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Sogneprotokoller 
Der er flere forskellige protokoller omkring sogneforholdene. Der har eksiste-
ret sognemænd helt tilbage til 1535  
I 1791 blev sognefogeden en embedsmand hvis opgaver var at udføre øvrighe-
dens og rettens betjentensbefalingerog foranstaltninger i sognet. 
I 1842 blev der oprettet Sogneforstanderskab i sognene som varede op til 1891. 
Der blev skrevet forhandlingsprotokoller ved hvert møde, om alle de ting der 
foregår i sognet.  
De ting der specielt har haft min interesse er de snakke der har været omkring 
de fattige, skolen, politi/retten, ildebrand og sugdom. De ting var ofte oppe til 
en snak på møderne. 
Jeg har f.eks. fundet min olde– og tipoldemor som fattiglemmer beskrevet i 
forhandlingsprotokollen. Som findes i Daisy på følgende måde: 

De skal findes i i Dover sogn i sidste halvdel af 1800 tallet 
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Her er det så blot at bestille protokollen og køre til Viborg for at se 
hvordan der bliver snakket og skrevet om det fattighus de boede i! 
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Sogneprotokoller 
Sogneforholdene finder vi i kommunearkiverne hvis vi er ude på et 
af arkiverne. Ellers hvis vi søger i Daisy så er der flere søgemulig-
heder. Et eksempel kan være følgende. 
 
Jeg har en forfar en gårdmand Ole Laursen som er gårdmand i Do-
ver sogn hvor hans gård brændte og han bygger en ny gård ude på 
marken i 1820—1830erne. Der må have været nogle sager som er 
blevet behandlet ved sognefogeden. Derfor vil jeg søge bredt i Dai-
sy i perioden 1780 til 1840 i Dover sogn.  
 
På arkivet i Viborg hjælper de mig med at finde alle de protokoller 
der kan være noget i. Og det er der, han er nævnt adskillige gange  
bl.a. med en hest han får stjålet. 
 
Se engang her kan jeg også finde skolebøger om hans børn, fint. 
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Præsteprotokoller 
Præsten, Provsten og Biskoppen har hver især deres arkiv som vi 
kan hente oplysninger fra. Vi ser lige på hvad Præsten har af arkiva-
lier protokoller m.m. vi kan lede i: 
 
Kirkebogen: som vi kender. 
Embedsbog. Der har oplysninger om præsteembedets indehaver 
oplysninger om embedet og kirkelige forhold. 
Præsteindberetninger: Helt tilbage til 1500 tallet indberetter præ-
sten til Provsten eller Biskoppen om et utal af forskellige forhold 
omkring kirkeligeforhold og omkring personlige ting fra sognet. 
Tamperretsprotokoller: omhandler ægteskabssager. 
Præsteed: Fra 1600 til 1900 er der en række protokoller  med em-
bedseder aflagt af præster, provster, skoleholdere og degne. 
Vitaprotokoller: Indeholder korte selvbiografier og familiemæssi-
ge forhold omkring præsterne og teologiske kandidater. 
 
Derudover findes der flere andre protokoller som f.eks. Synsproto-
koller om kirken og kirkegården, Provsteindberetninger og Bisko-
pens kirkevisitatsprotokol.  
 
Hvis man skal finde noget i Præstens protokoller, så findes der en 
registratur oppe på rigsarkivet. 
 
Man kan også søge direkte i Daisy som vist på næste side. 
 
Det er også en god ide at søge i Biskopens arkiv. Her findes f.eks. 
Præster og skoleholderes ansøgninger om at få et job. Og deres an-
sættelsespapirer.  
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Præsteprotokoller 
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