
GODSARKIVER

◼ Mads Christoffersen skylder penge…

Korrespondancesager fra Vallø Stift 1819 – heri anmoder Mads om at slippe for 

at betale gæld til godsejeren:

”Til Deres Høy Grevelige Exelense …. 

Sæden er falden saameget i Prisen ikke uden mig

til stor skade at kunne skaffe de Penge til den

bestemte tid…. – Måtte jeg blive Skaanet for

De resterende penge i 2 eller 3 Aar…..

Andragenet blev afslået!
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Godsarkivernes opbygning

29 grupper i alt. For slægtsforskeren er grupperne 

3, 7, 8 og 9 nok de mest interessante:

3. Jordebøger (privat)

7. Fæste- og hoverivæsen (privat)

8. Skifte- og overformynderivæsen (offentlig)

9. Lægdsvæsen (offentlig)
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Skiftesager
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Register til skifteprotokol for Løvenholm m.fl. 1705 – 1831 

Anders Andersen i Sødring (ArkivalierOnline)



Skiftesager
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Skifteprotokol, skifte efter Anders Andersen, d. 1707

(ArkivalierOnline)



Fæstevæsen

I Fæsteprotokollerne finder man de skriftlige 

”aftaler” mellem godsejer og fæstebonde.

Fæstebrevet gav fæstebonden brugsret over en 

gård med tilhørende jord.

Til gengæld skulle han betale fæsteafgifter i form af 

en årlig afgift/leje/hoveri.

Fæstevæsenet blev ophævet i 1919.
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Fæstevæsen

Det finder du i fæsteprotokollen:

◼Navnet på den tidligere fæster

◼Navnet på den nye fæster

◼Hartkornets størrelse

◼Vurdering af ejendommen

◼Hvor mange dyr og redskaber der hører med
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Fæstevæsen
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Register til Løvenborg Gods fæsteprotokoller 1719 – 1913 

(ArkivalierOnline)



Fæstevæsen
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Christianssæde gods

Fæsteprotokol 1719 – 1768

Fæstebrev for Claus Hansen, 

Pederstrup 1719

Frem til slutningen af  1800-tallet 

bor 75% på landet.

Omkring 1860 er der ca. 15.000 

fæstegårde i Danmark – flest på 

øerne.

Danmarks sidste fæstebonde regnes 

for at være Lars Andersen, 

Eggerslevmagle, der døde i 1954.



Jordebøger
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Ulfeldtholm Gods, Nyborg 1588

En jordebog er en fortegnelse over de 

ejendomme, der hører til et gods eller til en 

ejer (fx Kongen).

• Indtægter fra bønderne

• Skat til Kongen (hartkorn)

• Udskrivning af  soldater

• Tip: hvis du ikke kan finde jordbogen 

for ”dit” gods, så prøv at se i skøde- og 

panteprotokollen. 

• Den ældste jordebog er Valdemar Sejrs 

fra 1231, den ligger på Rigsarkivet.



Landgilde
- en fest for godsejeren -

◼ Landgilde er en afgift for brug af gården, fastsat 

i fæsteprotokollen og gældende for hele fæste-

perioden.

◼ Betales normalt i enten penge eller naturalier, fx 

korn for brug af agerjord. Smør og kvæg for 

græsningsret.

◼ Småredsler: svin, lam, høns, gæs osv. 

◼ 1 tdr. Hartkorn (hårdt korn), rug eller byg er ca. 

100 kg.
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Adelersborg gods 1783

◼ 1.183 tdr. hartkorn på godset

◼ Landgilde fra fæsterne:

◼ 81 tdr. rug, 869 tdr. byg, 93 tdr. havre, 45 lam, 

23 gæs, 92 par høns og 51 snese æg.

◼ Men der blev også givet den anden vej: 

redskaber, landgildefrihed, fødekorn og hjælp til 

opretning af fæstegården.   
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Hoveri
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Hoveri
Ydelse i form af arbejdsdage, som fæstebonden 

skulle udføre på/for det gods, han tilhørte:

1.Spanddage, fæsteren stiller med heste og vogn.

2.Pløjedage, hvor der kræves plov og trækdyr.

3.Gangdage - en person møder op – fx karlen.

