
Arkivalier før 
kirkebøgerne 

Af Michael Dupont 



Hvad kan vi nå 

• Hvordan du finder det ”rigtige” arkivalie 
• Daisy 
• Arkivalieronline (AO) 
• Regnskaber og skattemandtal 
• Fæsteprotokoller 
• Skifter 
• Eksempel: Samspil mellem skifter og 

skattemandtal 
 



Før du søger i Daisy og AO skal du - 

1. vide hvilken type myndighed, der behandlede 
den bestemte type sager, fx amter 

2. kende myndighedens navn, fx Sorø Amt 
(arkivskaber)  

3. have en idé om, hvor i deres arkiv 
myndigheden vil have arkiveret oplysninger 
om denne type sager, fx i journalen 
(arkivserie/titel) 



Hvordan du finder det rigtige arkivalie 

• Slægtsforskerbøger 
• Skal have en idé om, hvad man vil finde 
• Slå ordet op i registret 
• Læs om emnet og noter dig myndighedstypen 
• Hold øje med, hvad vigtige arkivalier kaldes 
• Du skal også vide, hvad myndigheden hedder, 

og her kan du bl.a. bruge ”De brune kasser” 
(kun øst for Storebælt) eller www.digdag.dk  

http://www.digdag.dk/


”De brune kasser” 
• Findes i AO (søg på ”de brune kasser” i Daisy) 
• Oplysninger om administrative grænser 



DIG-DAG 

- Betyder Digitalt atlas over Danmarks historisk-
administrative geografi  

- Kan vælge år + myndighedstype og se 
myndighedens omfang og navn på den tid 

- Også god stednavnesøgning 





NU er du parat til at søge i Daisy! 

Daisy findes på Rigsarkivets forside www.sa.dk 



Hvad betyder søgefelterne? 
• Vælg ”avanceret søgning” 
• Arkivskaber = myndighed, fx Næstved Byfoged 
• Arkivserie = arkivaliets titel, fx skifteprotokol 



Arkivalieronline (AO) 

• AO er meget mere end kirkebøger og 
folketællinger! 



• Ud over centrale kilder for slægtsforskere 
(kirkebøger, folketællinger, skifter, lægdsruller) 
er det primært indgangsmidler (registre, 
journaler, saglister) 



Regnskaber og skattemandtal 



Regnskaber 

• Ofte bevaret langt tilbage i tiden 
• Kan indeholde lister over skattebetalere (= 

skattemandtal) 
• Kan fortælle, om en person bor i byen, evt. navn 

på ægtefælle, børn, logerende og tjenestefolk 
(alt efter, hvad der betales skat af) 

• Langt fra alle skattelister indeholder detaljerede 
mandtaller (nogle har kun hovedtal) 

 



Hvor findes de? 

• Centralt = Rigsarkivet i København, store 
samlinger af regnskaber indsendt til revision 

• Lokalt = Rigsarkivet i København, Viborg, 
Odense og Aabenraa, spredt bevarede rækker 
af regnskaber i de lokale myndigheders arkiver 

• OBS. De lokale regnskaber kan være kladder af 
de regnskaber, der er indsendt til revision, og 
der kan være store huller! 
 



Centralt 

• Regnskaber indsendt til revision hos centrale 
myndigheder er især registreret under 
følgende arkivskabere: 

• Regnskaber 1433-1559 
• Regnskaber 1559-1660 
• Reviderede regnskaber 1497-1994 



Regnskaber 1559-1660 

 



Lokalt 

• Under mange forskellige typer myndigheder, 
især rådstue og byfoged 

• Flest skattemandtal bevaret lokalt fra 
købstæder og ikke landsogne 



Københavnske regnskaber 
• Kopskatten 1743 (Rigsarkivet) 
• Kopskatten 1762 (Rigsarkivet) 
• Kop(f) betyder ”hoved”, dvs. en skat pr. individ 





Kopskatten 1743 

• Ekstraskattemandtal, forordning 20.08.1743 
• En formue-, kop-, heste- og karrosseskat 
• Gemmer sig i den lange række af 

københavnske regnskaber (skatteregnskaber) 
• Skal bestilles i Daisy 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1743, 
København, findes i AO (gruppen 
”Registraturer og vejledninger på 
Arkivalieronline” –> ”Registre, diverse”) 

• Trykt personregister til ekstraskattemandtallet 
for København 1743, findes i AO (gruppen 
”Registraturer og vejledninger på 
Arkivalieronline” –> ”Registre, diverse”)  

• Ordnet efter kvarter + matrikelnr. 
 



