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FORORD

I foråret 1966 udsendte landsarkivet en oversigt over sine samlinger og
hjælpemidler til deres benyttelse. Bogen udkom nogle måneder før ind
flytningen i de nye bygninger og afspejler således de arkiver, der på det
tidspunkt var bragt i hus. Formålet med bogen var at give landsarkivets
benyttere et hjælpemiddel i hænde, der skulle muliggøre en bedre udnyt
telse af landsarkivets mange og forskellige samlinger. Det kan idag fast
slås, at bogen blev en succes. Den er nu udsolgt. Der vil derfor være brug
for en ny, revideret udgave, der navnlig tager hensyn til de mange nye af
leveringer af arkivmateriale, der har fundet sted i løbet af de sidste 10 år.
Der er også i samme periode tilvejebragt et betydeligt antal nye hjælpe
midler fx. de mange udsendte duplikerede arkivoversigter.
Den nye udgave af landsarkivets »guide« eller »Blå bog«, som publika
tionen populært benævnes indenfor husets egne vægge, er lagt til rette på
samme måde som udgaven fra 1966. Teksten er imidlertid blevet gennem
arbejdet og revideret. De mange nye afleveringer har medført visse udvi
delser af den allerede eksisterende tekst og udarbejdelse af helt nye afsnit.
Vitterlige fejl og misforståelser, som i de forløbne år har vist sig under
bogens praktiske brug, er blevet rettet, og man har ligeledes bestræbt sig
for at råde bod på begåede undladelsessynder.
Oversigten er på ingen måde udtømmende med hensyn til at redegøre
for de enkelte arkivers indhold. Man har imidlertid anset det for rimeligt
at behandle de fonds mere oversigtsmæssigt, hvor der nu findes duplikere
de og detaljerede arkivregistraturer, medens der er lagt vægt på at redegø
re for indholdet af de arkiver, som man dels endnu ikke har fået registreret
dels ikke på forhånd kan vente at finde på landsarkivets hylder.
En ikke ringe vanskelighed ved tilrettelægning af en bog som denne er
begrænsningen af stoffet. Bogen er og bliver en oversigt, og den bør be
tragtes som en introduktion og forhåbentlig som en inspirationskilde til
fortsatte studier i det brogede og faktisk uudtømmelige historiske mate
riale, som et landsarkiv nu engang forvalter.
Med hensyn til adgangen til dette materiale gælder normalt en 50-års
grænse. Der er dog visse arkivaliegrupper, hvor adgangsfristen er kortere
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og andre grupper, hvor tilgængelighedsgrænsen er sat til henholdsvis 80
og 100 år. Nærmere besked herom fås hos den inspektionshavende på
læsesalen.
I særlige tilfælde vil der kunne dispenseres fra disse tilgængelighedsreg
ler. Hertil kræves imidlertid en motiveret ansøgning, der altid skal fore
lægges landsarkivaren eller hans stedfortræder. I tvivlstilfælde kan
spørgsmålet om adgang til utilgængelige arkivalier forelægges rigsarki
varen. Besøgende, der opnår en sådan tilladelse, skal underskrive en er
klæring, hvorved de forpligter sig til at overholde en række nærmere de
finerede bestemmelser.
Ved udarbejdelsen af denne nye udgave af landsarkivets »guide« står jeg
i stor taknemmelighedsgæld til mine medarbejdere i landsarkivet. Jeg har i
vid udstrækning kunnet anvende de mange nye arkivregistraturer, som de
har tilrettelagt og forfattet i de forløbne år. Enkelte har desuden medvirket
ved udarbejdelsen af visse afsnit af den nye udgave. Det har endvidere
været en stadig opmuntring under arbejdet, at jeg har følt en positiv
interesse for, at fremstillingen skulle blive så fyldestgørende som mulig, og
jeg har altid kunnet trække på den specialviden og kendskab til de enkelte
arkivfonds, som mange af mine medarbejdere sidder inde med. Uden at
nævne navne takker jeg personalet ved landsarkivet for værdifuld hjælp
under arbejdets gennemførelse.
Afleveringer modtaget indtil udgangen af dec. 1976 er medtaget i denne
nye udgave af landsarkivets »guide«. Desuden er denne udgave forsynet
med en alfabetisk fortegnelse over behandlede arkivfonds. Forhåbentlig
vil dette »register« lette brugerne af »guiden«.
København, 31. jan. 1977
Harald Jørgensen
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ET HISTORISK RIDS
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
1893-1976

