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Brandforsikring 
 
I meget gammel tid havde man ikke sine ejen-
domme brandforsikrede. Det var en skik og re-
gel at man ydede hinanden gensidig hjælp til 
genopførelse af nedbrændte bygninger.  
 
Det kunne være en lidt usikker og utilstrække-
lig hjælp fordi det ikke var en nøjere bestemt 
hjælp. Helt galt var det når mange blev ramt 
samtidig ved landsbybrande, hvor store dele af 
landsbyen brændte på en gang. 
 
Der blev derfor oprettet et brandforsikringssel-
skab allerede i 1731 lige efter Københavns 
brand i 1728. Det bredte sig til Jylland til de 
større gårde i 1758. I 1761 blev brandforsik-
ringsselskabet offentlig hvor alle landbygninger 
også kunne optages. Sådan fortsatte det for det 
meste af landet op til 1872. 
 
Vil I på arkivet og finde en brandforsikring så 
start med at læse vejledningen på Internettet på 
adressen:  
 
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/
brandforsikring_-_en_vejledning 
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Når vi f.eks. kommer på landsarkivet i Viborg, 
så findes der nogle registraturer, de findes i regi-
straturafdelingen.  

Du skal se efter følgende: 

• De nørrejyske branddirektorater indtil 
1872: "Oversigt over arkiverne under Den 
almindelige Brandforsikring for Landbyg-
ninger" (1985). Registratur med oversigter 
over de enkelte branddirektoraters geografi-
ske omfang med eventuelle omlægninger og 
med navnene på branddirektører. Indeholder 
desuden et sogneregister og en generel ind-
ledning om brandforsikring. 

• De nørrejyske branddirektorater 1872-
1976: Registratur med oversigter over de en-
kelte branddirektoraters geografiske omfang 
med eventuelle omlægninger og med navne-
ne på branddirektører. Indeholder et sognere-
gister. 

• Brandforsikring. Købstæder 1761- Regi-
stratur. 

 
Forskellige private arkiver: Brandforsikring 
vedr. fast ejendom ( PX 18A) og vedr. løsøre 
(PX 18B) 
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Her er et eksempel: vi skal f.eks. Søge oplysnin-
ger om en ejendom i Dover sogn. 
Vi skal så bestille følgende protokoller. 
 Forsikringsprotokol  
 Taksationsprotokol  
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Hvad står der i protokollerne 
 
Vi vil se på et eksempel fra en ejendom der he-
der Illerup Søgaard. Den er beliggende i Dover 
sogn, Hjelmslev herred ved Skanderborg. 
 
Landsarkivets arkiv nr. Br.D. 17 løbenr. 35 fra 1800 til 
1838 Side 269B og 270A sag nr. 1166 
. 
Ole Laursens Gaard paa Illerup Mark, Søgård kaldet, 
som i Byen den 5 Junii dette brændte og var da under 
Hoved No. 40 Bi no. 9 forsikkret for 1730 rdl, 
befandtes nu paa Marken saaledes igenopbyggt. 
. 
a.  Stuehuset Østen i Gaarden, 11 fag, 11 3/4 Alen Dyb, 
Ege  under - fyr overtømmer,  murede Væge og Straa 
tag, alt til Beboelse med Loft, Vinduer og Døre,  
Køkken, Bryggers, 2 Skorstene samt Bagerovn  Lille. 
Gulv i 5 fag taxert for 1100 rbd 
Sedler  er  ………………………..……................1100 
b.  det søndre hus, 11 fag, 8  1/ 4  Alen dyb af samme 
materialer som Litra a. til Hestestald, taxert for 550 rdl 
Sedler er ………....…………………......................550 
c.  det vestre hus, 14 fag, 11  1/ 4 Alen dyb, af samme 
Materialer, til Lade, taxeret for 700 rbd  
Sedler er …..…………………………………….....700 
d.  det nordre hus, 18 fag 8  1/ 2 Alen dyb, af samme 
Materialer, til Ko stald taxert for 650 rdl  
Sedler er ...…………………………………............650 
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             3.000 
. 
forsvarlig mod Ildefare og forhen forsikkert de anordne-
de Brandredskaber ere 
forefundne. 
. 
P:Perersen Mogensen. 
 
Her fratræder Sognefoged Peder Pedersen Mogensen 
og i hans sted tiltræder som 2den Taxationsmand 
Gaardmand Ole Laursen fra Illerup Mark. 
. 
 
Og i brandtaksation Br.D 19 løbenr. 30 side 184 og 185. 
Sag nr. 318  ( 1471 og 1472 ). 
. 
Aar 1843 den 16 October er af Undertegnede Contor-
risz W.T R Byberg efter dertil afholdt  Constitution, i den 
Constituerende Branddirekteurs Bybergs forfald med 
anden Embedsforretninger og Taxationsmændene Sog-
nefoged Peder Mogensen og gaardmand Anders Peder-
sen begge af Illerup, foretaget følgende Taxation til 
brandforsikkring. 
. 
1471. 
Et Tørehuus eies af Ole Laursen paa samme Mark. 
Huset ligger i Sønder og Nord med Enderne 12 Fag, 8 
Alen Dyb, huset hviler paa Ege Pæle, overet bestaar af 
Fyr Spænder og Lægter, tildels belagt med Straatag, 
taxeret for 50 Rdb  
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Sedler er……………………………….…………….50 
er forhen forsikkret. de anordnede brandredskaber er 
forefundet. 
. 
1472. 
Et hus i Illerup bye eiet af Gaardmand Ole Laursen. 
Huset ligger i Øster og Nord med Enderne, 5 fag 8½ 
alen dyb, Ege Under, Fyr Overtømmer,murede Væge og 
Straatag, 3 fag er indrettet til Beboelse med Loft og 
Vinduer, Køkken, Skorsten samt Bageovn de øvrige 2 
fag, til Materialier, taxert for 130 rdb 
sedler er …………………………………………..130 
. 
forsvarlig mod Ildsfare forsaavidt samme er færdig og 
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John Rasmussen 
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På Internettet finder vi brandforsikringsprotokollerne og 
Taksationsprotokollerne på Statens arkiver. Start med at 
gå ind i vejledningerne og læse dem godt igennem og 
vælg ”Find arkivalier om brandforsikring på Arkivalier-
online”. 

Internettet 
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Her ser vi først på opslag 1 det er protokol BrD 19-20 
Og her på opslag 96 er han som nr 143  
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Vi prøver igen men vælger nu B: …………. 



Side. 18 

Her ser vi først på opslag 1 det er protokol BrD 17-9 
Og her på opslag 111 er han som nr 9  og igen på 
Opslag 139 nr. 33 og 34 
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Nu vil vi også se i Sogneundersøgelsesprotokollen  
Opslag 19 nr. 141 
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Vi ser i taksationsprotokollen opslag 268 nr. 1166 
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Hvis vi havde valgt Daisy så ville der havde været man-
ge flere protokoller vi kunne undersøge. Men en del af 
dem, kræver at vi tager ud på arkivet. 
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Jogn Rasmussen 


