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Ældre danske skovtaksationers tolkning og
anvendelse til belysning af skoves størrelse
Af Bo Fritzbøger

I dag er D anm arks skove tiltrængte åndeh ul
ler i det intensivt dyrkede agerland, men
denne modsætning har ikke altid eksisteret.
Før Fredskovsforordningens (1805) og de øv
rige landboreformers civilisering og »ord
ning« a f landskabet, gik skov, eng, ager og
overdrev i ét, og tilsammen udgjorde de land
brugsproduktionens (i gunstigste fald) fint af
stemte ressourcegrundlag.
Skoven leverede først og fremmest træ, der
før industrialiseringen var et næsten univer
selt materiale i by som på land. I bygninger
og vogne indgik tømmer fra overskoven , der
juridisk var defineret som alle ege, bøge- og
asketræer, og som oftest var forbeholdt gods
ejeren, som en uundværlig bestanddel. Og
ved fra de mangfoldige andre busk- og træar
ter, kaldet underskoven, indgik i hegn og hus
geråd. Endelig gjorde det træ, som ikke havde
tømmerkvalitet, god gavn som brændsel, om 
end tørven formentlig spillede hovedrollen
mange steder.1 Ydermere benyttedes skove
nes urteflor til græsning a f store kreaturflokke, og på træernes nedfaldne frugter julefededes svin i tusindvis. Skovbruget var altså
en del a f landbruget, og derfor kan la n d b ru 
gets historie ikke skrives uden inddragelse af
skovene.
De oplevede imidlertid store forandringer
gennem tiden fra middelalderens slutning til
deres fredning eller fald i 1800-tallet. Først og
fremmest antages det almindeligvis, at der
fandt en gennemgribende afskovning sted.

Altså at skove blev ryddet eller udtyndet i en
sådan grad, at de snarere var skove a f navn
end af gavn.2 Denne skovødelæggelse findes
beskrevet i talrige historiske fremstillinger,
men forsøg på mere dybtgående analyser af
dens forløb, årsager og omfang er fa.3
N år udviklingen i skoves størrelse og til
stand gennem en længere årrække søges be
lyst, vil det ofte være nærliggende i første
omgang at anvende kvantificerbare udtryk,
der kan sammenlignes i tid og rum. For ældre
perioder foreligger sådanne næsten udeluk
kende i form af skovtaksationer, men de lader
sig sjældent benytte uden videre. Forud kræ
ves en grundlæggende tolkning af deres ind
hold.
Skove består af træer. De kan være store
eller små, frønnede eller sunde, og de kan stå
spredt eller tæt sammen. Oplysninger om
skoves omkreds eller areal, som findes i rigt
mål i 1700-tallets skovbeskrivelser, er derfor
af begrænset værdi. Et langt bedre udtryk for
en skovs størrelse er derimod træernes sam 
lede biomasse, det vil sige mængden af træ. I
moderne skovbrug, hvor kun dét ved, som
industrielt kan opskæres til brugbart tømmer
eller brænde har interesse, gøres dog alene
vedmassen (dvs. biomassen fradraget løv,
kviste osv.) til genstand for opmåling. H e r
hjemme har sådanne taksationer siden Den
Gram-Langenske Forstordning 1763-76 d a n 
net grundlaget for skovbrugets planlægning
af foryngelse og hugst.4

Bo Fritzbøger, f. 1958. M ag .art., k a n d id atstip en d iat ved H istorisk In stitu t, K ø benhavns U niversitet.
1. O versigter over købstæ dernes bræ ndselsforbrug i 1760’erne findes i R igsarkivet (RA) R en tekam m eret
(R tk.) 333.109: B revskaber angående den nye forstindretning 1762-63.
2. Se f. eks. R C. N ielsen b eh an d lin g a f perioden i D an m ark s N a tu r 6, s. 16 IT, K øben h av n 1980 (3. udg.).
3. D en eneste m onografiske frem stilling er stadig C h ristian T h eo d o r V aupells »O m de F o randringer, som
det danske Skovlands U dstræ kn in g h ar været u n d erg aaet i den historiske 1 id« (Tidsskrift for populæ re
Frem stillinger a f N atu rv id en sk ab en , 2. rk. bd. 4, s. 389-436) fra 1862.
4. R C. N ielsen og E. L au m an n Jørg en sen : N ordsjæ llands skove gennem 200 år. Den G ram -L angenske
F orstordning, K øben h av n 1964, s. 76 IT.
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Allerede længe før detaljerede vedmasseberegninger blev praktisk mulige, underka
stedes skovene imidlertid ejendomsretligt el
ler skattemæssigt betingede opdelinger og
vurderinger, der i de bevarede dokumenter
fremtræder som kvantificering af skov. Det er
disse forskellige taksationsformers ulige an
vendelighed ved undersøgelser af udviklingen
i skoves størrelse, som er emnet for det føl
gende.

Skovrebning og udskiftning
N år landsbyens jord skulle fordeles mellem
dens gårde, udmåltes hver gårds anpart af
bymarken med et reb a f bestemt længde. I de
såkaldt regulerede landsbyer var rebet af
stemt, så det kunne bruges til at overføre det
indbyrdes forhold mellem gårdenes toftebred
der til agerstrimlernes bredde.5 Af dette m å
lereb har selve lodskiftningsprocessen faet be
tegnelsen »rebning«.
I de middelalderlige landskabslove optræ
der flere bestemmelser om rebning af skov,
som på lovenes affattelsestidspunkt antagelig
var et relativt nyt fænomen.1’ Ved skovreb
ningen fulgtes øjensynlig stort set samme

fremgangsmåde som ved rebning af ager,7
idet hver enkelt gård efter en byspecifik for
delingsnøgle oftest fik flere skovlodder. A n 
givelig for at sikre en jævn fordeling af god og
dårlig skov.8 På grund af skoves lette for
gængelighed synes der endvidere at have væ
ret forbud mod omlægning af skovloddernes
grænser, n år først rebningen én gang var fore
taget.9
Talrige yngre godsbeskrivelser bekræfter
eksistensen af mange skovlodder til hver
g å rd .10 Eksempelvis havde hovedgården Starupgård (Øster Starup sogn, Brusk herred)
ved sin nedlæggelse 1578 1 enemærke og 22
skifter i fællesskoven.11 Skovloddernes stør
relse varierede fra by til by og fra skov til
skov, og der ses kun undtagelsesvis at være
anvendt absolutte mål ved rebningen.12 Be
tegnelsen »reb« som egentlig måleenhed ved
underinddeling af skovskifter, optræder såle
des yderst sjældent,15 og må antages at have
været lokalt varierende. Den befandt sig
imidlertid angiveligt ret stabilt omkring 9
alen.14
Skovlodderne var som regel markeret ved
skelsten eller -pæle,13 og i enkelte tilfælde ses
de navngivet individuelt på linie med de tal
rige (mark)navne, der betegnede den lodskiftede bymarks åse.16

5. Frits H astru p : D anske landsbytyper, Å rhus 1964.
6. Poul M eyer: D anske Bylag. En F rem stilling a f det danske L andsbystyre paa B aggrund af retshistoriske S tudier over jordfæ llessk ab ets H ovedproblem er, K ø benhavn 1949, s. 198.
7. Skånske Lov kapitel 71, D an m ark s gam le Love p aa N u tidsdansk (= D G L ), K øbenhavn 1945—48, b d .l
s. 22.
8. Eriks Sjæ llandske Lov II, kapitel 56: »M en hvad a n g år skovskifte, da skal det ikke foretages efter
toftens beliggenhed efter solen, for m an tager efter den dårligste skov og lægger til den bedste, og
udligner således«, D G L bd. 2, s. 62.
9. M eyer 1949, s. 201.
10. Således Sjæ llands Stifts L andebog 1567, Svend Gissel (udg.), K øben h av n 1956, s. 25: »har h an 8 eller
10 sm å skovlodder«.
11. R igsarkivet (RA ), D anske K ancelli (D K ) B 94: Besigteiser og an d re indlæg til skøder og m ageskifter
1572-1660, 7/7 1578.
12. De »duo skoghs L and«, d er op træ d er i Ø m K losters K rønike, skal form entlig ikke opfattes som
egentlige skovm ål, men blot i betydningen »skovlodder«; Scriptores M inores H istoriæ D anicæ M edii
Æ vi, M . Cl. G ertz (udg.), K øben h av n 1917-22 (1970), bd. 2 s. 264. O rd et »skovlodder« (skowslothe)
om »dele af skoven« (partes siluarum ) op træ d er allerede i en notits for året 1310 i Sorø K losters
G avebog, D iplom atarium D anicum 2. rk., bd. 6, nr. 222.
13. F. eks. »et rebs skovskifte«, Æ D A bd. 2 s. 367 (1480) og »3/4 skovskifte til fornævnte halvgård, og 3 reb
udi hvert skovskifte«, I)K B 94, 18/6 1585.
14. Poul R asm ussen: M ål og vægt, K øbenhavn 1975, s. 85.
15. For eksem pel De æ ldste danske A rch iv reg istratu rer 1-5 ( = Æ D A ), K øbenhavn 1854—1910, bd. 5 s.
240: » ...o g er sam m e skovskifte stenet og sta b le t...« (u. å.).
16. D iplom atarium D anicum 3. rk, bd. 2, nr. 395 (29/9 1347).
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N ykø b in g H o spitals skifte i den store østfalsterske græsningsskov K lodskov. Som eneste lodsejer ud over kronen havde
hospitalet senest fr a 1500-årene dén udskiftede skovlod, der her ses på m atrikelkortet f r a 1785. Den var afmærket med
skelpæle, og løb øst-vest, og dermed p å tværs a f bøndernes (ikke længere eksisterende) lodder, men giver ikke desto m indre et
godt indtryk a f skovrebningens nære slægtskab med agerrebningen. Ved den om fattende rebning a f Falsters skove i forbindelse
med rytterdistriktets oprettelse 1719 var de i alt 353 gårdvise lodders gennemsnitlige bredde 174 alen ( ~ ca. 110 m .).
(O p m å lt a j P. v. H irsch. K ort- og M atrikelstyrelsen, M a trikela rkivet).

