
Bønder og leding i valdemartidens Danmark handler 
om Valdemar den Stores betydelige lovgivning efter 
Rygens erobring i 1168. Som følge af nye love blev 
den overleverede bondeledingsflåde erstattet af 
en rytterhær med højadelige riddere og lavadelige 
herremænd. Denne militære omordning havde en 
dybtgående virkning på samfundet. For fremtiden 
skulle bønderne betale ledingsskat, og mens 
betydelige kongelige indtægter blev privatiserede, 
blev godsejernes mulig hed for at nyordne deres 
jordejendomme uden hensyn til fæsterne lettet 
betydeligt. Vikingetidens bonde- og høvdinge-
samfund måtte endegyldigt vige for middelalderen.

Bogen slutter sig til den tidligere bog: Vikingernes 
syn på Militær og Samfund og danner afslutningen 
på Rikke Malmros’ samlede værk om bønder, leding 
og samfund fra vikingetid til højmiddelalder.
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FORORD

Med “Valdemarernes Storhedstid” (1898), grundlagde Kr. 
Erslev den danske forskningsverdens opfattelse af vor tid-
lige middelalders samfund. Den blev radikaliseret af Erik 
Arup (1914, 1926) og holdt sig gennem det meste af hun-
drede år, til den blev antastet gennem diskussionen mellem 
Niels Lund og mig (1985 ff.) Vore divergerende opfattelser 
grundedes – med Niels Lunds ord – “i en fornemmelse af 
utilfredsstillende sammenhæng mellem kilderne og de tid-
ligere givne forklaringer” (1997). Niels Lund nyfortolkede 
danske kilder i lyset af alment europæiske middelalderfor-
hold, mens jeg byggede på angelsakseren Ael noths værk 
og den islandske skjaldedigtning. Vi fandt ingen middel-
vej. Vor uenighed har bestået siden 1985.

Fra min deltagelse 1970 i professor Erik Ulsigs undervis-
ning og lige til hans død, var han mig en venlig og skarpsin-
dig vejleder, som jeg altid vil mindes med taknemmelighed. 
Gennem årene har jeg nydt godt af den inspiration, jeg har 
modtaget fra det tværfaglige middelalderforskningsmiljø 
i Aarhus: Foreningen for Nordeuropæisk Oldtid og Mid-
delalder (NOM), Forskningsenhed for Europæisk Middel-
alder (FEM) og studenternes uformelle Middelaldercirkel. 
Jeg vil takke lektor Agnes Arnórsdóttir og professor Bjørn 
Poulsen, der opfordrede mig til at publicere artikelsam-
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lingen “Vikingernes syn på Militær og Samfund” (2010). 
Bjørn Poulsen takker jeg for hans støtte til udgivelsen af 
nærværende lille bog. Den slutter sig til mine foregående 
arbejder og bringer afslutningen på mit livsværk. Jeg vil 
også takke dem, der har støttet udgivelsen økonomisk: de 
fem veldædige fonde, der optræder i kolofonen, samt Nils 
Malmros og Marianne Tromholt.

Aarhus, april 2019
Rikke Malmros
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I. Indledning

Forskningen i den danske ledingsorganisations udvikling 
begynder i det attende århundrede med de to borgerlige 
godsejere Christen Sørensen Thestrup (1756)1 og Tyge 
Rothe (1781-1782).2 Deres arbejde fortsattes i det tidlige 
nittende århundrede af officeren F.H. Jah n (1825)3 og hi-
storikeren H.M. Velschow (1831, 1843).4 For dem som 
for det nittende århundredes national-liberale historiker 
C.F. Allen (1840) var borgernes lighed i samfundet udtryk 
for menneskets egentlige natur.5 Tanken om den oprinde-
ligt frie bondestand som vort folkestyres forbillede har 
præget megen forskning i ledingen.

Kampen for folkestyre var også væsentlig for provisorie-
tidens intellektuelle og var en vigtig baggrund for Kristian 
Erslevs beskrivelse af ledingen i Valdemarernes Storhedstid 
(1898):6 I den ældre leding stod de frie bønder stærkt tillige 
med deres styresmænd, som de muligvis selv havde valgt. 
Kongen havde hverken institutionel eller reel magt over 
stormænd eller bønder. Sine jordegodser lod han bestyre ved 

1 Thestrup 1756 se: Malmros 2010 pp. 16-18. 
2 Rothe 1781-82 se: Malmros 2010 pp. 18-19. 
3 Jah n 1825 se: Malmros 2010 pp. 22-25. 
4 Velschow 1831 og 1843 se: Malmros 2010 pp. 25-27. 
5 Allen1840 se: Malmros 2010 pp. 27-28. 
6 Erslev 1898/1972. 
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bryder af jævn oprindelse, måske oprindeligt trælle. Først 
under det tolvte århundredes borgerkrig indlod de stolte 
og selvrådige stormænd sig i troskabsforhold til kongerne.7 
I den tidlige valdemartid (1157-1168) blev landet inddelt 
i de skibsudrustende enheder skiben og havner, hvorigen-
nem bønderne for første gang fik pligt til at stille til krigs-
deltagelse på kongens bud.8 Efter Rygens erobring (1168) 
blev ledingsflåden omlagt: For fremtiden skulle kun en fjer-
dedel af dens skibe ligge ude for at beskytte landet, og en 
ledingsskat skulle ydes, når man ikke skulle drage i krig.9 
Derved opstod herremændene som en stand, der skulle stille 
til leding, hver gang der var ledingsbud.10 Ledingsbønderne 
vedblev dog at gå i krig valdemartiden ud.11 Mens ældre 
forskere antog samtlige herremænd for at være rytterkri-
gere, fremhæver Erslev, at den jævnere herremand som roer 
og fodfolkskriger stadig stod bondeklassen nær.12

Erik Arup (1914, 1926) bygger videre på Erslevs ideer 
og radikaliserer særlig hans tanker om den oprindeligt 
svage og institutionsløse kongemagt. Han anser vikinge-
kongen for at være den største jordbesidder i et godsejer- 
og bonde-anarki baseret på privat ejendom. I løbet af det 
tolvte århundrede vokser “øvrighedsmagten” fra sit eks-
tremt svage udgangspunkt til valdemartidens kongedøm-
me.13 Kilderne til Valdemarernes leding, specielt Jyske Lovs 
tredje bog (1168-1241), opdeler Arup og daterer lovens 
enkelte kapitler således, at der fremkommer en udvikling, 
der drives frem af, at “regeringen” ved at byde bønderne 

7 Erslev 1898/1972 pp. 217-224. 
8 Erslev 1898/1972 pp. 141-146. 
9 Erslev 1898/1972 pp. 146-147, pp. 156-157. 
10 Erslev 1898/1972 pp. 227-129. 
11 Erslev 1898/1972 p. 266. 
12 Erslev 1898/1972 p. 229. 
13 Arup Danm. hist. 1926 pp. 137, 170-179, 186-190, 243-250. 
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