Ved arkivloven af 30. marts 1889 godkendtes oprettelsen af 3 såkaldte
provinsarkiver, af hvilke det ene skulle betjene Sjælland, Lolland-Falster
og Bornholm. Om beliggenheden fastslog loven, at dette arkiv skulle
anbringes i eller ved København.
For arkivlovens fader - daværende rigsarkivar A. D. Jørgensen - var der
ingen tvivl om, at institutionen burde anbringes i København, og det
lykkedes ham at vinde ministeriets tilslutning til dette forslag. Af politiske
grunde var det nødvendigt først at få etableret provinsarkivet i Viborg,
men rigsarkivaren havde tungtvejende grunde til også at presse på med
opførelsen af det sjællandske provinsarkiv. En del af de samlinger, der
skulle finde deres plads i dette arkiv, var midlertidigt anbragt i rigsarkivet,
og da der forestod store afleveringer fra centraladministrationen, var det
nødvendigt hurtigst muligt at få bygget det nye provinsarkiv.
Som byggegund erhvervede man et markareal ud mod Jagtvejen, som
tilhørte Landbohøjskolen. Stedet syntes velegnet til opførelse af et arkiv.
Der var endnu ganske frie omgivelser, og man kunne sikre sig et passende
stort område, der muliggjorde udvidelser i fremtiden. Der var desuden
ikke så langt til centrum, og man ville få en bekvem adgang til de to
godsbanegårde Frederiksberg og Nørrebro. Ministeriet tiltrådte forslaget,
og man erhvervede en grund på ca. 6.700 m2. Arkivet ville få sin hovedfa
cade mod Jagtvejen og iøvrigt komme til at grænse op til den planlagte
forlængelse af Nordvestvej (nuværende Rantzausgade), den nyanlagte
Hiort Lorenzensgade og den planlagte Florsgade. Der var endnu ingen
bebyggelse (beboelsesejendomme) langs disse gader, men da disse var
projekteret med en bredde af 30 alen, ville der blive en passende afstand
mellem arkivets grund og den kommende bebyggelse.
Man anmodede nu 4 arkitekter om at udarbejde et skitseforslag til det
nye arkivhus, og i 1890 godkendtes i princippet det af arkitekt Martin
Nyrop udarbejdede projekt. Der forestod dog endnu lange og vanskelige
forhandlinger, inden den fornødne bevilling blev opnået, og det blev nød
vendigt at beskære det oprindelige projekt. I sept. 1891 kunne byggeriet
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påbegyndes. 30. juni 1892 var der rejsegilde, og 27. maj 1893 var arbejdet
afsluttet. De samlede byggeomkostninger beløb sig til 245.740 kr.
Nyrops arkivbygning bestod af to adskilte dele, nemlig det store arkiv
hus og en villa, der rummede provinsarkivarens tjenestebolig, læsestue og
bogbinderi. De to bygningsdele var indbyrdes forbundne ved en lukket
overgang i 1. sals højde.
Arkivhuset opførtes i røde håndstrøgne mursten på en sokkel af born
holmsk granit, og taget blev dækket af grågrønlige skifersten. Længdefa
caderne var gennembrudt af høje slanke vinduer, forsynet med uigennem
sigtigt glas. Til vinduernes sålbænke var anvendt svensk kalksten, og såvel
længdefacaderne som gavle var prydet med bånd og andre bygningsdele af
kridtsten fra Stevns. Bygningen leder uvilkårlig tanken hen på en gotisk
katedral, og navnlig dens gavle er forsynet med mange smukke og sirlige
detaljer. Bygningen står stadig i det ydre urørt, og den anses for et af
Nyrops bedste ungdomsarbejder. Begge gavle var forsynet med en dør, der
anvendtes til indladning af arkivalier. Foran nordgavlen afsløredes 31.
aug. 1901 en broncebuste af A. D. Jørgensen, udført af professor Vilh.
Bissen.
Arkivmagasinet havde ingen kælder og udgjorde oprindelig eet stort
rum, der med to jernristegulve var delt i 3 etager. Dog fandtes faste gulve i
de to gavlfag, og her var ligeledes anbragt trapper, der gav adgang til
samtlige gallerier og loftet. Vinduerne var indvendig forsynet med jern
skodder, som i den ældste tid blev lukket hver aften. Senere sløjfedes
denne lukning og blev først genoptaget under den tyske besættelse fra
1940-45. Foruden de to gavlfag havde hver etage 7 fag, i hvilke der var
opstillet to dobbeltreoler og to enkeltreoler. Reolerne var af træ og havde
faste hylder. I de to underste etager var der 5 hylder i højden, i øverste 7.
Da hyldeafstanden overalt var mindst 42 cm., måtte der anvendes stiger, i
øverste etage endog høje stiger. Loftet i øverste etage bestod af tøndehvæl
vinger. For at live det ret dystre arkivrum op, var der overalt anvendt
stærke farver på jern, træværk og de indre mure, der desuden opmuredes i
lyse, flammede sten. Adgangen til arkivhuset fra læsesalen foregik gennem
den overdækkede mellemgang og gennem en kunstfærdig jerndør, der
førte ind på det midterste galleri. I tilslutning til denne indgang var opført
en trappe til nederste og øverste etage, men ikke til loftet. Det var denne
trappe, der mest blev anvendt i det daglige arbejde. Det oprindelige ma
gasinhus var uden varme og lys, og der kunne skaffes plads til ca. 8.000 m.
arkivalier.
Villaen rummede først og fremmest provinsarkivarens tjenestebolig
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bestående af kælder og to etager. I stueetagen fandtes 3 værelser med en
tilbygget lukket veranda, hvorfra der var adgang til den store have, køk
ken og anretterværelse. Endvidere fandtes der en mindre forstue, hvorfra
en trappe førte ned i kælderen. På indgangsdøren til lejligheden fandtes en
messingdørplade med inskriptionen: Arkivaren. På 1. salen var indrettet 4
soveværelser og et pigekammer. Der var herfra direkte adgang til læsestu
en, der lå på 1. sal med 4 store vinduer ud mod Jagtvejen. I læsestuen var
opstillet to borde med plads til ialt 16 gæster. Provinsarkivaren havde sit
særlige arbejdsbord i et hjørne af læsestuen. Det øvrige personale sad i
mange år ved de to arbejdsborde. Besøgende til læsesalen benyttede en
granitvindeltrappe, der var indbygget i et specielt trappetårn. Fra denne
trappe kom man ind i en lille forstue. Gik man til højre, kom man ind i
læsestuen. Gik man gennem døren til venstre, kom man ud i forbindelses
bygningen til magasinet. I et hjørne var opstillet en primitiv vaskeindret
ning bestående af en lille vandkumme, hvorover var ophængt en stor
malmvandbeholder og med en malmkrukke nedenunder, hvor det benyt
tede vand kunne udtømmes. Forbindelsesbygningen havde malet bjælke
loft og vinduer til begge sider. Læsesalen opvarmedes gennem en ventila
tionsovn med magasinindfyring. Det hørte til arkivbudets daglige pligter
at fyre i kakkelovnen og fylde og tømme vaskeindretningen.
Også tjenesteboligen var opført i røde mursten og forsynet med skifer
tag. Taget over trappetårnet var dækket med kobber og prydet med en
lang stang med forgyldt krone. Også tjenesteboligens gavl mod Jagtvejen
var rigt udsmykket med bånd og forskellige bygningsdele i kridtsten.
Indgangsdøren var i mahogny, og i gavlfeltet over tårnindgangen var
anbragt det lille rigsvåben i farvet terrakotta. Dette gavlfelt er idag opsat i
en af de nye korridorer, og en gengivelse af den gamle indgangsdør anven
des nu som landsarkivets bomærke. Under læsestuen var indrettet et lille
bogbinderværksted samt forskellige oplagsrum.
Provinsarkivets adresse var Jagtvej 10, og ud mod Jagtvejen var dels en
portindkørsel dels en låge, flankeret af udhugne granitsøjler i forskellig
størrelse. Tre af disse er bevaret og opstillet foran den nye personaleind
gang. Havde man passeret lågen, gik man gennem haven frem til tårnind
gangen. Med årene fik landsarkivet et meget smukt haveanlæg, der bl.a.
var prydet med en række store kastanjetræer, der stadig eksisterer, samt
en del mindre og sjældne træer. Haven var iøvrigt omgivet af et højt
rødmalet stakit, der støttedes af høje jerndragere, der foroven var formet
som små våbenskjolde, malet i rødt og hvidt.
Provinsarkivar, dr. jur. V. A. Secher begyndte sin virksomhed 1. april
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1893, og samtidig tiltrådte cand.mag. Georg Saxild som assistent. Som
arkivbud ansattes Christen Østergård. Det var provinsarkivets første sam
lede medarbejderstab. I de følgende måneder begyndte man at modtage og
opstille arkivalier, og 8. juni indfandt den 1. gæst sig på læsestuen. Denne
åbnedes dog først officielt i begyndelsen af 1894. Fra 1. april 1894 kom
bogbinderiet i gang, idet man engagerede bogbinder Richard Friis. I pe
rioder havde han assistance af en kvindelig medhjælper. Fra 27. okt. 1903
ansattes bogbinderens datter, frk. Gerda Friis som fast medhjælp.
Secher fratrådte som provinsarkivar i 1897, og efterfulgtes af Gerhard
Hornemann, der virkede som provinsarkivar (fra 1907 med titel af lands
arkivar) indtil 1922. Saxild forlod arkivet samtidig med Secher, og efter
fulgtes først af P. A. Heiberg og senere af Holger Nielsen. Fra tid til anden
beskæftigede man vekslende voluntører, bl.a. ved skrivearbejdet. Fra
1907 ansattes frk. Nanna Lange som fast registrator, og med denne nor
mering blev landsarkivet stående i de følgende mange år.
1 løbet af årene 1893-1903 blev arkivmagasinet i det væsentlige fyldt, og
i finansåret 1903/04 opnåede man en bevilling til at opstille nye reoler
mellem arkivhusets vinduer, hvad oprindelig ikke var tiltænkt. Når ma
gasinpladsen så hurtigt blev opbrugt, skyldtes det bl.a., at man i årene
indtil 1910 måtte hjælpe rigsarkivet med reolplads. Da disse arkivalier
blev fjernet, efter at rigsarkivet var rykket ind i nye lokaler, havde man
nogen plads i de følgende år, men allerede omkring 1920 var også denne
reolplads optaget, og man måtte sige nej til større nyafleveringer.
Der blev i årene 1893-1920 arbejdet flittigt med ordning og registrering
af det afleverede arkivmateriale. Registreringen foregik på sedler, men
disse blev så hurtigt som muligt omskrevet til folioregistraturer, hvoraf
flere har gj ort god nytte indtil idag. Det havde været en ubehagelig overra
skelse for personalet, at mange embedsarkiver forelå i en meget dårlig
forfatning, og at mange provinsembedsmænd stadig viste stor ligegyldig
hed over for deres ældre arkivalier. Man var derfor nødsaget til at hjem
tage materialet i den tilstand, hvori det befandt sig, og der gik langt flere
timer end beregnet til at bringe det i orden. Den nødvendige registrering
kunne derfor slet ikke følge trop med afleveringerne, og man måtte vænne
sig til den ubehagelige kendsgerning, at vigtige arkivfonds stod uordnede i
årevis.
Ligesom man havde forregnet sig med hensyn til arkivpladsen, havde
man ikke forudset, at arkivets oprettelse ville trække så mange besøgende
til læsesalen, som der faktisk kom. I femåret 1896-1900 var det gennem-
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snitlige årlige besøg 1752, og i femåret 1916-20 var det steget til 2811. I
1917 passerede man for første gang tallet 3.000. Den lille læsesal var til
tider helt overfyldt. Det gjorde heller ikke forholdene bedre, at man også
fik mere personale, som fortsat måtte anvises arbejdspladser i læsestuen.
Fra 1. april 1917 normeredes landsarkivet med endnu en underarkivar
(tidligere benævnt assistent), og fra 1. april 1919 fik man yderligere et
arkivbud, eller som de nu benævnedes: arkivbetjent. Baggrunden for disse
nynormeringer var det voksende læsesalsarbejde og det stærkt stigende
antal skriftlige forespørgsler og rekvisitioner af bekræftede udskrifter.
Selv om man henviste besvarelsen af større undersøgelser til privat under
søgelse udenfor tjenestetiden, var man i disse år meget imødekommende
med hensyn til at besvare genealogiske forespørgsler som tjenstligt arbej
de.
Bortset fra reolinstalleringen i 1903/04 var der i årene indtil 1920 kun
sket få ændringer med bygningen. Man havde i 1897 fået installeret en
vanddreven elevator i arkivhuset, der lettede transporten af arkivkasserne
til øverste etage. I 1908 fik man telefon (Nora 884), der dog var fælles med
landsarkivarboligen. En mindre ildløs på læsestuen 12. jan. 1915 bevirke
de, at der i finansåret 1915/16 blev indlagt elektrisk lys i tjenesteboligen og
på læsestuen, og året efter fik man installeret moderne WC.
De trange forhold i læsestuen medførte, at man henvendte sig til arki
tekt Nyrop og bad ham om at udarbejde forslag til en udvidelse. Hans
forslag gik ud på, at man skulle opføre en tilbygning til villaen i retning af
Jagtvejen. I stueetagen skulle der indrettes en tjenestebolig til kustoden,
der samtidig blev varmemester, idet det var meningen, at den nye bygning
skulle opvarmes centralt. Der blev derfor også et kedelrum ved siden af
den nye tjenestebolig. På 1. sal skulle den nye læsesal indrettes. Der blev
her plads til 32 personer, fordelt ved to lange borde på langs af salen.
Væggene blev forsynet med reoler til håndbibliotek og registraturer, og
der kom lys ind fra tre sider. Da vinduerne var ret lave, var det dog ikke
noget overdådigt lys. Den tidligere læsestue og den gamle forstue blev delt
i 3 rum. Der blev en lille vestibule med håndvask og faste garderobeskabe
til publikum og personale. Fra denne kom man ind i en art »forhal«, der
var åben ind mod den nye læsesal. Langs væggene var opstillet bogreoler
og skabe. Mod syd indrettedes et lille kontor til landsarkivaren, kaldet
»kahytten« og udstyret med et fast skrivebord og fast sofa. Ved siden heraf
ligeledes med vindue mod syd indrettedes en ganske lille frokoststue med
indlagt gasinstallation. Udenfor frokosttiden anvendtes lokalet til skrive
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stue. Her anbragtes institutionens hidtil eneste skrivemaskine. Den nye
læsesal blev taget i brug 1. juli 1920.
Med denne udvidelse havde landsarkivet fået de ydre rammer, som
eksisterede, indtil det store nybyggeri begyndte ved årsskiftet 1963/64.
Et vigtigt problem var blevet løst, idet man indtil videre kunne skaffe
plads til de mange arkivgæster. Derimod blev der ikke gjort noget ved den
manglende magasinplads. Ved ompakning og kassation indvandtes fra tid
til anden nogle få hyldemetre, men det løste ingen afleveringsproblemer.
Da rigsarkivet i disse år befandt sig i den samme ubehagelige situation og
besluttede sig til at anskaffe et reservemagasin, fik landsarkivet tilladelse
til at disponere over et enkelt rum i det såkaldte midlertidige arkivdepot i
Søkvæsthuset på Christianshavn. I sept. 1936 overflyttedes en del sjældent
benyttede arkivalier til dette meget primitive arkivmagasin. Det gav en
kort tid luft på Jagtvejen, men det varede ikke mange år, inden al frigjort
plads påny var beslaglagt, og man måtte atter standse for nye og større
afleveringer.
Med udgangen af 1922 forlod Hornemann landsarkivarstillingen efter
25 års tjenste. Indtil videre er han den af institutionens chefer, der har
fungeret længst. Han efterfulgtes af arkivar Holger Hansen, der kom fra
rigsarkivet, og som var landsarkivar fra 1923-34. Ved hans afgang blev
landsarkivaren i Odense Hans Knudsen chef for landsarkivet på Jagtvej
en. Han døde i tjenesten 5. maj 1946, og efterfulgtes af landsarkivaren i
Odense Harald Hatt, der i mange år havde tjenestegjort som arkivar ved
det sjællandske landsarkiv. Hatt trådte tilbage med udgangen af februar
1961, og efterfulgtes af arkivar, dr. phil. Gunnar Olsen, der havde virket
ved landarkivet siden 1947. Dr. Gunnar Olsen døde imidlertid allerede 26.
jan. 1962, og efterfulgtes 1. maj 1962 af overarkivar, dr. Harald Jørgensen.
I mange år fandtes der ved siden af landsarkivaren to faste arkivarstil
linger ved landsarkivet. Institutionen kunne desuden disponere over yder
ligere en arkivar, idet det var blevet sædvane, at en af rigsarkivets yngre
arkivarer skulle gøre turnustjeneste på landsarkivet fra 2-3 år. Da denne
turnusarkivar ustandselig blev udskiftet, når han endelig var kommet vel
ind i forretningerne, var det begrænset, hvilken nytte man kunne drage af
hans arbejdskraft. Først fra 1. jan. 1960 fik landsarkivet en fast 3. arkivar
stilling. Ved siden af det videnskabelige personale rådede landsarkivet
desuden over en registrator, en kustode og en arkivbetjent. Fra 1. april
1945 normeredes yderligere en arkivbetjent. Endelig fik landarkivet fra 1.
april 1954 en stilling som fast kontorist. Hidtil havde landsarkivaren,
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bistået af de 2 arkivarer og af registrator, udført samtlige kontorforretnin
ger, herunder bogholderi og kassererforretningerne. De sidste havde væ
ret landsarkivarens særlige privilegium. Nu kunne en del af disse forret
ninger overføres til den nyudnævnte kontorist.
Også bogbinderiet fik efterhånden tilført mere arbejdskraft. Indtil 1942
opretholdtes den gamle ordning med en enkelt bogbinder (fra 1924 Niels
Gårtig) assisteret af en kvindelig arbejdskraft. I 1942 blev der givet bevil
ling til ansættelse af endnu en mandlig bogbinder, og et par år efter kom
der endnu en bogbinder. Ved oprettelsen af rigsarkivets konserverings
værksted pr. 1. okt. 1955 forlod Gårtig og frk. Friis Jagtvejen og efterlod
de to bogbindersvende i værkstedet. I 1956 udnævntes bogbinder Arne
Møller Pedersen til leder af bogbinderiet. Nogle år senere kunne man
ansætte en ny kvindelig medhjælper, således at bogbinderiet atter havde
samme bemanding som i Gårtigs sidste år.
Igennem 1940erne og 1950erne taltes der stadig om en udvidelse af
landsarkivet, og forskellige projekter blev udarbejdet. De nåede imidlertid
ikke længere end til tegnebordet. Man måtte indtil videre nøjes med den
plads, man disponerede over siden udvidelsen i 1920. Omkring 1960 an
modedes kgl. bygningsinspektør Nils Koppel om at udarbejde et skitse
projekt til en udvidelse af bygningerne på Jagtvejen, og samtidig gik
rigsarkivets sekretariat i forbindelse med den designerede landsarkivar,
dr. Gunnar Olsen i gang med at udarbejde landsarkivets »ønskeseddel«,
således at arkitekten kunne tilpasse sine forslag efter det af arkivmyndig
hederne udarbejdede program. Omtrent samtidig gennemførtes visse mid
lertidige forbedringer. Da dr. Gunnar Olsen ikke ønskede at overtage
tjenesteboligen, indrettedes denne til kontorer m.m. for personalet, og
omtrent samtidig fik landsarkivet mulighed for at disponere over nogle
etager i det midlertidige arkivdepot, som rigsarkivet var ved at indrette i
det såkaldte »ostelager« i Sydhavnen. For landsarkivet betød det, at man
kunne aflaste de mest betrængte embeder for deres gennem mange år
ophobede arkivalier.
I løbet af efteråret 1960 havde arkitekten sit skitseforslag færdigt, og
der blev givet bemyndigelse til udarbejdelse af det endelige projekt. Dette
lå færdigt i foråret 1963, og i løbet af sommeren og efteråret tog såvel bo
ligministeriet som finansministeriet stilling til projektet, og i sept. 1963 fo
relå den fornødne bevilling. Man kunne herefter afholde offentlig licita
tion, og omkring nytår 1963-64 gik byggeriet i gang.
Af det oprindelige bygningskompleks ønskede arkitekten kun at bevare
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Nyrops magasinhus, som han betragtede som et af Nyrops bedste ung
domsarbejder. Villaen og forbindelsesbygningen blev derimod nedrevet,
og ved samme lejlighed forsvandt det gamle, smukke haveanlæg. På den
ryddede plads opførtes langs med Hiort Lorenzensgade et nyt stort arkivmagasinhus, og de to magasinbygninger blev forbundet med en lav mel
lembygning, der omkransede en nyanlagt indre gårdhave.
I byggeperioden måtte der skaffes mulighed for, at landsarkivet i så vid
udstrækning som muligt kunne opretholde normal arbejdsgang. Man
opførte derfor en midlertidig kontorbarak langs med Jagtvejen og med
direkte adgang til Nyrops magasinhus. I denne barak indrettedes de for
nødne kontorer ogen lille læsesal med 16 pladser. Rigsarkivet gik ind på at
stille en del af Harsdorffsalen til rådighed for landsarkivet til indretning af
en speciel læsesal, bestemt for det publikum, der ville arbejde med kirke
bøgerne. Til kustoden lejedes en midlertidig bolig uden for landsarkivet,
og bogbinderiet flyttedes til midlertidige værkstedslokaler på Ørnevej.
I første omgang koncentreredes byggearbejdet om at få opført den nye
magasinfløj, og i maj 1965 holdtes rejsegilde på denne bygning. Monterin
gen af reoler var da allerede begyndt, og i løbet af efteråret 1965 foregik
indflytningen dels fra Nyrops magasinbygning dels fra reservemagasiner
ne. I november 1965 flyttede kustoden ind i sin nye lejlighed, og i februar
1966 kom bogbinderiet tilbage til Jagtvejen. På det tidspunkt var man i
fuld gang med at opføre mellembygningen og at hovedistandsætte den
Nyropske magasinfløj. I løbet af sommeren var dette arbejde afsluttet, og
tilbageflytning af det arkivmateriale, som skulle opstilles i Nyrops byg
ning, kunne iværksættes. I september 1966 fraflyttedes barakken, og 16.
sept. 1966 var hele personalet og alle samlinger på plads i de nye bygnin
ger.
Der skal ikke i denne sammenhæng gives en nærmere beskrivelse af de
nye bygninger. Interesserede kan henvises til det af rigsarkivet i 1970
udgivne skrift: The new Danish archives, hvor det nye landsarkiv er om
talt s. 19-33. Her skal blot siges, at arkivledelsen faktisk fik alle ønsker
opfyldt, og at 10 års erfaring med brug af huset har vist, at det fungerer,
som det skal. Udviklingen standser imidlertid aldrig, og man gør stadig
nye erfaringer. Muligvis ville man idag på visse områder disponere ander
ledes. Indtil videre kan man godt fastslå, at landsarkivet råder over en
både smuk og praktisk bygning, og at adskillige fagfolk fra nær og fjern
har givet udtryk herfor.
Det var et myndighedskrav, at der i forbindelse med nybyggeriet skulle
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indrettes offentlige beskyttelsesrum med plads til ca. 500 personer. Disse
er anbragt under læsesalen, og i forbindelse hermed etableredes et særligt
beskyttelsesrum for personalet. Et andet myndighedskrav var, at pladsen
foran landsarkivet ud mod Jagtvejen skulle udlægges som offentlig plads
med bænkearrangementer for kvarterets beboere. Endvidere skulle der
indrettes et betydeligt antal offentlige parkeringspladser. Det lykkedes
ved forhandling med de kommunale myndigheder at nå frem til et fornuf
tigt kompromis, der både tog hensyn til landsarkivets interesser og kravet
om parkeringsplads. Af det oprindelige haveanlæg eksisterer kun de gam
le træer, der markerede landsarkivets grundareal.
Udgifterne til nybygningen, incl. hovedistandsættelse af den Nyropske
magasinbygning, montering af 42 km compaktusreoler og anskaffelse af
inventar til læsesal, kontorer og værksteder beløb sig til 9,3 mill.kr., og der
var kun tale om en minimal overskridelse af den givne bevilling.
Af større bygningsændringer, der er foretaget siden 1966, skal nævnes,
at læsesalen i 1972 blev udstyret med et automatisk virkende ventilations
anlæg. Heldigvis havde man i forbindelse med byggeriet støbt den kælder,
hvori de tekniske installationer skulle anbringes, således at udgifterne til
den meget nødvendige forbedring af forholdene på læsesalen kunne hol
des indenfor en beløbsramme af kr. 130.000. På læsesalen er desuden
gennemført en ombygning af inspektionsskranken, der har muliggjort
opstilling af supplerende bogreoler på væggen bag skranken.
I stueetagen i sydenden af den nye magasinbygning var indrettet en
tjenestebolig til kustoden bestående af stue, soveværelse, to kamre samt
køkken, toilet og badeværelse. Kustoden var imidlertid ikke tilfreds med
denne bolig. Han fik kulturministeriets tilladelse til at fraflytte boligen,
der derefter blev nedlagt i 1970. Landsarkivet fik samtidig mulighed for at
inddrage boligen til brug for landsarkivet, og det har ikke været vanskeligt
at finde anvendelse for de forskellige værelser. Det tidligere soveværelse
og et af kamrene blev i 1971 stillet til disposition for den nyoprettede
lokalhistoriske afdeling ved det historiske institut ved Københavns uni
versitet, og de to øvrige værelser anvendes som ordningsrum og til ma
skinskrivning. Det tidligere køkken er ombygget til afsyringslaboratori
um for konserveringsafdelingen. Da boligen blev overtaget af landsarki
vet, etableredes en indre adgang fra magasinbygningen til den tidligere
bolig. For en fuldstændigheds skyld kan det endelig nævnes, at der er
blevet indrettet et særligt oplagsrum for kassabilia i umiddelbar tilknyt
ning til udpakningsrummet. I allerseneste tid er foretaget en ombygning
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af ventilationsanlægget og andre bygningsmæssige foranstaltninger som
led i en række energibesparende foranstaltninger, fremkaldt af oliekrisen
1973-74.
Med gennemførelsen af nybyggeriet 1964-66 var der skabt de fornødne
ydre rammer, for at landsarkivet bedre kunne løse sine traditionelle opga
ver, og der var ligeledes åbnet mulighed for, at man kunne gå i gang med
en række nye aktiviteter, som de hidtil eksisterende indskrænkede lokale
forhold havde stillet sig hindrende i vejen for. Forudsætningen var imid
lertid, at landsarkivet fik normeret en række nye stillinger. Man havde
forlængst udarbejdet en fast plan for ønskede personaleudvidelser, og
efter 1966 gik man i gang med at få de opstillede personalerammer udfyldt.
I slutningen af 1960erne lykkedes det at få visse ønsker opfyldt, men fra
1970ernes begyndelse gik normeringen helt istå, og i et par år,har man nu
levet under et fuldstændigt personalestop, der utvivlsomt vil vare endnu
nogle år.
I første omgang koncentrerede man sig om at få de nye værksteder
bemandet med det nødvendige personale, således at kapaciteten kunne
fuldt udnyttes. Konserveringsværksted og bogbinderi har ved udgangen
af finansåret 1975/76 en fælles tjenestemandsansat leder samt 4 heldags
beskæftigede mandlige bogbindere og 4 halvdags kvindelige bogbindere.
Der kunne uden vanskelighed beskæftiges flere medarbejdere, og opgaver
er der jo nok af, men stort set må den øjeblikkelige bemanding karakteri
seres som rimelig. Med oprettelsen af en fast fotografstilling lå det tunge
re. Igennem et helt år kunne man ikke tage atelieret i brug, da man ingen
fotograf havde, men omsider blev også dette spørgsmål løst.
Med hensyn til landsarkivets videnskabelige medarbejdere ønskede
man normering af 5 faste arkivarstillinger, således at man kunne omstruk
turere den interne organisation og få oprettet en række sagligt organisere
de sektioner. Det er kun lykkedes at få oprettet een ny arkivarstilling i
1968, således at man idag råder over 4 faste arkivarer. Foruden disse faste
stillinger kunne man normalt regne med, at en af rigsarkivets yngre arki
varer gjorde turnustjeneste ved landsarkivet. Medens denne turnustjene
ste i tidligere tid havde en varighed af 2-3 år, således at den udstationerede
arkivar kunne opnå et ikke ringe kendskab til landsarkivets forskellige
samlinger, er turnusperioden i de seneste år skåret ned til 10 måneder,
hvilket set med landsarkivets øjne er en beklagelig udvikling, da turnusarkivaren således ikke har mulighed for helt at erstatte en fast arkivar. Fra
1. okt. 1976 er turnusordningen indtil videre suspenderet. Den planlagte
sektionsinddeling blev derfor aldrig rigtig gennemført.
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Det indgik i personaleplanen, at mellemteknikergruppen skulle udvides
væsentligt. Der tænkes her på kontoruddannet personale og personale,
der kunne beskæftiges med visse arkivalske opgaver (de såkaldte arkivse
kretærer). Ved indflytningen i den nye bygning i 1966 fandtes der ialt 6
medarbejdere indenfor denne personalegruppe, og i de forløbne 10 år er
gruppen forøget med ialt 4 nye heldagsstillinger, heraf 1 arkivsekretær.
Derimod har det ikke været muligt at opnå den ønskede normering af 7
arkivbetjente. I løbet af perioden efter 1966 er der blevet normeret en
enkelt ny arkivbetjentstilling, således at landsarkivet idag råder over en
kustode og 5 arkivbetjente.
Ved siden af det faste personale har landsarkivet haft mulighed for at
beskæftige midlertidige medarbejdere, hvoraf enkelte i realiteten har kun
net betragtes som faste medarbejdere. Man har således i årene efter 1966
fået henvist 1-2 revalidenter, et tilsvarende antal civile værnepligtige og fra
1975, da arbejdsløsheden for alvor satte ind, 4-5 arbejdsløse kontormed
hjælpere. Man kunne godt have opnået henvisning af et endnu større antal
midlertidige medarbejdere, men man har bevidst vist tilbageholdenhed
bl.a. for at undgå, at de faste medarbejderes tid i for høj grad blev beslag
lagt af vejledning og kontrol med den henviste arbejdskraft. Det kan i
denne forbindelse også nævnes, at landsarkivet gennem flere år har haft
rådighed over en bevilling på indtil ca. 30.000 kr. til timelønnet medhjælp.
Denne bevilling anvendes fortrinsvis til aflønning af studerende i kortere
eller længere tid. Sammenlagt har idag ca. 35-40 personer deres daglige
beskæftigelse i landsarkivet.
På personalefronten er dagens absolut vigtigste opgave at prøve på at
forsvare de nynormerede stillinger længst muligt. Forhåbentlig lykkes det
at komme gennem de magre år uden smertelige opofringer af fast persona
le. Arkivvæsenets erfaringer fra følgerne af nedskæringspolitikken i be
gyndelsen af 1920erne lever endnu stærkt i den ældre generations bevidst
hed.
Overtagelsen af de nye bygninger i forbindelse med den gennemførte
personaleforøgelse har muliggjort i større udstrækning end tidligere at
løse serviceopgaverne overfor henholdsvis administration og publikum.
Kravene har været stigende gennem de sidste år, og dette har fremtvunget
en nødvendig prioritering af arbejdsopgaverne. Der har ikke været mulig
hed for at tage alle udfordringer op på samme tid. Der har måttet vælges,
men når valget var truffet, har man til gengæld forsøgt at løse den valgte
opgave, inden man gik i gang med et nyt arbejde. På indsamlingsfronten
har man koncentreret sig om kommunale arkiver. Til gengæld har der
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ikke været kræfter til en indsamlingskampagne overfor privatarkiver.
Med hensyn til ordning og registrering af de modtagne arkivfonds har
man ligeledes samlet sig om arbejdet med udvalgte grupper, medens an
dre, og i og for sig ligeså påtrængende grupper, har måttet afvente bedre
tider. Man ville gerne have arrangeret en regelmæssig og udvidet kursus
virksomhed såvel for administrationens medarbejdere som for de mange
lokal- og slægtshistoriske grupper, der er skudt op i de seneste år. De
nødvendige ydre faciliteter råder man ganke vist over, men den nødvendi
ge arbejdskraft har ikke været forhånden. Man har til gengæld satset på en
ret omfattende og i og for sig succesrig udstillingsvirksomhed, der kun
krævede en koncentreret indsats af et fåtal af personale en enkelt gang om
året. De mange udstillinger har trukket en del folk til huse, og i forbindelse
med udstillingsbesøget er givet en vis orientering om landsarkivet og dets
samlinger. En sådan orientering er imidlertid ikke det samme som en
systematisk tilrettelagt og gennemført kursusvirksomhed.
Det er ikke muligt på dette sted at give en detaljeret redegørelse for alle
sider af landsarkivets virksomhed i det sidste tiår. Kun enkelte sider kan
og bør omtales.
Indenfor svensk arkivvæsen skelner man mellem arkivernes »feltarbej
de« og deres »depotarbejde«. Med feltarbejdet tænker man på arkivernes
praktiske medvirken ved arkivdannelse og arkivhenlæggelse. Man kon
trollerer nøje, at denne foregår i overensstemmelse med udfærdigelse af
gældende bestemmelser, og at de tilladte kassationer også virkelig gen
nemføres. Det er et udpræget opsøgende arbejde, der normalt medfører
mange og langvarige rejser. Det har i mange år været et absolut krav fra de
bevilgende svenske myndigheder, at arkivinstitutionerne skulle påtage sig
disse opgaver.
I modsætning til feltarbejdet står depotarbejdet, der foregår indenfor
arkivinstitutionens egne fire vægge, og som først og fremmest tager sigte
på at bearbejde det modtagne arkivmateriale og stille det til rådighed for
den historiske forskning. I Danmark står man absolut ikke afvisende
overfor feltarbejdet, og der er i de seneste år gjort en betydelig indsats både
med hensyn til udarbejdelse af moderne journalsystemer for større og
mindre administrative enheder, og vigtige kassationsproblemer står stadig
på dagsordenen. Man har imidlertid haft mulighed for i ikke ringe ud
strækning at fortsætte og videreudvikle det traditionelle depotarbejde, og
man må oprigtigt håbe, at der også i fremtiden vil være forståelse for
betydningen heraf. Skal der skiftes afgørende spor, skal der nok tænkes på
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en mere differentieret rekruttering af fremtidens arkivpersonale.
Med hensyn til det sjællandske landsarkivs arbejde siden 1966 har ho
vedvægten været lagt på depotarbejdet. Det betyder ikke, at man har
negligeret den anden side af arkivets virksomhed. Man har løst aktuelle
opgaver indenfor dette område, som er blevet forelagt til udtalelse og
afgørelse, men man har ikke selv i større udstrækning vist initiativ. Dette
har derimod været tilfældet med depotarbejdet, og det kan generelt siges,
at den daglige ledelse har forsøgt at koncentrere den til enhver tid til
rådighed stående arbejdskraft om løsningen af en række vigtige indre
opgaver, navnlig registreringsopgaver.
Med hensyn til registrering af de modtagne arkivalier har landsarkivet
meget at indhente. I den lange periode, hvor landsarkivet på grund af
pladsmangel ikke var istand til at modtage større afleveringer, kom mange
embedsarkivalier i uorden, og da man omkring 1960 påny kunne åbne for
afleveringer, formåede man ikke at gennemtvinge, at embederne inden
afleveringen skulle bringe materialet i anordningsmæssig stand. Man måt
te i vid udstrækning modtage materialet i den tilstand, hvori det nu engang
befandt sig. Først i de allerseneste år har det været muligt at få embederne
til at pakke og skilte det materiale, der skal aflevers, således at afleverin
gerne fremkommer i en mere sømmelig stand. Der er dog stadig et betyde
ligt efterslæb med hensyn til ordning og registrering af modtagne arkiva
lier, og der har måttet foretages en streng prioritering af registreringsop
gaverne.
Af store registreringsopgaver, som er gennemført i det sidste tiår, skal
først og fremmest nævnes hjemtagning og indholdsregistrering af kirke
bøger. Dette tidrøvende arbejde har i første række været en betydelig
håndsrækning til landsarkivets talrige slægtsforskere. Registreringen har
imidlertid også haft andre heldige følger. Antallet af ekspeditioner til
læsesalen har kunnet holdes nede og hermed også sliddet på de enkelte
protokoller.
En anden stor registreringsopgave, som er blevet afsluttet, er gennem
gangen af det meget omfattende arkivmateriale, som er modtaget fra
dommere og politimestre for tiden forud for retsreformens gennemførelse
i 1919. For visse embeders vedkommende er registreringen ført ud over
1919. Man skal have kendt den tilstand, hvori materialet befandt sig, før
dette arbejde blev sat i gang, for fuldt ud at forstå, hvilken arbejdsindsats
der her er udført. Efter at denne store opgave er løst, har man taget fat på
en systematisk nyregistrering af de gamle rådstuearkiver indtil 1868, sam
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tidig med at man har ordnet og nyregistreret alle modtagne købstadsarki
ver fra 1868 til ca. 1933 og sognerådsarkiver fra 1841-1933 (70).
Også andre, men mindre omfattende arkivfonds, har været genstand for
nyregistrering og fuldstændig ompakning. Det gælder fx. udskrivnings
kredsenes arkiver, fængselsarkiverne, de kgl. bygningsinspektørers afleve
ringer samt brandforsikringsarkivalier fra by og land indtil ca. 1872.
I ældre tid nøjedes man med at udarbejde seddelregistraturer. I 1964
udkom 1. bind af en ny type arkivregistraturer, nemlig de såkaldte »Fore
løbige arkivregistraturer«. Disse er alle duplikeret i A-4-format. De en
kelte registraturbind er desuden forsynet med trykt omslag og titelblad.
Som regel fastsættes oplaget til 400-450 eksemplarer, og et interesseret
publikum køber disse registraturbind. Siden 1964 har landarkivet udsendt
32 bd. »Foreløbige arkivregistraturer«, og flere er allerede udsolgt. Både
for landsarkivets personale og for publikum har det væsentlige fordele at
slippe for at arbejde med de gammeldags seddelregistraturer. Publikum
har desuden den fordel, at de hjemmefra kan forberede deres arkivbesøg,
og mere fjerntboende historikere kan på basis af de offentliggjorte regi
straturbind rekvirere arkivalier til udlån til en stedlig institution.
Man har imidlertid ikke nøjedes med alene at tilvejebringe en registra
tur. Man har samtidig udvidet en tidligere arkivargenerations indsats for
at belyse den administrationshistoriske udvikling. Det indgår som fast led
i udarbejdelsen af de moderne arkivregistraturer, at man udarbejder om
fattende administrationshistoriske oversigter med tilhørende fuldstændi
ge embedsetater. Forskningen får hermed et hjælpemiddel i hænde, der
letter adgangen til arkivmaterialet. Til flere af de udsendte bind er endvi
dere knyttet specialregistre.
Et register af en ganske særlig karakter må nævnes i denne sammen
hæng, nemlig Grethe Ilsøes publikation: Sjællands landstings panteprotokoller 1632-1761 (fra 1974), der indeholder en række indgangsregistre til et
betydningsfuldt historisk materiale. Dette register er udarbejdet ved hjælp
af den moderne edb-teknik. Indtil videre står dette arbejde som en enestå
ende publikation i dansk arkivvæsen.
I forbindelse med de foretagne nyregistreringer er der i henhold til givne
kassationsbemyndigelser foretaget omfattende kassationer og udtyndin
ger. Det sjællandske landsarkiv har i de sidste menneskealdre haft chefer,
der aktivt levede op til kravet om kassationer. Det gælder i høj grad Hans
Knudsen, men også hans efterfølgere Harald Hatt og dr. Gunnar Olsen.
Også under den nuværende landsarkivar er der blevet anvendt mange
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arbejdstimer på dette nødvendige, men ikke altid lige opløftende arbejde. I
henhold til den officielle kassationsstatistik er der i årene 1966-75 kasseret
2.075 m. Dette tal omfatter dog også kassationer foretaget ude ved embe
derne. I samme periode har landsarkivet haft en tilvækst på ca. 6.670 m.
Den nye praktisk indrettede læsesal må siges at have opfyldt de stillede
forventninger. Med sine 60 faste arbejdspladser har den altid kunnet
modtage de gæster, der ønskede at benytte den. Her som i andre arkivin
stitutioner har man i de seneste år måttet tage imod et stigende antal
besøgende. Medens besøgstallet i tiåret 1951-60 i gennemsnit var 4.936 pr.
år, lå det i tiåret 1961-70 på 6.359, og efter 1970 steg det yderligere. I 1975
registrerede man for første gang i institutionens historie gæst nr. 10.000.6
af de oprindelige 60 siddepladser er i de seneste år inddraget til brug for de
besøgende, der skal anvende mikrofilm i stedet for originalt arkivmateria
le. På de 6 arbejdspladser er opstillet 6 læseapparater til mikrofilm. Antal
let af normale arbejdspladser på læsesalen er hermed reduceret til 54, men
hidtil har det ikke voldt vanskeligheder.
I denne forbindelse kan det nævnes, at der i 1966 i nærhed aflæsesalen
blev indrettet to specielle forskerrum, monteret hver med 4 gode arbejds
pladser og fralægningsmuligheder. Efter ansøgning kan besøgende, der er
i gang med større videnskabelige undersøgelser, få tildelt en fast plads i
disse forskerrum. Skulle det engang i fremtiden gå således, at man ikke
kan skaffe plads til de besøgende på selve læsesalen, råder man altså over
en pladsreserve på 8 arbejdsborde.
Det har også vist sig at være en rigtig disposition, at man har fået en
både smuk og rummelig forhal med bekvem adgang til garderobe, toilet
ter, telefonautomat og en let tilgængelig information. Navnlig det daglige
publikum har haft glæde heraf og af de etablerede siddepladser i Forhallen.
Også den kombinerede foredrags- og udstillingssal er blevet flittigt benyt
tet. Der er i årenes løb blevet arrangeret et betydeligt antal arkivudstillin
ger, der er blevet set af mange mennesker. Landsarkivet har ikke ønsket at
have en permanent udstilling, men der er hvert år siden 1966 blevet etable
ret mindst en ny udstilling. Der er også blevet afholdt adskillige foredrag,
demonstrationer og kurser. Man har fulgt en liberal »udlånspolitik«, for
stået på den måde, at man vederlagsfrit har stillet salen til rådighed for
forskellige organisationer samt kulturelle og videnskabelige foreninger og
sammenslutninger. Hvad landsarkivet ikke selv formåede i eget regi at
udføre, har andre påtaget sig. Den dejlige sal har på ingen måde stået tom.
Foruden foredragssalen råder landsarkivet også over det såkaldte »kon-
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ferenceværelse«, der kan rumme 16-20 personer. Dette er i årenes løb
blevet anvendt til talrige mindre faglige møder og sammenkomster, og det
stilles også liberalt til rådighed for de universitetslærere, der ønsker at
undervise studenter i brug af arkivalier. Konferenceværelset er ligeledes
blevet anvendt til visse repræsentative formål. Når det drejer sig om at
modtage og beværte større forsamlinger anvendes enten personalets fro
koststue, der til nød kan tage 40-50 personer, eller forhallen og den tilstø
dende kontorkorridor.
Et væsentligt formål med nybygningen var at skaffe tilstrækkelige og
praktisk indrettede arbejdslokaler for personalet. Indtil videre har man
ikke haft større vanskeligheder med at anbringe personalet, og man har
faktisk kunnet tilstå flere medarbejdere eget arbejdsværelse, selv om man
ved planlægningen havde regnet med, at et antal kontorer skulle give plads
til to medarbejdere. Personalet har desuden adgang til egne toiletter og
garderober, en rummelig frokoststue og en udmærket gårdhave, der i
varme somre benyttes flittigt.
Ved nybygningen fik landsarkivet desuden rådighed over udmærkede
tekniske værksteder med tilhørende materialerum. Bogbinderi- og kon
serveringsværksted er indrettet i de to øverste etager af Nyt magasins
sydende, og de fik en sådan størrelse, at arbejdsstyrken kunne væsentligt
forøges. Værkstederne var fra starten vel udstyret med inventar, værktøj
og maskiner, og der har fundet en stadig fornyelse og udvidelse sted. På
konserveringsområdet er der i de seneste år sket en rivende udvikling. Nye
materialer er taget i brug, og en mere forfinet og effektiv konserveringsme
tode er bragt i anvendelse. Det var tilsigtet ved indretningen af konserve
ringsværkstedet, at det specielt skulle beskæftige sig med behandling af
arkivmateriale i stort format: kort og tegninger. På dette område er der i
de forløbne år blevet gjort en betydelig indsats, og landarkivets konserve
ringsværksted må på dette specielle område karakteriseres som førende i
Norden.
En nyskabelse var etablering af et fotografisk atelier med tilhørende to
mørkekamre. Det nye atelier blev taget i brug i 1967. Da man planlagde
dette atelier, var man ikke helt klar over, hvilke opgaver, der skulle løses,
og det indkøbte tekniske udstyr svarede ikke helt til forventningerne. En
væsentlig forbedring indtraf i 1970, da man fik indkøbt et moderne mikro
filmkamera af mærket Zeis. Det fotografiske atelier har i første række
arbejdet for landsarkivet og bl.a. udført store sikkerhedsfotograferinger.
Også til det fotografiske atelier er der fra tid til anden indkøbt supplerende
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inventar og apparatur, således at man nu kan løse mange af de forskellige
fotografiske opgaver, som mellem år og dag forekommer i et arkivatelier.
Foruden det fotografiske atelier har landsarkivet siden okt. 1966 haft
rådighed over et moderne kopieringsappart (model Rank Xerox), der
ligeledes har udført betydelige »sikkerhedsfotograferinger« for landsar
kivets regning. Apparatet har været opstillet i et af hjørneværelserne i den
Nyropske arkivbygning.
Til afslutning skal gøres nogle bemærkninger om landsarkivets maga
sinforhold. Den oprindelige Nyropske magasinbygning fra 1893 står fort
sat i det væsentlige, som Martin Nyrop afleverede den. Bygningen er
imidlertid blevet brandsikret på forskellig vis, den elektriske installation
er moderniseret og udbedret, og det samme gælder lynaflederanlægget.
Endvidere er der installeret en hydraulisk elevator, der både kan anvendes
til arkivalie- og persontrafik. Den øverste etage, der rummer ca. 4.000
hyldemetre, er midlertidigt overladt rigsarkivet, og betegnes af dette i
daglig tale som »Nørrebromagasinet«. Landsarkivet har kun rådighed
over de to nederste etager, der først og fremmest er taget i brug til opstil
ling af de arkivalier, der er de mest benyttede på læsesalen. Desuden
anvendes Nyropmagasinet til opstilling af arkivalier i stort format. Der er
etableret direkte adgang fra læsesalen til det Nyropske magasin, og det
sparer megen tid i det daglige ekspeditionsarbejde. Der blev i 1966 installe
ret en rørpostforbindelse mellem læsesalens inspektionsskranke og hjør
neværelset på mellemetagen i den Nyropske bygning, idet man regnede
med at kunne nedsætte antallet af det ekspederende personales daglige
ture mellem læsesal og magasin. Man har imidlertid ikke ønsket at benytte
sig af denne installation.
Ved opførelsen af det nye magasin langs med Hiort Lorenzensgade fik
man den længe og hårdt tiltrængte magasinudvidelse. Det nye magasin
kan modtage ca. 42.000 m. arkivalier fordelt på 6 etager, hvoraf de to er
underjordiske. Rigsarkivet har indtil videre rådighed over det meste af
øverste etage, ca. 4-5.000 m. Landsarkivet har taget de øvrige 5 etager i
brug, idet der dog i nederste etage er reserveret 3 fulde sektioner eller godt
2.000 m. til eventuel evakuering i en krigssituation.
Det nye magasin er monteret med compaktusreoler (System Ingold).
Dette reolsystem har nu været i praktisk brug i henved 10 år og må siges at
have opfyldt de stillede forventninger. Gulvet i visse sektioner har ganske
vist givet sig, således at det har været nødvendigt at montere stoppeklod
ser, men det volder ingen gene i daglig brug. Da magasinbygningen er
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vinduesløs, er der installeret et kompliceret, fuldautomatisk opvarm
nings- og ventilationssystem. Der har af og til været mindre driftsforstyr
relser og uregelmæssigheder, men hermed deler landsarkivet skæbne med
andre arkivinstitutioner, der har tilsvarende anlæg. Det koster mange
penge at holde dette anlæg og de mange compaktusreoler i forsvarlig drift,
men det vil ikke kunne betale sig at slække på den nødvendige service.
Da landsarkivet i 1966-67 tog det nye magasin i brug, kunne man for
første gang i mange år foretage en systematisk opstilling af de mange
arkivfonds, og der var så megen plads til rådighed, at man kunne tage
højde for kommende afleveringer. Visse justeringer har fra tid til anden
måttet gennemføres, men stort set vil landsarkivet endnu mange år frem
over være forskånet for ustandselige omflytninger for at skaffe plads. I det
gamle magasin var arkivpakkerne anbragt vandret, og pakkerne lå oven
på hinanden. Skiltet var anbragt på den udadvendende kortside. I de nye
compaktusreoler blev pakkerne stillet på højkant, og der forestod et lang
varigt og kedsommeligt arbejde med at flytte skiltene. Operation »vende
skilte« er nu i det væsentlige afsluttet. I de seneste år er man begyndt at
ompakke arkivmaterialet i moderne arkivæsker. De fylder ganske vist
mere end de gammeldags pakker, og man kan heller ikke udnytte øverste
hylde 100%. Trods denne gene er der dog forbundet så mange fordele også konserveringsmæssigt - med de nye æsker, at man formodentlig
efterhånden vil få samtlige arkivalierækker ompakket. Landsarkivet har
nu gennem flere år drevet en særlig »ompakningsafdeling«, der er vel
udstyret med mange tekniske hjælpemidler, således at ompakning og
skiltning af pakker og protokoller kan gå rask fra hånden. Denne specielle
afdeling varetager ligeledes modtagelsen af nyt arkivmateriale og dettes
opstilling i magasinet. Man har haft megen glæde af det rummelige mod
tagelsesrum med tilhørende bekvemt beliggende magasinrum for kassabilia, og det er ligeledes en stor fordel, at det nye magasin er udstyret med
to elevatorer, en i hver ende af bygningen.
Under forudsætning af, at rigsarkivet rømmer de to arkivetager, som
man i øjeblikket har rådighed over, engang i midten af 1980erne, skulle
der ikke opstå generende pladsproblemer i de første 10-20 år. Forskellige
forhold har medført, at landsarkivet fra flere myndigheder har modtaget
betydelige mængder af arkivmateriale, som ikke har opnået den normalt
fastsatte aldersgrænse på 30 år, og dette materiale er der altså allerede
skaffet plads til. Efter en fornylig foretagen beregning af, hvad det kom
munale arkivmateriale indtil 1970 (amtsrådsarkiver, købstadsarkiver og
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sognerådsarkiver) vil fylde, skulle der også være mulighed for at tage imod
dettte alt under forudsætning af, at man får effektueret bestemmelserne i
det udarbejdede kassationsreglement for kommunale arkiver. Fuld vished
for, hvorledes fremtiden vil forme sig, kan ingen have. Ved indgangen til
den nye periode, der tager sin begyndelse efter nytår 1977, er der dog
grund til at udtrykke en vis optimisme. De ydre rammer er bragt i orden,
og når man om forhåbentlig ikke altfor mange år har lagt den nuværende
vanskelige bevillingssituation bag sig, skulle alle forudsætninger være til
stede for en naturlig udvidelse af landsarkivets traditionelle servicefunk
tioner såvel overfor administrationen som overfor den historiske forsk
ning.