Der er ingen tvivl om, at skovskifternes
størrelse som hovedregel var bestemt a f går
dens øvrige tilliggende. Denne sam m enhæng
mellem ager— og skovlodder fremgår blandt
andet a f et tingsvidne fra 1496, hvori det slås
fast, »at sandemænd svor Ømklosters gård i
Vindinge 2 otting til i Vinding Skov, eftersom
samme gård har otting jord i m arken«.17
Meget tyder på, at skovrebningen og den
deraf følgende udskiftning af skov på enkeit-

lodder til ejere eller til gårde først for alvor
tog fart, efterhånden som træ (med store geo
grafiske variationer) blev en begrænset res
source. Især de store kongelige mageskifter og
den adelige godskoncentration i 1500-tallet
bidrog dertil, og i dette årh un drede udstedtes
flere forbud mod hugst i uskiftede skove,
hvori kronen var lodsejer.18 Udskiftningsbevægelsen synes dog først afsluttet i løbet af
1700-tallet, og endnu Danske Lov medtager i

17. Æ D A, bd. 1 s. 21 1. En tilsvarende form ulering findes i et tingsvidne fra 1501, trykt i D ip lo m atariu m
V ibergense, A. H eise (udg.), K ø b en h av n 1879, nr. 158.
18. Bl.a. i K oldingske Reces 1558 § 30: »Findes skove, som flere end en lodsejer er til, og er de uskiftede, da
skal slige skove efter denne dag være i fred og intet hugges d erudi enten a f lodsejerne eller an d re, før
end sam m e skove bliver således og rebet, at enhver ved, hvor sin lod kan falde«; C orpus C onstituionem
D aniæ . Forordninger, Recesser og an d re kongelige Breve, V. A. Secher (udg.), K øbenhavn 1887-1918,
bd. 1 nr. I.
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1683 påbud derom (5-10-24). På Falster var
således kun ca. halvdelen af skovene udskif
tede ved rytterdistriktets oprettelse 1719.19

By- og skovmål
En nærliggende relativ angivelse af gårdes
eller godsejeres skovtilliggende var det »bol«,
der i forvejen anvendtes som bymål ved ager
jordens fordeling på driftsenheder.20 I Kong
Valdemars Jordebo g fra 1200-tallets midte
findes enkelte omtaler af bol i forbindelse med
skov.21 Særlig må nævnes Falsterlistens be
kendte notits om de kongelige besiddelser i
Vålse: »kongen har 3 bol særskilt i skoven«.22
Det er imidlertid usikkert, hvorvidt der er tale
»skov« eller »rydningsjord i skov«.23 Sikre ek
sempler på boldeling af skov (eller dettes un 
derinddelinger skov-otting osv.) er imidlertid
talrige,24 og så sent som i Matriklen 1662
angives flere af Koldinghus lens skove at være
ottingdelte.25
Som agerbolets dele, var disse skovottinger
imidlertid også blot regneenheder, der angav
andele af det samlede skovtilliggende. De
hang altså ikke snævert sammen med selve
den fysiske inddeling af skoven i skovlodder,
hvilket blandt andet fremgår af formulerin
gen i en regest fra 1500-tallet: »der ligger en

fuld otting skov i alle skovskifter til den gård i
Eltang, som Søren Lassen iboede.. .«.26
I enkelte kilder er skov beregnet i mark,
men om hvilke »mark«, der er tale, er som
regel temmelig usikkert. Såvel Kong Valde
mars Jordebog som Roskildebispens J o r d e 
bog 1370 opererer således med skov regnet i
ørtug (I/24 m ark),27 og i mageskiftebesigtelsen
af nogle gårde i Andkær (Gaverslund sogn,
Holmans herred) hedder det 1582, at »skov
dertil liggende er 4 mark gods, hver mark
regnet for 21 svin«.28
I Arhus domkapitels jordebog fra 1313 sæt
tes en guldvurdering af skov i relation svins
olden (se nedenfor), idet 16 »svinslæg« sættes
til 1 mark guld svarende til 96 skæpper land.29
Ifølge senere kilder skulle et svinslæg endvi
dere bestå af skov til 1 tal eller 6 svins olden,
således at 1 svins olden svarede til 1 skæppe
agerland.30 Denne vurderingsform optræder
imidlertid yderst sjældent, og jævnføringen
mellem svins olden og agerland var naturlig
vis af fiskal og ikke af real karakter.

Urebet skov
1 urebet skov kunne en gårds skovpart ikke
udtrykkes i bymål, men istedet lod den sig
karakterisere som en bestemt brøkdel af træ-

19. Rtk. 333.18: Skovenes rebning og inddeling i det lolland-falsterske regim entsdistrikt 1719-20.
20. Poul R asm ussen: Bol, K ultu rh isto risk Leksikon for N ordisk M id d elald er 2, sp. 55—63, K ø benhavn
1957.
21. K ong V aldem ars Jo rd eb o g (= K V J) 1-3, Svend A akjæ r (udg.), K øbenhavn 1926-43; eksem pelvis bd.
1 s. 108: »I Scoghusas, så meget i skoven, som hører til et bol«.
22. K V J bd. 1 s. 131.
23. Svend Gissel antager, at d er er tale om en (unavngiven) bebyggelse. Svend Gissel (red.): Falsterundersøgelsen 1, O dense 1989, s. 92.
24. F.eks. »skovbol«: Æ D A bd. 2 s. 141 (1477) og »skov-sjetting«: D anm arks Riges Breve (= DRB) 3. rk.
bd. 1, nr. 340 (23/7 1343).
25. Rigsarkivet, R entekam m eret (Rtk.) 311.95: M atriklen 1662, K oldinghus am t. Eksem pelvis bestod
B ørup Skov (Tavlov sogn, Elbo herred) a f 6 kronottinger, I/2 kirkeotting og b / i selvejerotting.
26. Æ D A bd. 5, s. 364 (udat.).
27. K VJ bd. 1 s. 128: »8 ø rtug jo rd i agre, enge og skove« og R oskildebispens Jo rd eb o g (= RBJ),
Roskildekirkens jordebøger og regnskaber, D anske M iddelalderlige R egnskaber II 1.1, C. A. C h ri
stensen (udg.), s. 24: »i m arken < t e r r a > og skoven (en) ørtu g jord«.
28. D K B 94, 5/3 1582.
29. Voer (Rougsø herred): »H er h a r (kannike)bordet 128 svinslæg jo rd , som svarer til 8 m ark guld, 16
svinslæg regnet for m ark guld«, Å rhus D om kapitels Jo rd e b o g 1313, Å rhus D om kapitels Jo rd eb ø g er
bd. 3, Poul R asm ussen (udg.), 1975, s. 25 m ed ko m m en tar s. 41.
30. Svend A akjæ r i K V J bd. 1 s. *113.
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Svarende hertil opregnes i visse tilfælde
simpelthen antallet af træer på skovlodden.
Især Sjællands Stifts Landebog 1567 er rig på
sådanne mål. Det er i denne forbindelse be
mærkelsesværdigt, at de ikke kun benyttedes
om småskove som »en 10 eller 12 bøge i den
nørre vang« (s. 50), men også om eksempelvis
»en egeskov ved 500 eger i Kalby Ris« (s. 70).

