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Fæster ved godserne 
 
Mange af vore forfædre havde fæstet en ejen-
dom ved en godsejer, det være sig ved et privat 
gods, krongods eller ryttergods.  
 
Godserne tog sig af mange af de administrative 
opgaver. Som at udfærdige fæstebreve, foretage 
skifter ved fæsterne. De stod for lægdsvæsnet og 
stambøger, altså sørge for at der var soldater når 
kongen skulle i krig. Godset førte regnskab med 
hvad fæsterne betalte og hvor meget de arbejde-
de (hoveri) for at fæste deres ejendom. 
 
Der er rigtig mange oplysninger om vore for-
fædre i godsarkiverne, hvis de har været fæster 
og hvis godset har afleveret deres arkivalier til 
et arkiv. 
Godserne havde ikke afleveringspligt, derfor er 
det ikke alle godser der har afleveret deres arki-
valier. Det er også meget forskelligt, hvor meget 
de enkelte godser har afleveret. 
 
Men fortvivl ikke, der findes rigtig mange gods-
arkivalier så I kan rolig gå i gang med at søge. 
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Hvad skal vi vide 
 
Godserne var i 1700- og 1800-tallet omdrejnings-
punktet i lokalsamfundet på landet. Godsejerne 
var ikke blot landmænd i stor stil, de tog sig også 
af en lang række opgaver, som vi i dag betragter 
som offentlige opgaver. 
 
For os slægtsforskere, vil formålet med at bruge 
godsarkiverne være: 
at finde oplysninger om en person, der levede og 
måske døde et bestemt sted og periode.  
Vi skal vide hvor det sted er, hvilke amt, herred,  
sogn og årstal. De oplysninger kan vi søge i Kir-
kebogen, folketællingerne på Internettet, eller i 
bøgerne Trap Danmark og i Post- og telegraf-
adressebogen. 
 

Internettet 
 
Vi vil gerne bruge Internettet så langt det er mu-
ligt. De godsarkivalier der er afleveret findes på 
Landsarkiverne, men er ikke affotograferede end-
nu. Det er her oplysningerne kommer fra, når vi 
finder noget på Internettet.  
Det vil nok også vise sig at vi ind imellem bliver 
nødt til at tage turen ud til et landsarkiv, for at få 
de sidste oplysninger med. 
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Hvilket gods skal vi  
søge oplysninger i 

 
Når vi ved hvor forfaderen opholdt sig, så skal 
vi have fundet ud af hvilke godsarkiv vi skal sø-
ge oplysningerne i. 
 
Til det bruger vi de registraturer der findes på de 
forskellige landsarkiver. Nogle af dem findes 
heldigvis på Internettet, og en del af dem kan 
downloades, se på nedenstående hjemmeside 
adresser: 
 
Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver: 
http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-
Stedregister.pdf  
På side 103 er der et sogneregister. 
 
Stedregister til de Fynske Godsarkiver: 
http://fynhistorie.dk/node/14908  
 
Register over de Sjællandske godsarkiver: 
http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/
godser/Sjaelland.htm  
 
Der findes sikkert flere steder hvor vi kan finde 
ud af hvilke godsarkiver vi skal ind og lede i. 
Lad os andre høre hvis I finder nogle gode 
adresser. 
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Hvilke godsarkivalier findes 
på landsarkiverne 

Nu er vi bekendt med hvilke godsarkiver det er 
vi skal have fat i, det næste er så at finde ud af 
hvad der er af arkivalier fra de godser.  
 
Da arkivalierne findes på landsarkiverne vil jeg 
foreslå at vi starter med at se i Daisy, for at få et 
overblik over hvad der findes af arkivalier fra de 
godser vi er interesseret i. 
 