4.Ægtkørsel, pligtkørsel, gik ofte på omgang.
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Gavnø Gods - hoveribilletter
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Foto: Peter Wodskou Christensen, Rigsarkivet



Lægdsruller

Ved forordning 1701 om

landmilitsen blev landet

inddelt i lægder, og gods-

ejeren pålagt at føre lægds-

rulle over alle bønderkarle

mellem 4 og 40 år.
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Den kække, ferme og flinke landsoldat



Lægdsruller
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Lægdsruller

◼ Sønner af fæstebønder stod opført i rullen, så 

længe de var ugifte og ikke fæstede gård.

◼ I 1788 blev opgaven overført til udskrivnings-

væsenet.

◼ Før 1788: godsarkiver

◼ Efter 1788: udskrivningsvæsenet
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Livet på landet

◼ Det danske landbrugs historie I-IV.

◼ Dagligliv i Danmark (8 bd.)

◼ Margit Mogensen: Fæstebønderne i Ods Herred

◼ Palle Ove Christiansen: Lykkemagerne. Gods og 

greve, forvalter og fæster i 1700-tallets verden.
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FATTIGGÅRDEN

”Riv i marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også 

være mæt” – Adolph Recke 1868
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DEN FASTLAGTE DAGLIGDAG

◼ Alle fattiggårde havde et approberet (godkendt) regulativ 

med detaljerede bestemmelser

◼ Dagen startede kl. 5.30 om sommeren og en halv time 

senere om vinteren – morgenmad.

◼ Der arbejdes til kl. 12 afbrudt af en ½ times pause.

◼ Efter middagsmaden kl. 13.30 arbejdes frem til kl. 19 

igen kun afbrudt af en ½ times pause.

◼ Aftensmad – og kl. 21 skulle alle være i seng (uden TV)
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Bodil Marie – havde 

tidligere haft plejebørn

Og her er et af plejebørnene, 

Carl Christensen som kom til 

at arbejde på fattiggården som 

karl
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Fattiggårdskosten 

◼ Centraladministrationen (amtet) førte grundig kontrol 
med kostplanerne via embedslægen.

◼ Morgenmad: Øllebrød

◼ Middag: Varmt måltid – flæsk med grød, kål, ærter eller 
bollemælk

◼ Aftensmad: mælkegrød eller rugbrød – rugbrød til alle 
måltider

◼ Mellemmåltider: brød med enten smør eller fedt

◼ Mælk eller svag øl til alle måltider, næsten uanset alder. 
Ikke vand – det var alt for snavset.

◼ Til højtider – der kunne bevilges en dram snaps
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FATTIGGÅRDENS INDRETNING



Lavsarkiver
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Velkomsten

Skafferstokken

Lydhammeren

Laugsbøssen

Skråen



Lavsarkiver
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◼ Et laug er en sammenslutning af 

håndværkere, som skal varetage 

økonomiske, politiske, sociale 

og kulturelle behov.

◼ Tidligst omtalt i 1200-tallet i 

Slesvig.



Lavsarkiver
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Sadelmager & Tapetserer Laugets SKRÅ fra 1514

Skråen indeholder forordninger, 

regler for lauget og dets 

sammensætning samt dets 

medlemmer.

Overtrædelse straffedes med 

bøde eller i værste fald, 

udstødelse – og så kunne man 

blive en bønhas.

”Hvo som siger nej til at være med, 

når brødrene vil danse, skal bøde to 

mark engelsk”.



Oldermanden
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Oldermand – Aeolderman – Alterman

Repræsenterer lauget udadtil og leder 

laugsmøderne. Han har ved sin side 2 

bisiddere, der hjælper med at holde ro og 

orden.

Laugsmøderne er laugets højeste myndighed, 

og afholdes 1-4 gange årligt.

Diana Holstein, 2014

Suk, tiderne…



Velkomsten
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Velkomsten er laugets hellige 

drikkekar, som blandt andet 

brugtes ved optagelsen af  de 

ny udlærte svende.

Kbh. Slagterlaug, velkomst

Svenden skænkede et sølvskilt til velkomsten med 

hans navn, datoen og laugets insignier. 



Skafferstokken

◼ Skafferembedet er en praktisk 

foranstaltning. Til møder er 

han at sammenligne med en 

dirigent.

◼ Skafferen skulle hjælpe syge 

brødre med det praktiske, han 

skulle sørge for mad og drikke 

til møder og holde god ro og 

orden.
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Laugsladen
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Ole Maiman, Kerteminde Skipper- og 

Ligbærerlaug

I Laden ligger laugets dokumenter og 

værdigenstande. Som regel er den 

forsynet med flere låse, så ingen på 

egen hånd kan ”berige” sig.