Arkiver af offentlig proveniens

STIFTSØVRIGHEDS- OG
KIRKEINSPEKTIONSARKIVER M.M.

Indtil 1. dec. 1922 omfattede Sjællands stift foruden hele Sjælland Born
holm, Færøerne og Grønland. Sammen med stiftamtmanden i Køben
havn besørgede biskoppen de såkaldte stiftsøvrighedsforretninger. Under
stiftsøvrigheden sorterede stiftsskriveren, der dels administrerede fælles
skabet mellem de såkaldte kgl. sjællandske landsbykirker (ophævet ved
kgl. res. 28/4 1950), dels var værge for Roskilde domkirkes gods og førte
tilsyn med de kgl. kapeller. Disse funktioner overtoges i 1975 af menig
hedsrådet for Roskilde domkirke, og stillingen som stiftsskriver ophæve
des. Foruden stiftsskriveren sorterede en særlig stiftskasserer under stifts
øvrigheden.
Fra l.dec. 1922 udskiltes provstierne i GI. Roskilde amt, Holbæk, Sorø
og Præstø amter og henlagdes under et nyoprettet Roskilde stift, og stift
amtmanden i København varetog herefter sammen med Roskilde biskop
stiftsøvrighedsforretningerne i det nye stift. Det samme var tilfældet, da
man fra l.jan . 1961 foretog en deling af Københavns stift og henlagde en
række provstier til et nyoprettet bispeembede i Helsingør. For alle 3 stifter
findes en fælles stiftskasserer.
Færøerne og Grønland henhører stadig under Københavns biskop. På
Færøerne er der ved lov nr. 48 af 25/2 1968 oprettet et embede som
vicebiskop, og denne embedsmand varetager bl.a. provsteforretningerne
(se også kirkeministeriets bkg. af 31. maj 1963). På Grønland oprettedes
ved lov nr. 210 af 3. juni 1967 et embede som landsprovst.

Sjællands stiftsøvrighed indtil 1922
Københavns stiftsøvrighed 1922-75
Over arkivet findes en håndskrevet folioregistrant på læsesalen (nr. b 2).
For de senest afleverede sager se afleveringsdesignationerne.
Arkivet indeholder bl.a. arkivregistraturer 1751-1820, kopibøger over
udgåede sager (kommunekopibøger) 1735-1812 (div.år), koncepter til
kommuneprotokoller 1808-20, reskripter og kollegialbreve 1807-20,
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stiftsøvrighedsjournaler 1759-1810 (div. år), kommunesager (alm. jour
nalsager, ordnet topografisk) 1585-1820, kopibøger og journaler med
tilhørende sager 1820-1940, henlagte kommunesager 1820-50, indberet
ninger om offentlige stiftelser, legater o.lign. 1793-1831, »Landebog« for
Sjællands stift 1567, Sjællands stiftsbog 1567, Ny stiftsbog nr. I-1X med
bilag 1804, div. breve vedr. kirker, stiftelser, skoler m.m. 1493-1840, tien
deforeninger og -kendelser, ordnet amtsvis 1796-1858, kapitalregnskaber
vedr. sognekald, kirker, skoler m.m. 1814-79, decisionsprotokoller 173867, antegnelser og projectdecisioner til kirkeregnskaberne 1836-72, sjæl
landske købstadskirkers regnskaber 1603-1883 (div.år), de sjællandske
stiftslandsbykirkers regnskaber 1737-1883 (div.år), div. sjællandske og
mønske kirkeregnskaber 1737-1883 (div. år), bornholmske kirkers regn
skaber 1748-1889, færøske kirkers regnskaber 1751-1839, skoleregnska
ber (latinske skoler) 1639-1807, regnskaber for hospitaler, stiftelser og
legater 1582-1891 (div.år), fattigvæsensregnskaber 1733-1850 (div.år) og
Sjællands stifts biblioteks regnskaber 1818-75.
Af de senest modtagne afleveringer skal nævnes: journalsager E 190839, joumalsager F 1899-1939, kommissionsprotokoller for tiendeafløs
ningen 1904-33, sager vedr. grundbyrder og recognitioner ca. 1919-40,
præsteembedernes jordrentesager indtil 1967, kirkekassernes overslag
193146, sager vedr. præstegårde 1920-40 og overslag vedr. præstelønningskasserne 1924-42.
Bornholms kirkekommission
Bornholms kirkekommission, der bestod af amtmanden og provsten
(erne) på Bornholm, førte under den sjællandske stiftsøvrighed det spe
cielle tilsyn med de bornholmske kirkers økonomi. Arkivet dækker perio
den 1851-1916.
Den ovenfor omtalte folioregistratur nr. b 2, der står på læsesalen,
indeholder s. 144-46 en registratur over kirkekommissionens arkiv.
Arkivet ineholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1874-1916, brevregi
stranter 1868-1916, sager vedr. de enkelte sognekald 1851-1906 samt div.
sager 1857-1907.

Det sjællandske stiftsskriverembede
Under dette embede, der sorterede under den sjællandske stiftsøvrighed,
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var dels henlagt de såkaldte stiftslandsbykirker i Sjællands stift (senere
Københavns og Roskilde stifter) dels hvervet som værge for Roskilde
domkirkes gods og tilsynsførende med de kgl. gravkapeller. I realiteten
nedlagdes embedet i 1949, da kirkerne overgik til selveje. I 1975 overtog
menighedsrådet ved Roskilde domkirke de øvrige hverv, der havde været
varetaget af den tidligere stiftsskriver.
1 arkivet findes arkivalier vedr. følgende kirker: Benløse, Egebjerg,
Gadstrup, Græsted, Helsinge, Himmelev, Højby, Ishøj, Lille Lyndby,
Pedersborg, Rerslev, Roskilde Vor Frue, Stenløse, Skt. Jørgensbjerg,
Tjæreby, Torslundemagle, Tveje-Merløse og Vindinge.
Der findes ingen registratur over arkivet, og man henvises til at benytte
afleveringsdesignationerne.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager fra ca.
1608-1949. Endvidere er modtaget fæsteprotokoller 1691-1925, fæste
breve 1735-60 og skifteprotokoller 1714-1850 vedr. Roskilde domkirkes,
Roskilde Jomfruklosters og Duebrødre Klosters gods.
1 samlingen af skifteregistre til de sjællandske godsarkivers skifteproto
koller findes registre til Roskilde domkirkes gods 1714-50, til Roskilde
Jomfruklosters gods 1763-75 og 1841-50 og til Duebrødre Klosters gods
1714-1850.

Roskilde stiftsøvrighed
Fra dette embede er modtaget arkivalier fra perioden 1922-60, dog indgår
adskillige ældre sager i dette arkiv, som i sin tid er modtaget fra den
sjællandske stiftsøvrighed. Arkivet er endnu ikke registreret, og man hen
vises til at benytte afleveringsdesignationerne.
Arkivet indeholder bl.a. brevbøger 1922-56, alm. brevnummersager
1923-59, journaler 1923-57, sager vedr. præsteembeder 1922-60 (henlagt
alfabetisk efter sognekald. Heri også sager ældre end 1922), kirkesager
ældre end 1922, kirkesager 1922-60 (landsbykirker og købstadskirker er
holdt i adskilte grupper, iøvrigt er sagerne henlagt alfabetisk efter kirker),
sager vedr. filialkirker, midlertidige kirker o.lign. 1922-60 og præsteembe
dernes jordrentesager indtil 1967.
Arkivet indeholder desuden sager vedr. Slagelse Gammel ogNy Kloster
1865-1959, do. vedr. Duebrødre Kloster 1896-1960, do. vedr. Søren Ol
sens hospital 1923-60 og Meyercrones stiftelse 1865-1960.
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Helsingør stiftsøvrighed
Fra dette arkiv er indtil videre kun modtaget præsteembedernes jordrente
sager indtil 1967.

Lolland-Falsters stiftsøvrighed
Arkivalier fra dette embede må søges i bispearkivet. Arkivet indeholder
iøvrigt præsteembedernes jordrentesager indtil 1967.

Kirkeinspektionsarkiver
Fra de under landsarkivets område hørende kirkeinspektioner er modta
get et omfattende materiale hovedsagelig bestående af regnskabsbøger.
Fra visse købstadsmenigheder foreligger ligeledes korrespondancesager
og sager vedr. skole- og fattigvæsenet.
Over det modtagne materiale findes en håndskrevet folioregistratur på
læsesalen (nr. b.7). Over arkiverne fra Holmens kirke og St. Petri kirke i
København findes desuden udførlige seddelregistraturer på læsesalen.
Sidehenvisningerne i det flg. gælder registratur nr. b.7.

Oversigt
De kgl. sjællandske landsbykirker, s. 1-37.
Der er modtaget materiale fra 83 kirker. Materialet består af regnskabs
protokoller, der har været i lensmændenes, senere stiftsskrivernes besid
delse. De ældste regnskabsbøger stammer fra slutningen af 1500-tallet,
medens hovedmaterialet stammer fra 16 og 1700-tallet. Enkelte protokol
ler fortsætter ind i 1800-talet.
De kgl. mønske landsbykirker, s. 39-40.
Der er modtaget materiale fra 6 kirker fra 1728-70.
Store Magleby, s. 41.
Regnskabsbog for Hollænderbyens kirke 1771-1850.
Lundforlund kirke, s. 41.
Indfriede aktier i Lundforlund kirke 1875-98.
Købstadkirkerne på Sjælland og Møn udenfor København, s. 42-95.
Der er modtaget materiale fra 20 kirker. De ældste regnskaber går
tilbage til 1500-tallet, men hovedmaterialet stammer fra 16-1800-tallet.
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Der er dog også modtaget visse protokoller og sager fra tiden efter år 1900
(indtil 1929).
Københavns kirker og dertil hørende institutioner, s. 96-112.
Det mest omfattende materiale stammer fra flg. kirker: Holmens, Gar
nisons, Frederiks tyske kirke på Christianshavn og St. Petri tyske kirke.
Endvidere er modtaget materiale fra Helligåndskirken og fra Vor Frue
kirke samt den fransk reformerte kirke.
Lolland-Falsters landsbykirker, s. 118-22.
Der er modtaget materiale fra 22 kirker. Materialet stammer hovedsa
gelig fra 1600-tallet.
Lolland-Falsters købstadkirker, s. 123-36.
Der er modtaget materiale fra 7 kirker. Bortset fra en en,kelt protokol
stammer det meste materiale fra 16- og 1700-tallet. Dog findes der enkelte
protokoller indtil 1916.
Bornholmske landsbykirker, s. 138-43.
Der er modtaget materiale fra 14 kirker. Materialet stammer hovedsa
gelig fra 16- og 1700-talet, men der findes enkelte protokoller fra 1800tallet (ca. 1890).
Bornholmske købstadkirker, s. 145-51.
Der er modtaget materiale fra 5 kirker. Materialet omfatter både regn
skabsprotokoller og korrespondancesager fra ca. 1684-1959.
Færøerne og Dansk Vestindien, s. 153-55.
Der findes en enkelt regnskabsprotokol vedr. flere færøske kirkesogne
1694-1789 samt materiale fra Frederikskirken på St. Thomas 1854-92.

KIRKELIGE ARKIVER

I forbindelse med ordnings- og registreringsarbejderer der gennem tider
ne gjort adskillige optegnelser af administrationshistorisk karakter vedr.
de til enhver tid eksisterende gejstlige administrationsenheder (stifter,
provstier og sognekald). 1 1962-63 udarbejdedes en samlet oversigt over
dette materiale, idet man samtidig foretog en systematisk gennemgang af
lov- og reskriptsamlingerne fra 1660-1963. Der udarbejdedes herefter en
samlet maskinskrevet oversigt i 3 eksemplarer. Oversigten gav en redegø
relse for den kirkelige administrative inddeling pr. 1. jan. 1963. Interesse
rede forskere kan benytte det på læsesalen opstillede eksemplar.
I de af landsarkivet i årene 1968-74 udgivne stencilerede registraturer
over det bevarede kirkebogsmateriale finder man i den almindelige indled
ning til de enkelte bind en summarisk redegørelse for stifters og provstiers
udviklingshistorie, ført frem til det tidspunkt, hvor de enkelte bind blev
udsendt. Som indledning til hvert enkelt sogns kirkebøger findes desuden
en oversigt over sognets geografiske udstrækning til forskellig tid, og
oplysninger om sognets oprettelse, eventuel nedlæggelse og henvisning til
eventuelle annekssogne. Også denne oversigt er ført å jour indtil udgivel
sestidspunktet.

Bispearkiver

Sjællands stift indtil 1922. Københavns stift 1922-76. Om stiftets geografi
ske udstrækning indtil oprettelsen af Helsingør stift pr. 1. jan. 1961 se
foran s. 30. Ved kgl. resolution af 24. juni 1970 tilbageførtes fra 1. april
1971 de hidtil under Helsingør stift hørende provstier: Københavns nord
vestre provsti og Bispebjerg provsti, Under Københavns stift hører idag
følgende provstier: Vor Frue, Nordøstre, Holmens, Søndre, Vestre, Nord
vestre, Bispebjerg, Frederiksberg samt Bornholms vestre og østre provsti.
Under Københavns stift hører endelig en række præster ved hospitaler,
stiftelser o.lign., sømandspræster i udlandet og præster ved danske evan
geliske menigheder i udlandet. Endelig er også gejstligheden på Færøerne
og i Grønland henlagt under biskoppen i København.
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Over arkivet findes en håndskreven folioregistratur (nr. b 1) på læsesa
len. løvrigt henvises til afleveringsdesignationerne.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger over udgående sager 1728-1820
(breve og erklæringer fra både biskop og stiftsøvrighed), erklæringsproto
koller 1783-1812 (både biskoppens og stiftsøvrighedens), konceptbreve
1808-20, journaler 1784-1820, indkomne sager, ordnet topografisk efter
herreder (særlig gruppe for København) 1691-1820, sager vedr. de lærde
skoler og det danske skolevæsen 1582-1820, provstebreve, indberetninger,
m.m., ordnet provstivis 1690-1820 og diverse dokumenter 1600-1820. Fra
perioden 1821-1922 findes journaler, kopibøger med tilhørende sager.
Desuden indeholder arkivet indberetninger og svar på cirkulærer 17291902, optegnelses- og visitatsbøger 1725-1859, vitæ candidatorum 17281856, herredsbøger 1647-1738, div. kommissionssager 1691-1849, acta
synodalia 1540-1790, landemodeakter 1738-1858, præsteenkekassesager
(revideret af landemodet) 1676-1825, dømmende kommissioners akter
1768-83, korrespondance- og regnskabssager vedr. de under biskoppens
bestyrelse stående legater og stiftelser 1780-1885, regnskabsekstrakter for
rytterdistrikternes kirker 1721-76, Vor Frue skoles regnskaber 1577-1628,
Sjællands stifts gejstlige assuranceforeninger 1739-1859, præteenkekassens arkiv 1816-1959, herunder afskrift af fundatser 1817-53 og kopibog
over kaldsbreve 1847-59, litteraria 1725-1815, sager vedr. gejstlig veltalen
hed 1706-1818 samt div. sager 1690-1866.
Roskilde stift. Om stiftets oprettelse se s. 30.
Arkivet er endnu ikke registreret, men der henvises til afleveringsdesig
nationerne.
Arkivet indeholder bl.a. brevbøger og journaler 1922-59, sager vedr. de
enkelte sognekald indtil 1960 (heri også ældre sager fra det sjællandske
bispearkiv. Sagerne er henlagt alfabetisk efter sognenes navne), div. sager
sagligt ordnet ca. 1922-60 (se afleveringsdesignationen) og div. legatsager
ca. 1873-1960.
Helsingør stift. Om stiftets oprettelse se foran s. 30.
Fra dette embede er endnu ikke modtaget afleveringer.
Lolland-Falsters stift. Indtil 1803 udgjorde Lolland-Falster en del af Fyns
stift. Ved kgl. res. af 21. juni 1799 blev det betemt, at Lolland-Falster ved
embedsledighed skulle oprettes som selvstændigt stift. Dette skete fra
nytår 1804.
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Af Fyns stifts arkiv, der beror i landsarkivet i Odense, er udskilt sager
vedr. Lolland-Falster , og disse sager er opstillet som indledning til det
egentlige stiftsarkiv. Over samtlige modtagne arkivalier vedr. LollandFalsters stift findes en håndskreven folioregistrant (nr. b 3) på læsesalen.
Fra perioden indtil 1804 indeholder arkivet bl.a. reskripter og kollegial
breve 1717-1803, kgl. bevillinger 1719-1801 (div. år), jordebøger, herreds
bøger og dokumenter vedr. gejstlighedens og kirkernes indtægter 15681703, dokumenter og breve for hele stiftet 1579-1762, do.do. for købstæ
derne 1574-1761, do.do. for herrederne 1464-1762, kopibøger 1790-1803,
stiftsbreve 1763-1803, kirkeregnskaber for Lolland-Falster 1694-1721,
regnskaber for købstadkirkerne 1702-90, skoleregnskaber 1684-1789 samt
hospitals- og fattigregnskaber 1717-90.
Fra perioden efter 1804 indeholder arkivet bl.a. kommunekopibøger
(stiftamtmandens kopibøger for stiftsøvrighedssager) 1805-50, erklæ
rings- og resolutionsprotokoller samt kollegiejournaler (såvel biskopssom stiftsøvrighedssager) 1804 44, forordninger, reskripter og kollegial
breve 180444, kommunejournaler (stiftamtmandens) 1805-38, stiftsjour
naler for biskoppen 180443, indkomne sager, sagligt ordnede 180448,
stiftamtmandsbreve 181443, stiftsbreve 180444, indberetninger 1804-43,
tiendesager 1804-72, visitatsprotokoller 1805-77, købstadkirkeregnskaber
1811-74, hospitalsregnskaber 1808-79, fattigregnskaber 1813-58 samt lan
demodesager 1724-1821.
Fra perioden efter 1844 indeholder arkivet iøvrigt: journaler 1844-1920,
do. over stiftsbreve 1844-1917, ekspeditionsprotokoller (både biskoppens
og stiftsøvrighedens breve) 1844-1914, indkomne sager fra landdistrikter
ne 1845-1919, do. fra købstæderne 1845-1921, udenstiftsbreve 1847-87,
landemodeprotokoller og do. sager 1822-1920.
Provstearkiver

Over de modtagne provstearkiver findes håndskrevne folioregistraturer
på læsesalen. Provstiarkiverne fra det gamle sjællandske stift (de nuvæ
rende Københavns, Roskilde og Helsingør stifter) er registreret i registra
tur nr. b 4 og provstiarkiverne fra Lolland-Falsters stift i registratur nr. b
3. Sidehenvisningerne i det flg. gælder disse registraturer. Over en del af de
i provstearkiverne eksisterende skifteprotokoller er fra tid til anden udar
bejdet alfabetiske registre, der ligeledes er opstillet på læsesalen. Der
redegøres nærmere for disse under de respektive embeder.
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Københavns stift
Fra følgende under Københavns stift hørende provstier er endnu ikke
modtaget materiale: Nørre, Nordøstre, Søndre, Vestre, Frederiksberg,
Nordvestre og Bispebjerg.
Vor Frue Provsti, se nr. b 4. s. 30-59.
Indtil 1800 var Sjællands stiftsprovst foruden at være provst for Køben
havns Vor Frue provsti tillige provst for Sokkelund herred med Amager.
Ved kgl. res. af 18/4 1899 oprettedes et embede som 2. stiftsprovst for
Sjællands stift, og dette embede forenedes indtil videre med Store Heddin
ge sognekald. Det ældre provstearkiv brændte i 1807.
Arkivet indeholder bl.a. journal over afsendte embedsskrivelser 180738, journaler 1845-85, kopibøger 1845-91, embedskorrespondance 186691, kirkeinspektionssager 1867-80 og regnskabssager 1871-90.
Holmens provsti, se nr. b 4 s. 60-66.
Fra 1804-09 lå Amagerland under Holmens provsti.
Arkivet indeholder bl.a. indkomne breve 1623-1818 og 1840-67 samt
indkomne breve vedr. Amager 1805-09 og div. sager 1798-1840.
Bornholms provsti indtil 1909, se nr. b. 4 s. 507-15.
Fra 1/7 1909 deltes provstiet i Bornholms vestre og østre provsti.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1786-1807, auktionsprotokol
1782-1806, brevregistranter 1868-1903, kopibog 1871-1905,div. sagersagligt ordnede 1822-1905, præstekaldsbog 1848-1908 samt provstiets regn
skabsbøger 1872-1907, valg til det kirkelige udvalg 1904, korrespondance
sager vedr. præsteembeder, præstegårde og valgmenigheder indtil 1904
samt omgangsbreve 1951-54.
Bornholms vestre provsti, se nr. b 4 s. 519-21.
Provstiet blev oprettet fra 1/7 1909 i henhold til kgl. res. 26/6
Arkivet indeholder bl.a. journal 1904-17 med tilhørendesager
brevregistrant 1907-31 og sager vedr. bispevisitatser 1911-24.
Bornholms østre provsti, se nr. b. 4 s. 523.
Provstiet blev oprettet fra 1/7 1909 i henhold til kgl. res. 26/6
Arkivet indeholder bl.a. journal 1909-24 med tilhørende sager
indkomne breve 1910-16 og valgbog for østre provsti 1921.

1909.
1909-16,

1909.
1909-13,
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Helsingør stift
Sokkelund herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4 s. 72-73.
Indtil 1800 var Sjællands stiftsprovst samtidig herredsprovst for Sokke
lund herred, men fra 1800-08 havde herredet sin egen provst, og i 1808
indgik provstiet i det nyoprettede Københavns amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1780-1806 (med nyt register)
auktionsprotokol 1768-1806, embedsbog 1768-92, indkomne breve 17621807 og acta synodalia 1800-07.
Smørum herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4 s. 76-77.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Københavns amtsprovsti (se det
te).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1685-1736, skifteprotokoller
1676-1808 (med nye registre), auktionsprotokoller 1697-1808, indkomne
breve 1782-1807, acta synodalia 1775-1807 samt embedsbog og synsproto
kol 1799-1839.
Københavns amtsprovsti 1808-24, se nr. b. 4, s. 80.
Provstiet oprettedes i 1808 ved sammenlægning af Sokkelund og Smørum
herreders provstier. I henhold til kgl. res. af 17/7 1822 afløstes amtsprovste af distriktsprovster, og decudnævntes i 1824 en distriktsprovst for
Sokkelund og Smørum herreders provsti.
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1818, indkomne breve og cirku
lærer 1808-24 og acta synodalia 1808-22.
Sokkelund og Smørum herreders provsti 1824-1913, se nr. b. 4, s. 83-86.
I 1913 deltes provstiet i Sokkelund og Smørum herreds provstier (se dis
se).
Arkivet indeholder bl.a. præstekaldsbog 1844-79, kopibøger 1833-82,
journaler 1833-36 og 1864-83, indkomne sager 1825-82, præsteko'nventets
forhandlingsprotokoller 1842-82, synsprotokoller 1840-79, skoledirek
tionssager 1884-1913 og div. fattigregnskaber 1834-39.
Sokkelund herreds provsti 1913-52, se nr. b. 4, s. 97.
I 1952 deltes Sokkelund herreds provsti i henhold til kgl. res. 5/4 1952 i
Sokkelund herreds østre og vestre provsti. Fra disse provstier er endnu
ikke modtaget arkivmateriale. I 1971 deltes Sokkelund vestre provsti i
Rødovre-Hvidovre provsti og Gladsakse-Herlev provsti, og det tidligere
østre provsti deltes i Gentofte og Kongens Lyngby provstier. Fra disse
embeder er heller ikke modtaget arkivafleveringer.
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Arkivet indeholder bl.a. journal for skoledirektionen 1927-35,journali
serede skoledirektionssager 1913-35 ogdiv. skoledirektionssager 1918-33.

Smørum herreds provsti 1913-71, se nr. b. 4, s. 103-04.
I 1971 deltes provstiet i Glostrup-Høje Tåstrup provsti og Ballerup-Værløse provsti. Fra disse embeder er ikke modtaget arkivafleveringer.
Arkivet indeholder bl.a. protokol over skolevisitatser 1913-33, do. vedr.
skolelærerembeders besættelse 1913-23, journaler for skoledirektionen
med tilhørende sager 1913-35 samt tegninger og beskrivelser af skolebyg
ninger og skoleplaner 1900-30.
Lynge-Kronborg herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 169-71.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1661-1812 (med nye registre),
auktionsprotokoller 1691-1808, provstebog 1680-1775, acta synodalia
1738-51, korrespondancesager 1723-1808 samt regnskabs- og skiftesager
1789-1808.
Lynge-Frederiksborg herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 175.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a skifteprotokol 1791-1817 (med nyt register),
auktionsprotokol 1798-1813 og indkomne breve 1736^11.
Ølstykke herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 179-80.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1684-1788, skifteprotokoller
1679-1811, auktionsprotokoller 1685-1808, korrespondanceprotokoller
1785-1808 og indkomne sager 1787-1808.
Horns herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 183-84.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1709-92, skifteprotokoller
1735-1808 (med registre), auktionsprotokol 1791-1808 og fattigkassepro
tokol 1766-1801.
se nr. b. 4, s. 187-88.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti (se
dette).
H o lb o h e r re d s p r o v s ti in d til 1808,
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Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1754-1803, auktions- og skifte
protokol 1750-1819, skifteprotokol 1800-20 (med nyt register), herreds
bog 1647-1708 og fattigprotokol 1734-69.