Skovtaksationer på grundlag af
oldenfedningen af svin

Oldensvin. K obberstik i 0 . B runfels: Contrafayt Kreiiterb u c h fr a 1535.

erne. Således tilskødedes Ove K ra b b e i 1381
»1 øde gård i Søby og hver 4. fure over Søby
mark og hvert 4. træ i Søby skov«,51 og andre
tilsvarende beskrivelser foreligger.52 Denne
simple »brøkdeling« kunne endvidere knyttes
til andre taksationsformer, eksempelvis
»svins olden-taksationen«.33

Allerede i oldtiden spillede opfedningen af
svin på skovtræernes nedfaldne frugter en be
tydelig rolle, og detaljerede bestemmelser a n 
gående denne form for husdyrbrug indgår
centralt i flere germanske lovkomplekser.34
Også vore hjemlige landskabslove indeholder
enkelte bestemmelser om svin på skov,35 mens
middelalderlige privilegier forbundet med
retten til oldenfedning af svin er talrige.36
N år træernes frugter i ældre kildemateriale
ganske overskygger træerne selv, er det imid
lertid næppe på grund af de to produkters
respektive brugsværdi og betydning.37 Før
1500 led det danske samfund generelt ikke af
tømmer- og brændselsmangel, og en kapitali
sering a f ejendomsretten til skovene skete der
for i det væsentlige med udgangspunkt i sko
vens andre produkter. Ikke m indst oldenfed
ningen af svin fik derfor, fremmet af tvangs
foranstaltninger såsom forbud mod oldenfed
ning uden for godsets egne skove,58 en stærkt
opskruet juridisk og økonomisk betydning.

31. Æ D A bd. 2, s. 118.
32. R B J s . 39: »Ligeledes skoven, som kaldes G am le H egnet ... i hvilken hvert tredje træ er biskoppens«,
D RB 4. rk. bd. 1, nr. 140 (27/12 1376) og Sjælland Stifts L andebog 1567, s. 78: »Af sam m e skov
tilhørte kirken hvert tredje træ«.
33. »et stykke skov takseret for 500 svin, og har Peder M unk d e ra f de 2 træ er, og C laus Podebusk det
tredje, og beløber sig P eder M unks a n p a rt deraf, olden til 333 svin og de 2 p a rte r a f et halvt svin« D K
B 94, 13/7 1593.
34. C. L. ten Cate: W an god m ast gift. Bilder aus d er G eschichte d er Schw einezucht im W alde, Wageningen 1972, s. 59 If og H ans K loster: Svinets historie, K øbenhavn 1984, s. 61 ff.
35. Eksem pelvis Skånske Lov kap. 206; D G L bd. 1, s. 71.
36. Et a f de form entlig æ ldste er fra 1177 og findes i afskrift i Esrom K losters Brevbog, O . N ielsen (udg.),
K øbenhavn 1880-81, s. 230.
37. M. E ndres: Die W ald b en u tzu n g vom 13. bis E nde des 18. Ja h rh u n d e rts , T ubingen 1888, s. 172.
38. For eksem pel K ancelliets B revbøger vedrørende D an m ark s indre Forhold (= K ane. B revb.), C. F.
Bricka m. fl. (udg.), K øben h av n 1885 ff, 2/7 1616.
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Forholdet mellem oldentak
sation og indbrænding i
bondeskovene p å Falster
1652-1685. K ildegrundlag:
Lens- og amtsregnskaber.

Og derfor kom dens bytteværdi i periodens
kilder til at overskygge dens brugsværdi.59
Idet netop svinefedningen blev gjort til
genstand for værdisættelse, var det nærlig
gende også at tage udgangspunkt i dén, når
skoven selv skulle vurderes med henblik på
salg eller beskatning. Allerede fra Karolingertiden kendes således matrikuleringer af skov
ud fra, »hvormange svin, den kan fede«,40 og i
den engelske Domesday Book fra 1086 er
denne taksationsform hyppigt forekom
mende.41 De tidligste danske eksempler synes
at optræde i Århus Domkapitels jordebog fra
ca. 1313.42
Ansættelsen af en skovs størrelse til et »an
tal svins olden« udsprang oprindelig af oldentaksationer , dvs. årlige synsforretninger over
skovenes aktuelle oldenmængde og evne til at
fede svin. Olden var træernes frugter: agern
og bog, men også eksempelvis hasselnødder.45
I august eller september udtog tingene synsmænd til at besigtige skovene eller de enkelte

ejeres skovlodder og bedømme, hvor mange
svin hver enkelt kunne fede på olden. Efter
denne taksation blev svinene omkring M ik
kels Dag (29/9) brændemærket (indbrændt)
og ført til skoven, hvor de oftest forblev til
juleslagtningen. Ikke sjældent løb halvvilde
svin dog rundt i skovene til langt hen på
vinteren, og i gode oldenår kunne der fore
komme to indbrændinger efter hinanden.44
N år svinene atter blev taget af skoven, skete
det mod betaling (oldengæld) i naturalier el
ler penge til skovejeren - overskovejeren vel
at mærke, for oldenen kom jo i det væsentlige
fra overskovens træer.
Denne årlige procedure har efterladt sig to
rækker kilder, af hvilke den ene med stort
udbytte kan anvendes til belysning af skoves
størrelse. Selve oldentaksationen blev i tings
vidner forelagt herredstingene, og findes der
for i stort tal indført i tingbøgerne. N år indbrændingen var sket, og der skulle opkræves
oldengæld, førtes lister over det antal dyr, ofte

39.
40.
41.
42.
43.

Bo Fritzbøger: Skove og skovbrug på F alster 1652-1685, O dense 1989, s. 169-189.
K arl Hasel: Forstgeschichte. Ein G rundriss fiir S tudium und Praxis, H am b u rg 1985, s, 153.
H. C. D arby: D om esday W oodland, Econom ic H istory Review, 2. series, II I . 1, 1950, s. 23 ff
s. 11, 13, 20 ffo g 25.
L andsarkivet for Sjæ lland m. m., Falsterske R etsbetjentearkiver før 1919, Falsters Birk, Syns- og
taksationsforretninger, O ldenskove 1737-94, oldentaksation 1748: taksation a f »hans m ajestæ ts ene
m ærker, skove, kobler, skovparter, skovhaver, væ nger, indelukker og lunde sam t ag erlodder med
oldentræ er i m arken og underskoven a f hasselnødder, som hører m ed til oldenen«; Fritzbøger 1989, s
166 ff.
44. RA, K oldinghus lens Jo rd eb o g sreg n sk ab 1612/13, litra K.
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opdelt i fuld voksne (eller »fulde« svin), ung
svin og grise, der havde været på skov.
Imidlertid udviklede der sig senest fra m id
ten af 1600-tallet tradition for at indbrænde
betydelig flere svin, end oldentaksationen gav
hjemmel for, og disse indbrændingslister har
derfor som regel kun et yderst akademisk for
hold til skovenes faktiske ydeevne.45 Så fast
tømret var traditionen for overskridelser i
1700-tallet, at den ofte udløste en latent kon
flikt mellem de tingsvalgte synsmænd og
skovmyndighederne, som modtog oldengæl
den. Eksempelvis beklagede den falsterske
overførster C onrad Runge sig i 1746 højlydt
over, at synsmændene »ikke er at bringe eller
tvinge til raison«.46 Taksten for hans distrikt
var dette år til hans store mishag kun sat til
380 svins olden, men det lykkedes ham at
gennemtrumfe, at der indbrændtes ikke færre
end 1440 svin i alle størrelser.
Anderledes anvendelige er oldentaksatio
nerne. De udfærdigedes hver sensommer af
erfarne synsmænd efter nøje gennemgang af
træernes frugtsætning, og besidder derfor en
konsekvens og aktualitet, der gør dem særde
les velegnede til belysning af udviklingsfor
løb. Det kan blot i praksis være svært at frem
skaffe et tilstrækkeligt sam m enhængende m a 
teriale for den enkelte skov. Til denne prakti
ske anvendelse skal jeg vende tilbage.
Trods det nære slægtskab og det fælles o rd 
valg (skov til xx svins olden) var disse » oldentaksationer« væsensforskellige fra »skovtaksatio
nerne«. De første angav alene konkrete skøn
over oldenkapaciteten i bestemte år, mens de
andre udgjorde generelle overslag over olden
kapaciteten i almindelighed. Idet god frugt
sætning synes at afhænge af varme og tørke
den forudgående sommer, svingede frugtsæt

ningen imidlertid særdeles stærkt, og olden
mængden (og dermed taksationen) vekslede
derfor mellem stort set oldenløse år (sprængolden) og år med en sand overflod af olden
(oldenår). Der kunne altså være betydelig for
skel på en skovs oldentaksation i et bestemt år
og dens generelle skovtaksation.
Skovtaksationerne skete formentlig ofte i
forbindelse med rebning og udskiftning. Ek
sempelvis meddeles det, at L un d u m Skov
(Voer herred) i 1473 blev rebet og skiftet
samtidig med, at det blev fastsat, »hvor
mange svin hver otting skal tage når olden
er«.4/ Og i skiftet fra 1626 efter godsmagnaten
Eske Brock hedder det ligefrem, at nogle
skove »endnu er uskiftede, og derfor ikke kan
vides, hvor mange svins olden det er«.48
Hvor hyppigt taksationerne blev justeret er
uvist, men de prægedes antagelig af en be
tydelig træghed, og ikke sjældent møder m an
besværinger over, at taksationer er forældede.
Fem bønder i Gelballe (Skanderup sogn,
Andst herred), hvis tilliggende skovlodder i
1580 takseredes til sammenlagt 52 svins ol
den, indvendte således, at »Gelballe Skov
ikke tåler så meget, som den er sat for, thi den
er så forhuggen».49 Og Keldkær hovedgårds
skovtakst (Bredsten sogn, Tørrild herred) erkendtes i 1578 overvurderet som følge af tøm
merforbrug og stormfald.50 En taksation 1488
forudsætter da også klogelig, at skovene hol
des ved magt, »som de nu er«.’1
At der i andre tilfælde er sket omtakserin
ger, fremgår af sagsbehandlingen ved et m a 
geskifte af noget gods på Glænø (Ørslev sogn,
Vester Flakkebjerg herred) mellem kronen og
Axel Arenfeldt 1628.52 Ved selve besigtigelsen
takseredes skovlodderne til 290 svins olden,
men blev senere ved en fornyet taksering (på