Vi går ind på Internetsiden www.sa.dk/daisy 
hvor vi i feltet ”Arkivskaber” skriver navnet på 
det gods vi vil undersøge. 
f.eks. Et gods i Vær sogn ved Horsens der er fle-
re godser Stensballegaard  gods eller Horsens 
Hospital gods kan være interessante.  
Vi starter med Stensballegaard 
Derefter trykker vi på ”vis arkivserier” 
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Vi har her fået et over blik over alle de arkivali-
er vi kan se på landsarkivet. Men det kræver at 
vi udvælger nogle og bestiller dem i Viborg og 
så må vi på tur der op. 
 
Det kunne måske også være en ide at se om der 
findes noget på et lokalarkiv. Se på hjemmesi-
den www.danpa.dk og på de enkelte lokalarki-
vers egne hjemmesider. 
 
Kan vi ikke se arkivalierne direkte på vores PC 
skærm ? 
 

Se arkivalierne på Internettet 
Vi vil prøve om ikke mormonerne har skannet 
noget ind, som vi kan se hjemme på compute-
ren. Start Internet hjemmesiden 
”www.familysearch.org” op og klik på ”Search” 
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Her vælger du at trykke på ”Browse All Publis-
hed Collections” 
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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” 

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 Stens-
ballegård gods. 
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Efter at vi har klikket 
os ind på Stensballe-
gaard så får vi en li-
ste over alle de arki-
valier der er skannet 
ind her. 
 
Vi skal nu blot vælge 
hvad det er vi vil ind 
og undersøge, er det 
f.eks. En fæsteproto-
kol fra 1693 så klik-
ker vi her. 
 
 
 
 
 
 

Husk lige, når I starter 
en søgning. Så er det ulig 
nemmere hvis der findes 
et personregister enten i 
den pågældende protokol 
eller i en protokol for sig 
selv.  
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Vi får her en forside til fæsteprotokollen fra 
1684 til 1791. 
Vi prøver at gå frem til side 5. og trykker på Go 
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Her har vi en fæsteaftale fra den 14 november 
1693 det er Niels Rasmussen der fæster en gaard 
af Baron Frederich Kragh. 

Affotograferingerne er så gode at de godt kan  
tåle at blive forstørret kraftig, se næste side. 
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Private hjemmesider 
 
Det er 2 gode steder vi nu har søgt. Men vi skal ik-
ke glemme de mange private hjemmesider, hvor der 
er folk som har transskriberet forskellige arkivalier 
eller dele af dem. Her findes der en bunke af arki-
valier 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  
 
 
I kan finde en literaturliste på Internetadressen: 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/ 
Her kan vi også finde skifter og fæstebreve fra 
Vendsyssel og Himmerland. 
 
Det samme kan man på Fyn på Internetadressen 
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/  
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Lad os prøve at finde min ane fra Vendsyssel: 
 
Anders Jensen Glad, gift med Margrethe An-
dersdatter Laden. Han er død i Gandrup i 1765 
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Vi går ind på Internettet på adressen 
www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/ 

http://www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/
http://www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/
http://www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/
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Lad os prøve at søge efter et skifte i det fynske. 
 
De er måske til at finde på Hjemmesiden: 
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/  
Så får vi nedenstående side op, her klikker vi inde i 
det store billede. For at få søgefeltet. 
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Vi prøver at søge på en person Daniel Johansen der boede i Taarup 
på Østfyn og døde før 1834. 

Resultatet er denne side hvor vi trykker på Daniel Johansen 
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Så har vi kartotekskortet over ham. Vi kan herfra vælge 3 ting at se 
navneregister, skifteprotokol og et kort med stedet markeret. 
Husk også sidetallet i skifteprotokollen. 

Navneregister 
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Skifteprotokol 

Google kort over stedet. 
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Danpa 
 
Endelig kan der jo godt være nogle oplysninger, 
i de lokalhistoriske arkiver som Danpa.  
For det gods vi lige har søgt i ”Stensballegaard” 
kan vi her under se at der er noget vi kan bruge. 
Så det er med at søge videre. 
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John Rasmussen 
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