Strø herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 191.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1761-1810, auktionsprotokol
1796-181 1 og skoleplaner 1808.
Frederiksborg amtsprovsti 1808-24, se nr. b. 4, s. 195-96.
Provstiet oprettedes 1808 ved sammenlægning af de tidligere eksisterende
herredsprovstier: Lynge-Kronborg, Lynge-Frederiksborg, Ølstykke,
Horns, Holbo og Strø. Ved kgl. res. 21/8 1824 deltes provstiet i 3 nye
distriktsprovstier, nemlig Lynge-Kronborg herreds provsti, Lynge-Fre
deriksborg, Ølstykke og Horns herreders provsti og Holbo-Strø herreders
provsti (se disse).
Arkivet indeholder bl.a. korrespondancesager 1811-24, Horns herreds
indkomne sager 1811-24, expensesager 1811-21 og div. skolesager 181224.
Lynge-Kronborg herreds provsti 1824-1960, se nr. b. 4, s. 199-202.
Oprettet ved kgl.res.21/8 1824. Provstiet deltes fra 1/1 1961 ¡henhold til
kgl. res. 24/12 1960 i to nye provstier, kaldet henholdsvis Helsingør køb
stads provsti (fra 1/5 1971 omdøbt til Helsingør domprovsti) og Fredens
borg provsti. Fra disse to nye provstier er endnu ikke modtaget afleverin
ger.
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1824-29 og 1845-91 (delvis med regi
stre), protokol for modtagne og afsendte breve 1840-44, kopibøger 184496, korrespondancesager 1824-1933, skoleregnskaber 1824^41, fattigregn
skaber 1833-39, visitatsprotokol 1868-1922, eksamens- og skolebørnsli
ster 1824-68 (div. år), skoleplaner 1814-1922 og skoledirektionens korres
pondancesager 1919-32.
Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns herreders provsti 1824-1970, se
nr. b. 4, s. 209-14.
Fra 1971 benævnes provstiet Frederiksborg provsti, og det er senere blevet
delt i to provstier, nemlig Hillerød provsti og Frederikssund provsti. Fra
disse to nye provstier er endnu ikke modtaget afleveringer.
Arkivet indeholer bl.a. kopibog 1851-61,journaler 1831-58, korresponditncesager 1839-63 (div. år), synsprotokoller 1831-62, skolesager, ordnet
topografisk 1825-67 samt varia 1831-62.
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Holbo-Slrø herreders provsti 1824-1971, se nr. b. 4, s. 219-21.
Fra 1972 benævnes provstiet Frederiksværk provsti.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1858-80, journaler 1861-1903, ind
komne breve 1864-1910, præstekaldsbog 1859-1904, synsprotokoller
1864-99 og regnskabsbøger for skolelærerhjælpekassen 1824-56.

Roskilde stift
Sømme herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 115-16.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1689-1971 (med nye registre),
overformynderiprotokol 1752-91, auktionsprotokol 1687-1744 og div.
dokumenter 1683-1815.
Voldborg herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 119-20.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se dette).
Arkivet ineholder bl.a. skifteprotokol 1724-85, originale skiftebreve
1799-1804, auktionsprotokol 1750-1816, korrespondancesager 1771-1822
og sager vedr. skolevæsenet 1740-1817.
Tune herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 123-24.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1673-1761 og skifteprotokoller
1680-1809 (med nyt register).
Ramsø herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 127-28.
Provstiet indgik i 1808 i det nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1712-1805, skifteprotokoller
1737-1812 (med nyt register), auktionsprotokol 1785-1806, indkomne
breve fra bisperne P. Hersleb ogL. Harboe 1753-78 (div. år) og fattigregn
skabsprotokol 1736-1801.
Roskilde amtsprovsti 1808-23, se nr. b 4, s. 131-32.
Provstiet oprettedes 1808 ved sammenlægning af de tidligere eksisterende
herredsprovstier: Sømme, Voldborg, Tune og Ramsø. Ved kgl. res. 25/2
1823 deltes provstiet i to nye distriktsprovstier, nemlig Sømme og Vold
borg herreders provsti og Tune og Ramsø herreders provsti (se disse).
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1807-23, indkomne sager 1808-25
(div. år), synsprotokoller 1812-22 og regnskabsprotokol for skolelærer
hjælpekassen 1815-22.
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Sømme og Voldborg herreders provsti (nu Lejre provsti) 1823-1976, se nr.
b. 4, s. 135-37.
Vedkgl. res. 19/11 1936 udskiltes Roskilde domsogn, Roskilde VorFrue,
Skt. Jørgensbjerg og Himmelev sogne og henlagdes til et nyoprettet prov
sti kaldet Roskilde købstads provsti, senere Roskilde domprovsti. Fra
dette embede er endnu ikke modtaget afleveringer.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1842-63, indkomne sager 1835-90,
ujournaliserede sager 1866-72, cirkulærer 1841-89, kopibøger og journa
ler for skolesager 1867-1935, skolesager 1825-1935, synsprotokoller 182384 og landemodesager 1836-76.
Tune og Ramsø herreders provsti (nu Køge provsti) 1823-1976, se nr. b. 4,
s. 141-43.
Arkivet indeholder bl.a. præstekaldsbog 1844-69, kopi bøger 1845-87,
journaler 1845-85, indkomne sager 1826-1903, dagbøger over ind- og
udgåede skoledirektionssager 1922-35, skoledirektionssager 1904-35,
synsprotokoller 1823-95 og regnskabsbog for skolelærerhjælpekassen
1823-45.
Arts herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 245-47.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1635-1805, skifteprotokoller
1804-07, auktionsprotokol 1763-1806, korrespondancesager 1641-1808,
acta synodalia 1702-1807 ogdiv. sager(bl.a. kirkeregnskaber) 1639-1787.
Løve Herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 251-52.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1675-1803, skifteprotokoller
1736-1808, auktionsprotokoller 1685-1806, herredsbog 1647-1785, kor
respondancesager 1784-1808 og acta synodalia 1727-30.
Tuse herreds provsti indtil 1808, se nr. b 4, s. 255-56.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1689-1788, skifteprotokoller
1735-1808 (med registre), auktionsprotokol 1696-1806, herredsbog 16471789 og korrespondancesager 1739-1808.
Merløse herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 259-60.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. formynderprotokol (kopier af arveafkald
m.m.) 1753-1808, korrespondancesager 1738-1808 og synsprotokol 180308.
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Skippinge herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 263-64.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1707-52, skifteprotokol 17721808 (med nyt register) og herredsbog 1647-1783.
Ods herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 267-68.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifte-og justitsprotokoller 1733-1807, skifte
dokumenter 1738-1807, auktionsprotokoller 1750-1807,herredsbog 16151808, acta synodalia 1685-1739 og indkomne sager 1754-1808.
Holbæk amtsprovsti 1808-24, se nr. b. 4, s. 271-74.
Provstiet oprettedes 1808 ved sammenlægning af de tidligere eksisterende
herredsprovstier: Arts, Løve, Tuse, Merløse, Skippinge og Ods herred.
Ved kgl. res. 25/5 1824 deltes amtsprovstiet i 3 nye distriktsprovstier,
nemlig Arts og Løve herreders provsti, Tuse og Merløse herreders provsti
og Skippinge og Ods herreders provsti (se disse).
Arkivet indeholder bl.a. kopi bøger 1808-17 (div. år), koncepter til ud
gående breve 1808-24 (div. år), korrespondancesager 1808-24, acta syno
dalia 1810-24, synsprotokol 1808-23, skolesager 1806-24, do. regnskaber
1808-23 og regnskabsbog for skolelærerhjælpekassen 1815-26.
Arts og Løve herreders provsti (nu Kalundborg provsti) 1824-1976 se nr.
b. 4, s. 277-82.
Arkivet ineholder bl.a. justitsprotokoller 1826-59, konceptbøger 183362, journaler 1833-44, korrespondancesager 1824-63, synsprotokoller
1824- 61, kopibøger for skolesager 1830-45 og regnskabsbog for skolelæ
rerhjælpekassen 1827-56.
Tuse og Merløse herreders provsti (nu Holbæk provsti) 1824-1976, se nr.
b. 4, s. 287-99.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1845-94, journaler med tilhørende
sager 1824-1900, synsprotokoller 1824-1900, kopibøger for skolesager
1847-50, skolesager 1825-1900, skoleregnskaber 1824-64 og regnskabs
protokoller for skolelærerhjælpekassen 1826-56.
Skippinge og Ods herreders provsti 1824-1976, se nr. b. 4, s. 305-10.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1836-67, journaler 1824-80, ind
komne sager 1825-92, synsprotokoller 1824-75, skolekasseregnskaber
1825- 62 og regnskabsprotokol for skolelærerhjælpekassen 1826-46.
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Ringsted herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 335-37.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1688-1800, skifteprotokoller
1719-1808 (med nyt register), originale skiftebreve 1783-1801, auktions
protokoller 1737-1807, herredsbog 1647-1807, indkomne sager 1722-1808
og acta synodalia 1789-1807.
Alsted herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 341-42.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1712-1800, skifteprotokol
1749-1814 (med nyt register), overformynderiprotokol 1794-1814, auk
tionsprotokol 1784-1814, provst Laurenbergs visitats- og embedsbog
1689-95, indkomne sager 1728-1807 og acta synodalia 1709-1807.
Slagelse herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 345-46.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1682-1807, sluttede skifter
1744-1806, originale skiftebreve 1744-1806 (div. år), auktionsprotokoller
1685-1806 og div. breve 1770-71 og 1800.
Vester Flakkebjerg herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 349-50.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1786-1835, skifteprotokoller
1753-1831 (med nyt register), overformynderiprotokol 1765-1828, auk
tionsprotokol 1754-1829, herredsbog 1647-1835 og div. breve og doku
menter 1583-1832.
Øster Flakkebjerg herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 353-54.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1677-1815, skifteprotokoller
1661-1808 (med nye registre), auktionsprotokoller 1706-08, herredsbog
1647-1802 og fattigregnskabsprotokol 1734-1802.
Sorø amtsprovsti 1808-28 (30), se nr. b 4, s. 357-59
Provstiet oprettedes 1808 i henhold til kgl. res. 18/12 1807 ved sammen
lægning af de tidligere eksisterende herredsprovstier: Ringsted, Alsted,
Slagelse samt Vester ogØster Flakkebjeg. Ved kgl. res. 20/12 1828 deltes
provstiet i 3 nye distriktsprovstier, nemlig Ringsted og Alsted herreders
provsti, Slagelse herreds provsti og Vester ogØster Flakkebjerg herreders
provsti. Delingen blev dog først gennemført 1830 (se disse).
Arkivet indeholder bl.a. provsteretsprotokoller 1827-28, kopibøger
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1808-30, indkomne sager 1808-30, acta synodalia 1808-24, synsprotokol
ler 1808-30 og div. sager 1816-29.

Ringsted og Alsted herreders provsti (nu Ringsted-Sorø provsti) 18301976, se nr. b. 4, s. 363-68.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1830-70, journaler 1845-91, ind
komne sager 1830-1908, legatsager 1876-88, synsprotokoller 1830-70,
journaler for skoledirektionen 1914-35, skoledirektionssager 1909-35
(ordnet sognevis) og undervisningsplaner 1920-31.
Slagelse herreds provsti (nu Slagelse- Korsør provsti), se nr. b. 4, s. 371-74.
Arkivet indeholder bl.a. journaler over ekspederede sager 1885-1921,
do. over indkomne sager 1861-1915, indkomne sager 1861-1911, gejstlige
sager 1912-20 og 1926, journaler for skoledirektionssager 1922-35 ogskoledirektionssager 1912-35.
Vester og Øster Flakkebjerg herreders provsti (nu Skælskør provsti) 18301976, se nr. b. 4,s. 377-84.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1830-89, journaler 1831-59, ind
komne sager 1834-71, kirkelige sager 1919-27, visitatsprotokoller 18371915, synsprotokoller 1837-58, regnskabsprotokoller for skolelærerhjæl
pekassen 1831-53, journaler for skolesager 1903-35, kopibog for skoledi
rektionen 1914-18 og skoledirektionssager 1901-35.
Fakse herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 409-10.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1729-89 og 1807 (med registre)
samt auktionsprotokol 1749-1820.
Bjæverskov herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 413-14.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1700-1806, skifteprotokoller
1677-1808 (med nyt register), auktionsprotokol 1788-1814, indkomne
sager 1733-1808, acta synodalia 1738-1807 og div. dokumenter 1708-83.
Stevns herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 417-19.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amtsprovsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1684-1761 .skifteprotokoller
1685-1855 (med nye registre), sluttede skifter 1750-1805, auktionsproto
kol 1793-1818, indkomne sager 1721-1808, acta synodalia 1756-1807 og
div. dokumenter 1697-1801.
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H a m m e r h e r r e d s p r o v s t i i n d t i l 1 8 0 8 , se nr. b. 4. s. 423.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amts provsti (se dette).
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1740-1809.

Tybjerg herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 429-30.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amts provsti (se dette).
Arkivet indeholder skifteprotokol 1783-1813, auktionsprotokol 17781815, herredsbog 1738 (afskrift i det sjællandske bispearkiv) og journal
1755-89.
Bårse herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4. s. 433-34.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amts provsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. provstebog 1669-78, register over indkomne
breve 1800-08 og korrespondancesager 1792-1807 (brudstykker).
Mønbo herreds provsti indtil 1808, se nr. b. 4, s. 437-38.
Provstiet indgik 1808 i det nyoprettede Præstø amts provsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1681-1815, overformynderi
protokol 1794-1815, auktionsprotokoller 1696-1814, herredsbog 1729 og
Morten Reenbergs korrespondance og optegnelser 1697-1731.
Præstø amtsprovsti 1808-14, se nr. b. 4, s. 441-42.
Provstiet oprettedes 1808 i henhold til kgl. res. 18/12 1807 ved sammen
lægning af de tidligere eksisterende herredsprovstier: Fakse, Bjæverskov,
Stevns, Hammer, Tybjerg, Bårse og Mønbo. Ved kgl. res. 2/9 1814 deltes
amtsprovstiet i en nordre og en søndre del (se disse). Nyordningen trådte i
kraft ca. 1816.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1808-16, journal 1807-13, korres
pondancesager, acta synodalia, synsforretninger, div. skolesager og lan
demoderegnskaber 1808-15.
Præstø amts nordre amtsprovsti 1814-28, se nr. b. 4, s. 445-46.
Under det i 1814 nyoprettede Præstø amts nordre amtsprovsti henlagdes
flg. gamle herredsprovstier: Fakse, Bjæverskov, Stevns og Tybjerg.
Ved kgl. res. 23/8 1828 omorganiseredes provstiinddelingen i Præstø
amt, og der oprettedes 3 nye provstier, nemlig Fakse, Bjæverskov og
Stevns herreders provsti, Hammer og Tybjerg herreders provsti samt Bår
se og Mønbo herreders provsti (se disse).
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1816-17, korrespondancesager
1816-28, synsforretninger 1816-28, skoledirektionsprotokol 1815-25, skolevisitatser 1816-21, div. skolesager 1816-29, landemoderegnskaber 181627 og div. dokumenter 1817-28.
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Præstø amts søndre amtsprovsti 1814-28, se nr. b. 4, s. 449.
Under det i 1814 nyoprettede Præstø amts søndre amtsprovsti henlagdes
flg. gamle herredsprovstier: Hammer, Bårse og Mønbo. Ved kgl. res. 23/8
1828 omorganiseredes provstinddelingen i Præstø amt, se ovenfor under
Præstø amts nordre amtsprovsti.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1818-29, provsteretssager 1818 og
1829 samt regnskabsbog for skolelærerhjælpekassen 1815-29.
Fakse, Bjæverskov og Stevns herreders provsti 1829-56, se nr. b. 4, s. 45354. Provstiet, der var oprettet i 1828, deltes i henhold til kgl. res. 22/ 3 1856
i to nye provstier: Fakse herreds provsti samt Bjæverskov og Stevns her
reders provsti (se disse). Nyordningen trådte i kraft 1/3 1856.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1829-43,journaler 1829-46 og 185056, korrespondancesager 1829-55, skoleregnskaber 1830-55, landemode
regnskaber 1828-40, skolesager 1829-42 og div. dokumenter 1829-56.
Fakse herreds provsti 1856-62, se nr. b. 4, s. 459.
Provstiet, der var oprettet i 1856, blev i henhold til kgl. res. 3/3 1862 påny
sammenlagt med Bjeverskov og Stevns herreders provsti.
Arkivet indeholder korrespondancesager og div. skolesager 1856-62.
Bjæverskov og Stevns herreders provsti 1856-62, se nr. b. 4, s. 463.
Provstiet, der var oprettet i 1856, blevi henhold til kgl. res. 3/3 1862 påny
sammenlagt med Fakse herredsprovsti.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog, journal med tilhørende sager 1856-62
samt skoleregnskaber 1856-61.
Fakse, Bjæverskov og Stevns herreders provsti (nu Tryggevælde provsti)
1862-1976, se nr. b. 4, s. 467-68.
Arkivet indeholder bl.a. indkomne sager 1862-95, ansøgninger om læ
rerembeder (alfabetisk ordnet) 1862-94, beretninger om skolevæsenets
tilstand 1862-90, skoleregnskaber 1862-67 og skoledirektionssager 18081935.
Hammer og Tybjerg herreders provsti (nu Næstved provsti) 1828-1976, se
nr. b. 4, s. 473-75.
Arkivet indeholder bl.a. provsteretssag 1832-33, kopibøger 1859-96,
journaler 1859-92, journalsager 1859-90, synsprotokoller 1859-94 og sko
ledirektionssager 1847-1935 (div. år).
B å r s e o g M ø n b o h e r r e d e r s p r o v s t i ( n u S te g e - o g V o r d in g b o r g p r o v s t i )
1 8 2 8 -1 9 7 6 ,

se nr. b. 4, s. 481-86.
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Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokol vedr. ansættelse af enke
pensioner 1834-55, kopibøger 1837-61, indberetningsprotokoller 1834-56,
journal 1845-62, indkomne sager 1843-63, visitatsbøger 1851-63 og 18811934, synsprotokoller 1834-62, konceptbog for skolesager 1856-79, skole
regnskaber 1844-60, sager vedr. skolelærerhjælpekassen 1844-55 og skole
direktionssager 1919-34.

Lolland-Falsters stift
Ligesom i de andre stifter oprettedes 1808 et såkaldt Maribo amts provsti,
men de amtsprovstelige forretninger varetoges af biskoppen, og de gamle
herredsprovster fortsatte med at fungere. Ved kgl. res. 27/1 1824 deltes
Maribo amstsprovsti i 3 nye provstier, nemlig Lollands vestre provsti,
Lollands østre provsti og Falsters provsti. Nyordningen synes dog først at
være trådt i kraft 1829. Der eksisterer ikke et selvstændigt arkiv for Mari
bo amtsprovsti, og de gamle herredsprovstiarkiver er derfor ikke delt
1808, men fortsætter indtil den nye provstiinddeling fra 1829.
Lolland Nørreherreds provsti indtil 1829, se nr. b. 3, s. 125-28.
Fra 1829 var provstiet en del af det nyoprettede Lollands vestre provsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. provsteprotokol 1685-1829, skifteprotokol
(med register) 1785-1808, herredsbog ca. 1571-1667, kopibog 1822-29 og
journaler 1817-29.
Lolland Sønderherreds provsti indtil 1829,se nr. b. 3, s. 129-31.
Fra 1829 var provstiet en del af det nyoprettede Lollands vestre provsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1692-1827, skifteprotokol
1803-17, auktionsprotokoller 1778-1814, ekspeditionsprotokol 1819-29
og synsprotokol 1803-28.
Lollands vestre provsti 1829-1920, se nr. b. 3, s. 133-39.
Provstiet oprettedes i henhold til kgl. res. 27/1 1824 ved en sammenlæg
ning af de tidligere eksisterende Sønderherreds og Nørreherreds provstier.
Nyordningen trådte dog først i kraft 1829. Fra 1/1 1921 deltes provstiet
atter i Sønderherreds provsti og Nørreherreds provsti.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1829-31 og 1845-96, journaler 182960 og 1907-26, korrespondancesager 1845-1920, synsprotokoller 18291923 og regnskabsprotokoller for skolelærerhjælpekassen 1829-56.
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Provstiet oprettedes fra 1/1 1921. Der er ikke modtaget afleveringer fra
dette embede.

Lollands Sønderherreds provsti (nu Lollands søndre provsti) 1921-76.
Provstiet oprettedes fra 1/1 1921. Modtagne arkivalier er registreret un
der Lollands vestre provsti, se ovenfor.
Fuglse herreds provsti indtil 1829, se nr. b. 3, s. 149-51.
Fra 1829 var provstiet en del af det nyoprettede Lollands østre provsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1751-1815, auktionsprotokol
1752-1816 samt dokumenter og breve 1792-1825.
Musse herreds provsti indtil 1829, se nr. b. 3, s. 157-59.
Fra 1829 var provstiet en del af det nyoprettede Lollands østre provsti (se
dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1688-1807, skifte- og auktions
protokoller 1683-1819, provsteprotokol 1820-29, herredsbog 1616-1729
samt dokumenter og breve 1798-1829.
Lollands østre provsti 1829-47, se nr. b. 3, s. 163-65.
Provstiet oprettedes i henhold til kgl. res. 27/1 1824 ved en sammenlæg
ning af de tidligere eksisterende Fuglse herreds provsti og Musse herreds
provsti. Nyordningen trådte dog først i kraft 1829. Fra 1/4 1848 deltes
provstiet atter i Fuglse herreds provsti og Musse herreds provsti (se disse).
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1829-44, journal 183444, indkomne
sager 1831 4 8 , synsprotokoller 182947 og div. sager 1829-51.
Fuglse herreds provsti (nu Maribo domprovsti) 1848-1976, se nr. b. 3, s.
169-72.
Provstiet oprettedes i henhold til kgl. res. 1/4 1848.
Arkivet indeholder bl.a. indkomne sager 1847-62, synsprotokoller
1848-61, ansøgninger om skolelærerembeder 1851-62, skolesager 1848-65
samt div. sager 1847-61.
Musse herreds provsti (nu Lollands østre provsti) 1848-1976, se nr. b. 3, s.
187-202.
Arkivet indholder bl.a. kopibøger 1847-75, journaler 1847-72, indkom
ne sager 1847-74, synsprotokoller 1848-1920, forhandlingsprotokol for
konventet 1844-1944, legatsager 1865-93, skolevisitatser 1848-82, journal
for skolesager 1857-78, skolesager 1848-74, ansøgninger om skolelærer-
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embeder 1882-91 og regnskabsprotokol for skolelærerhjælpekassen 184856.

Falsters Nørreherreds provsti indtil 1829, se nr. b. 3, s. 209-13.
Fra 1829 var provstiet en del af det nyoprettede Falsters provsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1690-1821 med tilhørende do
kumenter 1780-95, skifteprotokoller 1721-1823, overformynderiprotokol
1723-1823, auktionsprotokol 1778-1823, herredsbog 1690, kopibøger
1797-1823, embedsbreve og cirkulærer 1816-23, div. dokumenter og breve
1745-1822, synsprotokol 1803-23 samt fattigregnskaber 1674-1783.
Falsters Sønderherreds provsti indtil 1829, se nr. b. 3, s. 219-22.
Fra 1829 var provstiet en del af det nyoprettede Falsters provsti (se dette).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol 1691-1821, skifteprotokoller
1677-1813, originale skiftebreve 1794-1806, auktionsprotokol 1753-1812,
breve og dokumenter 1766-1823 samt synsprotokoller 1806-23.
Falsters provsti 1829-1903, se nr. b. 3, s. 227-44.
Provstiet oprettedes i henhold til kgl. res. 27/1 1824 ved en sammenlæg
ning af de tidligere eksisterende Falsters Nørreherreds provsti og Falsters
Sønderherreds provsti. Nyordningen trådte dog først i kraft 1829. Ved
kgl. Res. 12/11 1903 deltes Falsters provsti påny i Falsters Nørreherreds
provsti og Falsters Sønderherreds provsti ( se disse).
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokol med tilhørende sager 1847-54,
kopibøger og journaler 1824-1903, embedsbreve og cirkulærer 1823-40,
journalsager 1840-1903, skolesager 1881-1900, indberetninger 1823-78,
synsprotokoller 1824-1903, præstekaldsbog 1846-79, legatsager 1823-61,
skoledirektionsprotokol med tilhørende sager 1829-40, regnskabssager
vedr. skole- og fattigvæsenet 1829-51 og regnskabsprotokol for skolelæ
rerhjælpekassen 1829-60.
Falsters Nørreherreds provsti (nu Falsters nørre provsti) 1903-76.
Provstiet oprettedes i henhold til kgl. res. 12/11 1903.
Der er endnu ikke modtaget arkivalier fra tiden efter 1903 fra dette
provsti.
Falsters Sønderherreds provsti (nu Falsters søndre provsti) 1903-76.
Provstiet oprettedes i henhold til kgl. res. 12/ 11 1903.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokol for provstiudvalget
1923-39 med tilhørende sager, kirkesager 1904-26, synsprotokol 1901-50
og reviderede regnskaber 1923-26.

Sognekaldsarkiver

Sognekaldsarkiver

Den mindste kirkelige administrative enhed er sognet. I århundreder lå
dets geografiske udstrækning fast, men den moderne tids befolkningsfor
skydninger har medført adskillige ændringer. Det gælder navnlig i Køben
havn, i de større provinsbyer og i disses nærmeste opland. I disse områder
er opstået og opstår fortsat nye kirkesogne. Modsat kan et synkende
befolkningstal medføre, at et sogn nedlægges. Det er dog kun sket i sjæld
ne tilfælde. Som regel sammenlægges et sådant sogn med et nabosogn.
Også i ældre tid kendte man begrebet hoved- og annekssogn. Idag findes
endnu flere eksempler på, at en sognepræst betjener to eller flere sogne.
Brugere af sognekaldsarkiverne har derfor behov for hurtigt at kunne
orientere sig i det enkelte sogns geografiske udstrækning og at finde ud af,
til hvilket hovdsogn et bestemt annekssogn har været tilknyttet. Oriente
ring herom giver den af landsarkivet udarbejdede administrationshistori
ske oversigt, som er omtalt foran s. 35. Man kan ligeledes benytte de af
landsarkivet udgivne kirkebogsregistraturer, idet hvert sogns kirkebogs
oversigt indledes med en redegørelse for sognets administrationshistori
ske udvikling indtil publikationens udgivelsestidspunkt. Indledningerne
til de københavnske sogne er dog af pladshensyn trængt sammen. Her gi
ver den i 1963 udarbejdede oversigt fyldigere besked.
Landsarkivet har modtaget afleveringer fra samtlige eksisterende sog
nekald med undtagelse af de sogne, der er oprettet indenfor de sidste 20-30
år. Det drejer sig om ca. 660 sognekald. Af pladshensyn vil det derfor ikke
være muligt at redegøre for afleveringerne fra det enkelte sognekald. En
gennemgang af eksisterende hjælpemidler kan imidlertid være en hjælp.
Registraturer
Fra gammel tid eksisterer seddelregistraturer over afleveringer fra såvel
hoved- som annekssogne. På et vist tidspunkt har man renskrevet registra
turmaterialet fra sognekaldsarkiverne i Frederiksborg amt i et foliobind,
der står opstillet på læsesalen som nr. b. 5. Alle registraturer er tilgængeli
ge på læsesalen. Man må imidlertid erindre sig, at disse ældre registraturer
ikke altid er ført å jour. Vil man være helt sikker på, hvad sognekaldsar
kivet gemmer, bør man rekvirere de pågældende afleveringsdesignationer.
Dette er imidlertid ikke nødvendigt, hvis det blot drejer sig om kirkebøger.
Om denne specielle arkivaliegruppe og dens registrering redegøres nær
mere nedenfor.
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Fra gammel tid er sognekaldsarkiverne ordnet og opstillet efter et be
stemt skema, hvis hovedgrupper er følgende:
A. Ministerialbøger, herunder til- og afgangslister samt jævnførelsesre
gistre, kommunionbøger, tillysningsbøger m.m.
B. Det egentlige sognekaldsarkiv omfattende bl.a. Liber daticus, kor
respondancebøger, koncepter, indkomne breve m.m.
C. Fattigkommissionssager.
D. Skolekommissionssager.
E. Degne- og skolelærerembedets arkivalier.
F. Sogneforstanderskabssager og diverse sager.
Eventuelt modtaget arkivmateriale fra menighedsrådet vil være opstillet i
tilslutning til sognekaldsarkivet.