45. F ritzbøger 1989, s. 171 f. Sigende i så henseende er forsikringen i A ntvorskov am ts jo rd ebogsregnskab
1662/63 (RA) om , a t »så haver je g dog gjort min Hid, at in d b ræ n d e de fleste (svin), som kunne bringes
til veje«. Indbræ n d in g en s overskridelse a f o ldentaksationen v ar dette år 41% .
46. Rtk. 333.477: O m olden og svins indb ræ n d in g på L olland-F alster, Fvn og i Jy llan d 1741-62, 27/9
1746.
47. Æ D A bd. 1, s. 196 (1473).
48. Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626, C arl Rise H an sen (udg.), K øben h av n 1965, s. 21 jvf. også s. 64.
49. D K B 94, 22/3 1580.
50. D K B 94, 22/11 1578.
51. R epertorium diplom aticurn regni D anici m ediaevalis 2. rk. ( = R epert. II), W illiam C hristensen
(udg.), K øbenhavn 1928-39, nr. 6309 (25/7 1488).
52. D K B 94, 29/2 1628.

132

Æ ldre danske skovtaksationer

den kongelige ridefogeds foranledning) ned
skrevet til 270. Det skete imidlertid selvom
»der udi 34 år aldrig har været fedet mere end
120 svin på samme skove, når fuld olden væ
ret haver«. I modelbogen til Christian Vs
iMatrikel var øens samlede skovtakst 3 svins
olden.53
Der findes fra tiden før 1660 ingen gene
relle instrukser for den praktiske fremgangs
måde ved disse taksationer, og de bevarede
udmeldinger a f synsmænd er som regel lidet
meddelsomme. Et afgørende spørgsmål er i
denne forbindelse, hvilket »idealmål« der lag
des til grund ved taksationen. Altså om der
for eksempel var tale om gennemsnit af en
række års oldentaksationer, eller blot om et
noget løsere skøn over mulighederne i olden
år.
Ifølge en synsforretning 1554 skulle sko
vene takseres efter hvor mange svin de
»kunne tåle til olden, når de bar alminde
lig«.54 1 1579 beordredes Steen Bille at »sætte
samme skov for så mange svins olden som
den kan tåle«,15 og en skov på Møn skulle to
år senere takseres »for nogen visse antal svins
olden som sædvanligt er«.56 Endelig hed det
164-2 om en jysk skov, at den skulle takseres
»for visse svins olden, som forsvarligt kan
være«.57 Klarere formuleret var pålægget
1580 om at vurdere, hvor mange »svin sko
vene kunne tåle, når god olden var«.58
Også mageskiftetaksationerne selv er præ
get af uklare formuleringer. Nygård hoved
gårds skov (Øster Starup sogn, Brusk herred)
kunne således 1578 fede 500 svin, »når olden

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

er m iddelm ådig«.’9 Er der her tale om et gen
nemsnit (middelmådig)? Flere skovlodder i
Starup by oplyses i samm e forbindelse kun at
kunne fede »16 svin på det højeste«.
Mest almindelig er dog den uspecificerede
formulering, at skoven »kan fede« så og så
mange svin, men i eksempelvis Sjællands
Stifts Landebog 1567 og Roskilde Kapitels
Jordebog 15681’" angives taksationerne med
stor konsekvens at gælde situationen, »når
olden er«. At taksationen så i sidstnævnte
tilfælde ofte suppleres med et »mere eller
mindre« bidrager blot til det generelle ind
tryk af usikre retningslinier. I Arhus Dom ka
pitels Jo rdebog 1313 gælder en enkelt af skov
taksationerne udtrykkelig »når der vil være
foder« (»quando erit p astura«)61 - altså ikke
en årligt tilbagevendende begivenhed.
Trods de sproglige uklarheder, giver taksa
tionerne indtryk a f generelt at oplyse den for
ventede ydeevne under særlig gunstige vilkår,
eller med andre ord i oldenår. Det gælder også,
selv om dette ord ikke udtrykkelig bruges. En
gård i Brøndsted (Gaverslund sogn, Holmans
herred) takseredes eksempelvis 157862 til 10
svins olden, »når de bærer vel«, og i M atrik
len 1683 hedder det om Kragelund Skov
(Bække sogn, Andst herred), at »når olden
bærer til, så er samme skov takseret og sat for
tre svins olden«.63 Endelig takseredes en gård
i Gejsing (Andst sogn og herred) 1578 til 26
svins olden »når god olden er«.64
Gradueringer efter, om det var egen eller
bøgen, der bar frugt, forekommer ikke sjæl
dent.6' Således understregedes det 1578, at

RA, C h ristian V ’s M atrikel, protokol nr. 1800.
Æ D A bd. 5, s. 1071 (1554).
D K B 81: Jyske Tegneiser 10/3 1579.
DK B 57: Sjæ llandske Tegneiser 19/7 1581.
DK B 81, 13/7 1642.
DK B 94, 6/3 1580.
D K B 94, 18/6 1578.
Roskilde K apitels Jo rd eb o g 1568,J . C). A rh n u n g (udg.), K øbenhavn 1965.
Å rhus D om kapitels Jordebog s. 22.
D K B 94, 3/7 1578.'
C h ristian Vs M atrikel, protokol nr. 850.
I)K B 94, 19/12 1578.
Se eksem pelvis K ronens Skøder p aa afhæ ndet og erhvervet Jo rd eg o d s i D an m ark 1-5, L. L au rsen m.
fl. (udg.), K øbenhavn 1892-1955, bd. 2 s. 8, jvf. også H enrik Larsen: N ordfyns Bebyggelse og Skove,
A arbog for historisk Sam fund for O dense og Assens A m ter 1937, s. 37, og C hr. Brasch: V em m etoftes
H istorie, bd. 1, 1859, s. 236.
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U dsnit a f mageskiftebesigtigelse a f en gård i Tre/de (Elbo
herred) i tilknytning til skøde 2/10 1578. Om skoven
oplyses det, a t » D islig iste haffuer hand fierd e p a rtt a f f j
otting i en skou m ed een a f f kongens Bønder ved naffn
H a n s R u u d , som och Boer udj Treille som Belober sigh a f f
E x x S vin d x v iij svin«. (R igsarkivet, D anske Kancelli B
94).

D am sgårds skove (Øster Starup sogn, Brusk
herred) kunne fede 200 svin, »når både eg og
bøg bærer«.66 I modsætning hertil hedder det
eksempelvis i en regest af to udaterede tings
vidner, at »det ene lyder, at fornævnte skov
ikke kan tåle mere end 60 svin, når egen
bærer, og det andet lyder, at hun ikke kan tåle
mere end 200 svin, n år bøgen bærer«.67
O gså nødder regnedes som nævnt med til
olden, og taksationsmændene skelede derfor

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
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ved de årlige oldentaksationer antagelig til
hasselbuskenes frugtsætning, som også var
stærkt varierende.68 K un i et enkelt tilfælde
ses hasselnødder imidlertid medregnet ved en
skovtaksation ,69
Skovtaksationen tager i en række tilfælde
udtrykkelig udgangspunkt i den senest fore
gående oldentaksation. I forbindelse med m a 
geskiftet af en gård i H jarup (H jarup sogn,
Andst herred) meddeles det 1578, at dens
skov var sat til 30 svins olden, »eftersom olde
nen var udi dette år, men når både eg og bøg
bærer tilsammen, beretter bønderne, at del
tages da 5 svin mere til hver otting jord som
ligger til deres gårde«.701 andre tilfælde sattes
skovtaksationen angiveligt højere end der var
dækning for i oldentaksationerne.71
I middelalderen benyttedes skovtaksatio
nerne formentlig oftere til fastlæggelse af
brugsrettigheder i uskiftede skove end til en
rumlig bestemmelse af skiftede skovlodder.
Denne anvendelse optræder eksempelvis i til
sagnet i Slagelses købstadsprivilegier fra 1477
om, at borgerskabet hvert år måtte ind
brænde 350 svin på byens egne samt A ntvor
skov klosters skove.72
Senere synes skovtaksation i svins olden i
flere tilfælde knyttet til boldelingen. Således
takseres hver af Ravnings og Bredstenlunds
(Bredsten sogn, Tørrild herred) skov-ottinger
i Matriklen 1683 til 1 svins olden.73 Men ef
tersom bolet var et ejerlavsspecifikt »bymål«,
kan der ikke etableres nogen fast forbindelse
mellem bolinddelingen og »svins olden«-taksationen. Endvidere var bolet øjensynlig
knyttet til arealet og ikke til vedmassen af en
skov, og skovbol i samme by kunne derfor
præstere en ret forskellige bevoksningsgrad.
To ottinger af den udstrakte skov på Trelde
Næs (Trelde sogn, Elbo herred) takseredes

