KULTURARV I ØJENHØJDE
Herregårdenes Dags inspirationsmateriale til skoler
Om herregårde og adelsfolk
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HERREGÅRDENES DAG
FOR SKOLER
Herregårdenes Dag er en landsdækkende begivenhed og en
oplagt mulighed for at sætte fokus på den lokale kulturarv med
klassen. Børn opnår en række gevinster ved at få kulturarven ind
under neglene, og herregårdenes historie kan med fordel bruges

som indgang til den generelle undervisning i danskernes
historie.

Herregårdenes Dag afholdes hvert år
Herregårdenes Dag for skoler afholdes i 2021 10.-17. august, og
arrangementet Herregårdenes Dag afholdes 15. august. Her
åbner slotte og herregårde over hele landet for publikum med et
væld af forskellige aktiviteter og arrangementer, som man kan

læse mere om på www.herregaardenesdag.dk. Her kan man også
finde både guides, vandreruter og inspiration til undervisning
ved ens lokale herregård.

Herregårdene havde en enorm betydning som den væsentligste
drivkraft på landet førhen, og Herregårdenes Dag skal derfor
være med til at stille skarpt på vores slotte og herregårde som en
lidt glemt, men vigtig del af vores fælles kulturarv.

Tak fordi I er med til at markere Herregårdenes Dag på jeres
skole!

Rigtig god fornøjelse med inspirationsmaterialet.

www.jagtenpaafortiden.dk
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PÅ OPDAGELSE I RENÆSSANCEN
HERREGÅRDE OG ADELSFOLK
Tiden mellem reformationen i Danmark i 1536 og enevældens indførelse i 1660 betegnes
ofte som adelsvældet. Adelen var for alvor blevet en særskilt gruppe i det danske
samfund og havde tilkæmpet sig betydelig økonomisk og social magt. Perioden
kendetegnes dog også af en meget stærk kongemagt, og ved enevældens indførelsen
mistede den danske adelstand størstedelen af sin direkte magt.
Indhold:
1.

En stand bliver til - Om magt og håndfæstninger

2.

En særskilt gruppe - Våbenskjold , adelsnavne og slægtstræ

3.

Dueller og krig - Aktivitet i kulturmiljøet nær jeres lokale herregård

www.jagtenpaafortiden.dk
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EN STAND BLIVER TIL
Om magt og håndfæstninger
I den tidlige middelalders Danmark ser vi en bevægelse mod udviklingen af en stand af
indflydelsesrige og jordejende familier, landets stærkeste slægter og storgårdsfamilierne, der
samlede sig omkring kongemagten. Det vi senere kalder adelen.
Adelen brugte blandt andet sin position i det såkaldte rigsråd og håndfæstninger, til at øge sin
magt og indflydelse. Mellem 1282 og 1660 skulle de fleste danske konger nemlig underskrive en
håndfæstning for at blive kronet. Dette skyldtes at det danske kongedømme reelt var et

valgkongedømme hvor kongen skulle vælges, i modsætning til et arvekongedømme hvor
positionen gik i arv.
Rigsrådet, der var kongens nærmeste adelige rådgivere, lovgav og dømte, men valgte også
kongen. Deres magt og indflydelse fastlagdes i en håndfæstning, som kongen måtte underskrive
som betingelse for at blive valgt. Håndfæstningerne indeholdt diverse indskrænkninger af
kongernes magt, herunder beskrivelser af de enkelte stænders privilegier, altså for eksempelvis
bønder, borgere i byerne og adelsfolk. Oftest drog adelen som stand fordel af deres magt, til at
sikre sig selv mange privilegier. Det kunne for eksempel være rigsrådet der fik mere indflydelse
eller at adelsfolkene fik mere magt over deres fæstebønder.

Eleverne kan bruge skabelonen på næste side, til at lave deres egen moderne håndfæstning, ud
fra den originales ordlyd.

Billede fra Danmarkshistorien.dk

Christian III’s håndfæstning 1536
”Således skulle Danmarks riges adel nyde, bruge og
holde deres jordegods og tjenere (fæstebønder) til evig
tid med hals, hånd og al anden herlighed og rettighed
(ret til at anklage, dømme og straffe egne bønder for
forbrydelser, hvor loven foreskrev fysisk straf).
Hverken Vi (kongen) eller vore fogeder (embedsmænd)
befatte os med (beskæftige os med) deres tjenere, gods,
enemærker, skov, fiskevand eller nogen anden
herlighed, enten med sagefald (bøder), gæsteri, ægt,
arbejde eller anden besværing.

www.jagtenpaafortiden.dk
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Således skulle Danmarks riges skoleelever
nyde, bruge og holde deres...

til evig tid.

Hverken Vi (Folketinget) eller vore fogeder
(Underviserne) befatte os med elevernes...

på nær hvis...