Specielle kirkebogsregistraturer
Da kirkebøgerne er den arkivaliegruppe, der oftest anvendes på læsesalen,
har man udtaget kirkebøgerne, incl. til- og afgangslister samt jævnførel
sesregistrene, af sognekaldsarkivet og opstillet dem i en særlig gruppe i
nærheden af læsesalen. Indenfor det enkelte sogn er kirkebøgerne nu
blevet nummereret fra nr. 1 og fremefter, således at man begynder med de
ældst bevarede kirkebøger (fra tiden før 1812-14) og fortsætter nummer
rækken med de afleverede kontraministerialbøger efter 1814. Siden 1967
modtager landsarkivet ligeledes udskrevne hovedministerialbøger, der er
100 år gamle. Disse stilles imidlertid ikke til rådighed for publikum og
indgår derfor ikke i den nyetablerede nummerrække.
For at lette publikum adgang til det tilgængelige kirkebogsmateriale og
for at nedsætte sliddet på protokollerne har landsarkivet udarbejdet detal
jerede indholdsfortegnelser over samtlige modtagne kirkebøger. Disse
fortegnelser medtager dog kun egentlige ministerialia (dåb, konfirmation,
trolovelse, vielse og død), men ikke de spredte optegnelser, ofte af stor
kulturhistorisk og lokalhistorisk interesse, som præsterne i ældre tid ofte
indførte i deres kirkebøger. Disse indholdsfortegnelser er blevet duplike
ret og samlet i bind. De står fremme på læsesalen, og interesserede kan
købe dem, sålænge oplaget rækker. Som omtalt ovenfor er der som ind
ledning til hvert sogn knyttet en kortere eller længere administrationshi
storisk oversigt. I de fleste fortegnelser finder man ligeledes et kort, der
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viser sognets placering i forhold til nabosognene. Endelig indeholder de
fleste oversigter et stedregister omfattende alle bebyggelsesnavne med
henvisning til sognets navn. Arbejdet med at udarbejde disse hjælpemidler
har stået på i årene 1968-74 og omfatter følgende publikationer:
Bornholmske kirkebøger. 1968.
Lolland-Falsterske kirkebøger. 1969. (Udsolgt).
Helsingør stifts kirkebøger.' 1971.
Roskilde stifts kirkebøger I. Provstierne i GI. Roskilde amt. 1972. II.
Provstierne i Holbæk amt. 1972. III. Provstierne i Sorø amt. 1972 og IV.
Provstierne i Præstø amt. 1973.
Københavnske kirkebøger I-II. 1974.
I de seneste år har landsarkivet desuden foretaget dels en mikrofilmning
dels en xerokopiering af det kirkebogsmateriale, der kun findes i eet ek
semplar. Dette arbejde er nu afsluttet. For fremtiden vil publikum ikke
have mulighed for at benytte originalmaterialet. De kirkebøger, som er
mikrofilmet, kan anvendes i et af de 6 læseapparater, der er opstillet på
læsesalen, medens den mindre gruppe af xerokopierede kirkebøger på
normal vis kan rekvireres til brug på læsesalen. Ved rekvisition af xerokopier og filmruller kan man anvende de udarbejdede indholdsfortegnelser
over kirkebøgerne.
Efter at landsarkivet har udsendt sine duplikerede kirkebogsregistratu
rer, er den af arkivar S. Nygård i 1933 udsendte trykte registratur over
Danmarks Kirkebøger (Vejledende arkivregistraturer V. Udgivet af rigs
arkivet) uden praktisk betydning for det sjællandske landsarkivs område.
Det samme gælder den duplikerede kirkebogsoversigt, som blev udsendt i
1957.

Registre til kirkebøger
Normalt vil en kirkebog ikke være forsynet med register, og brugeren må
derfor være indstillet på at skulle gennemblade bogen, inden man finder,
hvad der søges. Efter at kirkebøgerne er modtaget i landsarkivet, harman
i visse tilfælde fået udarbejdet nyttige indgangsregistre til enkelte kirke
bogsrækker, navnlig københavnske. I de seneste år er der dog kun udar
bejdet ganske få nye registre.
Ved siden af registrene har landsarkivet fra gammel tid rådighed over
enkelte af genealogen J. C. L. Lengnicks(død 1865) kirkebogsuddrag, der
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ligeledes indeholder alfabetiske registre. I den følgende fortegnelse over
opstillede kirkebogsregistre på læsesalen betegner de med (L) anførte
registre Lengnicks kirkebogsuddrag. Samtlige registre findes i en samlet
gruppe med kodebetegnelsen C og et efterfølgende nr. Følgende registre
står til publikums disposition:

Fortegnelse over kirkebogsregistre m.m.

1. Vor Frue kirke............................
2. Vor Frue kirke vielser................
3. Vor Frue kirke vielser..............
4. Bremerholms kirke.....................
5. Trinitatis kirke...........................
6. Trinitatis vielser.........................
7. Trinitatis vielser.........................
8. Trinitatis vielser.........................
9. Helligånds kirke.........................
10. Helligånds vielser.......................
11. Slotskirken.................................
12. Slotskirken begravelser.............
13. Garnisons kirke..........................
14. Frederiks tyske kirke.................

1631-1844
1814-91
1814-91
1639-1813
1660-1845
1813-1907
1813-1907
1813-1907
1702-1816
1813-91
1686-1892
1828-1892
1691-1819
1738-1886

(L)
1A-L
I1M-0
(L)
(L)
I Aa-Jacobsen, A.
II Jacobsen, A -Nørberg
IIINørbye - 0
(L)

(L)
(selvom titelbladet
siger 1743-1892)
1694-1721, 1735-1805 (L)
1712-1891
1743-1891
1759-1813

15. Skt. Nicolai kirke.......................
16. Citadellet....................................
17. Vartov hospital..........................
18. Fødselsstiftelsen, d å b ................
19. Mindre københavnske kirker 1
Nemlig: Søkvæsthuset................
Ladegården og pesthuset
Undervisningsanstalten på Ladegården (+ Kø
benhavns Tvangs- og Arbejdsanstalt)................
Abel Cathrines Stiftelse..
Børnehuset og Christianshavns Straffeanstalt
20. Mindre københavnske kirker II
Nemlig: Almindelig Hospital.....
Frederiks Hospital.........
Staden Københavns Civile Arresthus................

. 1743-1815
. 1734-67
. 1836-86
. 1807-91
1710-1892
. 1764-1891
. 1758-1820
. 1766-1882
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Pesthuset, Skt. Hans Hospital (= Ladegården) og
Claudi Rossets Stiftelse........................................ 1693-1813
21. Frederiksberg kirkes dåbsregis
te r................................................ 1778-1877
22. Helsingør Skt. Olai dåbsregister 1681-1874
23. Roskilde domkirke, d å b ............ 1708-1738
24. Sorø kirke, dåb........................... 1690-1814
25. Begravede i Rødby 1679-1762 samt Brudefolk 1740/41 - 1761/62
26. Uddrag afSydstrømø Præstegælds ældste ministerialbøger 1757-1816
27. Vielsesregister for Garnison...... 1799-1921 IA a-H ertel
28. Vielsesregister for Garnison....... 1799-1921 II Hertvig-Mossin
29. Vielsesregister for Garnison...... 1799-1921 IIIM o st-0
30. Vielsesregister for Holmens....... 1813-91
I A a-Han.
31. Vielsesregister for Holmens...... 1813-91
II Har-M øllerCa.
32. Vielsesregister for Holmens....... 1813-91
III Møller, C a .- 0
33. Vielsesregister for Vor Frelser
1813-91
IA a-K rarup,C
34. Vielsesregister for Vor Frelser
1813-91
II Krarup, N - 0
35. Vielsesregister for Frederiksberg 1805-1921 IA a-H all
36. Vielsesregister for Frederiksberg 1805-1921 II Halm-Kruse, L
37. Vielsesregister for Frederiksberg 1805-1921 IIlK ru se,L -0
38. Vielsesregister for Frederiksberg 1805-1921 I V P - 0
Andre hjælpemidler
Foruden registrene råder landsarkivet over et par andre hjælpemidler til
udnyttelse af kirkebogsmaterialet, som nærmere skal praesenters.
Genealogen F. V. Cristonjefdød 1917) har foretaget uddrag afen række
københavnske sogne, visse sjællandske og lolland-falsterske købstadsog
ne samt enkelte landsogne inden for samme område. Uddragene er fore
taget på sedler, der er opstillet alfabetisk i 8 kasser. Bogstav A-Bl er trykt
som tillæg til Personalhistoriske Samlinger, udg. af Th. Hauch-Fausbøll.
1908.1 dette tillæg findes en fortegnelse over de 49 sogne, hvorfra der er
taget udtog.
Der findes også en samling uddrag af bornholmske kirkebøger, udar
bejdet på sedler af Ludvig Hammer. Sedlerne er opstillet i flg. grupper 1)
Allinge 1718-1891, 2) Gudhjem 1702-1891, 3) Rø 1801-91 og 4) Rønne
1734-61.
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Benyttere af det nyere kirkebogsmateriale fra København og Frederiks
berg kan endelig bruge det bykort fra 1942, som er opslået på læsesalen.
De forskellige københavnske og frederiksbergske sogne er indtegnet på
kortet sammen med deres arkivalske løbenr.

Kirkebøger afleveret a f sognekaldene
Den største samling af kirkebøger er afleveret til landsarkiverne af d>
henved 660 sognekald, der hører ind under landsarkivets område. Dei
drejer sig om flere tusinde bind.
Benyttere af dette materiale anvender de specielt fremstillede rekvisi
tionssedler (de grønne), der står fremme på læsesalen. I første omgang må
man skaffe sig kendskab til sognekaldets løbenr. På læsesalen står en
duplikeret alfabetisk sognefortegnelse. Når man har fastslået dette nr.,
kan man gå til de på s. 53 omtalte specielle kirkebogsregistraturer, og ved
hjælp af dem finde nøjagtig den kirkebog, der indeholder de eftersøgte
tilførsler. Der gælder visse regler for adgang til kirkebogsmaterialet. Kir
kebøger, der indeholder tilførsler om dåb, konfirmation og vielser, er først
tilgængelige 50 år, efter at protokollen er udskrevet. Indeholder kirkebo
gen kun oplysninger om dødsfald, er protokollen dog tilgængelig 10 år
efter udskrivning. Da ikke alle kirkebøger udskrives lige hurtigt, kan de
ældst indførte tilførsler blive ret gamle, inden protokollen er tilgængelig.
Der er derfor åbnet mulighed for, at personalet kan give oplysning om en
ønsket tilførsel i en lukket kirkebog, såfremt denne indførsel er 50 år
gammel.

Diverse kirkebøger
Foruden de kirkebøger, der er ført af folkekirkens præster og kordegne,
har landsarkivet modtaget en stor gruppe af andre kirkebøger, der ligele
des er blevet registreret i de udsendte duplikerede kirkebogsregistraturer.
Denne samling af kirkebøger kan inddeles i følgende hovedgrupper:
1. Kirkebøger ført ved hospitaler, stiftelser o.lign. samt nedlagte kirker i
København, nemlig Almindelig Hospital, Den kgl. fødsels- og pleje
stiftelse, Det kgl. Frederiks hospital, Diakonissestiftelsen, Kommu
nehospitalet, Abel Catrines stiftelse, Børnehuset på Christianshavn,
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset samt Kvindefængslet på Christi
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4.

5.

Diverse kirkebøger

anshavn, Christians plejehus, De Classenske boligers menighed, Det
civile arresthus, Frederiks tyske kirke, Hof- og slotskirken, Ladegår
den, Skt. Nikolaj, Skt. Johannesstiftelsen, Søkvæsthuset og Vartov
hospitals menighed. Disse kirkebøger er registreret i: Københavnske
kirkebøger II. 1974, s. 156-80.
Kirkebøger fra feltpræster o.lign. Den ældste kirkebog i denne række
stammer fra de i Holsten kantonerede tropper 1758-62. Den nyeste er
afleveret af den danske FN-kommando i Gaza 1964-65. Desuden
findes der kirkebøger ført af forskellige skibspræster, fx. fra Galatheaekspeditionen 1845-47. Samtlige kirkebøger i denne gruppe er
ligeledes registreret i: Københavnske kirkebøger II. 1974, s. 239-61.
Danske sømandskirker. Der er modtaget kirkebøger fra følgende
danske menigheder i udlandet: London, Huil, Newcastle, Libau,
Hamburg, Peru og Shanghai Kirkebogsmaterialet er registreret i:
Københavnske kirkebøger II. 1974 s. 221-27.
Grønlandske kirkebøger. Landsarkivet har modtaget afleveringer fra
19 grønlandske præstegæld foruden to herrnhutiske menigheder på
Grønland. Dette kirkebogsmateriale er registreret i: Københavnske
kirkebøger II. 1974, s. 199-219.
Kirkebøger fra Dansk-Vestindien og Trankebar. Landsarkivet har
modtaget afleveringer af kirkebøger fra flg. menigheder: St. Croix
evangeliske menighed og do. missionsmenighed, Christiansteds og
Frederiksteds evangeliske menigheder, St. Croix hollandsk-reformerte menighed. Den evangeliske menighed og den kulørte missions
menighed på St. Thomas og St. Jan samt den portugisiske Jerusalems
menighed og Zionskirken i Trankebar. Samtlige kirkebøger i denne
gruppe er registreret i: Københavnske kirkebøger II. 1974, s. 229-37.

Kirkebøger afleveret a f de anerkendte trossamfund
Også anerkendte trossamfund inden for det danske statsområde har pligt
til at føre kirkebøger og aflevere dem til landsarkivet. Derimod er de ikke
forpligtet til at aflevere andre kirkelige arkivalier. Aflevering kan dog
finde sted, hvis de selv ønsker det. Enkelte menigheder har indtil nu benyt
tet sig af denne rettighed.
Under landsarkivets område hører ca. 50 menigheder indenfor de aner
kendte trossamfund, og landsarkivet er pligtig til at føre tilsyn med disse
menigheders kirkebogsførelse, ligesom nye kirkebøger autoriseres af
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landsarkivet. Tidligere havde Københavns magistrat og de stedlige politi
mestre denne myndighed.
Det modtagne kirkebogsmateriale fra de anerkendte trossamfund er
blevet behandlet på samme måde som materialet fra Folkekirken. De
enkelte kirkebøgers indhold er blevet registreret i detaljer, og de udarbej
dede registraturer findes bagefter folkekirkens sogne i de respektive bind
af kirkebogsregistraturer. Følgende anerkendte trossamfund er repræsen
teret i landsarkivets område: Den romersk-katolske kirke, Metodister,
Baptister, Mosaisk trossamfund samt følgende udenlandske menigheder:
Svenska Gustafsfdrsamlingen, Kong Håkon kirken, Den fransk-reformerte menighed, Den tysk-reformerte menighed, St. Albans English
Church og Den ortodokse russiske kirke.

STIFTELSER, HOSPITALER m.v.

Konventhuset i Københavne ksisteredei 1630-1769 og virkede som central
for det københavnske fattigvæsen, se Trap. Danmark 5. udg. II, 1.1959, s.
484. Arkivet, der er ret ufuldstændigt, dækker årene ca. 1700-75. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. inspektionens kopibøger 1754-77.
Præses i direktionen fo r det kgl. opfostringshus. Oprettet i henhold til
fundats af 29/7 1753. J. H. E. Bernstorff var præses. Se Trap. Danmark 5.
udg. II, 1. 1959, s. 483-84. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder div. korrespondancesager 1752-68.1 tilknytning til
arkivet er opstillet et alfabetisk register over opfostringshusets drenge
1753-1874.
Den alm. plejestiftelse i København. I henhold til frd. 16/11 1771 ind
sattes en direktion for den alm. plejestiftelse til at aflevere alle under dens
bestyrelse henlagte stiftelser til Københavns magistrat. Se også Trap.
Danmark 5. udg. II, 1. 1959, s. 410. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder direktionens voteringer og korrespondancesager
1771-81.
Gentofte-Lyngby hospital. Se Trap. Danmark. 5. udg. II. 1959, s. 439f.
Arkivet indeholder indkomne breve til inspektionen 1869-71.
Helsingørs almindelige hospital. Se Trap. Danmark 5. udg. III. 1953, s.
37ff. Over det ret omfattende arkiv findes en gammel folioregistrant nr. b.
9. Arkivet er registreret på s. 17-37.
Arkivet indeholder bl.a. fundatser, adkomstbreve, reskriptprotokoller
m.v. 1573-1782, kopibøger og korrespondancesager for de offentlige stif
telser i Helsingør (væsentligst hospitalet) 171 1-1823, direktionens kopibø
ger 1713-1854 og 1862-87, do. indkomne breve 1702-1845, hospitalsfor
standerens udgående korrespondance 1702-1867, do. indkomne sager
1700-1869, protokoller og dokumenter vedr. hospitalslemmerne 17691874, jordebog 1803-21, regnskabsprotokoller 1737-1889, regnskaber m.
bilag 1544-1834 og div. dokumenter 1668-1857. Se desuden stikordsregi
steret til Helsingør rådstuearkivs registratur.
Hillerøds almindelige hospital. Se Trap. Danmark 4. udg. II. 1920, s. 50.
Arkivet er registreret i den på læsesalen opstillede folioregistrant nr. b. 9,
s. 59-67.
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Arkivet indeholder bl.a. fundatser, adkomstbreve, kgl. reskripter m.v.
1726-1806, hospitalsforstanderens kopibøger, journal og korrespondan
cesager 1739-1862, protokoller og dokumenter vedr. hopsitalslemmerne
1758-1862, regnskabsbøger 1726-1894 og regnskaber 1748-1862.
Roskilde Duebrødre kloster. Se Trap. Danmark 5. udg. II. 1960, s. 1032ff.
Arkivet er registreret i den på læsesalen opstillede folioregistratur nr. b. 9,
s. 81-107.
Arkivet indeholder bl.a. fundatser, kgl. reskriptersamt instrukser 15701812, inspektionens kopibøger, journaler og indkomne breve 1799-1919,
forhandlingsprotokol f. inspektionen 1869-89, forstanderens udgående
korrespondance 1784-1925, do. indkomne breve m.v. 1793-1967, proto
koller og dokumenter vedr. hospitalslemmerne 1751-1853, skifteproto
koller 1714-1850, overformynderiprotokoller 1821-50, skifte- og overfor
mynderisager 1792-1850, fæsteprotokoller 1694-1925, div. dokumenter
vedr. jordegodset 1726-1852, regnskabsprotokoller 1808-40, kassebøger
1763-1851, jordebøger 1737-1856, regnskabssager 1600-1856 og div. do
kumenter 1801-16.
I 1968 er modtaget en ny aflevering af klosterets arkiv, der dog endnu
ikke er indordnet i det allerede opstillede arkiv. Der foreligger en udførlig
afleveringsdesignation. Arkivet er hermed afleveret til og med ca. 1960.
Roskilde adelige Jomfrukloster. Se Trap. Danmark 5. udg. II. 1960 s.
1108. Arkivet er registreret i den på læsesalen opstillede folioregistratur
nr. b. 9. s. 109.
Arkivet indeholder patronregnskaber 1763-82. Se desuden under gods
arkiver, s. 298.
Langes stiftelse i Roskilde. Se Trap. Danmark. 4. udg. II. 1920, s. 214.
Uregistreret.
Søren Olsens stiftelse i Roskilde. Se Trap. Danmark. 5. udg. II. 1960, s.
1033. Arkivet er endnu uregistreret, men der foreligger en afleveringsde
signation. Se også under Meyercrone stiftelse.
Arkivet indeholder bl.a. fundatser på pergament 1592 og 1600, indkom
ne breve 1857-1967, regnskaber, delvis m. bilag 1853-1966, regnskabspro
tokoller 1741-1964, kassebøger 1866-1940 og ansøgninger om optagelse
A-Å.
Se Trap. Danmark. 5. udg. II. 1960, s.
1033. Arkivet er endnu uregistreret, men der foreligger en afleveringsde
signation.
M e y e r c r o n e s tifte ls e i R o s k ild e .

62

Stiftelser, hospitaler m.v.

Brevkopibøger 1866-1927 (vedr. også Søren Olsens hospital), indkom
ne breve 1852-1967, fæsteprotokol 1837-1915, jordebøger 1851-1903,
regnskabsprotokoller 1738-1964, kassebøger 1865-1940, div. dokumenter
1855-1954 og ansøgninger om optagelse A-Å.
Den Juelske stiftelse i Roskilde. Se folioregistratur nr. b 9, s. 109 på læse
salen.
Arkivet indeholder kun en enkelt pakke div. sager, hovedsagelig skøder
ca. 1806-1910.
Slagelse hospital og kloster. Se Trap. Danmark. 5. udg. III. 1954, s.
680ff. Arkivet er registreret i den på læsesalen opstillede folioregistratur
nr. b. 9, s. 135-174.
Arkivet indeholder bl.a fundatser, adkomstbreve, reskripter, instrukser
m.v. 1585-1788, inspektionens forsamlings- og deliberationsprotokoller
1761-1854, do. kopibøger, journaler og indkomne sager 1794-1871, for
standerens kopibøger, journaler og indkomne sager 1747-1885, protokol
ler og dokumenter vedr. hospitalslemmerne 1788-1904, jordebøger 17221862, fæsteprotokoller 1720-1825, fæstebreve m.v. 1720-1886, tiendesager
1755-1854, regnskabsbøger 1717-1874, kassebøger 1788-1898, protokoller
og dokumenter vedr. jordegodsindtægter og udestående kapitaler 17841897, div. regnskabssager 1652-1901, domsakter 1725-1828 ogdiv. doku
menter 1802-76.
Den Ostenfeldtske stiftelse i Næstved. Se Trap. Danmark. 5. udg. IV,
1955, s. 69.
Uregistreret.
Hospitalet i Nykøbing F. Se Trap. Danmark. 5. udg. IV. 1955, s. 689f.
Arkivet er registreret i den på læsesalen opstillede folioregistratur nr. b. 9,
s. 215-27.
Arkivet indeholder bl.a. fundatser, adkomstbreve m.v. 1663-1863, in
spektionens deliberationsprotokol, kopibøger, journaler og indkomne
sager 1723-1863, forstanderens kopibog og indkomne sager 1810-50, pro
tokoller og dokumenter vedr. hospitalslemmerne 1817-61, skifteprotokol
ler (med delvis register) 1758-1850, overformynderiprotokol 1822-50, fæ
steprotokoller 1729-1877, regnskabsprotokol 1811-31, kassebøger 17951861, regnskaber 1803-50, div. regnskabssager 1732-1881 og div. doku
menter 1700-1868.
Rønne hospital. Se Trap. Danmark. 1. udg. Speciel del 1.2. s. 520. Arkivet
indeholder regnskabsbog 1773-1808.

SKOLEARKIVER

I landsarkivet findes et omfattende skolehistorisk materiale, som groft
kan deles i to hovedgrupper, nemlig arkivmateriale opstået i forbindelse
med den offentlige skoleadministration (både den statslige og den kom
munale) og de enkelte skolers og undervisningsanstalters egne arkiver.
Den efterfølgende oversigt redegør udelukkende for den sidste gruppe af
arkivmateriale. Det må dog indledningsvis understreges, at oversigten
ikke er fuldstændig. I mange tilfælde findes arkivalier vedr. den enkelte
skole endnu blandt de administrative arkivalier i sognekaldsarkiver, råd
stuearkiver samt købstads- og sognerådsarkiver m.m. En samling af sko
leprotokoller, som i 1970 blev deponeret i landsarkivet af Statens pædago
giske studiesamling, blev således anbragt i de respektive sognekaldsarki
ver.
Over modtagne og selvstændigt opstillede skolearkiver findes fra gam
mel tid en håndskrevet folioregistratur nr. b. 8 på læsesalen. 1 serien af
»Foreløbige arkivregistraturer« har landsarkivet i 1971 udsendt en publi
kation med titlen: Oversigt over skolehistorisk materiale i landsarkivet for
Sjælland m.m. I-II, udarbejdet af stud.mag. Birgit Lauesgaard. 1. bind
redegør for det skolehistoriske materiale, der findes i de gejstlige arkiver,
II. bind for materialet i de verdslige arkiver og de særlige skolearkiver.
Publikationen er forlængst udsolgt, men kan benyttes på læsesalen. Over
sigten kan betragtes som landsarkivets første forsøg på at udarbejde en
tematisk tilrettelagt arkivregistratur, og den er forsynet både md sted- og
sagregister. I den efterfølgende opstilling over afleverede skolearkiver
henvises der til de udførlige registraturer, der findes i denne oversigts bind
II. Det noteres endvidere, om der er indgået nye afleveringer efter 1971, og
interesserede benyttere henvises til i disse tilfælde at benytte afleveringsdesignationerne. I enkelte tilfælde henvises også til folioregistratur nr. b. 8.
I Årbog for Dansk Skolehistorie 1968, s. 16-26 findes en almindelig
orienterende artikel om »Skolehistorisk materiale i de offentlige arkiver«.
De lærde skoler
M e t r o p o l i t a n s k o l e n , K ø b e n h a v n , s e II, s. 1 7 1 -7 5

Arkivet indeholder bl.a. Liber scholæ Hafniensis 1646-1737, delibera-
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tionsprotokoller for skolerådet 1797-1809, kopibøger og journaler 17971845, rektoratets og skolerådets korrespondance 1801-36, protokol for
lærermøder 1810-43, discipelprotokol 1756-97, censurprotokoller 17971929 (med register 1797-1844), alfabetisk register over disciplene 17971835, div. eksamensprotokoller 1801-1909, div. regnskabsprotokoller
bl.a. over ligpenge 171 lff. og skifteprotokol for huset i Torslundemagle
1807.
Der er modtaget nye afleveringer 1972 og 1974 med materiale fra ca.
1844-1965, bl.a. eksamensprotokoller samt forhandlingsprotokoller for
lærermøder, skoleråd, forældremøder og skolenævn.
Frederiksborg lærde skole, Hillerød, se 11, s. 175-77.
Arkivet indeholder bl.a. fundatsbog for Hillerød latinskole, hospital og
fattigvæsen 1630-1854, forstanderskabets korrespondanceprotokoller
med tilhørende sager 1630-1864, lærernes deliberationsprotokoller 181084, censurprotokoller 1834-61, protokoller vedr. eksamen og den daglige
undervisning 1834-55, regnskabsprotokoller 1810-52, regnskaber 17301819 (div. år) og samlinger til skolens historie 1630-1884.
Helsingør lærde skole, se II, s. 177-79.
Arkivet indeholder bl.a. fundatser, kongebreve m.v. 1573-1647, div.
kopibøger, journaler med tilhørende sager 1626-1839, discipel-og censur
protokoller 1783-1839, protokoller vedr. eksamen og daglig undervisning
1775-1824, regnskabsprotokoller 1674-1840 og regnskaber 1711-88 (div.
år).
Korsør lærde skole, se II, s. 179.
Køge lærde skole, se II, s. 179-80.
Arkivet indeholder bl.a. div. dokumenter og breve 1572-1848, regn
skabsbog 1728-72 og regnskaber 1639-1848.
Maribo lærde skole, se II, s. 180.
Nakskov lærde skole, se II, s. 180.
Arkivet indeholder bl.a. dokumenter og breve 1624-1806, forstander
skabets kopibog 1809-39, indkomne sager 1807-39, discipelprotokol 180738 og regnskabsprotokoller 1718-72.
Nykøbing F. lærde skole, se II, s. 181-84 og 238-41.
Arkivet indeholder bl.a. forstanderskabets deliberationsprotokol 183769, kopibøger 1837-98, indkomne breve 1615, 1690-1899, dagbøger (un
dervisningsprotokoller) 1837-99, censurprotokoller 1807-10, discipelpro-
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tokol 1757-1866, div. regnskabsprotokoller 1628-1903, hovedbøger 186399, kassebøger 1853-1900 ogjordebog 1840.