D K B 94, 3/7 1578.
Æ D A bd. 5, s. 238 (u d at.).
F ritzbøger 1989, s. 168.
T ingsvidne fra Slagelse herred stin g 1552: »klostret kunne lade fede 40 svin på A sm inderup og
U b b eru p skov, n å r bøgeolden er, og 10 n år hasselen bæ rer«, Æ D A bd. 4, s. 68.
D K B 94, 19/12 1578.'
DK B 94, 23/3 1579: takseret til 10 svins olden »dog h a r h an ikke væ ret sat højere end for 8 svins olden,
n å r enten eg eller bøg bærer«.
R epert. II nr. 4015 (23/4 1477).
C hristian Vs M atrikel, protokol nr. 797.
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nerede beregninger og inddelingsmetoder
først og fremmest var bureaukraters værk. De
har antagelig i ikke så få tilfælde forekommet
de berørte bønder temmelig ligegyldige, så
længe bare svinene kunne blive fedet op.
Blandt 1662-Matriklens meddelelser om Veerst by (Veerst sogn, Andst herred) oplyses
det således, at der »findes skov til fornævnte
by, som er 5 selvejergårde og 4 krongårde
tilsammen til 12 svin. Er ingen levende i
byen, som kan gøre underretning, hvor meget
hver gård tilkommer«.

1600-tallets matrikuleringer

Side f r a Antvorskov og Korsør lens matrikelprotokol 1662.
D et oplyses m idt p å siden om Sønderup i Boeslunde sogn,
at » till denne bye h a ffr w erit sc h o u ff till 100 Suin att
feede. och nu gandsche affhuggen saa iche j træ fm d ifi« .
(R ig sa rkivet , R tk . 311.79).

eksempelvis i én og samme besigtelse 1579 til
henholdsvis 145 og 60 svins olden.74
Det skal endvidere bemærkes, at der øjen
synlig kunne være andre - og mere overord
nede — principper for sådanne niveaufor
skelle. I Jerlev (Jerlev sogn og herred) er hver
kron-otting i Matriklen 1662 således konse
kvent sat til 1Z'2 svins olden, mens selvejernes
otting hver kun modsvarer 1 svins olden. Til
svarende ses i Andkær Skov (Gaverslund
sogn, H olm ans herred) kronens mark at
ækvivalere 9 svins olden, de øvrige ejeres 12.
Endelig skal det bemærkes, at disse raffi

I forbindelse med enevældens stort anlagte
matrikuleringer i årene 1661-62, 1663—64 og
1681-88 blev skovtaksationer med relation til
evnen til svinefedning for første gang taget i
anvendelse landsdækkende og (angivelig) sy
ste m a tisk /0 Disse taksationer rejser imidler
tid en række presserende tolkningsproblemer.
For det første melder spørgsmålet sig, hvad
deres indhold egentlig var. For det andet,
hvorledes omregningen til hartkorn fandt
sted. O g endelig for det tredje, hvordan skat
ten, kaldet skovskylden, blev beregnet.
Instruksen for Matriklen 1662 lyder:
»...hos hver gård at forklare, hvor meget årligen af al slags korn kan sås, og hvor meget hø
kan avles. Iligemåde skovene til hvor mange
svins olden«.76 At der skulle være tale om
skøn over oldenår fremgår altså ikke klart, men
matrikelprotokollernes gentagne formulering
»når fuld olden er«, bortvejrer enhver tvivl
om, hvordan praksis var.
Det er imidlertid et åbent spørgsmål, om
matriklens skovtaksationer afspejler forhol
dene før eller efter de særdeles destruktive
Karl Gustav-krige (1657-60). Formentlig la
der spørgsmålet sig kun besvare lokalt, idet
fremgangsmåden synes at have varieret fra
egn til egn. Generelt beskriver matriklen dog

74. D K B 94, 23/3 1579.
75. G u n n a r K nudsen: De danske M atrik ler og deres B enyttelse ved historiske U ndersøgelser, Fortid og
N utid II, s. 1-42, 1919.
76. Rtk. 212.4: Skatkam m eret, E kspeditionsprotokol 1662.
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så ofte krigenes skovødelæggelser,77 at taksa
tionerne m å opfattes som aktuelle nyvurde
ringer og ikke blot som slavisk videreførelse af
en tradition. Det forholder sig på dette punkt
formentlig med A m tstuematriklen 1664 som
med Landgildematriklen 1662.
Vanskeligst at gennemskue er skovtaksatio
nerne i Christian Vs Matrikel. I landmålerinstruksens § 6 foreskrives det blot »at besigtige
de til hver by eller gård beliggende skove, og
dem for visse svins olden at taksere, som 1
siden hver gård sin tilhørende andel af har at
tillægge».78 Den åbenbare mangel på detal
jerede instrukser har skabt betydelig forvir
ring både blandt datidens matrikelkommis
sioner og vore dages historikere.79
Atter synes problemet dog i første omgang
løst relativt let. For eksempel hedder det om
Agersbøl Skov (Lejrskov sogn, Andst herred),
at den »synes som den nu er, når olden er, at
kunne takseres for tolv svins olden«.80 Til
svarende lyder Refstrup hovedgårds (Gadbjerg sogn, Tørrild herred) taksation samme
sted: »da findes dertil noget egeskov af unge
træer, hvilken vi eragter, når fuld olden fin
des, at kan føde svin 2 tal«.81 Skovtaksationsprotokollerne henviser altså utvetydigt til si
tuationen »når olden er« - dvs. i oldenår.
Der er to oplagte årsager til den udbredte
usikkerhed med hensyn til taksationernes
baggrund. For det første var instrukserne
yderst uklare i deres ordvalg. O g for det a n 
det kan taksationsniveauet i visse egne af lan
det konstateres generelt at være blevet udsat
for voldsomme variationer - såvel i forhold til
de tidligere matrikler som mellem skovtaksa-

tionsprotokoller, modelbøger og matrikelpro
tokoller indbyrdes.82
Eksempelvis faldt taksationen i modelbo
gen for Koldinghus am t i forhold til M atrik
len 1664 sammenlagt med 74%, hvilket dog
dækker over både store stigninger og store
fald. For Nykøbing am t var den tilsvarende
nedskrivning 48%, men idet der findes et re
lativt komplet oldentaksationsmateriale fra
årene omkring de to matrikuleringer, kan
denne generelle nedskrivning påvises ikke at
have grundlag i et reelt fald i skovenes yde
evne.85
En mulig forklaring på de tilsyneladende
tilfældige reduktioner af skovtaksationerne i
forbindelse med matrikuleringen 1682-83
kan være, at de sagkyndige forstembedsmænd
obstruerede matrikelkommissionernes a r
bejde. De udvalgte takserbønder fik dermed
relativt stor indflydelse på synsforretninger
nes udfald, og selv om de ikke m åtte deltage i
taksationen af skovene i deres hjemsogn,
havde de naturligvis en fælles interesse i en
generel reduktion. Skovtaksationen indgik jo i
det fremtidige beskatningsgrundlag.
L andsdom m er Poul Mathiesen fra den lol
landske matrikelkommission beklagede sig al
lerede 1681 over, at »udi vores instruks mel
des, at holtzførsteren skal følge med at taksere
skovene, og skovrideren. Dette kan vi ikke
erlange, thi vildtmesteren og skovriderne,
som er i hendes majestæts tjeneste, gør altid
udflugter«.84 Og noget kunne tyde på, at en
utilfredshed med pålægget om aktivt at tage
del i matrikuleringen var alment udbredt in
den for forstvæsenet. Ihvertfald lyder der fra

77. Eksem pelvis Elbo herreds skove i Rtk. 311.95 og A ntvorskov og K orsør lens skove i Rtk. 311.79.
Således G underslevholm (G underslev sogn, Ø ster Flakkebjerg herred): »Skovene til fornæ vnte gård
h ar væ ret købt for 2000 svins olden, m en eftersom de a f svensken er forhuggen, og en del til gårdens
nytte d e ra f er forbrugt, er de nu takseret for 1600 svins olden«.
78. H enrik Pedersen: De danske L an d b ru g , K øbenhavn 1928, s. *28.
79. Fritzbøger 1989, s. 57-66.
80. C h ristian Vs M atrikel, protokol nr. 850.
81. C h ristian Vs M atrikel, protokol nr. 797.
82. Bent Holsøe: F orsvundne Skove i K øbenhavns A m t, Fra K ø benhavns A m t 1932-33, s. 229-244 og
K arl-E rik F randsen: V ang og tægt. S tudier over dyrkningssystem er og a g ra rstru k tu re r i D anm arks
landsbyer 1682-83, E sbjerg 1983, s. 81, H enrik Larsen: Ø stjyllands Skove i F ortiden, Ø stjysk H jem 
stavn 1938, s. 166-173, og H . H. B iilm ann: F rijsenborgs Skove, Ø stjysk H jem stavn 1952, s. 9-32.
83. F ritzbøger 1989, s. 169 IT.
84. Rtk. 312.2: Breve og d o k u m en ter vedr. landm ålingskom m issionerne til den nye m atrikels indrettelse,
3/10 1681.
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overordnede principper ved hartkornsansættelse og skatteligning dog have spillet ind.

