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Rundt om friherren: Bondeplager på Herningsholm Niels Jensen Hent PDF "Hr. Siegfrid var blevet endnu
mere rasende. ‘Bind ham så!‘ råbte han, da de to drenge kom tilbage, ‘og sørg for at binde ham godt.‘ Jonas
holdt fast i Knud, mens Per bandt rebet hårdt og fast om hans håndled og arme. ‘Sådan, ja,‘ sagde hr. Siegfrid,
trak skjorten af Knud og hjalp til, så fangen blev bundet til bjælken med armene udstrakt til begge sider, så
han stod med ryggen mod dem." Herremændene i middelalderen gjorde nogenlunde, som det passede dem
med deres stakkels bønder, men herremanden Siegfrid fra Herningsholm var den eneste, vi kender til, der
ligefrem blev slæbt for retten for sine grusomheder mod bønderne på hans ejendom. Var han virkelig værre
end de andre herremænd? Slem var han i hvert fald! Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har

skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han
debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det blevet til 37 bøger.

 

"Hr. Siegfrid var blevet endnu mere rasende. ‘Bind ham så!‘ råbte
han, da de to drenge kom tilbage, ‘og sørg for at binde ham godt.‘
Jonas holdt fast i Knud, mens Per bandt rebet hårdt og fast om hans
håndled og arme. ‘Sådan, ja,‘ sagde hr. Siegfrid, trak skjorten af
Knud og hjalp til, så fangen blev bundet til bjælken med armene
udstrakt til begge sider, så han stod med ryggen mod dem."

Herremændene i middelalderen gjorde nogenlunde, som det passede
dem med deres stakkels bønder, men herremanden Siegfrid fra

Herningsholm var den eneste, vi kender til, der ligefrem blev slæbt
for retten for sine grusomheder mod bønderne på hans ejendom. Var
han virkelig værre end de andre herremænd? Slem var han i hvert
fald! Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et

væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie,
bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da



landet lå øde", og sidenhen er det blevet til 37 bøger.
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