Oldermanden og lade mesteren har 

en nøgle hver.

KLAP OP – KLAP I

Når mødet starter klappes lågen op, 

og al tale og opførsel foregå pænt og 

ofte efter et ceremoniel.

Når mødet er slut…. Klap i !!



Herbergs skilte
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Håndværkervandringer har været 

udbredt siden 1600-tallet.

Når tiderne var gode, få vandringer 

og omvendt i dårlige tider.

Man vandrede i 3 år og 1 dag, thi 

man skulle jo have festen med.

Brødre er velkomne, uanset 

nationalitet – derfor kom man ofte 

så langt væk som Tyskland, Østrig, 

Schweiz og Italien.



Lydhammeren

◼ Lydhammeren var vore dages dirigentklokke. 

Den var ikke robust, så den var mere symbolsk 

end praktisk.

◼ Respekterede man ikke Oldermandens banken, 

så vankede der bødestraf.
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Københavns Slagterlaug Ukendt oprindelse



Laugsbøssen
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Gensidig hjælp er et grundtræk i lauget. I 

tider uden understøttelse eller forsikring, har 

det været af  uvurderlig betydning. 

Indkomsten var tidepenge som opkrævedes alle 

medlemmer af  Skafferen.

Laugsbøssen har været behørigt aflåst, og 

kunne kun åbnes, når der var flere tilstede.

Som oftest har den haft sin plads i 

Laugsladen.

Er det til at gætte, hvilket laug?



Arkivalier - Daisy
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Registratur for de Sjællandske Lavsarkiver - Daisy
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Hvad er retsbetjentarkiver?

⚫ 6-7 landsogne udgør 
et herred/retskreds

⚫ Eksempel:
Mørkøv sogn, 
Merløse-Tuse herred,
Holbæk amt

⚫ På det lokale
Rigsarkiv
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Hvad kan jeg finde?

Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen

Fogedvæsen

Notarialvæsen

Skifte- og overformynderivæsen

Auktionsvæsen

Politiforvaltning

Næringsvæsen
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Lisbeth Pedersdatter
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Hvordan finder man en sag?

Afd. B – Sagliste, Ramsø-Tune herred
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Endnu en sagsliste

Sagslister føres

som regel efter

dato, dvs. 

kronologisk.

Sagerne er blot 

skrevet ind i 

rækkefølge
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Jeg kan ej for gråd skrive mer..

Historien om Sine 

Jensen, der kom så 

galt af sted – på flere 

måder!
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Fogedprotokollen 

⚫ I august måned 1850 finder 
man den gamle Maren 
Rasmusdatter fra Damme på 
Møn indført som død i 
kirkebogen for Fanefjord sogn. 

⚫ Kirkebogen oplyser, at hun er 
død " tilfældig ved at qvæles af 
Ild og Røg og derved 
indebrændt". 

⚫ Da hun døde ved et 
ulykkestilfælde, kan 
fogedprotokollen for Møns 
herred 1843-1851 oplyse mere 
om sagen.
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Lægdsruller

Retsbetjenten førte 

også lægdsrullen i 

perioder i det 19.

århundrede.

Lægdsruller er et

godt redskab til 

at følge mænds

militære løbebane
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SKIFTER

- Når livets skjorte bliver for kort -
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⚫ Hvad er et skifte

⚫ Hvem arver hvem

⚫ 1571 Helsingør, 1574 Vordingborg

⚫ Smørum og Lild Herred 1640

⚫ Københavns brand 1728

⚫ Fra 1792 dødsanmeldelsespligt – kongen

skulle have ½% af boets formue over 100 rdl
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Forsegling, registrering og behandling

samt en historie fra det virkelige liv
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H.C. ANDERSEN

1805 - 1875
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RIG ELLER FATTIG I DØDEN
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Fra grim ælling 
til rig svane

Opgørelse over 

de effekter

HC Andersen

havde ved/på

sig ved sin død
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Dødsanmeldelsesprotokoller

- HJÆLPER MOD ”SNEGLE” -
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TINGLYSNING

Om dengang man 

sad på tinge.

Jyske lov 1241

Hvorfor hedder det 

et skøde?
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Hvad skal man vide?

