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Godsarkiver

– en verden i og uden 
for verden

Erik Kann



• Indledning – en verden i og uden for verden eller 
noget om hvad det vil sige at være fæstebonde?

• Hvordan finder du ”din” fæstebonde, 1. del?

• Hvad er et godsarkiv, og hvor finder du godsarkiverne?

• Hvordan finder du ”din” fæstebonde, 2. del?

• I gang med at arbejde med din fæstebonde du skal 
opbygge dit ”GODS-SKELET”

Disposition 1
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Disposition 2

• I forbindelse med overtagelsen

• Jordebøger

• Fæsteprotokoller

• Godsarkivet iøvrigt

• Udviklingen
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En verden i og
uden for verden

Indledning
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Herfra min verden går 
–

Her har jeg hjemme

Om fæstebønder og 
godsarkiver
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Fæstebønder

har indgået et fæsteforhold og står 
derigennem i et særligt forhold til det 

gods, hvor de er fæstebønder

GODSET



Det er

brugsretten
der bliver overdraget til fæsteren

Til gengæld modtager godsejeren

fæsteafgifter
i form af landgilde og hoveri
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Fæstebonden 
skal betale 

skat



Privat godsejer



Amtsstuen



Birkeret

Et privat birk var et 
retsområde, hvor en 
storgodsejer havde 
”Birkeret” over sine 

fæstebønder

Herred

Birk



Lensherre

Særlige privilegier/amtmandsbeføjelser



1810: Rasmus 
Hansen

Gårdmand i 
Bjælkerup er 

død

Skifte



Fæstere, 
Godsejeren 

til 1817 
(1850)



Lægdsruller før 1788

I de private godsarkiver

I amtsstuerne (strøgods)



1788ff
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Godsarkiver – en 
verden i og uden 

for verden
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Litteraturlisten nr. 18 
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Vanskelighed

En lokalitet kan sagtens være 
”ejet” af flere godsejere

Der eksisterer en 
enhedsproblematik



Hvilke muligheder er der?

En eller 
flere



Hjælpemidler til jurisdiktioner

På AO



C
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Gods(arkiver)

• Et arkiv dannet som følge af administration 
af et godskompleks eller dele deraf

• Mange typer af godser med forskellige 
grader af privilegier og størrelser

• Privat og i visse henseender offentlige
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Et privat arkiv skal IKKE 
afleveres til det statslige 

arkivvæsen

Godsarkiver kan findes:

Rigsarkivet
Lokalarkiverne

På godserne
?????

Men det, der er 
offentligt, SKAL 

afleveres
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GODSARKIVER
En helt fantastisk verden at 

blive lukket ind i

Men de stiller deres krav
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At blive fundet - Muligheder

• Fæster

• Selvejer

• Leje/aftægt/indsidder
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Hvad er din ane ?

• Selvejer

• Fæster

• Lejer
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Ole Sørensen, 42 år 
gårdmand, Store 

Heddinge Landssogn, 
Bjælkerup

1760erne 1810-1830 1911
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Undersøg muligheden 
for, at Ole Sørensen er 

selvejer

Retsbetjent 
(herredsfoged, 
birkedommer)-

tinglysningsarkivalier

Skøde- og 
Panteprotokoller med 
alfabetiske registre
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Hvis ikke selvejer

Undersøgelse af hvorvidt vedkommende er 
fæstebonde/tilknyttet et gods

Kan være en betydelig 
identifikationsopgave
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Det rigtige godsarkiv er 
fundet, og der foreligger 

sikker identifikation

Bred orientering

i Trap/Værker om 
Slotte og herregårde

OG ET KORT!!!!!
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Gregers Otto 
Bruun Begtrup

1769-1841

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark 7 bind 1803-12
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1707

1707

1700

Ulrich Adolph 
Holstein

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Eksempler på sognehistoriske 
fremstillinger med oplysninger 
om gårde mm

Trap 5. 
Udgave med 

markering ”u”
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I godsarkivet

Vi har brug for noget, der giver os 
hurtigt overblik

JORDEBOGEN
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Jordebøger

• Fortegnelse over jordegods 
tilhørende én og samme ejer (person, 
institution eller lignende). Ydelser 
med sjældent størrelser