Hartkornsansættelse af skov

Skovhartkornets andel a f det samlede amtsvise hartkorn
ifølge M a triklen 1664. Denne m atrikulering byggede ge
nerelt p å ækvivalensen 24 svins olden ~ 1 td. h tk., og
taksationerne synes i det store og hele at tage højde j o r K arl
G ustav-krigenes ødelæggelser. D er er altså tale om et a ktu 
elt billede a f skovtilstanden ved 1660ernes midte. B lot er
hovedgårdenes enemærkeskove i en del tilfælde ikke specifi
ceret som en selvstændig de! a f det samlede priviligerede
hartkorn , hvorfor de pågældende hovedgårde er ladt ude a j
procentberegningen. ? angiver amter, Jo r hvilke data ikke
foreligger.

andre kommissioner tilsvarende besværeiser
over skovrideres og førsteres uvillighed i at
møde ved skovtaksationerne.85
E ndnu sværere at forklare end niveauæn
dringerne i forhold til tidligere taksationer er
imidlertid mange eksempler på indbyrdes
modstrid mellem Christian Vs Matrikels
egne talrækker. For disse forskelle, kan visse

I 1500-tallets mageskiftebesigtelser - som i
1600-tallets matrikler - blev taksationerne af
»skov til svins olden« omregnet til regneen
heden hartkorn (dvs. »hårdt korn«, rug og
byg), der var fælles for alle landbrugets res
sourcer. Denne omregning fulgte lokale tradi
tioner, men synes på visse punkter at have
ændret karakter gennem perioden.
Normalt gik der flest svins olden pr. tønde
hartkorn i de skovrige landsdele,86 og det er
derfor bemærkelsesværdigt, at nogle jyske
skove, som var ødelagt af havvinden, i 1561
udtrykkelig regnedes for halvt hartkorn (48
og ikke som norm alt 24 svins olden ~ 1 td.
htk.) netop på grund af disse ødelæggelser.8'
Tilsvarende kunne en halvering af omreg
ningsfaktoren optræde som et særligt privile
gium.88
Dén grundlæggende idé, at oldenfedningen
var af større betydning, hvor skovrigdommen
var begrænset, end hvor der var overflødig
skov, går i øvrigt igen i hartkornsansættelsen i
forbindelse med Christian Vs Matrikel. I en
indberetning fra den koldingske kommission
hedder det nemlig, at »de ejere, hvor der
ikkun er lidt skov og derfor kan have des mere
fordel afolden, når den falder, er noget bedre
anset end de ejere, hvor der er mængde af
skov, og m å forunde oldenen bort for en føje
ting«.89
1 det hele taget er hartkornsansættelsen i for
bindelse med matrikuleringen mindst ligeså
uigennemskuelig som selve skovtaksationen. I
Matriklen 1662 var for øerne anvendt fak
toren 24 svins olden ~ 1 td. htk., men i kom
missærinstruksen for den nye matrikel fast-

85. Rtk. 312.4-5: Breve og d okum enter vedr. landm ålingskom m issionerne til den nye m atrikels indrettelse
1681-88, f. eks. K alø K om m issionsprotokol p. 6 v og 19 v.
86. A rent Berntsen: D anm arckis oc Norgis fru ctb ar H erlighed, K øbenhavn 1650-56, 2. bog s. 70 ff.
87. K ane. Brevb. 27/6 1561.
88. Eksem pelvis for N ykøbing hospitals skove; Rtk. 311.21: In d sen d t jo rd eb o g over kirkernes indtæ gter,
N ykøbing am t 1661.
89. Rtk. 312.5, 7/12 1686.
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Fordeling a f Kolding/lus
am ts byvise skovtakster i
matrikelbøgerne i procent a f
tilsvarende takster i modelbøgerne til C hristian Vs
M atrikel.

sattes den 1681 til 32 svins olden.90 Den blev
dog senere ændret, idet det 22/3 1686 i en
memorial fra Rentekammeret meddeles, at
der overalt er regnet med 24 svins olden til 1
td. htk.91 Nu var det en grundsætning for
matrikuleringen, at ligningsgrundlaget skulle
være den enkelte gårds faktiske produktions
kapacitet, hvorfor hvilende jord blev fradra
get for agrenes vedkommende.92 Da skovtak
sationerne afspejlede situationen i oldenår,
måtte en tilsvarende reduktion foretages
her.93
På hvilket niveau i det indviklede matrikuleringsforløb denne reduktion efter oldenåre
nes hyppighed skulle finde sted, fremgik
imidlertid ikke klart af Rentekammerets in
strukser.94 Det gav naturligvis anledning til
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
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store tolkningsproblemer i kommissionerne
med d eraf følgende forskelle i praksis.95 Den
kunne principielt finde sted ved selve skov
taksationen til »svins olden«, ved omregnin
gen til hartkorn96 eller endelig ved en særskilt
udregning af »skovskyldshartkornet«. O g der
findes eksempler på alle tre fremgangsmåder.
I en lang række tilfælde er taksationerne i
de såkaldte Eng, skov- og græsningstaksationsprotokoller, som udgjorde en særlig
undergruppe af markbøgerne, i nøje overens
stemmelse med såvel model- som m atri
kelprotokollers hartkorn.97 Det må formentlig
tolkes således, at hvis der er foretaget en re
duktion, er det sket ved selve taksationen.
Modsætningsvis omtales i forbindelse med
taksationen i Fræer sogn (Helium herred)

Pedersen 1928, s. 32*.
Sam m e s. 49*.
F randsen 1983, s. 39 ff.
Poul Søndergaard: Skovhistorie I, 1. del. K o m p en d iu m efter P C hr. Nielsen gennem set og rediajeret a f
Poul S øndergaard, H ørsholm 1988, s. 114.
C arl C hristiansen: B idrag til den danske S tatshusholdnings H istorie un d er de to første Enevoldskonger II, K øbenhavn 1922, s. 488-508.
»H vad skovenes taksering er an gående, d a er derm ed m ent, at kunne fordres så m ange n år fuld olden
kan blive, m edens hvor m ange års hvile skovene skal tillægges (så som ofte sig tildrager, at d er ej
v order fuld olden førend hver fjerde eller femte år og mod læ ngere), det stilles udi al u n d erd an ig h ed til
hans kgl. m ajestæ ts allernadigste resolution«, brev fra en a f de fynske m atrikelkom m issioner citeret i
F inn S tendal Pedersen: Fynsk lan d b ru g s vilkår 1682, O dense 1985, s. 42.
C hristian G andil: O m oldensvin, D ansk Skovforenings T idsskrift X X II, 1937, s. 273-298, s. 285 f.
D et gæ lder eksem pelvis stikprøver i protokollerne for K øbenhavns, R oskildegårds, H olbæ k, K orsør og
A ntvorskov K losters A m ter.
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»dén tredjedel af oldningen, som til hartkorn
anslås«.98 O g i den før omtalte indberetning
fra den koldingske kommission 1686 hedder
det, at »Skovene er anset for så højt de mest
kan føde, n år fuld olden er, dog ej der af uden
den 3. part beregnet til hartkorn i betragt
ning, at skovene sjældent bærer olden uden
hvert 5. eller 6. og vel liere år«.99
I størstedelen af Koldinghus am t skete re
duktionen således ved omregningen til h art
korn, men en nøjere analyse a f matrikelproto
kollernes temmelig kaotiske talmateriale sy
nes at antyde, at den en del steder først fandt
sted i forbindelse med, at modelbøgernes be
regninger overførtes til matrikelbøgerne som
det endelige hartkorn. På liguren s. 138 ses
således for hele am tet forholdet mellem m a
trikel- og modelbøgernes takster omregnet til
svins olden. Det fremgår, at der altoverve
jende er tilstræbt overensstemmelse (100%)
mellem de to talrækker. Ikke desto mindre
kan der udover et m aksim um omkring 96—
100% spores tendens til et sekundært maksi
mum omkring 31-35% , svarende til en re
duktion til den foreskrevne tredjedel.
På Falster svarer det samlede skovhartkorn
nøje til skovtaksationen ved omregningsfak
toren 24 svins olden ~ 1 td. htk., og reduktio
nen synes altså først at være sket efter hartkornsansættelsen, nemlig ved selve pålignin
gen af »skovskyld«. Dén er imidlertid i enhver
henseende så tilfældig, at man for dette amts
vedkommende må konkludere, at hverken
skovtaksation, skovhartkorn eller skovskyld i
Christian Vs Matrikel står i noget rimeligt
forhold til skovenes størrelse og ydeevne.
Jørgen Rydén Rømer har for nylig argu
menteret overbevisende for opfattelsen af
Christian Vs Matrikel som en kilde med store
lokale og regionale variationer, og ikke som et
ensartet korpus.""’ Dette gælder ikke mindst
dens behandling af skovene.