Nykøbing S. lærde skole, se nr. b. 8, s. 105.
Nysted lærde skole, se II, s. 184.
Næstved lærde skole, se II, s. 184.
Arkivet indeholder bl.a. div. dokumenter og breve 1643-1806 og regn
skaber 1636-77.
Ringsted lærde skole, se II, s. 184.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1691-1782.
Roskilde katedralskole, se II, s. 185-88 og 241-48.
Arkivet indeholder bl.a. Liberdaticus Roskildensis 1670-1759, fundat
ser, adkomstbreve, kgl. reskripter m.v. 1670-1847, forstanderskabets for
handlingsprotokol 1866-69, kopibøger, journaler m. tilhørende sager til
forstanderskabet 1736-1870, rektoratets kopibøger, journaler med tilhø
rende sager 1736-1870, deliberationsprotokol for rektor og lærere 181035, discipelprotokoller 1756-1860, censurprotokoller 1835-82, div. eksa
mens- og karakterprotokoller 1812-1948, regnskabsprotokoller 1716-ca.
1850, hovedbøger og kassebøger ca. 1835-1935, regnskaber 1807-61, jordebøger 1844-1904, skolerådets forhandlingsprotokol 1902-09, protokol
for forældremøder og skolenævn 1919-40 og div. sager 1637-1942.
Rødby lærde skole, se II. s. 188.
Rønne lærde skole, se II, s. 189-92.
Arkivet indeholder bl.a. forstanderskabets og rektoratets ekspeditions
journaler med tilhørende sager 1818-1900, protokoller og dokumenter
vedr. elever, herunder lærermøder 1810-1916, protokoller vedr. eksamen
og daglig undervisning 1818-1916, regnskabsbøger 1715-1887, regnskaber
1832-67 samt div. sager og protokoller 1820-30.
Der er modtaget en ny aflevering 1975 omfattende div. protokolmate
riale ca. 1874-1938.
Sakskøbing lærde skole, se II, s. 192-93.
Slagelse lærde skole, se II, s. 193-95.
Arkivet indeholder bl.a. fundatser og adkomstbreve 1525-1812, kopi
bog 1799-1801, forstanderskabets ekspeditionsprotokoller journaler med
tilhørende sager 1804-52, rektoratets kopibog og indkomne sager 17331852, protokoller vedr. eleverne 1740-1852, do. vedr. eksamen og den
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daglige undervisning 1811-52, regnskabsprotokoller 1748-1834 og div.
sager 1749-1850.
Sorø akademi, se II, s. 195-98.
Arkivet indeholder bl.a. testimonier for elever 1713-37, overhofmesterembedets kopibog 1796-1803, lektionsprotokol f. det ridderlige akademi
1760-78, eksamensprotokoller 1754-92, direktørens korrespondancepro
tokoller og do. sager 1822-49, lærerforsamlingsprotokol 1826-49, proto
koller vedr. akademisterne 1826-63, rektoratets korrespondanceprotokol
ler og do. sager 1843-61 samt regnskabsprotokoller 1843-61.
Stubbekøbing lærde skole, se II, s. 198.
Vordingborg lærde skole, se II, s. 198-200.
Arkivet indeholder bl.a. forstanderskabets korrespondanceprotokoller
og do. sager 1761-1846, protokoller vedr. lærermøder og elever 1720-1846,
do. vedr. eksamen og daglig undervisning 1819-46, regnskabsprotokoller
1617-1846 og regnskaber 1784-1816.

Private skoler i København og omegn

Fra de i denne gruppe opførte private skoler er næsten udelukkende mod
taget eksamensprotokoller.
Undervisningsanstalten Athene (M. J. Goldschmidt), se II, s. 215.
Borgerdydskolen på Christianshavn (Vestre Borgerdyd), se II, s. 210-14.
Arkivet indeholder bl.a. direktionens forhandlingsprotokoller med bi
lag 1810-43, indkomne breve 1838-1906, årsprøveprotokoller 1877-91,
vidnesbyrdprotokoller 1892-1929, eksamensprotokoller 1906-40, karak
terbøger 1915-62, lærermødeprotokoller 1910-35, protokoller vedr. ele
verne 1829-1919, regnskabsprotokoller 1799-1911, hovedbøger 1919-62,
kassebøger 1919-59 og div. sager 1810-1919.
De Brockske handelsskoler, se II, s. 200.
Det danske Selskabs skole (C. N. Starcke), se II. s. 200-01.
De forenede skoler i København og på Frederiksberg, se II, s. 210.
Frederiksberg realskole, se II, s. 215.
Fr. Friis’ lærde og realskole, se II, s. 215.
Gammelholms forberedelses-, latin- og realskole, se II, s. 201.
Gregersens skole, se II, s. 214.
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Haderslev læreres skole, se II, s. 201.
Fru Hallings privatundervisning, 1872-80.
Hauchs latin- og realskole, se II, s. 202.
Hellerup latin- og realskole (fra 1906 Hellerup højere almenskole), se II, s.
202.
Jessens latin- og realskole, Industribygningens latin- og realskole, Henrik
Madsens skole, se II, s. 202.
N. Juel-Hansens realskole, se II, s. 202.
Frøknerne V. Laubs og A. Saltos skole, Charlottenlund, se II, s. 202-03.
Lyceum, se II, s. 203.
Arkivet indeholder bl.a. discipelprotokol 1883-99, protokol over lærer
møder 1863-96 og eksamensprotokoller 1871-1908.
Nørrebros latin- og realskole, se II, s. 204.
Lyceum, Nørrebros latin- og realskole, se II, s. 204-05.
Arkivet indeholder bl.a. indmeldelsesprotokol 1899-1910, div. forhand
lingsprotokoller 1902-10 og eksamensprotokoller 1900-10.
Jacobsens og Pfeiffers realskole, L. Jacobsens skole, Nørrebros realskole,
se II, s. 205.
Mariboes skole, se II, s. 205-06.
De Massmannske Søndagsskoler, journal for søndagsskolen i Vingårds
stræde nr. 6, 1829-39.
Melchiors borgerskole, se II, s. 206.
Neves realskole, se II, s. 206.
Nørrebros døtreskole, se II, s. 206.
Slomanns forberedelses-, latin- og realskole, se II, s. 206-07.
Henrik Smiths højere pigeskole, se II, s. 207.
V. Schmidt-Phiseldecks og A. Tiemroths skole, se II, s. 207-08 og 248.
Frk. Elisabeth Storms, fra 1898 H. F. Feilbergsforberedelsesskole, se II, s.
208.
Frk. F. Steenbergs skole, se II, s. 208.
Madam M. Søemoeds skole i København. Aut. 1818. Se II, s. 252.
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De bevarede elevprotokoller er dels afleveret fra Statens pædagogiske
studiesamling dels fra Det kgl. bibliotek (xerokopi).
Det søsterlige Velgørenheds-Selskabs skole, se II, s. 208.
I. H. Teisens højere pigeskole, se II, s. 208-09.
Tvermoes kursus, Købmagergade 22, København, se II, s. 248.
Det v. Westenske institut, se II, s. 209.
Vesterbros realskole, se II, s. 209.
Østerbros latin- og realskole, se II, s. 209-10.

Skoler udenfor København

De skoler, der omtales i den følgende oversigt, er for størsteparten almin
delige kommuneskoler. Deres arkiver er kommet til landsarkivet ad for
skellige veje. Nogle er afleveret af privatpersoner, andre af lokaihistoriske
arkiver og forskellige institutioner. Nogle af arkiverne er ret omfattende,
medens andre kan bestå af en enkelt protokol. I de forskellige arkiver
finder man en broget blanding af diverse protokoller, fx. embedsbøger,
dagbøger, ekamensprotokoller, vakcinationsprotokoller samt protokol
ler vedr. sang- og gymnastikundervisning m.m. De angivne årstal angiver
det tidsrum, de modtagne protokoller dækker. Materialet er indtil videre
kun delvis registreret. De enkelte skolearkiver er opført alfabetisk inden
for det amt, hvortil de hørte før 1970.

Københavns amt
Dåstrup skole (Ramsø kommune) 1887-1932.
Frk. Ferslews privatskole i Køge.
Arkivet indeholder kun vakcinationsprotokol 1900-10.
Fru Jacobine Ibsens privatskole fo r piger, Roskilde, 1863-85, se II, s. 215.
Roskilde pigeskole a f 1855 (Frk. Lønholts skole) 1855-1946, se II, s. 25051.
Snoldelev skole (Ramsø kommune) 1872-1932.
Viby skole (Syv sogn) 1821-1910.
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Frederiksborg amt
Helsingør højere realskole, 1843-63, se II, s. 216.
Paltholm skole (Farum) 1741-1950, se II, s. 252-54.
Staunsholt skole (Farum) 1823-1934, se II, s. 255-56.
Sønderby skole (Farum sogn) 1871-87.

Holbæk amt
Holbæk og omegns private mellem- og realskole 1943-60, se II, s. 249.
Esbern Snare skolen i Kalundborg 1940-65, se II, s. 249.
Sejerø skole 1835-48.

Sorø amt
Antvorskov skole (Slagelse Skt. Peders landsogn) 1889-1956.
Bøgely skole (Sørbymagle sogn) 1901-17.
Hejninge sogns skole 1843-1964.
Holmstrup skole (Slagelse Skt. Peders landsogn) 1805-1963.
Jernbjerg skole (Slagelse Skt. Mikkels landsogn) 1903-40.
Kindertofte sogns skole 1901-33.
Landsgrav skole (Slagelse Skt. Peders landsogn) 1855-1945.
Lille Valby skole (Slagelse Skt. Mikkels landsogn) 1867-1970.
Saltøby skole (Vallensved sogn) 1812-1900.
Slagelse borgerskole 1837-46.
Sludstrup skole 1829-99.
Valbygård skole (Slagelse Skt. Mikkels landsogn) 1876-1940.

Præstø amt
Allerslev sogns skole 1815-1957.
Fakse private mellem- og realskole, 1912-35, se II, s. 216.
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G lu m s ø p r i v a t e m e l l e m - o g r e a ls k o l e ,

1918-64. Seddelregistratur. Læsesa

len.

Holme-Olstrup sogns skole 1852-1910.
Hylleholt private realskole (Fakse) 1887-1910, se II, s. 215.
Jungshoved skole 1926-50.
Kagstrup skole (Skelby sogn) 1842-1953.
Næsby sogns forskole 1877-1970.
Roneklint skole (Jungshoved sogn) 1851-1912.
Sandby sogns skole 1860-1950.
Skelby sogns skole 1836-1958.
Spellerup pigeskole (Marvede sogn) 1889-1942.
Stavreby skole (Jungshoved sogn) 1884-1955.
Steenstrup skole (Jungshoved sogn) 1869-1956.
Suså skole 1956-67.
Vrangstrup skole 1896-1900.
Maribo amt
Maribo private realskole 1907-66.
Systofte skole 1921-45.

Diverse skoler
Bogø navigationsskole. Se II, s. 256.
Arkivet indeholder bl.a. elevprotokoller 1869-1930 og korrespondanceog regnskabssager 1916-31.
Møns navigationsskole samt regne- og skriveskolen i Stege, se II, s. 216.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondance- og regnskabssager 16971737.
Den danske mellem- og realskole i Antung, Kina, se II, s. 251.
S k o l e n f o r e r g o te r a p e u te r .

Opr. 1935 under Dansk Kunstflidsforening, 1954 en selvejende institu
tion under indenrigsministeriet. Afl. fra nationalmuseets 3. afd.
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Arkivet indeholder bestyrelsesprotokoller for skolen for beskæftigel
sesterapeuter 1956-59.
Om oprettelsen af Dansk Kunstflidsforening og dens arkiv se også s.
329.
Statens arbejdstekniske ungdomsskole. Karsemosegård.
Uregistreret arkiv. Indeholder bl.a. div. korrespondancesager 1941-51.

Seminarier m.v.

Brøndbyvester skolelærerseminarium 1802-20. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet omfatter en enkelt pakke indeholdende indkomne sager, kon
duitelister og eksamenskarakterlister 1802-20.
Jonstrup statsseminarium. Seminariet begyndte sin virksomhed på Blå
gård i 1791 og flyttedes 1809 til Jonstrup. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. censur- og eksamensprotokoller 1794-1854,
dagbøger for den daglige undervisning 1842-53, protokoller over semina
risterne 1791-1832, sager vedr. deres levnedsløb 1791-1854, kopibog 17951807, indkomne breve 1791-1806, journal 1817-87, kancelli-og rentekam
merbreve 1814-48, ministerielle skrivelser 1848-77, (div. år), direktions
breve 1841-77 og div. regnskabssager 1791-1873.
Vesterborg skolelærerseminarium 1801-32. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og eksamensprotokol 1803-32 og ind
komne sager 1807-33.
Lærer-Seminariet fo r de lærdeskoler 1799-1810. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1800-09 og elevprotokol
1803-10.
Kommissionen ang. Vajsenhusets forening med seminariet på Blågård,
nedsat 11/9 1795. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke betænkninger m.v. 1795-1801.
Kommissionen til at udarbejde forslag til et almindeligt seminariereglement, nedsat 27/1 1816. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. biskop Boisens forslag. Reglementet udkom
10/2 1818.
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Andre undervisningsanstalter m.m.

Det kgl. blindeinstitut. Oprettet i henhold til lov af 21/ 1 1857. Trådte i
virksomhed 1858. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1857-73, journalsager 1857-70, kopi
bøger 1857-72, bestyrelsens koncepter 1857-70, bygnings- og inventarieregnskab ved instituttets opførelse 1857-58, kassebøger 1858-62, inventa
rier 1859-90 (div. år), forstanderens konceptbøger 1857-73, do. journal og
dagbog 1858-76, breve til forstanderen 1855-1905 (div. år), eksamenspro
tokol 1862-70, karakterprotokoller 1860-73, korrespondancesager og at
tester vedr. afgåede elever 1851-80 (div. år), indberetninger om blinde i
Danmark 1841-70 og do. om blinde i Island 1864-70.
Det kgl. døvstummeinstitut i København. Oprettet i henhold til kgl. res.
17/4 1807. Omordnet ved lov af 27/ 1 1950 til Statens kostskole for døve i
København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. protokol over eleverne 1806-15, stambog for
instituttet 1816-65, eksamensprotokol 1844-56, afgangslister 1823-71,
kassebøger 1823-71, udgiftsregnskaber 1850-69,direktionsprotokol 184253, kopibøger 1823-70, ekstraktbøger (journaler) 1823-68, indberetninger
om døvstumme 1822-78, do. om døvstumme i Island 1842-71, optagelse af
nye elever 1823-69, sager vedr. undervisningen 1823-69, do. vedr. håndar
bejde og værksteder 1823-69, do. vedr. personalet 1823-69, regnskaber
1823-70, sager vedr. bygning og have 1823-70, do. vedr. døvstummeunder
visningen uden for instituttet 1823-69 og div. sager ca. 1820-78.
Tilsyneskomitéenforcand.theol. Kellers døvstummeskole, oprettet 1867.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder indkomne breve til komitéen 1867-69.

LANDSTINGSARKIVER

I deres oprindelse går landstingene tilbage til middelalderen, men i den
nyere tid har de kun haft dømmende myndighed samt foretaget tinglæs
ning. Landstingene ophævedes fra udgangen af marts måned 1805 i hen
hold til frd. af 25/1 1805. Undtaget herfra var Bornholms landsting, der
virkede indtil 1813. Landstingenes dømmende virksomhed overgik til de
nyoprettede overretter, henholdsvis i København og Viborg, medens un
derretterne overtog tinglæsningen. Om landstingene og det til disse knyt
tede personale, se det af rigsarkivet i 1928 udgivne skrift: Appelinstanser
nes embedsetat 1660-1919, s. 72-90.
De bevarede landstingsarkiver er påny blevet gennemgået og nyregistreret, og landsarkivet har i 1976 udsendt disse registraturer i serien
»Foreløbige Arkivregistraturer« under titlen: Landstings- og kommis
sionsdomstolsarkiver (i det flg. citeret: L. og K.) Efter en udførlig admini
strationshistorisk indledning med lister over kildeudgaver og litteratur
følger en detaljeret registratur over de enkelte arkiver. Benyttere af lands
tingsarkiverne henvises til at bruge denne nye registratur.
Sjællandsfar landsting (Ringsted). Se L. og K. s. 11-24. Jfr. desuden »Sjæl
lands landstings panteprotokoller 1632-1761. Registre fremstillet ved
EDB«, udgivet af landsarkivet i 1974.
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1676-1805, konceptstævnin
ger 1771-1805, konceptakter 1727-1804 (div. år), afsagte domme 1768-82,
domskoncepter 1729-95, pantebøger 1632-1805 og skødebøger 1630-1805.
1 arkivet indgår desuden landsdommer Peder Benzon Mylius personlige
embedspapirer.
Mønbo landsting (Stege). Se L. og K. s. 25.
Arkivet indeholder justitsprotokol 1679-81.
Lollandsfar og Falsters landsting (fra 1683 i Maribo). Se L. og K.s. 33-36.
Arkivet indeholder bl.a. tingbøger 1664-83, justitsprotokoller 16971766 og 1794-1805, pådømte sager 1735-91 og skøde-og pantebøger 16731805.
Bornholms landsting (Åkirkeby, fra 1771 Rønne). Se L. og K. s. 27-31.
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Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1671-1813 (indeholder også
domme, skøder og pantebreve).
Viborg landsting. Se L. og K. s. 37-38.
I det sjællandske landsarkiv opbevares en række kopier af protokollere
de breve (dubletter til skøde- og pantebøgerne. Originalerne i landsarki
vet i Viborg) 1667-1805.

KØBENHAVNSKE

DOMSTOLSARKIVER
1919 (1953)

INDTIL

I årene 1974-76 har landsarkivet gennemført en nyregistrering af de kø
benhavnske domstolsarkiver, hovedsagelig fra perioden før retsplejere
formens gennemførelse pr. 1. okt. 1919. Som resultat af dette arbejde
foreligger i serien »Foreløbige arkivregistraturer« 4 bind arkivregistratu
rer under fællestitlen: Københavnske politi- og domsmyndigheder I-IV, i
det flg. citeret KPD. Efter udsendelsen af disse registraturer er samtlige
ældre foreliggende seddel- og håndskrevne folioregistraturer uden interes
se.
Som indledning til de enkelte registraturer over de forskellige domstols
arkiver er givet udførlige redegørelser for domstolenes oprettelse, organi
sation og virkeområde. Endvidere er der udarbejdet embedsetater, og
hvor det er anset for nødvendigt desuden givet en kort vejledning i benyt
telsen af de enkelte arkiver.
Af praktiske grunde er arkivmateriale vedr. tinglæsning og skiftefor
valtning ved de københavnske domstole udskilt af deres arkivalske sam
menhæng og registreret i særlige bind. KPD bind 111 behandler således det
københavnske tinglæsningsmateriale indtil 1927 og bind IV skiftemateria
le indtil 1919 fra de forskellige københavnske domstolesamt overformyn
deriarkivalier.

Københavnske domstolsarkivalier i alm.
Københavns byting indtil 1771, se KPD, bd. II, s. 1-13.
Arkivet er opstillet i flg. grupper: A) Bytingets dømmende virksomhed
(herunder bytingsprotokoller 1722-71, ekstraretsprotokoller 1722-71,
tingsvidneakter 1728-71 og domsakter 1728-60 og 1771 B) Fogedforret
ninger (herunder underfogdens eksekutionsprotokoller) 1746-49 og 175571 og C) Auktionsvæsen (herunder auktionsprotokoller 1770-71 og jour
nal over udstedte auktionsskøder 1766-89).
Christianshavns byting indtil 1674, se KPD, bd. II, s. 15-16.
Fra dette arkiv er kun bevaret tinglæsningsmateriale.
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Gårdsretten (Hofretten) på Københavns slot fø r 1681, se KPD, bd. II, s.
17.
Fra dette arkiv er kun bevaret en enkelt retsprotokol 1667-70.
Hofretten 1681-1771, se KPD, bd. II, s. 18-20.
Der er kun bevaret brudstykker af dette arkiv. Det indeholder bl.a.
stævninger 1682-83 og 1759-71, pådømte sager 1700-70 (div. år), fremlagte
dokumenter 1681-1771 (div. år), domsudskrifter 1690-1770 (div. år), kgl.
reskripter 1681-1770 og indkomne breve 1704-71 (div. år).
Borgretten 1681-1771, se KPD, bd. II, s. 21-22.
Der er kun bevaret brudstykker af dette arkiv. Det indeholder domme
og decisioner 1762-73, fremlagte dokumenter 1682-1771 (div. år) og div.
sager 170349.
Inkvisitionskommissionen 1686-1771, se KPD, bd. II, s. 23-25.
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1696-1701 og 1735-71 samt
justitsdokumenter 1742-60.
Hof- og stadsretten 1771-1805, Landsover- samt Hof- og stadsretten 1805
-1919, se KPD, bd. II, s. 27-88.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper A) Rettens arkiv
B) Rettens dømmende virksomhed, herunder a) i alm. b) vidne- og krimi
nalkamre og c) diverse C) korrespondance og D) regnskabsvæsen.
I gruppe B.a. findes for perioden 1771-1805 justits-, voterings- og dom
protokoller samt pådømte sager.
Fra 1805-1919 skelnes der i visse protokolrækker mellem 1. og 2. in
stanssagerne. De vigtigste rækker fra denne periode er: justitsprotokoller
(både 1. og 2. instans) 1814-1919. Fra 1911 findes særlige justitsprotokol
ler fra de enkelte afdelinger. Voteringsprotokoller i 2. instanssagerne
1805-59, voteringer 1847-70 og 1900-19. Domprotokoller i 1. instanssager
1805-1919 og do. i 2. instanssager 1818-1919, do. i kriminelle sager i 2.
instans 1869-1919. Div. registre over civile og kriminelle sager 1794-1919.
Kendelsesprotokoller 1817-1919 (div. år) og pådømte sager (både 1. og 2.
instans) 1805-1919.
I gruppe B.b. findes bl.a. vidneprotokoller (forhørsprotokoller) fra 1.
vidnekammer 1771-1919,2. vidnekammer 1771-1845 og 3. vidnekammer
1784-1845 (videreført som 2. vidnekammer 1845-1919). Desuden findes
vidneprotokoller (forhørsprotokoller) fra det kriminelle kammer 17711842, videreført som 1. og 2. kriminelle kommer 1842-45.
I gruppe B.c. er opført deliberationsprotokoller 1781-1825 og resolu
tionsprotokoller 1810-68.
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Under gruppe C) korrespondance findes div. journaler m. registre 17871861 (div. år), indkomne reskripter og kollegialbreve 1771-1845, journal
sager 1780-1819 og 1829-63, kopibøger 1775-91 og 1795-1866, erklærings
protokoller 1786-1815 og justitssekretærens journal m. tilhørende sager
1843-73.
Under gruppe D) regnskabsvæsen findes bl.a. sporteljournaler 1847-68
og div. regnskabssager 1840-73.
Inkvisitionskommissionen 1771-1842, se KPD, bd. II, s. 89-91.
Arkivet indeholder justitsprotokoller 1773-1842, voteringsprotokol
1772- 1837 og div. sager 1824 og 1829.
Gæsteretten 1771-1919, se KPD, bd. II, s. 93-95.
Arkivet indeholder bl.a. navneregistre og retslister 1800-1918 (div. år),
justitsprotokoller 1771-1919 (div. år), forligsprotokoller 1813-1917, dom
protokoller 1792-1919 og pådømte sager 1835-70.
Gældskommissionen 1771-1919, se KPD, bd. II, s. 97-100.
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1794-1919 med div. registre
1801-1919, vidneprotokoller 1824-1919, voteringsprotokoller 1824-57,
kendelsesprotokoller 1829-1918, domprotokoller 1781-1919 og div. kor
respondanceprotokoller og sager 1777-1919.
Kongens foged 1771-1845, se KPD, bd. II, s. 101-04.
Arkivet indeholder bl.a. kopi bøger og koncepter 1771-1845 (div. år),
indkomne breve 1771-1844 (div. år), protokoller over arrest- og for
budsforretninger 1771-1844, arrest- og gældsarrestantrekvisitioner 17841845, protokoller over undersøgelsesforhør 1817-45, synsforretninger
1771-1845 (div. år), arrestantlister 1801-42 og rapporter om arrestanter
1773- 1845 (div. år) samt sportelregnskaber 1771-1842 (div. år).
Underfogden 1771-1845, se KPD, bd. II, s. 105-06.
Arkivet indeholder bl.a. eksekutionsprotokoller 1771-1802 og do. do
kumenter 1771-1808 (div. år) samt forretningsprotokoller for underfoge
den 1805-45.
Fogedkontoret 1845-1919, se KPD, bd. II, s. 107-09.
Arkivet indeholder bl.a. forretningsprotokoller 1845-1919 m. registre
1847-1919, kendelsesprotokoller 1884-1920, bidragsjournaler m. registre
1886-1919 samt skattejournaler m. registre 1893-1919.
Auktionskontoret 1771-1919, se KPD, bd. II, s. 111-17.
Arkivet indeholder bl.a. auktionsprotokoller for 1. og 2. disrikt 17711919, auktionsdokumenter vedr. fast ejendom 1810-1915, auktionskatalo
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ger (løsøre) 1852-1919. Et register til disse kataloger i 6 bind med navneog saggrupperegister er opstillet på læsesalen. Saggrupperne omfatter
bl.a. malerier, møbler, porcelæn, antikviteter og bøger. Kendelsesproto
koller for tvangsauktioner over fast ejendom 1860-1926. Endvidere findes
div. korrespondance- og regnskabssager 1800-1917 (div. år), herunder
også sporteljournaler 1849-64.
Notarius publicus i København, se KPD, bd. II, s. 119-25.
Arkivet indeholer bl.a. notarialprotokoller 1677-79 og 1696-1829, notarialdokumenter 1796-1829 (div. år), hovedprotokoller m. registre 18301945, div. kopibøger for dokumenter i det danske sprog, i fremmed sprog
og søforklaringer 1830-1943 og sporteljournaler 1830-71.
Forligskommissionen i København 1795-1953, se KPD, bd. 11, s. 127-32.
Arkivet indeholder bl.a. forligskommissionsprotokoller m. registre
1795-1953 samt kopibøger og journaler 1795-1865 og 1903-53.
Københavns søret indtil 1861 (samtpriseretten 1807-14) se KPD, bd. II, s.
133-46.
Arkivet indeholder bl.a. retsdokumenter 1683-1800, søretsprotokoller
1802-10, justitsprotokoller 1810-62, forhørs- og vidneprotokoller 181062, retsdokumenter 1802-61, prisesager 1809-11, forligsprotokoller 182661, sporteljournaler 1808-62 samt kopibog og journaler med tilhørende
sager 1805-62. Den særlige priserets arkiv indeholder kopibog 1813-14,
journal 1807-15 og korrespondancesager 1807-14.
Sø- og handelsretten i København 1862-1953, se KPD, bd. Il, s. 147-69.
Arkivet indeholder bl.a. justitsprotokoller 1862-94, do. for søsager
1894-1953, do. for handelssager 1894-1951, div. justitsprotokoller 190751, retsboger i vidnesager 1919-50, politiforhørsprotokoller 1862-1946,
politirapportprotokoller 1907-22, div. retslister 1862-1951,domprotokol
ler 1862-1920, do. i søsager 1920-37, do. i andre sager 1920-37, do. i
samtlige sager 1938-51, forligsprotokoller 1862-1953, retssager 1862-90,
søsager 1895-1950, handelssager 1891-1950, søforhørs- og søforklarings
protokoller 1862-1915 og skønsforretninger 1862-90.
I den særlige skifteretsafdeling finder man bl.a. navneregister over kon
kursboer 1872-1932, ekstraretsprotokoller 1878-1950, forseglings- og re
gistreringsprotokoller 1872-1951, behandlingsprotokoller 1872-1951,
domprotokoller 1874-1926, konkursboer 1872-1950 og akkordboer 190844.
Politiretten (1776) 1793-1845, se KPD, bd. I, s. 1-24.
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Arkivet er opstillet i to afdelinger, nemlig en almindelig afdeling og de
særlige protokoller. Indenfor denalm. afdeling findes bl.a. korrespondan
ceprotokoller m. registre 1809-45 og voteringsprotokoller 1797-1809 og
1813-45. De særlige protokoller består af 1.protokol (1776) 1793-1835
omfattende jornaler over behandlede sager og saglister 1794-1843, dom
protokoller 1792-1845, forhørsprotokoller 1776-1836 og behandlede sa
ger ved. 1. protokol 1791-1834. /. protokol A indeholder journaler over
behandlede sager, domprotokoller, forhørsprotokoller og behandlede
sager 1835-45. 1. protokol Bindeholder journaler over behandlede sager,
dom- og forhørsprotokoller samt behandlede sager 1835-45.
2. protokol indeholder journaler over behandlede sager 1796-1845, sagli
ster 1794-1810, domprotokoller 1792-1845, forhørsprotokoller 1777-1845
og behandlede sager 1785-1845. 3. protokol indeholder domprotokoller
1792-1845, forhørsprotokoller 1776-1809 og behandlede sager 1786-95.
4. protokol indeholder journaler over behandlede sager 1807-45, saglister
1801-06, domprotokoller og behandlede sager 180M5. 5. protokol inde
holder journaler over behandlede sager, dom- og forhørsprotokoller samt
behandlede sager 1812-45.
I forlængelse af politirettens arkiv er opstillet Den overordentlige politi
rets forhørs- og domprotokoller 1795 og arkivalier efterladt af tilsynet
med trykte skrifter og blade 1799-1841 og 1844-51.
Kriminal- og politiretten i København 1845-1919, se K.PD bd. I, s. 25-70.
Det meget omfangsrige arkiv er opstillet i 2 hovedgrupper, nemlig 1)
korrespondance- og regnskabsvæsen og 2) arkivalier vedr. domsvirksom
heden. Den sidste gruppe er atter opdelt i 3 afdelinger, nemlig 1) arkivalier
vedr. rettens dømmende virksomhed i alm. 2) de enkelte kamres og afde
lingers arkivalier og 3) pådømte sager 1845-1919.
I. Denne gruppe indeholder bl.a. korrespondanceprotokoller m. regi
stre 1845-76, journaler m. registre 1845-1919 ogdiv. regnskabsprotokoller
1845-78.
I I . 1. Denne gruppe indeholder bl.a. journaler (saglister), strafferegistre
samt doms- og retslister 1845-1919, justitsprotokoller 1850-1919, vote
ringsprotokoller 1845-1919, domprotokoller m. registre 1845-1919 ogdiv.
protokoller 1845-1921.
II.
2. Denne gruppe indeholder bl.a. 1. kriminalkammers forhørsproto
koller, journaler og behandlede sager 1845-1919, 2. kriminalkammers
forhørsprotokoller, journaler og behandlede sager <845-1919,3. kriminal
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kammers forhørsprotokoller, journaler og behandlede sager (bl.a. socia
listsagen 1872) 1845-1919, 4. kriminalkammers forhørsprotokoller j o u r 
naler og behandlede sager 1845-1919, 5. kriminalkammers forhørsproto
koller, journaler og behandlede sager 1845-1919, 6. kriminalkammers
forhørsprotokoller, journaler og behandlede sager 1886-1919,5. kriminal
kammer B. Forhørsprotokoller og journaler 1896-1904, 7. kriminalkam
mers forhørsprotokoller, journaler og behandlede sager (bl.a. Albertisagen 1908-10) 1904-19. 7. kriminalkammer A, forhørsprotokoller og jour
naler 1917-19,5. kriminalkammers forhørsprotokoller ogjournaler 191619, 9. kriminalkammers forhørsprotokoller ogjournaler 1919. 1. civil
kammers behandlingsprotokoller, journaler og behandlede sager 18451919, 2. civilkammers behandlingsprotokoller jo u rn aler og behandlede
sager 1845-1919. 1. afd. fo r offentlige politisager, forhørsprotokoller,
journaler m. registre og behandlede sager 1863-1919,2. afd. fo r offentlige
politisager, forhørsprotokoller Journaler m. registre og behandlede sager
1863-1919 o g i. afd. fo r offentlige politisager, forhørsprotokollerjourna
ler m. registre og behandlede sager 1896-1919.
II. 3. Pådømte sager 1845-1919, henlagt efter domsdato.
Som tillæg findes arkivalier vedr. Undersøgelseskommissionen af 8/9
1916, nedsat for at undersøge og pådømme overtrædelser af den ved
verdenskrigen fremkaldte økonomiske særlovgivning. Arkivet indeholder
forhørs- og domprotokoller samt kommissionssager 1916-21.