• (>< Matrikler der oftest indeholder 
oplysninger om samtlige ejeres 
jordbesiddelser og disses størrelse
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Jordebøger

• Danske Lov 3-13-4: Ingen fæstebonde 
er pligtig at levere andet hverken i 
varer eller penge end det, han stod for 
i Jordebogen

• 1500-1600-1700 spinkelt

• 1800-tallet mere systematisk
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HUSK

Jordebogen er en NORM kilde

Og husk
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Folketælling 1834

Jordebog 1832

NB: Nørlitt: I Bjælkerup har 
Gjorslev gods og Universitetet gods



Følge 
sammenhæng

Opbygge dit 
fæstebonde-

skelet



Fæsteprotokollen



Nogle vigtige punkter om fæste

• Oprindeligt et for begge parter opsigeligt 
kontraktforhold

• 1523: LIVSFÆSTE synes at være blevet en ret for 
alle fæstere

• 1565: På krongodset får enker lov til at blive 
boende på fæstegårdene

• Dette bliver gradvist også reglen på adelsgodserne

• Fæstevæsenet begynder at udvikle sig fra slutningen af 
middelalderen (udgangen af 1400-tallet)



• Fra omkring 1750 begynder man at diskutere 
ARVEFÆSTE

• I første omgang størst udbredelse på krongodset i 
specielt Nordsjælland

• Fra begyndelsen af 1800 regler om tinglysning af 
arvefæstebreve

• Afvikles endeligt i forbindelse med lovgivningen om 
lensafløsning 1919
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Fæstebreve

• Oprindelig et for begge parter 
opsigeligt kontraktforhold

• Blev gyldigt gennem kvittering for 
den såkaldte stedsmålsafgift

• Er en variabel sum fæsteren betaler 
til godsejeren

• Fra 1700-tallet kaldes stedsmål
indfæstning
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Fæstevæsenet

• 1600- og 1700-tallet
• 1760 ff
• 1775 ca. 85 % af det samlede htk

under fæstegods
• 1835 ca. 42.000 fæstegårde, dertil 

kommer fæstehuse
• 1860 14.887 fæstegårde, dertil 

kommer fæstehuse
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Fæstevæsenet

• Store regionale forskelle

• 1911:
– 2005 fæstepligtige gårdbrug tilbage

– 3172 fæstepligtige husbrug tilbage

• 1919 Fæsteafløsningerne
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Vigtige begreber

• Indfæstning eller Stedsmålsafgift

• Landgilde

• Hoveri
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Fæstebreve

• 1600-tallet udvides stedsmålskvitteringen 
med angivelse af øvrige vilkår - egentligt 
fæstebrev

• Frd. 1719 påbyder fæsteprotokoller
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Fæstebreve

• Store forskelle mellem vilkår for 
gårdfæstere og husfæstere, f.eks. 
1799 med krav om at der til 
fæstebrevet skulle vedheftes en 
fortegnelse over hoveriet

• Regionale forskelle
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Fæstebreve

• Mange steder praksis, at der først 
udstedes fæstebrev, når hele 
indfæstningsbeløbet er betalt

• Ikke alle fik rent faktisk et fæstebrev

• På krongodset sædvane kun at udstede 
fæstebreve én gang om året 



Fæstebreve
I 1600-tallet udvides 

STEDSMÅLSKVITTERINGEN 
med angivelse af øvrige vilkår

Et egentligt 
fæstebrev



Xxx steder og fæster til ungkarl Iver 
Christensen af Glumsøe

Den i Reierup Bye - Bavelse sogn under 
Bavelse Gods i Præstø amt beliggende 

Gaard No 4

Som hidtil har været beboet af afdøde 
Frantz Andersen, hvis Enke han ægter

Hvilken Gaard med tilliggende Jordlod, 
der staaer for Hartkorn, Ager og Eng 7 

Tdr., 1 Skp., 2 Fjerdingkar

Bemedlte Iver Christensen sin LiivsTiid
maa bruge og i Fæste beholde, paa

følgende Vilkaar



Fæsteren er pligtig til selv at beboe Gaarden og at 
bruge dens samlede Jorder, uden at laane eller bortleie

nogen Deel deraf til andre og tilsvarer og udreder
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Vigtig kilde i forbindelse med 
overtagelsen



Syns- og taxationsforretninger 1787 
Retsbetjentens arkiv

Dec. 1833 –
Jens Jensen 

overtager 
fæstegård fra 
faderen Jens 
Christensen
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Godsarkivet 
i øvrigt
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ET GODSARKIV 
kan være meget 
stort!!!!!!