Personregister 

 



Forkortelser i registret 

 



Eksempel: Jens Aagaard 

• Chr.92 = Christianshavns Kvarter, matr.nr. 92 



Bestil protokollen frem 

• Daisy: 
– Arkivskaber: københavnske regnskaber 
– Arkivserie: skatteregnskaber 
– Periode: 1664-1848 



 



 



Kopskatten 1762 

• Ekstraskattemandtal, forordning 23.09.1762 
• Indgang: Seddelkartotek 
• Ordnet efter kvarter + matrikelnr. 
• Opregner hele byens befolkning – også 

børnene! 
• Skal bestilles i Daisy 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1762, 
København, findes i AO (gruppen 
”Registraturer og vejledninger på 
Arkivalieronline” –> ”Registre, diverse”) 



 



Bestil materialet frem 

• Daisy: 
– Arkivskaber: københavnske regnskaber  
– Arkivserie: skatteregnskaber  
– Periode: 1664-1848 



Gl. nr. 16 = pakke 428 



Ompakning, gl. nr. = nyt nr. 

• 1 = pakke 414   10 = pakke 423 
• 2 = pakke 415   11 = pakke 424 
• 3 = pakke 416   12 = pakke 425 
• 4 = pakke 417   13 = pakke 426 
• 5 = pakke 418   14 = pakke 426 
• 6 = pakke 419   15 = pakke 427 
• 7 = pakke 420   16 = pakke 428 
• 8 = pakke 421   17 = pakke 429 
• 9 = pakke 422   18 = pakke 430 



16,227  
Kay Agerskov 

 



Div. trykte mandtaller 

• Skattemandtal 1620, trykt i Københavns 
Diplomatarium, bind I, s. 596-630 (dok. 425) 

• Skattemandtal 1645, trykt i Københavns 
Diplomatarium, bind VI, s. 231-339 (dok. 220) 

• Findes på www.eremit.dk  
• Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter 

Branden 1728 (udgivet 1906, findes på nettet) 
• Indeholder ejer, lejer og alle midlertidige 

beboere 

http://www.eremit.dk/


Regnskaber i købstæderne 

 



Hvor og hvad 
• Lokalt i rigsarkiverne, primært i rådstuerne, 

kaldes kæmnerregnskaber 
• Centralt i Rigsarkivet i København under 

ekstraskatteregnskaber 1611-1661, byfoged-
regnskaber 1588-1672, kæmnerregnskaber 
1592-1652, købstadsregnskaber 1660-1850 og 
købstadsregnskaber 1850-1900 



Indgangsmidler 
• Især kopskatten 1743-1744 og ekstraskatten 

1762-beg. 1800-tallet (ofte halvårlige med 
månedlige af- og tilgangslister) 

• Navnekartotek til skattemandtal 1743, 
Købstæder og amter, findes i AO (gruppen 
”Registraturer og vejledninger på 
Arkivalieronline” –> ”Registre, diverse”) 

• Henviser til  
– Købstadsregnskaber 1660-1850 (købstaden + 

løbenr./folio 



Od.689 = Odense Købstad, nr. 689 



Skal bestilles i Daisy 



Helsingør Rådstue 

• Kæmnerregnskab 
1555-1840 

• Indeholder mange 
forskellige indtægter, fx 
byens skat, jordskyld, 
ungkarleskat, 
præstepenge, leje-
afgifter og sagefald 



Byens skat 

• Inddelt i fjerdinger, 
dvs. roder eller 
kvarterer, herunder 
nævnes alle 
skatteydere 

• Ofte følges den 
samme rute rundt i 
byen 



Jordskyld 

• Inddelt på samme 
måde som byens 
skat 



Sagefald 

• Bøder for slags-
mål, sømænd 
antruffet på et 
”utilbørligt hus”, 
dvs. bordel, o.m.a. 



St. Heddinge 
Rådstue 

• Kæmner-
regnskaber 
1766-1867, 
indeholder 
bl.a. præste-
skat, brand-
hjælp, indkvar-
teringsskat 



Regnskaber på landet 
• Lensregnskaber -1660 
• Amtsregnskaber 1660- 



Lensregnskaber -1660 

• Ca. 1600-1650: Hyppige skattemandtaller 
• Findes i Rigsarkivet (landsdækkende) 
• Kan læses i AO (gruppen ”Regnskaber”) 



Typer lensregnskaber 

• Regnskaber (R): Hovedregnskaber over 
lenenes indtægter og udgifter 

• Jordebøger (J): Jordebøger over lenenes 
fæstegods (krongods), opkrævning af 
landgilde med krongodsbøndernes navne 

• Ekstraskattemandtaller (E): Mandtaller, alle 
skattepligtige, dvs. ikke kun krongodsbønder 

• Kvittansiarumsbilag (K): Kvitteringer for aflagte 
regnskaber 



Indgangsmidler 

• Thelma Jexlev: Lensregnskaberne – en 
oversigt, 1978 

• Seddelregistratur 77-78: Lensregnskaber 
(findes i AO → ”Registraturer og vejledninger 
på Arkivalieronline” → ”Registraturer – 
Rigsarkivet”) 

• Ellers kan man ud fra lenets navn bladre sig 
frem i AO! 