Københavnske tinglæsningsarkivalier

Af praktiske grunde har man udarbejdet en særlig registraturer over det
afleverede tinglæsningsmateriale fra de skiftende københavnske domsto
le. Registraturen, der udkom i 1975, indgår i rækken af registraturer over
Københavnske politi- og domsmyndigheder som bind III.
Der er bevaret tingslæsningsmateriale fra Københavns byting 16451771, fra Christianshavns byting 1653-85, fra Hof- og stadsretten 17711805, fra Landsover- samt Hof- og stadsretten 1805-1919 og fra Køben
havns byret 1919-27.

Københavnske skiftearkivalier

Af praktiske grunde har man udarbejdet en særlig registratur over det
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afleverede skiftemateriale fra de forskellige københavnske domstole. Re
gistraturen, der udkom i 1976, indgår i rækken af registraturer over Kø
benhavnske politi- og domsmyndigheder som bind IV.
Registraturen over skiftearkivalierne falder i to hovedafsnit, nemlig
tiden før og efter 1771. Fra tiden før 1771 er bevaret arkivalier fra Køben
havns skiftekommission (magistrat og byfoged), Hof- og Borgrettens skif
tejurisdiktioner, den gejstlige skiftejurisdiktion (den kgl. konfessionarius)
samt jødernes skiftejurisdiktion. Efter 1771 fandtes der kun een skifteju
risdiktion i København, nemlig Hof- og stadsrettens, fra 1805 den kgl.
Landsover- samt Hof- og stadsrets skiftejurisdiktion. I denne periode
behandler registraturen først de ordinære skifter fra 1771-1919 og derefter
ekstraordinære og private skifter fra samme periode. Endelig findes der en
gruppe diverse arkivalier.
I registraturen findes desuden en oversigt over bevarede københavnske
overformynderiarkivalier indtil 1818. Fra tiden efter 1818 må overfor
mynderiarkivalier søges i Københavns stadsarkiv.

KØBENHAVNSKE DOMSTOLSARKIVER EFTER 1919

Østre landsret oprettedes i henhold til retsplejeloven af 11. april 1916 som
en afløser af den tidligere eksisterende landsoverret i København. Den nye
domstol trådte i funktion 1. okt. 1919 som appeldomstol for underretterne
i København og området øst for Lillebælt, incl. Bornholm og Færøerne.
Om rettens organisation og dommerkollegium se den af landsarkivet i
1970 udgivne embedsetat: Dommere og domstole på Sjælland, LollandFalster og Bornholm 1919-69, s. 4-17.
Landsarkivet har modtaget rettens arkiv til og med årgang 1949. Arki
vet er endnu ikke registreret. Man må derfor indtil videre benytte den
modtagne afleveringsdesignation.
Der foreligger hovedsaglister 1919-49 med et særskilt register for årene
1945-49. Endvidere har man modtaget domslister for årene 1919-25,192728 og 1930-49 samt vota 1919-49.
Den mest omfattende del af arkivet består af arkivalier fra de enkelte
afdelinger, nemlig saglister, retsboger, vidnebøger, stemmeafgivningsbø
ger og dombøger samt behandlede sager. Indtil videre er modtaget følgen
de afdelingsarkiver: 1-6. afdeling 1919-49, 7. afdeling 1937-49, 8. afdeling
1943-49, 9. og 10. afdeling 1945-49, 11. afdeling 1948-49 og 12. afdeling
1949.
En særlig gruppe udgør modtagne arkivalier fra de forskellige nævnin
gekredse omfattende retsboger, vidnebøger og dombøger. Indtil videre er
modtaget arkivalier fra flg. nævningekredse: den københavnske, den
nordøstsjællandske, den vestjællandske, den sydvestsjællandske, den syd
sjællandske, den bornholmske, den lolland-falsterske og den fynske.
Skal man findeæn sag i landsrettens arkiv, benyttes hovedsaglisten, som
er nøglen til hele arkivet. Hovedsaglisten er indrettet årgangsvis og forsy
net med navneregister, fra 1945 føres navneregistrene årgangsvis i selv
stændige bind. Fra hovedsaglisten får man oplysning om sagens nr. i den
afdeling, hvortil sagen henvises. Afdelingernes saglister, der ligeledes er
indrettet årgangsvis og forsynet med navneregister, henviser til protokolnummer og folio i rets- og dombøger. Fra retsbogerne henvises til stemme
afgivningsbøgerne. Disse indeholder fra 1/7 1937 udelukkende stemmeaf
givningen i domsmandssager. Fra 1919-41 er de behandlede retssager
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henlagt afdelingsvis efter domsdato, fra 1942 i en samlet række for alle
afdelinger også efter domsafsigelsesdatoen. Behandlede straffesager ind
går i de normale straffeakter, der findes dels i Københavns byrets arkiv
dels i de forskellige politimesterarkiver.
Ved nævningesager anvendes ligeledes hovedsaglisten som indgangs
nøgle. Herfra henvises til de afdelinger, der får sagen til behandling. 1. af
deling behandler normalt de københavnske nævningesager, 3. afdeling de
nordøstsjællandske nævningesager og 6. afdeling de øvrige nævninge
kredses sager.
Københavns byret oprettedes i henhold til retsplejeloven af 11. april
1916 som afløser af Hof- og stadsretten samt Kriminal- og politiretten i
København. Den nye domstol trådte i funktion 1. okt. 1919. Om rettens
organisation og dommerkollegium se den af landsarkivet i 1970 udgivne
embedsetat: Dommere og domstole på Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm 1919-69, s. 28-42.
I perioden 1919-40 var Byrettens dømmende virksomhed organiseret på
flg. måde. Der oprettedes 9 afdelinger til behandling af de civile sager med
betegnelserne afd. 1-9. Afd. 9 varen ekstraordinær afdeling under ledelse
af prof. H. V. Munck-Petersen. Til behandling af de kriminelle sager
oprettedes 6 afdelinger med betegnelsen afd. 1-6. Endelig oprettedes to
afdelinger til behandling af politisager. Hver afdeling administreredes af
en dommer og en fuldmægtig.
I 1925 omorganiseredes den dømmende myndighed. Den ekstraordinæ
re 9. afdeling for borgerlige sager forsvandt. For fremtiden behandlede
afdeling 1-2 politisager, afdeling 3-10 de kriminellesager og afdeling 11-16
de civile sager. Den dommer, der tidligere havde administreret afd. 1 for
borgerlige sager overtog nu afd. 11 og så fremdeles.
Landsarkivet har modtaget arkivalier vedr. Byrettens alm. dømmende
virksomhed for perioden 1919-39 (40). Desuden er modtaget Byrettens
arkivalier vedr. retsopgøret efter den tyske besættelse 1945-60. Fra ting
lysningsafdelingen er modtaget samtlige anlagte skøde- og panteprotokoller, realregistre m.m. fra perioden indtil 1927 (se herom den af landsarki
vet udgivne specialregistratur: Københavnske politi - og domsmyndighe
der, bd. III. 1975). Endvidere er siden 1927 modtaget regelmæssige afleve
ringer af aflyste skøder og servitutdokumenter. Fra skifteretten er indtil
videre kun modtaget eksekutorboer. Endelig er modtaget enkelte auk
tions- og fogedsager.
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Arkivalierne er endnu ikke registreret, men i afleveringssagen findes et
foreløbigt manuskript til en registratur med nærmere forklaring af, hvor
ledes man finder en sag i Byrettens arkiv.
Arkivet er indtil videre opstillet i flg. grupper: 1) Diverse registre, 2)
afdelingernes arkiver 3) afleveringer fra skifteretten og 4) diverse.
1) Denne gruppe indeholder bl.a. hovedjournaler m. tilhørende registre
1919-39, registre over Østre landsretssager 1920-37, journaler med registre
over civile A-sager 1920-39, journaler m. registre over civile B-sager (ægte
skabssager, vidnesager samt sager vedr. syn og skøn) 1919-39, journaler
over alimentationssager 1932-39, journalregistre til faderskabssager 192224 og Østre landsretssager (kriminelle sager) 1919-40.
2) Afdelingerne fo r borgerlige sager. Indenfor hver afdeling findes rets.bøger, dombøger og udeblivelsesbøger. Der er modtaget afleveringer fra
flg. afdelinger 1. afd. (11. afd.) 1919-40, 2. afd. (12. afd.) 1919-40, 3. afd.
(13. afd.) 1919-40, 4. afd. (14. afd.) 1919-39, 5. afd. (15. afd.) 1919-45, 6.
afd. (16. afd.) 1919-40, 7. afd. 1919-21,8. afd. 1919-23 og 9. afd. 1919-20.
Afdelingerne fo r kriminelle sager. Indenfor de fleste afdelinger findes
journaler, retsboger, vidnebøger, dombøger og behandlede sager. Der er
modtaget afleveringer fra flg. afdelinger: 1.-4. afdeling. 1919-24, 5. afde
ling 1919-40, 6. afdeling 1919-39,7. afdeling 1920-39, 8. afdeling 1920-40,
9. afdeling 1925-40, 10. afdeling 1925-40.
Afdelingerne fo r politisager. Indenfor disse afdelinger findes journaler,
retsboger, dombøger, udeblivelsesbøger samt dombøger i pigesager, bet
lersager, sager vedr. afholdspålæg m.m. samt behandlede sager. Der er
modtaget afleveringer fra flg. afdelinger: 1.-4. afdeling 1919-24, 5. afde
ling 1931-32.
Afdelingen fo r grundlovsforhør. Fra denne afdelinger modtaget jour
naler og retsboger 1919-40.
Sager vedr. retsopgøret efter den tyske besættelse omfatter hovedjour
naler m. registre 1945-47 samt journaler, retsboger, dornbøger, stemmeaf
givningsbøger, vidnebøger samt behandlede sager fra afdelingerne 21-26.
1945-60.
3) Fra skifteretten er modtaget eksekutorboer 1919-25.
4) Fra fogedretten I-II er modtaget div. arkivalier 1920-42 og fra auk
tionskontoret: hovedprotokoller for løsøreauktioner 1923-33, løsøreauk
tioner 1919-35 samt materiale vedr. tvangsauktioner over fast ejendom
indtil 1942. Fra A/S Sagførernes auktioner er modtaget auktionsproto
koller 1935-59.
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Vedr. kommissionsdomstolssager modtaget fra Byrettens arkiv, se s.
120.
Skal man finde en ved Byretten pådømt sag, rekvireres den såkaldte
hovedjournal, hvortil der findes alfabetiske registre, hvor mænd og kvin
der er opført hver for sig. Gennem hovedj ournalen får man oplysning om,
til hvilken afdeling sagen er henvist. Man rekvirerer herefter den pågæl
dende afdelings journal, der ligeledes har alfabetisk register. I denne jour
nal kan man følge sagens behandling og få de fornødne henvisninger til
afdelingens retsboger m.m. Sagsakterne er henlagt på nr. inden for den
enkelte afdeling.
Sø- og handelsretten i København 1919-53. Se s. 78.

RETSBETJENTARKIVER UDENFOR
KØBENHAVN INDTIL 1919
Retsbetjentarkiver indtil 1919

1årene 1964-74 har landsarkivet gennemført en nyregistrering af samtlige
retsbetjentarkiver indtil retsplejereformens gennemførelse pr. 1/10 1919.
Man har samtidig hjemtaget det endnu ikke afleverede materiale, således
at man for de fleste arkivers vedkommende kan regne med, at alt materiale
er afleveret. Der resterer dog endnu enkelte embeder, som ikke har ønsket
at aflevere tinglæsnings- og skiftearkivalier fra de nærmeste år forud for
1919. Det hører dog til undtagelserne.
De nye registraturer er alle offentliggjort i landsarkivets række af dupli
kerede »Foreløbige arkivregistraturer«, og der er udgivet følgende publi
kationer:
Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919. 1964. Forkortet: L.r.
Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. 1964. Forkortet: F.r.
Bornholmske retsbetjentarkiver indtil 1919. 1965. Forkortet: B.r.
Sjællandske retsbetjentarkiver. GI. Københavns amt. 1966. Forkortet:
S.r.
Sjællandske retsbetjentarkiver. GI. Roskilde amt. 1971. Forkortet: S.r.
Sjællandske retsbetjentarkiver. Frederiksborg amt. I. 1968. II. Helsingør
byfoged. 1974. Forkortet: S.r.
Sjællandske retsbetjentarkiver. Præstø amt. 1970. Forkortet: S.r.
Sjællandske retsbetjentarkiver. Sorø amt I-1I. 1972-73. Forkortet: S.r.
Sjællandske retsbetjentarkiver. Holbæk amt. 1973. Forkortet: S.r.
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Som indledning til de enkelte arkivregistraturer er udarbejdet administra
tionshistoriske oversigter over de enkelte embeder samt embedsetater.
Herefter følger den detaljerede arkivregistratur over de enkelte embeders
afleverede arkivalier, opstillet efter følgende skema:
A. Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet.
B. Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen.
C. Fogedforretninger.
D. Notarialforretninger.
E. Skifte- og overformynderivæsen.
F. Auktionsvæsen.
G. Politiforvaltning.
H. Næringsvæsen.
J. Protokoller over indgåelse af borgerligt ægteskab og navneforan
dring m.m.
K. Protokoller over konstatering af tiender.
L. Almindeligt regnskabsvæsen.
M. Udskrivningsvæsen.
N. Almindelig korrespondance.
O. Diverse protokoller og dokumenter.
For at lette de besøgendes arbejde med retsbetjentarkiverne findes der i de
fleste udsendte duplikerede arkivregistraturer en fortegnelse over de for
skellige sognes jurisdiktioneile tilhørsforhold gennem tiderne. Registeret
gør det muligt hurtigt at fastslå, hvor et sogn på et bestemt tidspunkt har
hørt hjemme i retslig henseende. På læsesalen finder man desuden et
oversigtskort fra 1875, hvor de forskellige jurisdiktioners grænser er ind
tegnet.
For de besøgende, der ønsker at arbejde med skifteprotokoller, forelig
ger fra ældre tid udarbejdede navneregistre, og man forsøger i nyeste tid at
supplere disse registre med xerokopier af registre, der allerede findes i
protokollerne. Der bliver under de respektive embeder redegjort for eksi
sterende registre.
Det bør endelig bemærkes, at man i registraturerne over retsbetjentar
kiverne, som principielt standser pr. 1. okt. 1919, har medtaget skøde- og
panteprotokoller med tilhørende realregistre, sålænge disse har været
ført. Skøde- og panteprotokoll?rne ophører med udgangen af marts 1927,
medens realregistrene i mange tilfælde er blevet anvendt langt ud over
1927. Det hænger sammen med, at omskrivningen til de nyindførte ting
bøger nødvendigvis måtte tage sin tid. Ved enkelte embeder er omskriv
ningen endnu ikke afsluttet, og det kan være et spørgsmål, om den nogen
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sinde bliver bragt til afslutning. Dette er baggrunden for, at enkelte embe
der endnu ikke har afleveret deres realregistre.
Fremtidige benyttere af retsbetjentarkiverne henvises til at bruge de
udsendte duplikerede arkivregistraturer. Af pladshensyn bringes kun i
efterfølgende oversigt en fortegnelse over de vigtigste protokolrækker.

Oversigt over retsbetjentarkiver

GI. Københavns amt
Amagerland-Tårnby birk 1623-1821. S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 16. Tingbøger 1623-98. Justitsprotokoller 1698-1702, 1724-33, 1773-1821.
Politiprotokoller 1742-85, 1791-1821. Politiretsprotokoller 1808-11,
1820-21. Tårnby birks pantebøger 1746-1821. Skifteprotokol 1820-21.
Auktionsprotokoller 1697-1821.
Ny Hollænderby 1691-99, S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 7. Tingbog
1691-99.
Schoutembedet i Storemagleby sogn indtil 1821, S.r. GI. Københavns amt
1966 s. 8-10.
Justitsprotokoller 1809-21. Politiprotokol 1813-21. Skøde- og panteprotokol m. register 1814-21. Skifteprotokol 1812-21. Auktionsprotokoller
1810-21.
Amager birk 1822-1919. S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 11-26.
Justitsprotokoller 1822-1919. Ekstraretsprotokoller 1866-1919. Politi
protokoller 1822-1919. Domprotokoller 1822-1919. Skøde-og panteprotokoller 1822-1919. Grundtaxtmatrikulsprotokoller ca. 1895-1900. Fo
gedprotokoller 1822-1915. Notarialprotokoller 1822-1920. Skifteproto
koller m. registre 1822-1922, 1836-40 for Tårnby sogn. Overformynderi
protokoller 1828-68,1827-41 for Tårnby sogn. Auktionsprotokoller 18221922.
Sokkelund herred 1621-83, S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 27-28.
Tingbøger 1621-83.
Smørum herred 1624-83, S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 29-30.
Tingbøger 1624-83.
Ølstykke herred 1624-83, S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 31-32.
Tingbøger 1624-83.
Københavns birk 1683-1721, S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 33-34.
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Tingbøger 1683-1713. Domprotokol 1688-92. Skøde- og panteprotokoller 1694-1721.
Københavns amts Rytterdistrikts birk 1721-1819, S.r. GI. Københavns
amt 1966 s. 35-41.
Justitsprotokoller 1811-17. Politiprotokoller 1795-1802. Domprotokoller
1791-1819. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1721-1819. Arrest- og
eksekutionsprotokoller 1795-1815, 1818-19. Notarialprotokol 1805-29.
Skifteprotokoller 1810-19. Auktionsprotokoller 1809-27.
Københavns amts Rytterdistrikts birks politimesterembede 1802-19, S.r.
GI. Københavns amt 1966 s. 42-44.
Politiprotokoller 1802-20. Politiretsdomprotokol 1802-14.
Københavns amts nordre birk 1819-1919, S.r. GI. Københavns amt 1966
s. 45-76.
Justitsprotokoller 1824-32, 1836-1919 Ekstraretsprotokoller 1888-1919.
Politiprotokoller 1820-1920. Domprotokoller 1820-1919. Skøde- og pan
teprotokoller m. registre 1819-1927. Fogedprotokoller 1820-25, 18361921. Fogedskødeprotokoller 1903-28. Notarialprotokoller 1829-1917.
Skifteprotokoller 1820-1921. Overformynderiprotokoller 1782-1848.
Auktionsprotokoller 1835-1928.
Københavns amts søndre birk 11819-1919, S.r. GI. Københavns amt 1966
77-102.
Justitsprotokoller 1821-89. Ekstraretsprotokoller 1854-87. Politiproto
koller 1820-87. Justitsdomprotokoller 1820-90. Politiretsdomprotokoller
1821-89. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1767-1888. Foged- og
eksekutionsprotokoller 1820-83, 1875-92. Notarialprotokoller 1820-89.
Skifte- og registreringsprotokoller 1820-89. Overformynderihovedbøger
1825-69. Auktionsprotokoller 1822-87.
Københavns amts søndre birk I I 1819-88, S.r. GI. Københavns amt 1966
s. 103-117.
Justitsprotokoller 1888-1918. Ekstraretsprotokoller 1888-1919. Politi
protokoller 1888-1919. Domprotokoller 1888-1917. Skøde-og pantepro
tokoller m. registre 1888-1927. Fogedprotokoller 1888-1920. Notarialpro
tokoller 1888-1919. Skifteprotokoller 1888-1922. Auktionsprotokoller
1888-1935.
Frederiksberg birk 1888-1919, S.r. GI. Københavns amt 1966 s. 118-141.
Justitsprotokoller 1888-1919. Søretsprotokoller 1897-1941, fra okt. 1919
videreført v. Frederiksberg birks 1. afd. Politiprotokoller 1888-1919. Ju-
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stitsdomprotokoller 1888-1925. Politi- og ekstraretsdomprotokoller
1888-1919, se Kbhvn. amts søndre birk 1 for tiden 2/6 1888 - 26/8 1889.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1888-1909. Fogedprotokoller
1888-1920. Notarialprotokoller 1888-1920, se Kbhvn. amts søndre birk
for tiden 1/6 1888 - 21/5 1889. Skifteprotokoller 1888-1920, se Kbhvn.
amts søndre birk I for tiden 1/6 1888-26/6 1889. Auktionsprotokoller
1888-1928.

