
ADELSYATZY - POINTTAVLE 

ADELSNAVN:     

Geheimeråd - 12 point     

Feltmarskal - 10 point     

Greve - 10 point       eller     Baron - 7 point 

 

    

Kammerherre - 10 point       

Overstaldmester - 5 point   eller   Ceremonimester - 3 point 

 

    

Blå Ridder - 3 point   eller   Hvid Ridder - 1 point  

 

    

Stamhus - 3 point      

Reformvenlig - 5 point     

Handelskompagni - 5 point      

Kunstsamler - 5 point      

I alt:     

Kongens krone - Det vigtigste i 1700-tallet var at have kongens opbakning. Som enevældig konge var det ham der 
bestemte hvem der skulle have flotte titler og hvem der skulle sidde og bestemme med ham og hans personlige råd 
kaldet ”Geheimerådet”. 

Dannelse - Det var også vigtigt at være dannet. Man skulle ikke kun være klog, men også have god social opførsel 
og vide hvordan man bevægede sig korrekt, det man kalder konduite. På Gammel Estrup havde de for eksempel 
ansat en danselærer for at lære fine bevægelser, og man kunne også være ”Kunstsamler” for at vise man var dannet. 

Herregården - Herregården var adelens hjem. En herregård havde særlige privilegier og det var typisk herfra at 
en adelsmand eller kvinde styrede jorden og undersåtterne. Nogle adelsfolk ønskede i 1700-tallet at gøre livet 
bedre for deres undersåtter igennem love eller reformer. Dem kunne man kalde ”reformvenlige”. 

Hartkorn - Til en herregård knyttede der sig ofte en masse jord. Den jord producerede typisk korn og værdien af 
jorden bestemtes derfor i hvor meget ”Hartkorn” den kunne lave. For at blive ”Greve” , ”Baron” eller opføre et 
”Stamhus”, skulle ens herregård kunne lave en bestemt mængde hartkorn. 

Penge - At arbejde ved hoffet og at eje jord kunne give en god indtjening, nogle investerede også i 
”Handelskompagnier” for at blive rige ved at sælge eksotiske varer. Mange adelsfolk blev meget rige, hvilket var 
vigtigt for det var også dyrt at have de rigtige ting som f.eks. dyrt tøj.  

Rustning - Mange adelige var også trænet i krig og havde tjent i hæren. Man kan se flere portrætter hvor 
adelsmænd bærer rustning. Man kunne også blive velanset ved at have en høj militær rang for eksempel 
”Feltmarskal”. 

? ? ? ? = 4 af en slags 