Og hvad kan man så bruge dem til? 

• Sammenligne listerne over skatteydere med 
hinanden 

• Følger ofte samme runde i ejerlavet 
• Ændringer i fæsternes navne kan betyde, at ny 

fæster er kommet til (og nogle gange kan man 
få en ellers ukendt fars navn) 



Eksempel: Drejø Sogn o. 1630 

• Drejø Sogn hørte under Nyborg Len, Sunds 
Herred 

• Find lensregnskaberne i AO, gruppen 
”Regnskaber” 

• Find Nyborg, gruppe C, Ekstraskattemandtaller 















Fæstere af krongods 

• Der betales stedsmål, dvs. indfæstningsafgift 
• Der betales husbondhold af selvejere, der 

køber en ejendom 
• Oplysningerne findes i Regnskaberne (A) 
• Kortfattet, men ofte detaljeret: Ny fæsters 

navn, gammel fæsters navn, relation mellem 
fæstere, årsag til fæstet, samt ny fæsters 
fødested (dog sjældent) 



Drejø Sogn var krongods -1660 
• Regnskab 1625-26, uvisse indtægter, stedsmål: 

 
 
 

• Regnskab 1634-35, uvisse indtægter, stedsmål: 



Thennd 25. Septembris Oploed 
affgangne Kløff Hannssøns i 
Roersløff Hans hustru, Gaardenn 
for Hans Jørgenssønn føed i 
Huerup, gaff Kong. May. till 
Jndfestninng Rix dr. – xl. 

2. Junij Stede Hierre Knudssønn 
vdj Gyndstrup, thuennde partter 
aff ett Kierckebolligh der 
Samesteds Hanns fader Knud 
Perssønn ibidem for hanom 
oploede gaff daller - xv 

Eksempler fra Odensegaard Len 



Amtsregnskaber 1660- 

• Lenene omdannet til amter 1660 
• Amtsforvaltere (amtstue) opkrævede skatter 

og aflagde regnskab til Rentekammeret 
• Findes i Rigsarkivet (landsdækkende) 
• Skal bestilles frem og bruges på film! 
 



Typer amtsregnskaber 

• Kontributionsregnskab: matrikelskat og 
hartkornsskat, 1660-1848 (i bilagene findes 
mandtaller i 1600-tallet og beg. 1700-tallet) 

• Jordebogsregnskab: Kronens indtægter som 
godsejer (fæstere af krongods), skal ofte 
findes under kontributionsregnskab 



• Konsumtions-, familie og folkeskatregnskab: 
ca. 1671- folkeholdsskat (tjenestefolk og 
hjemmeboende børn over 15 år) og 
familieskat (kopskat, efter antallet af 
husstandens medlemmer over 15 (12) år) 

 Konsumtionsskat på bryllupper 
(kopulationsafgift) 1761-1792, ofte med 
brudens fars navn, stilling og bopæl 
(bondestanden betalte ikke kopulationsafgift) 



• Ekstraskatteregnskab: 1660-, ekstraordinære 
skatter, kopskatter, især talrige 1676-1720 
(dog ingen børn under ca. 10-12 år). Månedlig 
kopskatter 1762-1812 for hele befolkningen 
(undtagen børn under 12 (16) år) 
 



Indgangsmidler 

• Navnekartotek til skattemandtal 1743, 
Købstæder og amter, findes i AO (gruppen 
”Registraturer og vejledninger” → ”Registre, 
diverse”) 

• Henviser til  
– Amtsregnskaber 1648-1891 (amtsnr. + 

løbenr./folio) 
Desværre mest dem med ”sjove” navne, dvs. ikke 
alle (så man undgår ikke at bladre sig frem) 



Amternes numre 





11,53 = Aalholm Amt, nr. 53 



Skal bestilles i Daisy 



Eksempel på 
amtsregnskab 

• Dueholm-Ørum-
Vestervig 
amtsregnskaber 
ekstraskatteregn-
skaber 1682-1684 
(1178)  



Fæsteprotokoller 

• 1719 påbudt at føre fæsteprotokol 
• Har ofte navneregister 
• Indeholder oplysninger om: 

Udsteder (gods) og modtager (fæster) 
Gårdens beliggenhed 
Jordtilliggende i tønder hartkorn 
Forrige fæster + evt. slægtskab 



Hvor findes de? 

