
Stavnsbåndet 
(1733 - 1788) 

 
havde mange skyggesider og fortrædeligheder 
for ungdommen, bl.a. var man stavnsbundet til 
det gods, hvorunder faderen var fæstebonde, 
man kunne ikke uden videre flytte uden for 
sognet eller fra det til godset hørende 
bøndergods, bl.a. gjaldt det jo soldatertjenesten. 
alle drenge blev ved fødselen indskrevet i 
lægdsrullen. 

Dog kunne de, som her vist, søge godsejeren 
om tilladelse til at rejse lidt ud at se andre egne. 

Elly Mardal. 
 
Nærværende Jeppe Sørensen af Lyngholms 
Reserve Mandskab, mig undertegnede 
tilhørende, Er tilladt at reyse ud til Nibbel sogn 
ved Frederitz, for der at tjene denne vinter til 
maydag, og skulle han der længere kunne få 
tieneste, og hand her fra mits gods kand mistes, 
kand min skriftlige tilståelse derom nærmere 
indhentes, og hermed fæstes, altsaa er ieg 
venligst bedende, det alle forekommende, denne 
Jeppe Sørensen, frie hen og tilbage ubehindret 
vilde lade passere et repassere, ligesom ieg og er 
begiærendes det vedkommende sognepræst, eller 
i vacansen af sognedegnen, Sr. Peder Bedsted, 
hannem her påtegnet maatte meddeles skudsmaal 
hands saligheds sag andgaaende. 

Lyngholm, den 23. september 1782. 
J.M Ring. 

Ovenmeldte Jeppe Sørensen var sist afvigte huj. 
ann. dom exaud: en værdig giæst ved herrens 
bord her udi Ørum Kirche, og viides aldeles intet 
med hannem, som fra kirchens gode på andre 
stæder kand i ringeste måde giøre ham nogen 
hinder. 

Hvidbierg Degnebolig den 23. september 1782. 
test Peder Bedsted, Vacancen. 

 
Foreviseren af dette haver her i Wellinge sogn 
ført et upåklageligt liw og levned, var her sidst 
til alters den 13. juny 1783. 

Wellinge præstegaard, den 12. september 1783. 
C. Frausing. 

 
Da forhen meldte Jeppe Sørensen, har været 
begiærendes endvidere at forblive og tiene på 
Ryeberg, og i de næstomliggende sogne ved 
Ringkiøbing, så da ieg håeber mit gods kand 
være hannem foruden tillades eft. bemeldte 
Jeppe Sørensen der at forblive at tiene i 
næstomliggende sogne ved Ringkiøbing indtil 1 
ste may 1785, hvilken tilladelse herved under 
min hånd og zignet bekræftes. 

Lyngholm, den 28. september 1783. 
J. M. Ring. 

 
Til mit forhen givne skudsmålel referer ieg mig 
af dato 14 september 1783 da under skrevne 
hannem hinderligt i kirchens goede hårdhed og 
den til christeligen bevender. 

Wellinge Præstegaard, den 1juni 1784. 
C. Frausing. 
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