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Undersøgelsesområder

� Bygningerne

� Jorden

� Beskatningen

� Ejer og bruger



Typer af ejere

� Frit eje

� Hovedgård – havde fæstegårde og huse 
under sig.

� Sædegård: 200 tdr. hartkorn

� Len, stamhuse og fideikommiser

� Stamhus: 400 tdr. htk.

� Baroni: 1.000 tdr. htk.

� Grevskab: 2.500 tdr. htk.

� Kunne oprettes efter 1660

� Ophævet ved lensafløsningsloven af 1919



Typer af brugsret

� Fæste: Fæsteren har brugsretten på egen 
eller evt. også hustrus livstid.

Han må kun:

� Benytte gødningen på egen jord,

� Udnytte råstofferne til sig selv – og kun i det 
omfang fæstebrevet tillader,

� Ikke bortleje eller bortforpagte, ej heller tage 
indsiddere. 



Typer af brugsret

� Arvefæste: Fæsteren har brugsretten til 
evig tid, så den indgår i hans dødsbos 
aktiver. Fæstet kan sælges eller belånes 
mv. mod godsets tilladelse.

Han må stadig ikke udnytte 

� gødning eller råstoffer ud over til eget brug, 
med mindre godset giver accept.



Typer af brugsret

� Ejerskab: Ejeren ejer både råstofferne og 
brugsretten. Han kan:

� Udstykke,

� Bortleje eller bortforpagte, 

� Udnytte råstofferne.

� Han opnår til fulde enhver værdiforøgelse.



Landboreformerne

� Udskiftningen 1756-ca. 1810

� Fællesskabets ophævelse

� Hoveriets ophævelse 1789-1841

� Overgang til arvefæste eller selveje ca. 
1750-1919

� Stavnsbåndets løsning 1788-1800

� Godserne mister deres skiftejurisdiktion 
hhv. 1817 og 1850



Danmark er et landbrugsland

� Først i 1956 blev Danmark et industriland.



Danmark er et landbrugsland

� Først i 1956 blev Danmark et industriland.

� Den sene industrialisering skyldes:

� Bønderne og godserne kunne ikke udnytte 
råstofferne i jorden,

� Vi har ikke mange råstoffer,

� Vi havde ikke adgang til stenkul.



Nye tiltag

� Brandforsikring fra år 1800

� i København fra 1728

� I købstæderne fra 1761.

� Matrikuleringen 1803-1824 til

Matriklen 1844. 

� Realregistre fra 1844ff. 

� Kaldes fra 1927ff. for tingbøger.



Hypotese for udgangspunktet:

� Er at en given ejendom begyndte som 
fæsteejendom og sluttede i selveje.

� Med mindre ejendommen er oprettet i 
perioden.



Hoverireglementerne 1769ff.

� DAISY:

� Rentekammeret

� Generalhoverireglement 1769ff.

� Hoverireglementer findes evt. også i 
godsarkiverne, se

� www.familysearch.org. 



Hartkornsspecifikationerne

� DAISY:

� Rentekammeret

� Hartkornsspecifikation – år: 1778ff.

• Opdelt efter gods

� Hartkornsspecifikation – år: 1788ff.

• Opdelt efter geografi



Hartkornsspecifikationerne 1788ff.
Hald Amt, Middelsom Hrd., Vinkel Sogn





Hartkornsspecifikationerne 1788ff.
Hald Amt, Middelsom Hrd., Skjern 

Sogn





Landsbyen før udskiftningen



Eksempel på stjerneudskiftning

� Allested by, Allested sogn, Salling Herred, 
Svendborg Amt – udskiftet 1799.







Eksempel på matrikelkort 1816

� Karmark, Skjern sogn, Middelsom herred, 
Viborg amt. 

� Opmålt 1815.



Karmark omk. 1880



Matriklen 1844 hkpn.gst.dk 



Hkpn.gst.dk - matrikelkort













Hkpn.gst.dk - protokoller



Hartkornsekstrakt, ældre,
Viborg Amt, Middelsom hrd., Skjern sogn



Sogneprotokollen, Skjern Sogn







Udregningen af tønder land og hartkorn

� 1 tønde land = 14.000 alen2

� 1 tønde hartkorn var skattebetalingen af 
72.000 alen2 af den bedste jord i landet, 
den med bonitet 24.



Udregningen af tønder land og hartkorn

� Hartkornet udregnes således:

Boniteret areal

---------------------- = antal tdr. hartkorn

72.000               

Boniteret areal udregnes således:

geometrisk areal * bonitet

------------------------------------ = boniteret areal.

24



Fynbo Landstings skøde- og 
pantevæsen



Langkilde
Lunde sogn, Sunds herred, Svendborg amt





Ørbæklunde - skøder









Fynbo Landsting
Skøde- og pantevæsen



Skøder - Juulskov



Hæftelserne, Juulskov


