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Undersøgelsesområder 

 Bygningerne 

 Jorden 

 Beskatningen 

 Ejer og bruger 



Typer af ejere 

 Frit eje 

 Hovedgård – havde fæstegårde og huse 

under sig. – Proprietær. 

 Sædegård: 200 tdr. hartkorn 

 Len, stamhuse og fideikommiser 

 Stamhus:     400 tdr. htk. 

 Baroni:  1.000 tdr. htk. 

 Grevskab:  2.500 tdr. htk. 

 Kunne oprettes efter 1660 

 Ophævet ved lensafløsningsloven af 1919 



Typer af brugsret 

 Fæste: Fæsteren har brugsretten på egen 

eller evt. også hustrus livstid. 

   Han må kun: 

 Benytte gødningen på egen jord, 

 Udnytte råstofferne til sig selv – og kun i det 

omfang fæstebrevet tillader, 

 Ikke bortleje eller bortforpagte, ej heller tage 

indsiddere.  



Typer af brugsret 

 Arvefæste: Fæsteren har brugsretten til 

evig tid, så den indgår i hans dødsbos 

aktiver. Fæstet kan sælges eller belånes 

mv. mod godsets tilladelse. 

   Han må stadig ikke udnytte  

 gødning eller råstoffer ud over til eget brug, 

med mindre godset giver accept. 



Typer af brugsret 

 Forpagtning: Forpagteren har brugsretten i 

en fastsat periode eller til sin død. 

Kontrakten kan ikke sælges eller belånes. 

 Forpagteren tilhørte ikke fæstebondeklassen. 

   Han må kun udnytte  

 gødning eller råstoffer hvis kontrakten 

indeholder tilladelse til dette. 



Typer af brugsret 

 Ejerskab: Ejeren ejer både råstofferne og 

brugsretten. Han kan: 

 Udstykke, 

 Bortleje eller bortforpagte,  

 Udnytte råstofferne. 

 Han opnår til fulde enhver værdiforøgelse. 



Landboreformerne 

 Udskiftningen 1756-ca. 1810 

 Fællesskabets ophævelse 

 Hoveriets ophævelse 1789-1841 

 Overgang til arvefæste eller selveje ca. 

1750-1919 

 Stavnsbåndets løsning 1788-1800 

 Godserne mister deres skiftejurisdiktion 

hhv. 1817 og 1850 

 



Danmark er et landbrugsland 

 Først i 1956 blev Danmark et industriland. 



Danmark er et landbrugsland 

 Først i 1956 blev Danmark et industriland. 

 Den sene industrialisering skyldes: 

 Bønderne og godserne kunne ikke udnytte 

råstofferne i jorden, 

 Vi har ikke mange råstoffer, 

 Vi havde ikke adgang til stenkul. 



Nye tiltag 

 Brandforsikring fra år 1800 

 i København fra 1728 

 I købstæderne fra 1761. 

 Matrikuleringen 1803-1824 til 

   Matriklen 1844.  

 Skøde- og pantebøger fra 1738, 1790. 

 Realregistre fra 1844ff.  

 Kaldes fra 1927ff. for tingbøger. 



Hypotese for udgangspunktet: 

 Er at en given ejendom begyndte som 

fæsteejendom og sluttede i selveje. 

 Med mindre ejendommen er oprettet i 

perioden. 



Hoverireglementerne 1769ff. 

 DAISY: 

 Rentekammeret 

 Generalhoverireglement 1769ff. 

 

 Hoverireglementer findes evt. også i 

godsarkiverne, se 

 www.familysearch.org.  

http://www.familysearch.org/


Hartkornsspecifikationerne 

 DAISY: 

 Rentekammeret 

 Hartkornsspecifikation – år: 1778ff. 

• Opdelt efter gods 

 Hartkornsspecifikation – år: 1788ff. 

• Opdelt efter geografi 



Hartkornsspecifikationerne 1788ff. 

Hald Amt, Middelsom Hrd., Vinkel Sogn 





Landsbyen før udskiftningen 



Eksempel på stjerneudskiftning 

 Allested by, Allested sogn, Salling Herred, 

Svendborg Amt – udskiftet 1799. 

 





Allested by 



Fæsteprotokoller 

 Find links til nøgler for godserne på 

 www.dannebro.biz/godser 

 

 Et eks. fra ”fæster og skifter” fra Fyn. 

 

http://www.dannebro.biz/godser


https://navneregistre.dis-

danmark.dk/faeste_skifte/  
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Fæster og skifter 







Eksempel på matrikelkort 1816 

 Karmark, Skjern sogn, Middelsom herred, 

Viborg amt.  

 Opmålt 1815. 

