
Et bo-skifte i 1786. 
 
Oluf Jensen, også anført Ole Jensen, fæstebonde under Kronens jord i Vallensbæk, fik ved dokument af 2. marts 1767, 
lyst 11. maj 1767, lyst arvefæste til halvdelen af gården, gl. nr. 4, beliggende midt i byen. 
Han er den største hartkornsejer i byen sammen med ejeren af den anden halvdel af gl.nr. 4, Albreth Olsen. Hver har 
hartkorn 12 td. O sk. 3 fk. 0 alb. 
Han dør i 1786 og enken foranlediger et skifte den 7. oktober 1786. Enken er Kiersten Stephensdatter, og der er 5 børn i 
ægteskabet. 
 
Hans Olsen, 20½ år. 
 
Jens Olsen, 14 år. 
 
Peder Olsen, 8 år. 
 
Birthe Olsen, 16 år, nærer sig hos sin morfader, gd.-mand i Valdbye. 
 
Mette Olsen, 11 år. 
 
 I fortegnelsen over aktiverne i boet er opført ca. 200 poster. Meget udspecificeret giver det indtryk af en 
velhavende familie. Men Hedebønderne indtog jo også en særstilling og kan ikke umiddelbart sammenlignes med 
landets øvrige fæstebønder. 
 Af aktiverne kan spredt nævnes: 
 I beslagen egekiste  12 Rd. 
 1 dragkiste   6 Rd. 
 I jern-bilæggerovn   8 Rd. 4 sk. 
 1 dreiels-sengeomhæng   6 Rd. 4 sk. 
 I olmerdugsdyne med blåt overtræk 4 Rd. 
 2 underdyner   8 Rd. 
 
Desuden en meget lang række dyner, lagener, kister, borde, stole, køkkentøj, spisetilbehør, porcelæner m. v. 
Herefter nævnes markredskaberne og besætningen, som er særlig interessant: 
 
1 sort hest 8år  8 Rdl. 1 do 10 år  24 Rdl 1 sort hoppe 14 år 16 Rdl   
1 brun do 13 år 16 Rdl  1 brunbl. do 4 år 12 Rdl. 1 grå do 11 år   9 Rdl  
1 do 18 år    4 Rdl 1 do hest 14 år   6 Rdl  1 sort hest 12 år   5 Rdl  
1 brun hest 10 år   5 Rdl  1 sort hoppe 20 år   2 Rdl  1 sort do 6 år    5 Rdl  
4 sort kou  10 Rdl 1 hvid kou  10 Rdl  l sort kou    9 Rdl  
1 do    8 Rdl  1 do    8 Rdl 2 grisesøer   3 Rdl 2Sk.   
17 ungsiuen 22 Rdl. 
 
Og endelig er gårdens bygninger vurderet til 600 Rd. og udsæd og beholdning af korn til 260 Rd. 
 
Ialt beløb boets aktiver sig 1470 Rd. Herfra gik passiverne 393 Rd.. således at formuen blev opgjort til 1077 Rd. 
Der tilkom enken halvdelen 538 Rd. 4 Sk. og børnene det samme. delt med værdier for 134 Rd. 4 Sk. til hver af de tre 
drenge og 67 Rd. 2 Sk. til hver af de to piger. Hertil kom nogle nærmere specificerede klædningsstykker til børnene. 
Hvorfor pigerne kun skulle have halvdelen af drengenes arv er uforståeligt for et nutidsmenneske, men det må tages i 
betragtning, at pigerne ved giftermål havde krav på en vis medgift. 
 
Allerede den 22. januar 1787 skøder enken ejendommen til sin ældste søn Hans Olsen. Hun er ikke opført i 
folketællingslisten 1787 og er formentlig fraflyttet byen. Derimod har den driftige ny ejer giftet sig med den kun 16-årige 
Inger Andersdatter og har stadig sine 3 søskende boende på gården. Han har været meget aktiv. Under udskiftningen 
var han meget utilfreds med den ham tildelte udflytterlod, som senere blev til nyt matr. nr. 18, (Store Vejlegård). Herom 
er berettet under udskiftningen. 
Det er bemærkelsesværdigt at gården havde 12 heste, men den daglige drift af den store gård krævede mange 
"hestekræfter". Jorden var ofte tung, og hyppigt var der brug for kørsel til storbyen. De forskelligartede prisansættelser 
på hestene falder også i øjnene. Antallet af køer er besynderligt lille, og prisen pr. ko heller ikke særlig stor. Derimod 
synes han at have opdaget fordelen ved at etablere en god svinebestand. 
Det er vist umuligt at sammenligne datidens priser med nutidens. Særligt sagkyndige vil sikkert komme til vidt forskellige 
resultater om mangedoblingen af rigsdalerprisen til vore priser, men mon ikke man kan fastslå, at Ole Jensen og hans 
familie har været vel aflagt, især når der sammenlignes med den sidste halvdel af byens befolkning, således som 
folketællingslisten beskriver. 
 