Skov og skatteligning
Efter iværksættelsen af Christian Vs Matrikel
som beskatningsgrundlag afløste skovskyldshartkornet stort set skovtaksationerne til
svins olden. I denne form optræder mageskif
tetaksationer af gårdvise skovlodder således
gennem hele 1700-tallet, men idet disse taksa
tioner nu var knyttet til skatteligningen, synes
deres niveau i stadig ringere grad påvirkeligt
af ændringer i skovenes beskaffenhed.
Ved sammenligning af skovskyldshartkornet i Koldinghus Amt 1688 og 1834101 viser
det sig da også, at taksationerne i en lang
række tilfælde er identiske, og at afvigelser
mellem de to talrækker generelt er små (i
gennemsnit 9,2%). Nogle reguleringer ses
dog at have fundet sted, og nok så overras
kende bestod flertallet af disse af opskrivninger
a f skovskylden. Mon dog ikke de var afhæn
gige af andre faktorer end netop skovbevoks
ningen? Som kilder til belysning af skovtil
standen er disse sene hartkornsansættelser
ihvertfald næppe egnede.102

Anvendelsen af skov- og
oldentaksationer som kilder til
skoves størrelse
Det er af det ovenstående fremgået, at alene
olden- og skovtaksationer repræsenterer m a 
teriale til andet end helt lokale kvantitative
analyser af ændringer i skovvegetationen før
ca. 1750.
Skovtaksationer lindes typisk i ældre a d 
komstdokumenter, i matrikler samt i jordebøger, der af forskellige årsager er indsendt til
centraladministrationen (læs Rentekam m e
ret). Endelig anvendes de ikke sjældent i rent

98. Rud. Sørensen: H u n d red e år a f Rold skovenes historie, Fra H im m erland og K æ r herred er 23, s.
109-140, s. 126.
99. Rtk. 312.5; jvf. også K loster 1984, s. 70.
100. Jø rg en R ydén Rømer: O m den virkelige brug a f agerjorden i ly llan d 1683, Fortid og N utid
X X X V 1:3, s. 204-215, 1989.
101. Rtk. 352.153: T abellariske efterretninger om h artk o rn et i D an m ark 1834-37.
102. S øndergaard 1988, s. 1 15 og E. M ørup: O m B eskatningen a f vore Skove i D an m ark , T idsskrift for
Skovbrug 4, 1880, s. 207-227, s. 220 f.
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E ksem pel p å tingsvidne med oldentaksationer bilagt A n 
tvorskov lens jordebogsregnskab 1650/51. B landt andet
læses nederst, at »Sorterup sc h o u ff kand fæ d e 300 Suin,
Nordrup S c h o u ff 120: K indertofte sc h o u ff 250, Grefte
schou 400«. (R ig sa rkivet).

forstlige fortegnelser samt forskellige kommissionspapirer.
De årlige oldentaksationer findes først og
fremmest i tingenes retsprotokoller, af hvilke
de i visse tillælde er udskilt som særlige ræk
ker, samt som genparter af disse i form af
tingsvidner bilagt lens- og amtsregnskaber.
Materialet i disse regnskabsbilag er dog
langtfra komplet, og oplysningerne forsvinder
generelt fra amtsregnskaberne, da oldengæl
den i Skovforordningen 1687 tillægges Overjægermesteren personligt. Andre lokale bort

forpagtninger af oldengælden kan i øvrigt
gøre sig gældende før dette tidspunkt.
Det har vist sig, at taksationspraksis gen
nem tiden, og især før 1600, har givet vidt
spillerum for subjektive skøn, hvilket i sig selv
bør mane til forsigtighed. M en der må også af
andre grunde tages forbehold ved slutning
»fra taksation til virkelighed«.
For det første udgør taksationerne et rela
tivt konservativt mål lor skovens ydeevne.
Eksempelvis virker det påfaldende, når den
nu forsvundne bebyggelse Ravnsbøls skov
(Skibet sogn, Tørrild herred) bibeholdt den
samme skovtaksation gennem de begiven
hedsrige 36 år fra 1626 til 1662.103 En generel
forklaring på trægheden kan være, at forde
lingen af lodsejernes respektive rettigheder i
skoven ofte gik ud fra den samlede taksation,
og at omvurderinger derfor kun fandt sted
ved ejerskifte eller helt iøjnefaldende misfor
hold.
f o r det andet var skovtaksationerne ikke
arealmål. En skovs træer kan som nævnt stå
tæt eller spredt, og det er udsigtsløst at for
søge en beregning af tidligere tiders skovarea
ler udfra disse tal."14 Tyske undersøgelser i
1930erne10’ viser således, at ældre egeskove
producerer ca. 200 gram a g e rn /m 2, og at et
voksent svin æder gennemsnitlig I /2 kg
agern/dag, hvorfor der følgelig må ca. 700 m
skov til at give føde til 1 svin i 3 måneder.
Træernes tæthed, mængden af alternative fø
deemner samt et 15- eller 1600-tals svins gen
nemsnitlige appetit er imidlertid altafgørende
ubekendte i den opstillede ligning. Den kan
ikke løses.
For det tredje udspringer taksationerne
først og fremmest af overskovtræernes frugtsætningsevne, og siger derfor intet om under
skovens samt endnu ikke kønsmodne overskovtræers tilstand. O m adskillige skove hed
der det således i taksationerne, at de er for

103. V iborg L andstings Skøde- og P an teprotokoller 1-3 (= V L S P ), Je n s H olm g aard og Poul R asm ussen
(udg.), K øbenhav n 1966-81, bd., 1 nr. 51, bd. 3.1 nr. 139 og M atriklen 1662 (Rtk. 311.95).
104. Jvf. også O liver R ackham : A ncient W oodland its H istory, V egetation and U ses in E ngland, London
1980, s. 119. Det tu rd e være overflødigt at nævne, at en beregning a f D an m ark s svinehold (G andil
1937, s. 287 ff og K loster 1984, s. 71) udfra såd an n e skovtaksationer er vrøvl.
105. K loster s. 62 f o g C ate s. 214.
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Oldentaksationer a f K lodskov i perioderne 1641-80
og 1742-89. D er er kun
medtaget taksationer > 0 .
Stigningen i 1700-årenes
slutning er bemærkelses
værdig og kan fo rm e n tlig
skyldes en omlægning a f
taksationspraksis i retning
a f forstetatens ønsker. D er
kan dog også være tale om,
at det, som i 1764 var ung
skov, er begyndt at sætte
fr u g t. (K ildegrundlag:
N ykøbing lens/am ts jordebogsregnskaber og L ands
arkivet f o r Sjæ lland m .m .:
Falsterske retsbetjentearkiver
før 1919, Falsters birk,
justitsdokum enter: olden
skove 1737-94).

unge til at fede svin.1111' Niveauændringer kan
også skyldes andre faktorer end antallet af
træer. For eksempel må klimatiske forhold i
1600-årene have bidraget betragteligt til de
store nedskrivninger.107
Som illustration af hvor skævt et billede,
olden- og skovtaksationer kan give, skal oven
stående oldentaksationskurve over Klodskov
på Falster sammenholdes med nogle af de helt
andre og anderledes veldefinerede tal, der be
gyndte at dukke op ved midten af 1700-årene.
I 1760erne gennemførtes nemlig nidkære ved
taksationer med henblik på dén udstrækning
af den G ram-Langenske forstordning til hele
landet, som på grund a f ryttergodssalget ikke
blev til noget.1"8 Ifølge disse taksationer be
stod den store falsterske græsningsskov, hvis
areal kan skønnes til ca. 1800 td. land, af ialt
1.011.000 træer på tilsammen ca. 2.370.000
rummeter. De generelt lave olden taksationer
skyldtes altså ikke at der manglende træer.
Bevoksningen var påfaldende tæt, og ca. 85%

a f træerne indeholdt mindre end \ / i ru m m e 
ter ved.
Endelig skal det erindres, at ikke alene slut
tede og hegnede bevoksninger, men også tal
rige træer spredt ud over bymarken bar frugt,
og blev takseret. Imidlertid har olden på
træer i dén del af marken, som var besået med
vintersæd selvsagt næppe kunnet nyttiggøres
(måske ved indsamling ?). M an må derfor
antage, at denne del af oldenhøsten er ude
ladt af oldentaksationerne, og at taksationer
af skov »i ager og eng« derfor oftest er sat
lavt.109
Skovtaksationer optræder sjældent for den
samme skov i et antal, der gør detaljeret be
skrivelse af en udvikling mulig, men in d d ra 
ges større om råder (herreder eller amter), er
materialet velegnet til at skabe overblik. Såle
des viser figuren s. 142 niveauet for gennem 
snitlige, gårdvise skovtaksationer fra hele lan
det i en lang periode. Især de skånske tal
præges a f svingninger, uden at disse dog viser

