gårde

Broen over Sønderå på hærvejen 12 km sydvest for Haderslev
Det danske landskab var på denne tid domineret af to slags bebyggelsesformer: Hovedgårde og landsbyer.
Hovedgården bestod af et stort antal
voldgrave og sirlige haveanlæg og
sammenhængende marker.

godsbygninger. Den havde
var omgivet af store,

Landsbyen derimod bestod af en tæt koncentration af lave,
stråtækte gårde og huse, der ofte lå omkring et gadekær.
Der var landsbyer på kun 3-4 gårde, og der var enkelte med mere
end 50 gårde, men de fleste bestod af mellem 10 og 20 gårde og et
tilsvarende antal huse.
Omkring den typiske landsby på Sjælland og øerne lå dens 3 vange,
der hver var opdelt i et antal åse. Hver ås var igen opdelt i
rækker af agerstrimler. Hver bondegård kunne have op til 100
agerstrimler.
De dyrkede jorder omkring hovedgården og landsbyen var ikke
regelmæssige parceller med lige sider og rette vinkler, plane af
pløjning, harvning og tromling.
Jorden bar præg af, at den skulle være under plov 2 år ad gangen
og derefter ligge brak et år, udlagt til græsning. Det betød, at
bonden ikke pløjede dybt, for vækstlaget, der skulle give føde til
kreaturerne i brakperioden, skulle nødig ødelægges. Desuden var
planering af det dyrkede areal ret arbejdskrævende og forudsatte
enighed i landsbyfællesskabet, hvis det skulle gennemføres.
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For at lette afledningen af vandet mest muligt måtte man endvidere
ved pløjningen af de enkelte jordstykker tage hensyn til terrænets
fald.
Kilde: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1700-1800.

Gård opført i 1690 af tykke egeplanker. Vejstruprød ved Christiansfeld

Om landsbyerne skrives på denne tid følgende:
Landsbyerne er forskellige i størrelse og gårdenes tal, eftersom
der i nogle kun findes 6 til 10 gårde, i andre 20 til 50 gårde
eller flere, alt efter landsdelenes og stedernes beskaffenhed.
Især findes der stor landsbyer på Lolland, Falster, Langeland og
Fyn, samt nogle steder på den østre side af Jylland.
Al sådan jord, som ligger til en by, deles almindeligvis i tre
parter eller marker, af hvilke hver især er indelukkede med gærder
og diger; men den tredje hviler og ligger fælled.
Den første kaldes rugvangen, som er tilsået med rug, i hvilken der
odså sås ærter, vikker, bønner og havre.
Den anden kaldes bygvangen, i hvilken byggen er sået, hvoriblandt
der også sås blandkorn, sommerhvede og boghvede.
Den tredje kaldes fælleden det år, den hviler og ikke tilsås, men
alene som anden udmark bruges til græsning for fæ. Og det skal
forstås sådan, at en mark ikke altid år efter andet skal være
fælled, og de andre til stadighed dyrkes; men der omskiftes
dermed, så den ene efter den anden stedse hviler hvert tredje år.
Sådan hvile hvert tredje år behøver jorden, fordi bonden ikke uden
hvert 8., 10. eller 12. år kan klare at gøde al sin jord, så
jordens frugtbarhed i dets sted derfor vedligeholdes ved sådan
hvile.
Kilde: ”Danmark i tusind år”, 1991.
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Landbrugsproduktion

Landbrugsproduktionen på Møn var mest baseret
dyrkedes mest rug og byg, men også noget havre.
Det gennemsnitlige foldudbytte lå på 4 til 5 fold.

på

korn.

Der

I begyndelsen af 1700-tallet faldt kornpriserne, hvilket fik en
del godsejere til på deres hovedgårde at investere i en bredere
produktion, der også omfattede smør, ost og kvæg.
Det øgede kvæghold havde den fordel, at det skaffede mere af den
gødning, der dengang var landbrugets største mangelvare.
Et karakteristisk træk ved hovedgårdene var, at de solgte mere,
end de selv producerede. Det skyldtes, at de modtog store mængder
af tærsket og renset korn fra fæstegårdene i landgilde, og en
kirketiende.
Godsejerne havde desuden den fordel, at de kunne sælge deres korn
til hvem de ville, mens bønderne var forpligtet til at sælge deres
korn i den nærmeste købstad.
På hovedgårdene blev arbejdet på markerne, i tærskeloen og på
kornlofterne udført af godsets arbejdspligtige gård- og husmænd.
Gårdmændene og deres karle skulle desuden age hovedgårdenes korn
til købstaden eller ladepladsen.
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den tid hjulplove til behandling af

Man havde ikke samme slags hjulplov over hele landet. Udførelsen
og detaljerne i konstruktionen ændrede sig fra egn til egn,
afhængig af de lokale forbedringer, man havde fundet på.
Den afbildede plov har en lang ås, der er fastgjort til plovkærren
med en jernring. Ved at anbringe jernringen i de forskellige
takker på åsens overkant, kan man få det spidse, trekantede
plovskær på den jernforstærkede muldfjæl til at gå i en bestemt
dybde i den fure, det indstillelige langjern har ridset.
Normalt pløjedes der ikke særlig dybt. Jordbunden skulle beredes,
men det naturlige rodnet måtte ikke ødelægges. Det var nemlig fra
rodnettet dyrene fik en væsentlig del af deres føde.
På let sandede jorder kunne et par heste trække ploven, men på
tunge lerede jorder var fire plovheste nødvendige.
Kørte ploven fast i rodnettet, stod hestene stille, indtil
plovkarlen havde fået hugget plovskæret frit med den økse, der
havde sin faste plads på åsen.

Kilde: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1700-1800.
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