Ejendommens sogn

Ejerlav

Matrikelnummer

Indtil 1927 skrives skøder i

Skøde- og panteprotokoller

Efter 1927 henlagt som 

genparter

Fra 1993 elektronisk og kan 

ses på www.ois.dk

http://www.ois.dk/
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Realregisteret 
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Servitutter der smutter

⚫ På en ejendom på hjørnet af Ørstedsvej og 
Åboulevarden hviler der en servitut, der forbeholder 
en person jagtret på grunden mod en årlig afgift på 16 
skilling pr. td. land

⚫ Det forbydes at holde svin på et areal, hvor nu 
Vesterbros mest befolkede og befærdede gader 
ligger, og hvor mindet om svinehold hører til de 
skønne minder

⚫ Og endnu en historie fra det virkelige liv



Guldhornene

◼ Guldhornene blev fundet i hhv. 1639 og 1734, 

og blev opbevaret på Kunstkammeret i 

København.
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Guldhornene

◼ Tyveriet blev begået den 4. maj 1802

◼ Tyven var Niels Heidenreich

◼ Hornene blev smeltet om og blev til smykker, 

skospænder og mønter.

◼ Hvordan blev tyveriet opdaget?

◼ Maj 1803 bliver Niels afsløret og kommer i 

Tugthuset for livstid

◼ Han bliver benådet i 1840, dør 1844, 83 år gl.
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Rigsarkivet, Slotsholmen
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Hvad er retsbetjentarkiver?

⚫ 6-7 landsogne udgør 
et herred/retskreds

⚫ Eksempel:
Mørkøv sogn, 
Merløse-Tuse herred,
Holbæk amt

⚫ På landsarkiverne/
Rigsarkivet
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TINGLYSNING

Om dengang man 

sad på tinge.

Jyske lov 1241

Hvorfor hedder det 

et skøde?
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Hvad skal man vide?

Ejendommens sogn

Ejerlav

Matrikelnummer

Indtil 1927 skrives skøder i

Skøde- og panteprotokoller

Efter 1927 henlagt som 

genparter

Fra 1993 elektronisk og kan 

ses på www.ois.dk

http://www.ois.dk/


60

Realregister/tingbog

◼ Indførtes i 1759 i København (kvartervis) og 

bredte sig derefter til andre købstæder…

◼ På landet brugte man først realregister fra 1845 

for man brugte ikke rigtig matrikelnumre…

◼ Fæstebreve er indført i realregistre/skødeptk. fra 

1810… 

◼ Realregistre er afleveret til arkiverne frem til ca. 

1960 – nyere er digitaliseret, og kasseret, gys!
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Realregisteret 
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Den digitale verden

www.gst.dk

www.ois.dk

www.tinglysning.dk

www.boliga.dk

http://www.ois.dk/
http://www.ois.dk/
http://www.tinglysning.dk/
http://www.boliga.dk/
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Bestil arkivalierne

◼ www.sa.dk

◼ Søg i Daisy

◼ Fx Amager birk, realregister

◼ Fysiske enheder

◼ Vælg og bestil

http://www.sa.dk/
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Servitutter der smutter

◼ På en ejendom på hjørnet af Ørstedsvej og 
Åboulevarden hviler der en servitut, der 
forbeholder en person jagtret på grunden mod 
en årlig afgift på 16 skilling pr. td. land

◼ Det forbydes at holde svin på et areal, hvor nu 
Vesterbros mest befolkede og befærdede gader 
ligger, og hvor mindet om svinehold hører til de 
skønne minder

◼ Og en historie fra det virkelige liv
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Brandforsikring

◼ Handler om bygninger

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rRUFCcB_GUdwJM&tbnid=4XLDSjsHq86z8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kab.dk/TextPage.aspx?pid=450&ei=z3dUUp2eHoem0wXuy4DgCQ&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNG_wW9u2anA4tIUy5MsGBpXkEtkMA&ust=1381353769004928


Brandforsikring

◼ Protokollerne føres helt fra 1700-tallet, men 

bliver først for alvor effektive i slutningen af 

samme periode.

◼ I brandforsikrings- og 

brandtaksationsprotokollerne finder du 

oplysninger om en ejendoms byggeår, størrelse, 

byggematerialer mm. 
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Brandforsikring

◼ Under hver ejendom finder du følgende 

oplysninger: 

◼ De skiftende ejeres navne 

◼ Datoen for hvornår brandforsikringen er tegnet 

eller ændret 

◼ Om der er flere bygninger 

◼ Forsikringssummens størrelse. 
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Brandforsikring

◼ Lovpligtig indtil 1872 – derefter ”lovpligtig”

som vurderingsprotokoller…

◼ Købstædernes almindelige Brandforsikring 

◼ Den almindelige Brandforsikring for 

Landbygninger
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