106. Eksem pelvis D K B 94, 22/1 I 1578, L indet, V ester sogn, N ørvang herred: »nogen ung nye krat som
ikke h ar væ ret lagt svin til udi 30 år uden tvende gange og d a ikke uden 4 svin« og 26/6 1584,
Sindbjerglund, Sindbjerg sogn, N ørvang herred: »og lindes d er nogen ung skov til sam m e gård, som
aldrig er lagt svin til«.
107. J e a n M. Grove: T h e L ittle Ice Age, L ondon 1988.
108. Rtk. 333.1 1 1 F oranstaltn in g er i anledning a f den nye forstindretnings gennem førelse 1763-71.
109. D er findes en række eksem pler (Rtk. 333.477) på, at taksationslister angiver oldentakst m ed tilføjelser
som: »m en sam m e år i rugm ark«.
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Gennemsnitlige gardvise skovtaksationer 1570-1690 fo rd e lt p å landsdele. Som kildegrundlag er f o r perioden f ø r ca. 1610
anvendt de bevarede m ageskiftebesigtigelser ( D K B 94) og f o r tiden derefter skødeexcerpterne i Kronens Skøder, som fø r s t
f r a dette tidspunkt konsekvent oplyser skovtaksationer. Som helhed må dette materiale antages at udgøre et bredt (og i denne
sammenhæng » tilfæ ld ig t« ) udsnit a f D anm arks lodskiftede skove, omend en geografisk fo rskyd n in g i m ageskifte aktiviteten
f r a vest mod øst gennem perioden skal bemærkes. Værdier f r a perioder, f o r hvilke d e r fo r en landsdel foreligger fæ rre end 25
taksationer, er ikke medtaget. I a lt er 2236 taksationer inddraget.

en klar tendens op eller ned. De nørrejyske tal
er mere stabile, men ligeledes uden nogen
klar tendens. K u n for øerne (der dominerer
materialet) synes der klart at være tale om en
faldende tendens. Det skal dog bemærkes, at
hyppigheden a f skovvise taksationer i skøde
materialet er aftagende fra 1640’erne, hvilket
i sig selv antyder en generelt negativ tendens.
Denne tendens bliver tydeligere, hvis man
følger enkelte skoves taksationer gennem ti
den. Det lader sig um iddelbart lettest gøre
med enemærker, som ejendomsmæssigt var
mere stabile end skove med flere ejere, og
hvor det derfor bedst sikres, at der virkelig er
tale om den samme skov på forskellige tids
punkter. Eksempelvis blev de falsterske lade
gårde Korselitses og Skørringegårds enem ær
ker ved kronens erhvervelse o. 1600 takseret
til henholdsvis 2000'10 og 8 6 5 '"svins olden. I
110.
111.
112.
113.
114.

M atriklen 1662 var taksterne 440 og 90 sva
rende til en reduktion på henholdsvis 78 og

90% .112
I Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller for 1600-arene lindes enkelte gårdvise
skovtaksationer, der muliggør en interessant
belysning af udviklingen i taksationsniveau
mellem mageskifteperioden i slutningen af
1500-tallet og matriklerne 1662-88. Keldkær
hovedgård (Bredsten sogn, Tørrild herred),
hvis skove ved dens oprettelse 1578 taksere
des til 300 svins olden, omend den »ikke nu
kan tåle så mange svin«,113 og i den indsendte
jordebog 1660114 kun blev sat til 24, vurdere
des endnu sommeren 1655 til 50 svins ol
d e n .11’ Efter jordebogens indsendelse redu
ceredes taksten i øvrigt yderligere til 16 svins
olden.1"’ Rødinghus, der lå til Keldkær, v u r
deredes samme år til 16 svins olden, men i

D K B 94, 12/9 1603.
D K B 94, 1/10 1604.
Rtk. 311.85: M atrik len 1662, N ykøbing A m t.
D K B 94, 22/11 1578.
Rtk. 311.41: Jo rd e b ø g e r ind sen d t i. h. t. kgl. m issiver a f 28/9 1660, 10/1 1661 og 4/7 1662, K eldkæ r
hvgd.
115. V L S P 3.1, 1655 nr. 161.
116. Rtk. 311.41, Rtk. 311.95 og M atriklen 1664, protokol 1819 A.
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jordebogen 1660 kun til 3. Keldkærs fæste
gård i Hopballe (Jelling sogn Tørrild herred)
ses derimod nok så overraskende at have laet
sin skovtakst forøget fra 12 svins olden til 18
mellem 1655 og 1660. Endelig fik Engelsholms fæstegård i Kærbølling (Bredsten sogn,
Tørrild herred) ved erhvervelsen 1656 sin
skovlod takseret til 27 svins olden11' mod kun
9 i jordebogen 1661.118
Disse eksempler antyder, hvordan man så
vel for større om råder som for enkeltskove
kan benytte sammenligning af skovtaksatio
ner som indikator på ændringer i bevoksnin
gerne. En mere detaljeret undersøgelse bliver
imidlertid mulig, hvis også oldentaksationer
inddrages.
Som ved sammenstilling af skovtaksationer
fra forskellige tidspunkter må det sikres, at de
takserede skove (skovlodder) er identiske.
Det er ikke altid helt enkelt, hvor der er flere
lodsejere. Endvidere skal det erindres, at ol
dentaksationerne i modsætning til skovtaksa
tionerne registrerer alle årlige (og det store
perspektiv »uvedkommende«) svingninger,
således at et relativt omfattende og sam m en
hængende datam ateriale er nødvendigt for
tilvejebringelsen af sikre oplysninger om be
tydende niveauforskydninger.
Som eksempel på oldentaksationernes m u 
ligheder for at afsløre langtidsudviklingen i en
skovs frugtsætningsevne, vises s. 141 taksatio
nerne a f Klodskov i Falsters Nørre herred.
K ildematerialet giver her mulighed for et
skarpt billede a f denne nu kun som torso
eksisterende skovs udvikling gennem en af de
mest kritiske perioder af dansk skovhistorie.
Det er dog ovenfor fremhævet, at den klart

faldende oldenkapacitet ikke i dette tilfælde
var udtryk for nogen udtynding af skoven.
Betegnende for udviklingens retning er det
i øvrigt, at hvor »svinet« i 1600-tallet n a tu r
ligt var mindste taksations-enhed, regnedes
der i 1700-tallet ikke sjældent med Z\ svin.119

Afslutning
Tal udgør et taknemmeligt, men ofte også
forførerisk, kildemateriale.120 Denne gammel
kendte sandhed gælder også den skovhistori
ske undersøgelse.
Blandt liere taksationsformer, der har væ
ret anvendt siden middelalderen, udmærker
de former, som udsprang af oldenfedningen af
svin, sig ved i store træk at besidde en sam 
menlignelighed i tid og rum, der gør dem
egnede til kvantificering af skoves tilstand.
Vel at mærke tilstand med hensyn til det ene:
at fede svin.
De siger altså ikke noget om de unge bøge
og ege, som kunne stå tæt, eller om de vældige
bevoksninger a f el, tjørn, hassel og andre så
kaldte underskovstræer af stor nytte for bon
d e n .121 De beskæftiger sig ene og alene med de
midaldrende ege- og bøgetræer, som i vore
dage præger skovbilledet de fleste østdanske
skove (juletræer og pyntegrønt ufortalt).
Det er derfor indlysende, at sådanne tal,
løsrevne eller i række, ikke kan give noget
udtømmende billede af omskiftelserne i en skov
eller skovegn. Men de kan, når deres bag
grund tages i betragtning, være gode strøm 
pile for den overordnede udvikling.

117. V L SP 3.1 1656 nr. 164.
118. Rtk. 311.40: Jo rd eb ø g er indsendt i. h. t. kgl. m issiver a f 28/9 1660, 10/1 1661 og 4/7 1662, Engelsholm
hvgd.
119. Talrige eksem pler findes i Rtk. 333.477 O m olden og svins ind b ræ n d in g på L olland-F alster, Fyn og i
Jy llan d 1741-62.
120. Se f. eks. Fridlev S krubbeltrang: Nogle K ilder til æ ldre dansk L an d b ru g sstatistik , H istorisk Tidsskrift
11. rk. bd. 1, s. 245-286, 1945.
121. Eiler Worsøe: Stæ vningsskovene, K ø benhavn 1979.
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