
Godsarkivalier
på 

Internettet

John Rasmussen



Godsarkiver
• Fæster ved godserne

• Hvad skal vi vide

• Internettet

• Hvilket gods skal vi søge oplysninger i

• Hvilke godsarkivalier findes på landsarkiverne

• Se arkivalierne på Internettet

• Private hjemmesider
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Godsarkiver

• Mange af vore aner var fæster ved et gods.

• Godserne havde administrative opgaver:  
Fæstebreve, skifter, lægdsvæsen, regnskaber, 
hoveri protokoller, jordebøger m.m.

• Godserne har ikke afleveringspligt. 

• Men der er er alligevel meget at komme efter.
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Godsarkiver
Hvad skal vi vide

• Vi vil finde oplysninger om en person der 
levede et bestemt sted på et bestemt 
tidspunkt.

• Vi skal altså vide hvor personen befandt sig, 
amt, herred, sogn og en tidsperiode.

• Det finder vi i kirkebogen, folketællingen, Trap 
Danmark og i Post- og telegrafadresse bogen.
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Godsarkiverne og
Internettet

• Godserne aflevere deres arkivalier til 
landsarkiverne, som ikke har affotograferet 
dem endnu.

• Det vi finder på Internettet er altså arkivalier 
fra landsarkiverne.
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Hvilket godsarkiv skal vi søge 
oplysninger i

• Vi skal have fat i et registratur over godserne. 
Dem finder vi på Internettet.

• http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-Stedregister.pdf 
http://fynhistorie.dk/node/14908 
http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/godser/Sjaelland.htm 

• Området syd for Kongeåen har jeg ikke fundet. 
Ligeledes er Fyn lidt bøvlet, men der er andre 
muligheder. 

• Hvis I kender nogle bedre adresser så lad os 
høre om dem. 

http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-Stedregister.pdf
http://fynhistorie.dk/node/14908
http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/godser/Sjaelland.htm


Hvilke godsarkivalier findes på 
landsarkiverne

• Lad os starte med at se hvad de har på 
landsarkivet om Stensballegård gods.



• Her får vi et overblik over 
hvad der findes i arkivet. Se 
lige hvor meget der gemmer 
sig på landsarkivet.

• Men vi kan ikke se de ting på 
Internettet, vi skal ud på 
arkiverne. 

• Heldigvis er der hjælp at 
hente, mormonerne har 
affotograferet nogle af de 
ting der findes på arkiverne. 

• Ligeledes er der mange 
private indtastninger som vi 
kan søge efter.



Arkivalierne på Internettet

• Vi går ind på www.familysearch.org

• Klik på ”Search”

http://www.familysearch.org/


Familysearch

• Her vælger du at 
trykke på ”Browse 
All Published 
Collections”



Familysearch

• På den side der nu kommer op skal du langt 
ned på siden til du ser 

• ”Denmark Estate Records 1436—1964” her 
trykker du på ”Browse images”



Familysearch

• På den side der nu kommer op klikker vi os ind på det amt hvor 
Stensballegård findes. Det var i det her eksempel, Skanderborg amt. 

• Så kommer nedenstående side op. Her klikker vi på Stensballegård gods.



Familysearch

• Vi kan se, at der ikke er så meget som på 
landsarkivet, men alligevel en del.

• Her vælger det vi vil se på, f.eks. En 
fæsteprotokol.



Familysearch

• Her har vi forsiden til 
fæsteprotokollen

• Vi prøver at vælge 
side 5 i protokollen 
der er 249 sider i 
denne protokol.



Familysearch

• Her har vi en 
fæsteaftale fra 
den 14 november 
1693 det er Niels 
Rasmussen der 
fæster en gaard af 
Baron Frederich 
Kragh.



Familysearch

Fæstebrevet kan forstørres så det bliver læsbart



Danpa
• Endelig kan der jo godt 

være nogle oplysninger, i 
de lokalhistoriske arkiver 
som Danpa. 

• For det gods vi tidligere 
har søgt i 
”Stensballegaard” kan vi 
her se at der er noget vi 
kan bruge. Så det er med 
at søge videre.



Private hjemmesider
• Det er 3 gode steder vi nu har søgt. 

Men vi skal ikke glemme de mange private 
hjemmesider, hvor der er folk som har transskriberet 
forskellige arkivalier eller dele af dem. Her findes der 
en bunke af arkivalier fra godserne. Dem skal I også gå 
ind og søge efter. Jeg vil nævne et par stykker her: 

• www.kkermit.dk/godsarkiver.htm 
www.wadschier.dk/kilder/egne/karins-historie.pdp  
www.knudhaaning.homepage.dk/godsarkiver.htm  
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/
www.navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/  

• I kan finde en literaturliste på Internetadressen: 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/



Lad os prøve om vi kan finde en af 
mine fra Vendsyssel. Hvad ved vi 

om ham ?



Vi går ind på Internettet på adressen
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/

Her på siden vælger vi ”Links”

Så får vi denne side hvor vi 

Vælger ”Protokoller og Skifte”

http://www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/


Så får vi denne side hvor jeg vælger
”Godsskifter Vendsyssel”



Vi får nu denne søgeside op, hvor 
jeg vælger at søge på navn

Så får vi mulighed for at skrive et 
navn. Vi søger efter Anders Jensen



Her har vi ham hans navn, død i Gandrup i 1765 gift 
med Margrethe Andersdatter alt passer og nu kan vi se 

at hans skifte findes på i protokol 6 side 110 



Lad os prøve de fynske
• Hjemmeside: 

http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/



Vi får nu et søgefelt

• Her søger jeg på Daniel Johansen der boede i 
Taarup og døde før 1834



Vi er heldig der er kun en Daniel Johansen og vi kan se 
han er fra Taarup så det er den rigtige vi har her.
Så vi klikker på hans navn.



Her har vi et kartotekskort over ham.

Her kan vi få 3 
ting frem om 
ham.

1. Navneregister

2. Skifteprotokol

3. Googlemaps

Husk sidetal i 

skifteprotokollen



Navneregister



Her kan vi se hvor Daniel Johansen 
kommer fra.



YouTube
• På YouTube findes der mange små demo film

• Se http://youtu.be/XIDmeanZQ9Q

http://youtu.be/XIDmeanZQ9Q



