
Slægtsforskning

Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland

Serptember 2013



Slægtsforskning

Tirsdag d. 10. sep.: kursus

Tirsdag d. 17. sep.: kursus

Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16

Tirsdag d. 24. sep.: kursus

Tirsdag d. 1. okt.: Internettet

Tirsdag d. 8. okt.: kursus

Torsdag d. 17. okt.: klubmøde



Arkivskabere

• a. Præsterne, kirkebøger, regnskabsbøger

• b. Sognefogeder, sogneråd.

• c. Herreder

• d. Amt

• e. Militæret

• f.  Godserne

• g. Brandforsikringer

• h. By- Herreds- og Landsting



Arkiverne



Arkiverne



Arkiverne



Emner til kurset

Lægdsruller

Skifter

Ejendomshistorie

Godsarkiver

Faderskbssager/familiesager, Amtsarkiver



Sted: amt før 1793



Sted: amt efter 1793



Sted: Herred, Sogn



Skifter

• Skiftejurisdiktioner

Amtet indtil omk. 1800

Godset indtil omk. 1800

Herredsfogeden ca. 1800-1919

Byfogeden indtil 1919

Dommere 1919-



Skifter, indhold

1. Arvingerne
Enke/Enkemand
Evt. tidligere ægteskaber.
Børn og evt. disses ægtefælle, samt bopæl
Evt. børnebørn, hvor disses forældre er døde.
Laugværge og formyndere (ofte familie)
(Almindeligvis IKKE uægte børn)

2. Kreditorer og debitorer

3. Alt indbo med vurdering

4. Gårdens tilstand

5. Evt. købere ved en auktion over indboet

6. Divers ekstra-fund!



Skifter, amter

Gammel amtsinddeling fra 1662 til 1793.

Kalø Amt skiftearkivalier 1709-1793.

Selvejere, indsiddere, godsejere, aftægtsfolk 

mv.



Skifter, Amter



Skifter, Amter



Skifter, Amter



Skifter, godser

Primo 1700-tallet til primo 1800 (1850)

Fæstebønder, godsets personale.

Nørre Djurs: 

Krogerup, Meilgaard, Scheel(Sostrup), Skærvad, 
Ørbækgaard, Østergaard, Fannerupgaard, 
Kristiansminde, Stensmark

Sønder Djurs:

Fævejle, Hessel, Høgholm, Ingvorstrup, 
Katholm, Lykkesholm, Møllerup, Rugaard, 
Søholt, 



Skifter, Godser



Skifter, Godser

Skafføgaard



Skifter, Godser



Skifter, Herredet/Retsbetjentene

Primo 1800 til 1919.

Alle udenfor købstæderne.

Djurs Nørre Herred (og dele af Sønder Her.)

Djurs Sønder Herred

Mols herred



Skifter, Herredet/Retsbetjentene



Skifter, Retsbetjente.

Djurs Sdr.

B55A



Skifter, Byfogeden

Borgere og andre bosiddende i Købstaden

Indtil 1919.

Grenaa, skifteprotokol 1730-1919, dok. 

1603-92.

Ebeltoft, skifteprotokol 1694-1919.



Skifter på nettet.

www.brejl.dk/

www.milloup.dk/bf/

djursslaegt.dk/

familysearch.org/

norddjursarkiver.dk/

http://www.brejl.dk/
http://www.milloup.dk/bf/
http://djursslaegt.dk/
https://familysearch.org/
http://norddjursarkiver.dk/


Programmet 2.

• Godsarkiver



Godsarkiver.

• Fæsteprotokoller

• Jordebøger

• Ruller

• Synsforretninger

• Diverse dokumenter/”rodekasser”



Godsarkiver

Fæstebrev



Godsarkiver

Syns-

Forretning



Danske matrikuleringer

• 1662 – Kommissionsmatrikuleringen, udarbejdet på grundlag af 
jordebøgerne.

• 1664 – Amtstuematrikuleringen, udarbejdet på baggrund af landgilden. 

• 1688 - Den gamle matrikulering, udarbejdet på baggrund af opmåling og 
bonitet. 

• 1844 - Den nye matrikulering, også udarbejdet på baggrund af opmåling 
og bonitet. 

• Ved matrikuleringerne skete hartkornsansættelsen. 

• Hartkorn (hårdt korn) er ikke et flademål over et bestemt areal, men et 
udtryk for dels jordens ydeevne, også kaldet bonitet, og dels tilliggende 
jords areal. Hartkorn er dermed et udtryk for, hvor stort et skattetryk en 
gård kunne bære. 



Jordebøger og 

hartkornsspecifikationer
• Hvis man vil følge en ejendom tilbage til 1600-årene kan man 

benytte jordebøgerne, der dels ligger i gods- og amtstuearkiverne, 
dels i Rentekammerarkivet eller Danske Kancellis arkiv. 

• I Rentekammerarkivet findes også en række 
hartkornsspecifikationer fra slutningen af 1700-årene. De er 
ordnet efter amt, herred, sogn og ejerlav. For hvert sogn indeholder 
de efter 1788 en liste over udflyttede gårde og huse med hartkorn 
og oplysninger om det ejerlav, de er udflyttet fra. 

• De jordløse huse er også nævnt i listerne. Disse huse kan ellers 
være vanskelige at følge. Listerne henviser ofte til matriklen 1688 og 
oplyser ejernes navne. 



Historisk baggrund

• Landskabslovene (Jyske-, Sjællandske- og Skånske Lov) påbød, at alle 
skøder skulle læses på tinge, dvs. bekendtgøres, for at have juridisk 
gyldighed. 