 

 



Karmark omk. 1880 



Matriklen 1844 hkpn.gst.dk  



Hkpn.gst.dk - matrikelkort 













Hkpn.gst.dk - protokoller 



Hartkornsekstrakt, ældre, 
Viborg Amt, Middelsom hrd., Skjern sogn 



Sogneprotokollen, Skjern Sogn 







Udregningen af tønder land og hartkorn 

 1 tønde land = 14.000 alen2 

 1 tønde hartkorn var skattebetalingen af 

72.000 alen2 af den bedste jord i landet, 

den med bonitet 24. 

 

 Hartkorn = hårdt korn = rug og byg. 

 



Udregningen af tønder land og hartkorn 

 Hartkornet udregnes således: 
    

 Boniteret areal 

 ----------------------    = antal tdr. hartkorn 

         72.000                

Boniteret areal udregnes således: 

    geometrisk areal * bonitet 

 ------------------------------------ = boniteret areal. 

             24 



Fynbo Landstings skøde- og 

pantevæsen 



Langkilde 
Lunde sogn, Sunds herred, Svendborg amt 





Ørbæklunde - skøder 









Fynbo Landsting 

Skøde- og pantevæsen 



Skøder - Juulskov 



Hæftelserne, Juulskov 



Folketællingerne 

Ved FKT 1801 har huset nr. 145. 

FKT 1834, 1840 og 1845 har huset nr. 173  

 

Her FKT 1840: 



Brandforsikringsprotokollen 

1827-1837 



Brandtaxationsprotokollen 1827-1837 



Realregisteret 1790-1830 



Realregisteret 1830-1890 

 Vi følger nr. 173. 



 





 Her oplyses, at nyt matrikelnummer er 

479. 

 

 I købstæderne matrikuleredes mellem 

1868 og 1925. Disse matrikelkort findes på 

www.hkpn.dk  

 

 I København matrikuleredes i 1756 – og 

om-nummereredes i 1806. 

http://www.hkpn.dk/


 De københavnske matrikelkort ses på: 

 Geddes Kort 1757:  

www.kbharkiv.dk => kilder på nettet => Kort 

=> kortbøger 

 Sterms Kort ca. 1840: 

https://bibliotek.kk.dk/bag-om-

koebenhavn/historiske-kort  

Links findes på min links-side. 

http://www.kbharkiv.dk/
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Matrikelkort 2007 



  



 På ois.dk findes restaurations-plan fra 

1986, hvoraf fremgår, at huset før denne 

havde været pudset, men at 

bindingsværket i 1986 blev blotlagt. 

 

 I BBR-meddelelsen står, at huset er opført 

i 1850!!!! Hvilket ikke er sandt; det er kun 

ombygget i 1850. 



BBR meddelelsen på www.ois.dk.  



Et hus i Gentofte 

 På www.gravsted.dk findes hans mini-

biografi og gravsted under kendtes 

gravsteder. 

http://www.gravsted.dk/




 Vejviseren oplyser, at han boede bl.a. 

disse steder: 

 1930-1940 Hambros Allé 32, Hellerup S, 

Gentofte kommune, 

 1950 Baunegaardsvej 81, Gentofte. 

 1953-1958 Gjørlingsvej 11, Gentofte. 



www.ois.dk 

 Her findes ud fra adresserne nemt 

matrikelnumrene, bl.a.: 

 Hambros Allé 32,  

 Mnr. 17gd og 17ge af Hellerup sogn, 

Gentofte kommune. 

 Samt opførelsesåret, 1915. 



BBR-meddelelsen 





Lad os straks tjekke 

tegningerne 
 www.weblager.dk  

 => Gentofte kommune 

 => Hambros Allé 32 

 

http://www.weblager.dk/




























Udtagne tingbogsblade 1915-1990 







Hvidorve Ret, Tinglysningen 



Udtagne Tingbogsblade, ældre 

række 1927-1982 
 



Udtagne tingbogsblade, yngre 

række 1982-1993 



Realregister 1915-1970 

Kbh. Amts Nordre Birk, R57 











Realregister 1. række 

Københavns Amts Nordre Birk 

bind 4, Hellerup af Gentofte by. 

 

Her får man nemt et overblik….. 











Og nu til en helt anden slags 

hus…..  





 Onkel Georg, nemlig Georg Ferdinand 

Eberhardt Olsen boede i Hvidovre Sogn…. 

 

 Så FKT 1940 og 1950 måtte 

gennemgås…. 

 





Byggesager på nettet 

 www.weblager.dk – diverse kommuner. 

 www.filarkiv.dk – diverse kommuner. 

 Særligt for Roskilde kommune: 

 http://roskilde.dk/erhverv/byggeri-og-

miljoe/byggearkiv - kræver medarbejder nem-

ID 

 Særligt for Aarhus Kommune: 

 www.minejendom.net Tegninger downloades 

via gratis tilsendt link. 
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www.weblager.dk  

http://www.weblager.dk/


Hvidovre kommune er valgt 







Ombygning 1957 



Ombygning 1957 


