
Brandtaksation

I forbindelse med ejendomshistorie



Brandforsikring før 1700

• I gamle dage før 1700 havde man ikke sin 
ejendom brandforsikret. 

• På landet:
Var man uheldig at gården brændte, var man 
overladt til hjælp fra naboerne.

• Mange landsbyer havde fastsat regler for 
brandhjælp i landsbyvedtægterne.



Brandforsikring før 1700

• I købstæderne:
hjalp man hinanden inden for lavene.

• Den hjælp blev vanskeliggjort ved at mange 
brande udviklede sig til hele landsbyer og 
købstæder. I købstæderne udskrev man særlig 
skat (brandstyr)

• En anden form for hjælp var at få tryglebrev 
eller tiggerbrev og ved præsten at få et 
brandstødbrev.



Brandforsikring før 1872

• Den Københavnske storbrænd i 1727 førte til 
oprettelse af Københavns Brandforsikring i 
1731 det var en frivillig forsikring indtil 1795.

• I 1761 blev der oprettet en offentlig 
brandforsikring for købstæderne hvor 
landejendomme også kunne brandforsikres.

• Det var dog først efter 1800 at vi finder 
landejendommene brandforsikret.



Brandforsikring efter 1872

• I 1872 blev Brandforsikringsordningen både i 
købstæderne og på landet privatiseret.

• Som privat forsikringsselskab er deres arkiver 
ikke afleveringspligtige.
Erhvervsarkivet har dog indsamlet en del af de 
private forsikringsselskabers arkiver.



Hvad for en ejendom vil vi se på

• Min tipoldefar Ole Laursen havde en ejendom.

• Lidt uden for Skanderborg i Hjelmslev herred,
Dover sogn, i byen Illerup. Første halvdel af 
1800tallet

• Vi slår op i registraturen for at se
hvad der findes på arkivet, 
om Ole’s ejendom



Registratur til Brandforsikringer

• Vi skal have fundet noget 
om brandforsikring.

• Vi ser hvad der findes på 
rigsarkivet.

• Se f.eks. I en hjælpe 
registratur som denne.

• Vi slår op under 
Skanderborg amt.





Forstørrelse af registratur
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Internettet

• Desværre så er det ikke alt der findes på 
Internettet, det er kun godt 3 % af Rigsarkivets 
arkivalier der er filmet og lagt ud.

• Men vi vil se hvad der findes der ude, om Ole 
Laursens ejendom i Illerup.



Brandforsikring

• Skal vi finde en brandforsikring på Internettet, så 
er det en god ide at se Rigsarkivernes registratur 
under vejledninger.

www.sa.dk
under Vejledninger  

• Det vi kan finde her, er Forsikringsprotokollen og 
Taksationsprotokollen, resten er ikke lagt ud.

http://www.sa.dk/


Min tipoldefar Ole Laursen
havde i 1822-1861 en gård:
Søgård på Illerup mark 
i Dover sogn,
Hjelmslev herred,
Skanderborg amt.

• Vi starter i Rigsarkivets Vejledninger
Start i www.sa.dk og vælg ”Hjælp og vejledning



Vi går ind på Rigsarkivets hjemmeside







Læs vejledningen og 
rul ned på siden og 
klik på 



Vælg Skanderborg Amt

og Skanderborg Amts 
Branddirektorat

Derefter vælges 
Forsikringsprotokol for 

Hjelmslev herred og 
derefter B:…..Dover……

Vælg nu opslag 111 og se 
hvad der står om 

Ole Laursen









Taksationsprotokol

• Vi skal nu finde 
taksationsprotokollen 
og Ole Laursens gård 
under nr. 1166.

• Vi går tilbage til 
og ruller ned på 
siden og vælger



Vi vælger opslag 268





Taksationsprotokollen sags nr. 1166



Taksationsprotokollen sags nr. 1166



Taksationsprotokollen sags nr. 1166



Taksationsprotokollen sags nr. 1166



Vi prøver også at finde 
gården i

hvor vi finder Ole 
Laursen i opslag 96 nr. 

143





Brandtaksation side 184 og 185
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Hvis vi var gået i 
Daisy så findes 
der helt 
anderledes 
meget. 
Det kan vi bare 
ikke se der 
hjemme på 
computeren.
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Avisartikel 150 år efter branden







Illerup Søgaard
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