• Tingbøgerne 1551. Alle skøder og hæftelser i fast ejendom skulle indføres i 
tingbøgerne. 

• Skøde- og panteprotokoller indførtes i starten af 1700-årene og 
indeholder de ældste tinglæste adkomster og skøder. Faktisk indført 1683 
og indskærpet i 1738 pga. manglende efterlevelse. 

• Realregistrene 1845. Ført sognevis og efter ejerlav, jf. nedenfor. 

• Tinglysningsreform 1926. Indførsel af løsbladesystem, så ejendommene 
kunne stå i matrikelnummer-orden, uanset udstykningstidspunkt. Samtidig 
omdøbes realregistre til tingbøger (ikke at forveksle med de gamle 
tingbøger!). 

• Tinglysningsreform 1997. Tinglysningen påbegyndes på EDB. 



Den nye matrikulering 1844

• Matrikelnumrene er anlagt sognevis. 

• De største sogne blev dog inddelt i flere ejerlav, der fik navn efter 
en landsby eller en hovedgård. 

• Herefter fik hver parcel et nummer.

• Præstegårde eller hovedgårde er gerne nummer 1 og degnejorden 
nummer 2, herefter følger gårdene og til sidst husene. 

• Ved senere udstykninger føjes et bogstav til matrikelnummeret, så 
stamparcellen fik bogstavet a og første udstykning fik bogstavet b 
osv. Systemet gælder endnu!

• Vær opmærksom på, at købstæderne var opdelt i bygrunde og 
markjorden. 



Realregistrene 1845

• I 1845 indførtes realregistrene, der er ført sognevis og efter ejerlav 
og matrikelnumre. 

• I købstæderne findes realregistrene fra 1790´erne, men vær 
opmærksom på, at de nuværende matrikelnumre først blev indført 
med matriklen fra 1863 (København dog fra 1759). 

• I realregistrene har hver ejendom sit opslag, hvor der er opført: 
- Sognets navn. 

- Ejerlavets navn. 

- Matrikelnummer. 

- Ejendommens hartkornstilliggende. 

- Evt. frasalg eller tilkøb, herunder udstykninger. 



Adkomst og hæftelser efter 1845

• Nederst til venstre i realregistrene findes adkomsterne, dvs. kort 
notits om hvem, der ejede ejendommen og hvornår den er 
erhvervet. 

• Nederst til højre i realregistrene findes hæftelserne på 
ejendommen, dvs. lån optaget i ejendommen (private, banker og 
kreditforeninger), foruden oplysninger om hvornår lånet blev optaget 
og tinglæst, samt aflyst (overstreget). 

• Under hæftelserne findes oplysninger om aftægtskontrakter, 
forpagtningskontrakter og lejekontrakter, der var tinglyst på 
ejendommen. Her findes også oplysninger om servitutter og 
deklarationer, f.eks. vejret, græsningsret og hegnspligt mv. 



Skøde- og pantevæsenet før 1845

• Den fulde ordlyd af skøderne blev indført i skøde- og 
panteprotokollerne, der i modsætning til realregistrene dækkede 
hele herredet, birket eller købstaden. 

• Det er nødvendigt, at benytte personregistre til skøde- og 
panteprotokoller eller topografiske registre. 

• I personregistret, der er ført på enten for- eller efternavne, 
henvises der til den side i skøde- og panteprotokollen, hvor 
dokumentet er indført. 

• I det topografiske register er ejendommen ført efter ejerlav og 
sogn med angivelse af ejers navn og henvisning til skøde- og 
panteprotokollen. Man kan også følge en ejendom tilbage i tiden ved 
hjælp af skøde- og panteprotokollen, da der ofte i et skøde bliver 
oplyst, hvornår det foregående skøde er tinglæst. 



Links

• Den Offentlige Informationsserver. Kendes 

adressen kan ejerlav og matriklen findes i 

vejvisere eller på nettet på www.ois.dk (vælg 

søg adresse, indtast kommune og adresse). 

• På Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside 

kan der scrolles frem og tilbage på skærmen 

imellem moderne kort og flere historiske kort. 

Hjemmesiden har adressen www.kms.dk (vælg 

historiske kort på forsiden og indtast vejnavn). 

http://www.ois.dk/
http://www.kms.dk/


Realregistre



Realregistre



Programmet 4.

• Matrikler

• Bygninger, brandforsikringer

• Tingbøger

• Skøde-panteprotokoller

• Politiprotokoller

• Amtets arkiver

• Kommunale arkiver

• Skoleprotokoller

• Fattigvæsen



Retsbetjente

• By- og herredsfogeder indtil 1919

Skifter

Justitsprotokoller

Faderskabssager (ved dom)

Tingbøger

Dokumenter til sager



Foredrag I tirsdags

• www.genea.dk/grenaa2013



Faderskabssager

Dommen ved

Retsbetjenten

(til 1919) eller

dommeren.

Bidrag mv. ved

amtet.



Lægdsruller.

• Hvad er lægsruller

• Hvorfor blev de indført

• Hvem kan vi finde i dem

• Hvor findes lægdsrullerne

• Anvendelse i slægtsforskning.



Lægdsruller

Kalø Amt

1789



Lægdsruller

Kalø Amt

1789

Lægd 33,

Lyngby



Lægdsruller

Randers Amt

1800



Lægdsruller

Randers Amt

1800

Lægd 21

Hyllested



Lægdsruller



Lægdsruller

4.udsk.kr.

ca. 1880

Lægd 342