Og da vil vi endda ikke pålægge eleverne
nogen besværing, uden at det sker med
samtykke fra de af Danmarks Elevråds
medlemmer, som er til stede hos kongen.
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EN SÆRSKILT GRUPPE
VÅBENSKJOLD OG SLÆGTSTRÆ
Adelige slægter
Oprindeligt blev våbenskjoldenes farver og symboler brugt til at vise, hvem man var, når man
eksempelvis drog ud i krig. Det kunne man ikke altid se, hvis folk var dækket af rustning. Ligesom en
fodboldtrøje. I renæssancen skulle ens familie på hver side have været adelig i otte generationer, for at

man selv var adelig. Derfor var det vigtigt at kunne fremvise et stamtræ. For at være adelig skulle man
også have et fint adelsnavn og et imponerende våbenskjold. I 1526 befalede kongen, at adelige familier
skulle tage faste slægtsnavne. På den måde kunne man kende de adelige fra dem, der ikke var det. Det
var en måde at adskille sig fra de andre stænder i samfundet, hæve sig over dem, og på den måde
nemmere centrere magten omkring sin egen gruppe.
Lav et slægtstræ
Hvor kommer jeres efternavne fra? I skal lave jeres eget familietræ med forældre, søskende,
bedsteforældre og måske oldeforældre. Hvis du ikke kender navnene på nogle af dine bedsteforældre
eller oldeforældre, kan dine forældre måske hjælpe dig. I kan eventuelt også finde på et fedt adelsnavn!
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Lav et våbenskjold

De danske adelsslægters navne og våbenskjold skulle i renæssancen
udstråle magt og et adeligt ophav. Mange af våbenskjoldene var prydet med
særlige symboler. I nogle tilfælde havde adelsfamilierne navn efter
symbolerne på deres våbenskjold, eller omvendt. Havde man en stjerne på
sit våbenskjold, kunne man for eksempel kalde sig Gyldenstjerne. Hjelme
og rustninger fortæller om adelens vigtige rolle i krig. I skal nu tegne jeres
slægts våbenskjold og finde på et sejt slægtsnavn. Find inspiration til navne
og våbenskjoldene nedenfor. Brug eventuelt skabelonen på næste side.

Barfod

Raben

Trolle

Rosenkrantz

Bielke

Brock
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Stramtræ for familien _______
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FÆGTESKOLEN
De adelige var i 1500-tallet forpligtet til at gøre krigstjeneste for riget, og de lønnedes derfor af
kongen med blandt andet skattefrihed og en række andre fordele. Udover at være stridbare
herremænd for kongen, kunne adelen også finde på at bekrige hinanden, i middelalderen kunne
man have en lovlig slægtsfejde, og i renæssancen kunne man udfordre andre til duel, det var
derfor vigtigt at være en god kriger. I 1500-tallet afløste lette og spidse fægtevåben langsomt
sværdet og den tunge rustning. Det øgede fægterens bevægelsesfrihed markant, og
undervisning i fægtekunst blev desuden opfattet som en del af en adelsmands personlige
dannelse. At mestre det fornemme våben blev således regnet som en vigtig del af
renæssanceadelsmandens kropslige og sjælelige dannelse.

Sådan fægter I som adelsmænd
Først skal I på jagt efter hasselkæppe i passende tykkelser. Sørg for at de ikke er spidse. Hernæst
skal klassen deles ind i par, der duellerer stående i korrekte positioner med højre fod foran venstre

fod og med venstre hånd bag ryggen (omvendt hvis man er venstrehåndet). Duellanterne skiftes til
at være angribere. Det gælder om at få modstanderen til at bevæge støttefoden, altså sin bagerste
fod, eller at prikke vedkommende i maven. Når I har afprøvet jeres fægteevner, er det tid til at finde
en træstamme eller lignende, som I kan balancere på, mens I udfører samme øvelse.
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Lovgivning om dueller
Dueller var en almindelig måde, særligt
blandt adelsfolk, hvor man kunne afgøre
spørgsmål om ære. Det var i duel at adels–
og videnskabsmanden Tycho Brahe mistede
sin næse og at krigshelten og adelsmanden

Tordenskjold mistede sit liv.

Med enevælden og Danske Lov bliver dueller
ulovlige. Man kan for lovbrud straffes på ens
besiddelser og endda på livet. Alligevel
fortsætter duellen med at være en naturlig
del af æresstridigheder blandt adelsmænd og
militærfolk helt op i 1800-tallet.

En af de sidste danske dueller foregik d. 10.
februar år 1900 mellem den kendte politiker
Edvard Brandes og skuespilleren Robert
Schyberg.

Med lidt guldfarvet

ansigtsmaling, kan man
nemt komme til at ligne
den danske adelsmand
Tycho Brahe, med sin
karakteristiske
næseprotese af messing.
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