Problemstilling 
Hvad er det jeg 

gerne vil vide noget 
om?
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Godsregnskaber

• Et regnskab godsforvalteren 
aflægger for godsets ejer

• Godsets drift – bøndernes forhold

• Ofte delt op i regnskaber/konti for 
godsets enkelte produktionsgrene
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Der er regnskaber og 
fortegnelser for alt……..
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Smedens arbejde
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Anvendte man lokale håndværkere? (Smede JA)

Hvilke typer arbejde udførte smedene?

Var de ”gods-brugte” smede-”jobs” mere 
populære?

Hvor meget kunne man tjene om året?

2,9 km
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2. Maj 1803 (mandag i ugen med store Bededag)

Søren Pedersen, Bisserup

Jens Povelsen, Wensløv

Jens Sørensen, Taarmark

Kristian Povelsen, Quislemark

Og Hans Jensen og Johan 
Johansen og adskillige daglejere
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Gjorslev gods. 
Dagbog over 
forefaldne 
arbejde 14/3 
1832

1832 Dagbog over forefalden arbeide herved Gaarden Onsdagen d 14den Marts

10 Karle, 1 Dagl: hentet Gjærsel, 1 Karl Kiørt Piil til Haven.

Avlskarlen(?), 5 Dagl:, 1 ugedb: tærsket Byg, 2 karle, 6 Dagl:, 1 Ugedb fløttet Byg 
til Maskinen..

De sædvanlige 5 Røgtere passet Køerne, 4 Karle, 1 Dagl Hestene

Hr Skytte passet Sviin…

N:Daniel, Mads Nielsen syge-1 Dagl været behjælpelig med Køernes Vanding og hugget 
brænde
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Arbejde – arbejde 

Kornkastning og 
rensning for Lars 
Rasmussen, 
Nørre Kirkeby 
sogn på Falster

2/8 Borges og Ladesgårdes Vedligehold

23/9 Korn-ægt

4/10 Kornkastning og rensning

19/10 Foder og Hestes Flytning

24/11 Kornkastning og rensning

25/11 Korn-ægt

28/11 Korn-ægt

13/1 Kornkastning og Rensning (1 Gangdag)

13/1 Korn-ægt (1 Spanddag)

Hoveri-
protokol



Udvikling
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Befolkningsstørrelse

• 1769: Ca. 800.000 indbyggere

• 1801:  Ca. 930.000 indbyggere
– 700.000 på landet (77 %)

– 200.000 i byerne (23 %)



1920: Ca. 3.000.000 indbyggere

1880: Ca. 2.000.000 indbyggere
1.400.000 på landet (70%)

500.000 i byen (30%)



Udvikling

1660: Ca. 92 % af bønderne fæstebønder

Fra 1760erne – begyndelsen af 1800-tallet:
Landboreformerne

Fremme af SELVEJE og ARVEFÆSTE var et 
klart mål for landbrugspolitikken

1768: Generallandvæsenskollegiet

1786: Den store landbrugskommission



Op til landbrugskrisen:
Kun ca. 33% var fæstere

Landbrugskrisen ca. 1820-30 sætter udvikling 
på næsten pause

1775: Ca. 85% af det samlede hartkorn 
under fæstegods
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42.000 

1835 1860

Antal fæstegårde – fæstehuse IKKE indregnet

14.88725.000

1850

2005

1911

1500

1919
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Endelig i 1861 kan 
Iver Christensen (i en 
høj alder) erhverve 
skøde på ejendommen, 
som han havde været 
fæster på lige siden 
1834
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• Fattigkommission

• Skolekommission



Vi bør  
anvende 

DAISY til 
søgning og 
IKKE AO