• I AO under ”Fæstevæsen”, alternativt skal det 
bestilles frem i original eller på film 

• På Rigsarkivets læsesal i København står stor 
samling af navneregistre til mange private 
godser øst fore Storebælt 

 



Eksempel på fæsteprotokol fra 
Giesegaard Gods 



Friderich Christian Greve af Schack … Giør Vitterlig, at ieg hermed Stæder og 
Fæster til Lars Olesen … det huus … paa Wollersløv Byes grund Carlsaggerhuuset 
kaldet. Samme Huus med dertil liggende 2 skpp Hartkorn bemældte Lars Olesen 
hans liivs Tid, maa have, nyde, bruge og beboe, naar hand derimod betaler Huus 
Pengene … 



Hvilket gods? 

• Problem: Et gods kunne sagtens eje jord mange 
spredte steder 

• Sjælland: Michael Dupont: Sognenøgle til 
skifteprotokoller fra private godser, institutioner, 
præstekald m.m. øst for Storebælt, 2012 (også 
Nørlit: Skifteprotokoller i Landsarkivet …) 

• Fyn: Anne Riising: Stednavneregister til 
godsejernes skifteprotokoller til 1850, 1983 

• Nørrejylland: Bente S. Vestergaard: Stedregister til 
Nørrejyske Godsarkiver, 2000 



Skifter 



Hvad er et skifte 

• Oprindeligt: At dele eller at veksle 
• Opgørelse og fordeling af et bo 



Hvad kan skiftet fortælle 

• Arvinger (hustru og børn) 
• Efterladte ejendele (ejendom, løsøre) 
• Udgæld og indgæld 

 
• Er kirkebøgerne gået tabt, kan 

skifteprotokollen være eneste mulighed for at 
afdække slægten! 



Danske Lov (1683) 

 5. bog, 2. kapitel, 1. artikel: 
 Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten 

Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske, eller ingen 
Arvinger, da skulle de, som i Huset ere, hvor den Afdødis Gods 
og Midler findis, under tilbørlig Straf strax give Stædets 
Øvrighed, Geistlig eller Verdslig, det tilkiende, som skulle 
forpligtede være strax ved deris Middel i Arvingernis og 
Frændernis Nærværelse, som da kunde være tilstæde, at lade 
forsegle hvis Gods den Afdøde tilhørte, og sette det i god 
Forvaring ... 



Typisk fremgangsmåde 

• Forsegling (sørger for at ingen tager noget) 
• Registrering og vurdering (hvad der efterlades) 
• Behandling (gæld, deling) 



Arveafgift 

• Fra 1792 var der dødsanmeldelsespligt. 
Årsagen var, at der blev indført arveafgift, så 
Staten fik ½ % af alle boer over 100 rd. 

• 1810- må ikke begraves, før dødsfaldet er 
anmeldt til skifteretten 



Behandlingsformer 

• Offentligt skifte (retten foretager skifte) 
• Privat skifte (arvingerne er myndige) 
• Eksekutorbo (en advokat foretager skifte) 
• Uskiftet bo (arvinger godkender, 1845- 

enkemanden ret til at sidde i uskiftet bo, 
enken først 1926-) 

• Efterlader ingenting (ingen grund til skifte) 



Hvor behandles skiftet 

• I dag behandles skiftet af skifteretten i den 
jurisdiktion, hvor afdøde har folkeregisteradresse 

• Som hovedregel: Dér, hvor personens ejendele 
befinder sig, bliver der skiftet 



Hvem behandlede  
skifter i provinsen? 

• -ca. 1817: Forskellige myndigheder afhængig 
af titel/erhverv 

• ca. 1817-1919: Byfoged, herredsfoged eller 
birkedommer 

• 1919-: Skifteretten 



Den svære periode –ca. 1817 

Afdødes husbond/overordnede foretager skifte 
• Selvejere = Amtet -1793 
• Fæstebønder = Godset -1817 
• Beboere under lensbesiddernes 

amtsmandsområde = Lensbesidderen -1850 
• Krongods = Ridefoged eller amtstue -1850 
• Købstadsborgere = Byfoged -1919 
• Gejstlige = Provsten -1807 



Vigtigste skiftearkivalier -1919 

• Skifteprotokoller (med navneregister) 
• Skiftedokumenter 
• Dødsanmeldelsesprotokoller (skiftesaglister) 

 
• Ikke alle skifter, der nævnes i 

skifteprotokollen, og dødsanmeldelses-
protokollen kan være gået tabt! 



