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Opdeling[redigér | redigér wikikode] 

En tønde land blev opdelt i 8 skæpper land (á 36 x 48 Alen) á 4 fjerdingkar á 3 album á 4 Penning, der 

er 6 x 6 Alen = 36 Alen². 

Notationen er x-y-z-q, Altså fx vil : 5-4-2-1 betyde 5 tønder, 4 skæpper, 2 fjerding(kar) samt eet album. 

Da der går 8 skæpper på en tønde og fire fjerdinger på en skæppe så ville vi jo sige 5 en halv tønde og 

en halv skæppe. den sidste "1"-er er een album på 36 kvadratalen på lidt over 50 m² oveni – altså en 

ubetydelighed set ift en kornmark... 

En tønde land er således: 8 x (36 x 48 Alen) = 13.824 kvadratalen − men ses ofte afrundet til 14.000 

kvadrat alen, i misforstået "nemhed". 

Enheden blev officielt afskaffet i 1907. 

 

Tdr: hardkorn 

Hartkorn-relationen[redigér | redigér wikikode] 

Ved ligning af jordskatter brugtes enheden tønde hartkorn. Denne enhed var en kombination af arealet 

og jordens bonitet (produktivitet). 

På en jord af gennemsnitlig bonitet skulle der tilsåes ca. 4−5 tønder land for at man fik et udbytte stort 

nok til, at man skulle svare en tønde "hårdt korn" (i teorien = brødkorn, men i praksis = rug) i afgift til 

jordens ejer (herremanden). For hver tønde hartkorn i afgift skulle der svares 4 mark i skat til kongen. [2] 

Sådan en tønde korn rummede ca. 140 liter (139,121 liter) og vejede ca. 100 kg[3] og har i dag (år 2010) 

en værdi af 80−140 kr. 

En typisk bondegård havde et jordtilliggende på mindst 3 og højst 11 tønder hartkorn. Typisk omkring 

5−8 tønder hartkorn. 

I 1682[4] optalte man i Danmark mere end 58.000 bondegårde med hartkorn, fordelt på over 5.000 

landsbyer. En landsby havde fra 3 til over 40 gårde med hartkorn. I gennemsnit havde en landsby 12 

gårde, de fleste mellem 8−20 gårde, få landsbyer mere end 40 gårde. 

En typisk landsby på Fyn bestod af ca. 12−20 gårde, og var tilsammen vurderet til ca 100-200 tønder 

hartkorn om året (se matriklen af 1688 og senere). 

Eksempelvis: Gudme takseredes i 1684 til 160 tønder hartkorn, og i 1844 til 194 tønder hartkorn. Der 

var 21−23 gårde. 
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Skep, Spring 

 en mængde af korn, 1100, af malt eller trækul (normalt tolv skæpper). 

Examples : skep of bread, 1470; of chaff, 1846; of charcoal, 1353; of corn, 1380; of grain, c . 1100; of malt; o

f sand,1669; of vegetables, 1824. 

 

 

 

ALB: Alb en ber.Er den tredie part af en dansk skilling, eller fire penge. kaldes og en hvîd. 

¶. 2. Er den trediê part af et fierdingkar hartkôrn, eller den tolfte part af en skeppe.pars duodecima 

modii.en alb kôrn dvs. fire penge. en alb grôt dvs. en mark og 2ß danske 

Gammelskat: 

Gammel-skat, en. [5.1] (foræld.) hartkornsskat, der indtil 1/71904 opkrævedes efter det 

if. matrikel af 1688 paa jorden hvilende hartkorn. Forordn.24/61840. §2. LovNr.10315/51903.§1. 

 

RBD under Gammelskat 

Rigsbank-daler, en. daler (I.1), udstedt af rigsbanken, hvormed de tidligere 

kurantsedler (rigsdalersedler) skulde indløses (uofficielt alm. kaldt Rigsdaler og fra 1854 officielt 

kaldt saaledes; forkortet Rbd., Rbdl(r).). En Rigsbankdaler inddeles i 6 Mark eller 96 

Skilling. Forordn.5/11813.§5. Han sender i Forgaars sin Tjener paa Banken for at hæve 1000 

Rbd. Kierk.XIII.461. HHSchou.Danske og norskeMønter.(1926).326. jf.: en F e m -

R i g s b a n k d a l e r s e d d e l . Cit.1813.(Hjort. B.I.22). 

 



 

 