Skifter i provinsen i AO 



Skifteprotokol, Falster Birk 1794-1805 

 



Afskrift 
Registrering 

efter 
 Afdøde Diderich Christensen som boede og Døde hos 

Hofsmed Hagested ved Nyekiøbing. 
 Anno 1800 den 7. Februarii blev Registeret og Vurderet 

efter ved Døden afgangne Diderich Christensen som 
boede og døde hos Hofsmeden ved Nyekiøbing, 
Registrering følger nemlig:  

 ... 
 Og hvor da paa tilspørgende blev svaret af bemelte 

Hofsmed Hagested at der var intet videre som tilhørte den 
afdøde eller at komme den afdødes Boe tilgode. Datum ut 
supra.  



Dødsanmeldelsesprotokol, Præstø Byfoged 1848-1854 

 



Dødsanmeldelsesprotokol, Præstø Byfoged 1848-1854 

 



Skifteretsarkivalier 1919- 

• Alle skifter: Retskredsen (skifteretten) 
• Skiftesagliste (dødsanmeldelsesprotokol) 
• Skifteprotokol (uden register!) 
• Skiftedokumenter (ofte ordnet efter 

behandlingsform) 



Skiftesagliste Kalundborg Skifteret 1925-1930 

 



Skifteprotokol Kalundborg 
Skifteret bind 31, side 124 

 ← Maren Jørgensen 



Afskrift 

 I Fortsættelse af tidligere Anmeldelse om, at Enke Maren 
Jørgensen, født Hansen, Aarby, den 4. April 1927 er 
afgaaet ved Døden, 77 Aar gl., anmeldes herved, at 
Afdøde hensad i uskiftet Boe efter sin den 13. December 
1924 afdøde Ægtefælle, Hjulmand Niels Christian 
Jørgensen, at ingen af de afdøde har været i andet 
Ægteskab, at ingen af dem efterlader Særbørn, ej heller 
Adoptivbørn, at Særeje ikke forefindes og at de Afdødes 
eneste Livsarving er deres eneste Fællesbarn, 
undertegnede Hjulmand Carl Jørgensen, Aarby. 

 Jeg tillader mig derhos at anmelde, at jeg der er myndig og 
raadig over mit Bo, overtager Boet til privat Skifte ...  



Eksempel: 
Samspil mellem skifte og skattelister 

• Gårdmanden Christopher Nielsen i Drejø Sogn 
var gift med en Maren Jørgensdatter (ca. 
1655-1725) 

• Ved flere af deres børns dåb ses en Jørgen 
Andersen ”fra Hvidkilde”, der kan være far til 
Maren Jørgensdatter 

• Herregården Hvidkilde ligger i Egense Sogn, og 
sognets kirkebog er gået tabt! 



Jørgen Andersen fra Hvidkilde 
• Egense Sogn hørte under Nyborg Amt og 

Sunds Herred 
• Jørgen Andersen nævnes i adskillige 

skattemandtaller på Hvidkilde 1677-1682 
• Fx står der i sognemandtalslisten (bilag) til 

konsumtions-, familie og folkeskatten for 
Egense Sogn 1677: 

 Noc Forpacterne selff med deris qvinder 
 Johan Christian Thur, Sibylla Brand 
 Jørgen Andersen, Maren Hansdatter 



Henrik Jørgensen fra Langeland 

• Henrik Jørgensen ”fra Langeland”, der ses som 
fadder til et af Christopher Nielsen og Maren 
Jørgensdatters børn 1696, kan være bror til 
Maren 

• Bladrede amtsregnskaberne for 1696 igennem 
for Langeland. En Henrik Jørgensen blev 
fundet i Longelse Sogn: 

 Paa Møllegaard 
 forpagter Hendrich Jørgensen 
 1 systerdatter Susanne Christophersdatter 



En sidste ledetråd 

• Susanne Christophersdatter, datter af 
Christopher Nielsen og Maren Jørgensdatter, 
blev gift o. 1710 med en Erik Eriksen i 
Longelse Sogn 

• I Susannes skifte (Grevskabet Langeland) 1720 
ses to tinfade med initialerne I.A.S.M.H.D., 
sikkert et arvestykke efter Jørgen Andersen og 
Maren Hansdatter 



Spørgsmål? 
 

Husk også: 
Vejledningsvideoer 
www.genealogi.dk  

http://www.genealogi.dk/
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