GI. Roskilde amt
Køge byfoged indtil 1919, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 1-25.
Tingbøger og justitsprotokoller 1622-1919. Ekstraretsprotokoller 190919. Politiprotokoller 1729-1919. Brandretsprotokoller 1768-1871. Dom
protokoller 1889-1919, omfatter tillige Vallø birk og Bjæverskov herred.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1587-1927. Fogedprotokoller
1816-1919. Notarialprotokoller 1816-1919. Skifteprotokoller 1596-1919.
Overformynderiprotokoller 1606-ca. 1869. Auktionsprotokoller 16831919.
Bjæverskov herred indtil ca. 1890, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 26-32.
Justitsprotokoller 1768-1894. Politiprotokoller 1791-1895. Skøde- og
panteprotokoller 1777-97, 1816-90. Fogedprotokoller 1822-88, 1893-99.
Skifteprotokoller 1849-90 (fra 1809-49 se Bjæverskov herreds provsti,
efter 1890 se Vallø birk). Overformynderiprotokol 1851-66. Auktionspro
tokoller 1751-1898.
Gammel Køgegårds birk indtil 1855, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 33-37.
Tingbøger og justitsprotokoller 1697-1855. Politiprotokoller 1791-1855.
Skøde- og panteprotokoller 1816-55. Fogedprotokol 1820-54. Notarialprotokol 1822-55. Skifteprotokoller 1817-55. Overformynderiprotokol
1835-53. Auktionsprotokoller 1816-55.
Vallø birk 1713-1919, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 39-55.
Tingbøger og justitsprotokoller 1714-1919. Politiprotokoller 1791-1919.
Justitsdomprotokoller 1823-74. Domprotokoller 1889-1919 se Køge by
foged. Politiretsdomprotokoller 1827-76. Skøde- og panteprotokoller m.
registre 1764-1927 (omfatter tillige Bjæverskov herred fra 1890). Foged
protokoller 1820-1922 (omfatter tillige Bjæverskov herred fra 1890). No
tarialprotokoller 1799-1919 (omfatter tillige Bjæverskov herred fra 1891).
Overformynderiprotokoller 1826-48, 1868. Auktionsprotokoller 17111891, 1898-1919 (omfatter tillige Bjæverskov herred fra 1898).
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Tune herred indtil 1687, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 56-57.
Tingbøger 1657-61, 1672-75, 1680-88.
Ramsø herred indtil 1687, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 58.
Tingbog 1686-88.
Ramsø-Tune herreder 1687-1919, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 59-81.
Tingbøger og justitsprotokoller 1688-92, 1737-59, 1773-81, 1783-1919.
Politiprotokoller 1791-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre
1755-1927. Fogedprotokoller 1794-1919. Notarialprotokoller 1817-1920.
Skifteprotokoller 1797-1920. Overformynderiprotokoller 1809-80. Auk
tionsprotokoller 1753-1921.
Roskilde byfoged indtil 1919, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 82-106. Justits
protokoller 1716-22, 1727-1919. Politiprotokoller 1735-1919. Politi- og
justitsprotokoller 1867-68. Brandretsprotokol 1761-1867. Domprotokol
ler 1840-1920. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1727-1927. Foged
protokoller 1793-1920. Notarialprotokoller 1770-1919. Skifteprotokoller
1729-1866, 1872-1919. Overformynderiprotokoller 1683-1869. Auktions
protokoller 1719-1919.
iS ømme herred indtil 1695, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 107.
Tingbøger 1652-94.
Voldborg herred indtil 1695, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 108. Tingbøger
1669-92.
Lejre herred 1695-1919, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 109-132.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1696-1919. Politiprotokoller 1791-1919.
Domprotokoller i politisager 1844-70, alm. do. 1845-1920. Skøde- og
panteprotokoller m. registre 1755-1927. Fogedprotokoller 1793-1920.
Notarialprotokoller 1832-1920 (fra 1793-1832 se fogedprotokoller). Skif
teprotokoller 1796-1919. Overformynderiprotokoller 1811-69. Auktions
protokoller 1697-1934.
Ledreborg birk 1746-1864, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 133-134. Justits
protokoller 1796-1864. Politiprotokoller 1818-64. Skøde- og panteproto
koller 1769-1862. Fogedprotokol 1824-64. Auktionsprotokoller 1804-64.
Bistrup birk 1681-1809, S.r. GI. Roskilde amt 1971 s. 135-136.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1681-93, 1698-1809. Politiprotokoller
1791-1809. Skøde- og panteprotokol 1801-09. Auktionsprotokol 17571808.
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Skt. Jørgensbjerg og Duebrødre klosters birk indtil 1809, S.r. GI. Roskil
de amt 1971 s. 137-138.
Justitsprotokoller 1698-1719, 1730-1806. Skøde- og panteprotokoller
1718-1809. Auktionsprotokol 1758-88 (se også skøde-og panteprotokol
ler samt Lejre herreds politiprotokol 1788-1807).

Frederiksborg amt
Hørsholm birk indtil 1919, S.r. Frederiksborg amt I 1968 s. 1-16. Justits
protokoller 1777-1920. Domprotokoller 1812-1923. Politiprotokoller
1803-1921. Skøde- og panteprotokoller 1773-1903. Fogedprotokoller
1803-1922. Notarialprotokoller 1820-1921. Skifteprotokoller 1809-1921.
Gejstlig overformynderiprotokol 1832-57. Auktionsprotokoller 17021929 (div. år).
Kronborg rytterdistrikts birk 1721-1848, S.r. Frederiksborg amt 1 1968, s.
17-29.
Justitsprotokoller 1743-1848. Ekstraretsprotokoller 1802-56. Politiproto
koller 1802-53. Domprotokoller 1799-1852. Skøde- og panteprotokoller
m. registre 1739-1848. Fogedprotokoller 1817-49, 1854-56. Notarialpro
tokoller 1799-1877. Skifteprotokoller 1804-49. Overformynderiprotokol
ler 1806^49. Auktionsprotokoller 1724-1849.
Hellebæk birk 1775-1848, S.r. Frederiksborg amt I 1968 s. 30-32.
Justitsprotokoller 1776-1876, 1903-11. Politiprotokoller 1799-1870. Skø
de- og panteprotokoller 1776-1877. Skifteprotokol 1786-1908.
Kronborg østre birk 1848-1919, S.r. Frederiksborg amt I 1968 s. 33-45.
Justitsprotokoller 1848-1918. Ekstraretsprotokoller 1868-1918. Politi
protokoller 1849-1919. Domprotokoller 1849-1920. Skøde- og pantepro
tokoller m. registre 1740-1848, 1849-1927. Fogedprotokoller 1849-1920.
Notarialprotokoller 1849-1919. Skifteprotokoller 1849-1915. Overfor
mynderiprotokoller 1849-65. Auktionsprotokoller 1849-1919.
Kronborg vestre birk ¡848-1919, S.r. Frederiksborg amt 1 1968, s. 46-65.
Justitsprotokoller 1849-1923. Ekstraretsprotokoller 1851, 1856-1919. Po
litiprotokoller 1850-1919. Domprotokoller 1852-1924. Skøde- og pante
protokoller m. registre 1849-1927. Fogedprotokoller 1850-1917. Notarial
protokoller 1877-1921. Skifteprotokoller m. registre 1853-1922. Overfor
mynderiprotokol 1850-65. Auktionsprotokoller 1861-1919.
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Frederiksværk birk 1773-97, Halsnæs og Frederiksværk birk 1797-1919,
S.r. Frederiksborg amt I 1968 s. 66-82.
Justitsprotokoller 1773-1919. Politiprotokoller 1798-1919. Domproto
koller 1854-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1797-1927. Fo
gedprotokoller 1815-1919. Notarialprotokoller 1833-1919. Skifteproto
koller 1795-1924. Overformynderiprotokol 1851-69. Auktionsprotokoller
1797-1919.
Frederiksborg birk indtil 1721, S.r. Frederiksborg amt 1 1968, s. 83. Ting
bog 1649-52.
Hillerød byfoged og Frederiksborg birk indtil 1894, S.r. Frederiksborg
amt I 1968, s. 84-117.
Justitsprotokoller 1719-1893. Ekstraretsprotokoller 1806-94. Politiproto
koller 1730-1801, 1806-1897. Brandretsprotokoller 1761-1872. Dompro
tokoller 1838-97. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1712-1891. Fo
gedprotokoller 1798-1894. Notarialprotokoller 1823-94. Skifteprotokol
ler 1710-1895. Overformynderiprotokol f. Fr.borg birk 1840-68. Auk
tionsprotokoller 1727-1894.
Hillerød byfoged 1894-1919, S.r. Frederiksborg amt I 1968, s. 118-123.
Justitsprotokoller 1893-1919. Ekstraretsprotokol 1894-1919. Politiproto
koller 1894-1919. Domprotokoller 1892-1919. Skøde- og panteprotokol
ler 1891-1927. Fogedprotokoller 1892-1919. Notarialprotokoller 18941918. Skifteprotokoller 1895-1919. Auktionsprotokoller 1894-1919.
Frederiksborg birk 1894-1919. S.r. Frederiksborg amt 1 1968 s. 124-30.
Justitsprotokoller 1893-1919. Ekstraretsprotokoller 1894-1919. Politi
protokoller 1894-1919. Domprotokoller 1892-1919. Skøde- og pantepro
tokoller 1891-1927. Fogedprotokoller 1894-1919. Notarialprotokoller
1894-1919. Skifteprotokoller 1895-1919. Auktionsprotokoller 1894-1919.
Slangerup byfoged indtil 1809, S.r. Frederiksborg amt 1 1968 s. 131-33.
Tingbøger og justitsprotokol 1774-1809. Politiprotokol 1787-1809.
Brandretsprotokol 1762-1808. Skøde- og panteprotokoller 1738-1809.
Skifteprotokoller 1738-1809. Auktionsprotokoller 1744-1809.
Frederikssund byfoged 1809-1919, S.r. Frederiksborg amt 1 1968 s. 134149. Justitsprotokoller 1810-1919 (fra 1810-15 se Slangerup byfoged).
Ekstraretsprotokoller 1832-1919 (fra 1832-41 se Selsø birk). Politiproto
koller 1810-1919 (fra 1810-14 se Slangerup byfoged). Brandretsprotokol
1859-1911 (fra 1816-36 se Slangerup byfoged). Domprotokoller 1832-
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1919 (fra 1832-45 se Egholm birk). Skøde- ogpanteprotokoller 1809-1927
(fra 1809-27 se Slangerup byfoged). Fogedprotokoller 1812-1919. Notarialprotokoller 1810-1919. Skifteprotokoller 1810-1920. (fra 1810-22 se
Slangerup byfoged). Auktionsprotokoller 1810-1919 (fra 1810-25 se Slan
gerup byfoged).
Svanholm birk 1673-1832, S.r. Frederiksborg amt I 1968 s. 150-152. Ju
stitsprotokoller 1722-32, 1790-1832. Politiprotokoller 1791-1831. Skødeog panteprotokoller 1806-32. Fogedprotokoller se Frederikssund byfo
ged. Notarialprotokoller se Frederikssund byfoged. Auktionsprotokol
1805-32.
Jægerspris birk 1676-1832, S.r. Frederiksborg amt I 1968 s. 153-156.
Justitsprotokoller 1725-39, 1764-1832. Politiprotokoller 1811-32 se Fre
derikssund byfoged. Skøde- og panteprotokoller 1811-32. Fogedproto
koller se Frederikssund byfoged. Notarialprotokoller se Frederikssund
byfoged. Skifteprotokoller m. registre 1805-32. Overformynderiprotokol
1826-32. Auktionsprotokoller 1810-32.
Egholm birk 1768-1832, S.r. Frederiksborg amt 1 1968 s. 157-159.
Justitsprotokoller 1776-1832. Politiprotokoller 1792-1832 (fra 1816-17 se
Jægerspris birk), Skøde- ogpanteprotokoller 1805-32. Fogedprotokoller
se Frederikssund byfoged. Notarialprotokoller se Frederikssund byfoged.
Auktionsprotokol 1797-1832.
Selsø birk 1686-1832, S.r. Frederiksborg am tl 1968 s. 160-163.Tingbøger
1687-1772. Justitsprotokoller 1775-1832. Politiprotokol 1791-1814 (fra
1814-32 se Frederikssund byfoged). Skøde- og panteprotokoller 17721832. Fogedprotokoller se Frederikssund byfoged. Notarialprotokoller se
Frederikssund byfoged. Auktionsprotokol 1759-1832.
Horns herred 1832-1919, S.r. Frederiksborg amt 1 1968 s. 164-174.
Justitsprotokoller 1832-1919 (fra 1832-44 se Jægerspris birk). Ekstraretsprotokoller 1832-1919 se Frederikssund byfoged. Politiprotokoller 18321919 (fra 1832-42 se Frederikssund byfoged). Domprotokoller 1845-1919
se Frederikssund byfoged. Skøde- og panteprotokoller m. registre 18321927 (fra 1832-34 se Jægerspris birk). Fogedprotokoller 1812-1919 se
Frederikssund byfoged. Notarialprotokoller se Frederikssund byfoged.
Skifteprotokoller 1832-1920 (fra 1832-35 se Jægerspris birk). Overfor
mynderiprotokol 1853-68 (fra 1832-53 se Jægerspris birk). Auktionspro
tokoller 1832-1919 (fra 1832-35 se Jægerspris birk).
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Helsingør byfoged indtil 1919, S. r. Frederiksborg amt II 1974.
Bytingsprotokoller 1549-57, 1559-1658, 1660-1730, 1741-1919. Gælds
kommissionsprotokoller 1778-1800,1819-24. Ekstraretsprotokoller 18071919. Politiprotokoller 1763-1919. Ekstraordinær retsprotokol 1808-09.
Brandretsprotokoller 1762-181 1, 1815-73. Domprotokoller 1819-1919.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1682-1927. Fogedprotokoller
1796-1919. Notarialprotokoller 1761-62, 1773-1919. Registreringsproto
koller 1583-90, 1601-03, 1815-1920. Skifteprotokoller 1571-1919. Over
formynderiprotokoller 1626-1718. Auktionsprotokoller 1684-1736,175692, 1796-1820, auktionsprotokoller f. ejendomme 1821-1920, auktions
protokoller f. løsøre 1821-1923.

Holbæk amt
Holbæk byfoged indtil 1919, S.r. Holbæk amt 1973, s. 1-30.
Tingbøger 1608-1755. Justitsprotokoller 1755-1919. Ekstraretsprotokol
ler 1852-1915. Politiprotokoller 1703-1919. Brandretsprotokol 17011860. Domprotokoller 1913-19. Skøde- og panteprotokoller m. registre
1706-1927. Fogedprotokoller 1817-1919. Notarialprotokoller 1738-1920.
Skifteprotokoller 1641-1919. Skifteprotokol f. Orø 1914-19. Auktions
protokoller 1693-1919.
Merløse herred indtil 1714, S.r. Holbæk amt 1973, s. 31-32.
Tingbøger 1652-1706.
Tuse herred indtil 1714, S.r. Holbæk amt 1973 s. 33-34.
Tingbog 1637.
Merløse-Tuse herred 1714-1919, S.r. Holbæk amt 1973 s. 35-80.
Justitsprotokoller 1742-1919. Ekstraretsprotokoller 1832-53. Politiproto
koller 1791-1919. Domprotokoller 1854-1919. Skøde- og panteprotokol
ler m. registre 1739-1874. 1874-1927 er protokollerne henh. for Merløse
herred og Tuse herred. Fogedprotokoller 1809-1919. Notarialprotokoller
1829-1919 (fra 1809-28 se fogedprotokoller). Skifteprotokoller 1802-1919.
Overformynderiprotokoller 1826-69. Auktionsprotokoller 1740-1919.
Kragerupgårds birk indtil 1805, S.r. Holbæk amt 1973 s. 81-83.
Justitsprotokol 1801-05. Politiretsprotokol 1791-1805. Auktionsprotokol
1721-99.
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Vedbygårds birk indil 1805, S.r. Holbæk amt 1973 s. 84-85.
Justitsprotokol 1772-1805 (afsagte domme se også Arts-Skippinge herre
ders domprotokol).
Birkholm, senere Løvenborg birk indtil 1853, S.r. Holbæk amt 1973 s. 8695.
Justitsprotokoller 1677-1853. Politiprotokoller 1791-1850. Skøde og panteprotokoller 1770-1853 (se også justitsprotokollerne). Foged-og notarialprotokoller 1805-51. Auktionsprotokoller 1747-1850.
Hagested birk indtil 1808, S.r. Holbæk amt 1973 s. 96-98.
Justitsprotokol 1776-1808. Pante- og auktionsprotokol 1778-1806.
Tølløse birk indtil 1853, S.r. Holbæk amt 1973 s. 99-104.
Justitsprotokoller 1667-1850 (indeholder også ekstraretssager, skøde- og
pantevæsen samt domme). Ekstraretsprotokoller 1832-37 (1847-53 se
Merløse-Tuse herreder). Politiprotokoller 1802-15 (for tiden 1815-53 se
politiprotokoller for Merløse-Tuse herreder). Fogedprotokol 1844-53 se
Merløse-Tuse herreder. Notarialprotokoller 1829-53 se Merløse-Tuse
herreder. Skifteprotokoller 1808-41 se Merløse-Tuse herreder. Auktions
protokol 1805-39 se også Merløse-Tuse herreder.
Frydendal birk indtil 1853. S.r. Holbækamt 1973 s. 105-107. Justitsproto
koller 1780-1850. Ekstraretsprotokoller 1832-37, 1847-53 se MerløseTuse herreder. Politiprotokoller 1802-53 se Tølløse birk og Merløse-Tuse
herreder. Skøde- og panteprotokoller 1804-53. Fogedprotokol 1844-53 se
Merløse-Tuse herreder. Notarialprotokoller 1829-53 se Merløse-Tuse
herreder. Skifteprotokoller 1808-41 se Merløse-Tuse herreder. Auktions
protokol 1799-1839 se tillige Merløse-Tuse herreder.
Nykøbing Sj. byfoged indtil 1919, S.r. Holbæk amt 1973 s. 108-135.
Justitsprotokoller 1728-1919. Politiprotokoller 1758-1805, 1806-1919.
Domprotokoller 1846-1919 (før 1846 se justits- og politiprotokoller).
Brandretsprotokol 1761-1856. Skøde- og panteprotokoller m. registre
1738-1927. Fogedprotokol f. Nykøbing købstad 1804-06, 1809-10 se
Dragsholm birks politiprotokol 1792-1811. Fogedprotokol f. Nykøbing
købstad 1818-24 se Dragsholm birks fogedprotokol. Fogedprotokoller f.
Nykøbing købstad 1824-1926. Notarialprotokoller 1824-1910 (før 1824 se
politi- og justitsprotokollerne). Skifteprotokoller 1736-1926. Overfor
mynderiprotokol 1740-1812. Auktionsprotokoller 1752-1924.
Ods herred, senere Dragsholm birk indtil 1919, S.r. Holbæk amt 1973 s.
136-157.
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Justitsprotokoller 1723-1919. Politiprotokoller 1792-1919 (fra 1758-92 se
Nykøbing byfoged). Domprotokoller 1846-1918 (før 1846 se justits- og
politiprotokollerne). Skøde- og panteprotokoller m. registre 1806-1927
(fra 1741-1805 se Nykøbing byfoged). Fogedprotokoller 1818-1920 (fra
1804-06, 1809-10 se politiprotokollen for Dragsholm birk 1792-181 1).
Notarialprotokoller 1824-1910 se Nykøbing byfoged. Skifteprotokoller
1804-1922. Registreringsprotokoller 1871-1940 (protokollerne er både re
gistrerings- og auktionsprotokoller fra sognefogederne). Overformyn
deriprotokol 1787-1868. Auktionsprotokoller 1753-1921.
Kalundborg byfoged indtil 1919, S.r. Holbæk amt 1973 s. 158-189.
Justitsprotokoller (tingbøger) 1643-1918. Politi- og ekstraretsprotokoller
1723-1921 (fra 1804-10 se justitsprotokollen). Brandretsprotokoller 17611914. Domprotokoller 1801-1919 (før 1801 og i tiden 1809-16 se også
justitsprotokollerne). Skødeprotokoller 1703-1802. Panteprotokoller
1721-1802. Skøde-og panteprotokoller m. registre 1802-1927. Fogedpro
tokoller 1810-1919. Notarialprotokoller 1814-1921. Skifteprotokoller
1682-1938 (fra 1725-30 og 1768-83 mangler protokollerne). Overformyn
deriprotokoller 1660-1868. Auktionsprotokoller 1683-1919.
Arts herred indtil 1685. S.r. Holbæk amt 1973 s. 190.
Arkivet indeholder kun tingsvidner og domme 1540-1600.
Skippinge herred indtil 1685, S.r. Holbæk amt 1973 s. 191.
Arkivet indeholder kun dokumenter til tingbogen 1616 og 1666.
Arts-Skippinge herreder indtil 1919, S.r. Holbæk amt 1973 s. 192-219.
Justitsprotokoller 1759-1919. Ekstraretsprotokoller 1822-1919. Politi
protokoller 1791-1919 (før 1791 se justitsprotokollen). Domprotokoller
1788-1919 (før 1788 se justitsprotokollen). Skøde-og panteprotokoller m.
registre 1738-1927. Fogedprotokoller 1812-1919 (se også ekstraretsproto
koller). Notarialprotokoller 1824-1920. Skifteprotokoller 1801-1919 (se
også ekstraretsprotokoller og auktionsprotokoller samt Skippinge her
reds provstis skifteprotokol 1772-1808, 1839-43, 1845). Overformynderi
protokol 1826-46 (fra 1851-69 se overformynderi protokol for grevskabet
Lerchenborg gods 1831-50). Auktionsprotokoller 1731-1919.
Samsø birk indtil 1919. S.r. Holbæk amt 1973 s. 220-241.
Tingbøger 1667-1702. Justitsprotokoller 1702-1919 (div. år). Politiproto
koller 1807-1919. Domprotokoller 1838-1913. Skøde- og panteprotokol
ler 1694-1756, 1791-1918. Fogedprotokoller 1819-1919. Notarialproto-
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kolier 1820-1922. Skifteprotokoller 1805-1923 (se også Samsø gods).
Overformynderiprotokoller 1816-68 (se også grevskabet Samsø’s overfor
mynderiprotokol). Auktionsprotokoller 1729-1919.
Tillæg: Samsø havnekommissions arkiv 1842-1915.
Løve herred indtil 1919, S.r. Holbæk amt 1973 s. 242-266.
Tingbøger 1641, 1698-1726. Justitsprotokoller 1790-1919. Politiprotokol
ler 1791-1919. Domprotokoller 1835-1919 (se også justitsprotokollerne
samt Arts-Skippinge herreders domprotokol). Skøde- og panteprotokoller m. registre 1739-1927. Fogedprotokoller 1814-1919 (fra 1814-29 se
Kragerupgård birks justitsprotokol). Notarialprotokoller 1812-1919 (fra
1812-29 se Kragerupgård birks justitsprotokol). Skifteprotokoller 18011920 (fra 1854-60 se Ågård gods skifteprotokol). Overformynderiproto
kol 1830-67. Auktionsprotokoller 1731-1919 (fra 1731-1803 se Arts-Skip
pinge herreders auktionsprotokol).
Sorø amt
Gisselfeld klosters birk indtil 1857, S.r. Sorø amt 1 1972 s. 1-16. Justitspro
tokoller 1698-1859. Politiprotokoller 1793-1851. Domprotokoller 181557. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1771-1851. Fogedprotokoller
1820-51 Notarialprotokol 1805-50. Skifteprotokoller 1700-1857. Over
formynderiprotokoller 1761-1851 se Gisselfeld klosters godsarkiv. Auk
tionsprotokoller 1795-1851.
Grevskabet Bregentved birk indtil 1857. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 17-24.
Justitsprotokoller 1748-1851. Politiprotokoller 1791-1851. Domproto
koller 1815-51. Panteprotokoller 1749-1851. Fogedprotokoller 1821-51.
Notarialprotokol 1805-74. Skifteprotokoller 1790-1850 og overformyn
deriprotokoller 1777-1850 (se grevskabet Bregentveds godsarkiv). Auktionsprotok^Uer 1795-1851.
Bregentved-Gisselfeld birk 1857-1919. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 25-40.
Justitsprotokoller 1859-1919. Politiprotokoller 1856-1920. Domproto
koller 1861-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1858-1927. Fo
gedprotokoller 1856-1916. Notarialprotokoller 1874-1919 (fra 1851-74 se
grevskabet Bregentved birk). Skifteprotokoller 1879-1921. Auktionspro
tokoller 1869-1919.
Ringsted byfoged indtil 1919. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 41-65.
Tingbøger 1623-61. Justitsprotokoller 1748-1920. Ekstraretsprotokol
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1907-21. Politiprotokoller 1789-1920. Brandretsprotokoller 1761-1862.
Domprotokoller 1814-1919. Skøde-ogpanteprotokollerm. registre 17481927. Fogedprotokoller 1805-1946. Notarialprotokoller 1780-1922. Skif
teprotokoller 1790-1919. Overformynderiprotokol 1677-1867. Auktions
protokoller 1793-1939.
Ringsted herred indtil 1696. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 66-67.
Tingbøger 1617-42.
Ringsted-Tybjerg herreder 1696-1802. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 68-70.
Justitsprotokoller 1701-1802. Politiprotokoller 1791-1817. Fogedproto
kol 1790-1802, se Næstved byfoged. Auktionsprotokoller 1729-1807.
Ringsted herred ¡802-1919. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 71-82.
Justitsprotokoller 1802-88 (fra 1889-1919 se Ringsted byfoged). Politipro
tokoller 1802-1907. Domprotokoller 1814-1919 se Ringsted byfoged.
Skøde- og panteprotokollerm. registre 1802-1927. Foged-og notarialpro
tokoller se Ringsted byfoged og Conradsborg birk. Skifteprotokoller
1799- 1917. Overformynderiprotokoller 1802-69. Auktionsprotokoller
1802-41.
Conradsborg birk 1681-1809. S.r. Sorø amt I 1972 s. 83-86.
Tingbøger ogjustitsprotokoller 1706-1811. Politiprotokol 1791-1809. Fo
gedprotokol 1797-1814. Notarialprotokol 1797-1809 se fogedprotokollen.
Skifteprotokol 1798-1809 se Conradsborg gods. Overformynderiprotokol
1800- 09 se Conradsborg gods. Auktionsprotokoller 1724-1809.
Skjoldenæsholm birk 1673-1919. S.r. Sorø amt I 1972 s. 87-97.
Tingbøger og justitsprotokoller 1673-1898. Politiprotokoller 1804-83.
Domprotokoller 1870-1919 se Ringsted byfoged. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1817-1927. Fogedprotokoller 1818-88. Notarialproto
koller 1811-12 (1822-1919 se Conradsborg birk og Ringsted byfoged).
Skifteprotokoller 1799-1917 se Ringsted herred. Auktionsprotokoller
1734-1889 (fra 1889-1919 se Ringsted byfoged).
Svenstrup birk 1668-1919. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 98-107.
Tingbøger og justitsprotokoller 1712-1833 se derefter Skjoldenæsholm
birk og Ringsted byfoged. Politiprotokoller 1792-1829 se derefter Skjol
denæsholm birk og Ringsted byfoged. Domprotokoller 1870-1919 se
Ringsted byfoged. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1817-1927 se
under Skjoldenæsholm birk. Foged- og notarialprotokoller se under
Skjoldenæsholm birk og Ringsted byfoged. Skifteprotokoller 1870-1917.
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Auktionsprotokoller 1741-1853 se derefter under Skjoldenæsholm birk
og Ringsted byfoged.
Sorø by og birk indtil 1919. S.r. Sorø amt I 1972 s. 108-139.
Justitsprotokoller 1756-1920. Ekstraretsprotokoller 1869-1919. Politi
protokoller 1765-1920. Brandretsprotokol 1762-1862. Domprotokoller
1790-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1738-1927. Fogedpro
tokoller 1757-1921. Notarialprotokoller 1867-1921. Skifteprotokoller
1772-1920. Overformynderiprotokoller 1740-1868. Auktionsprotokoller
1741-1926.
Sorø akademis hofret 1747-1816. S.r. Sorø amt 1 1972 s. 140-141.
Justitsprotokol 1749-1806. Skifteprotokol 1749-1816. Skifteprotokol for
Holbergs birk 1790-1839. Overformynderiprotokol 1796-1816 se Sorø by
og birk. Auktionsprotokol 1749-1816.
Slagelse byfoged indtil 1919. S.r. Sorø amt II 1973 s. 1-22.
Justitsprotokoller 1676-81, 1723-1919. Ekstraretsprotokoller 1843-1919.
Politiprotokoller 1718-58, 1766-1919. Brandretsprotokoller 1761-1873.
Domprotokoller 1861-1919 (fra 1849-61 koncepter til domme). Skøde-og
panteprotokoller m. registre 1695-1927. Fogedprotokoller 1785-1919.
Notarialprotokoller 1756-1919. Skifteprotokoller 1699-1919. Overfor
mynderiprotokoller 1688-1738, 1805-1869. Auktionsprotokoller 16941927.
Slagelse herred indtil 1720. S.r. Sorø amt II 1973 s. 22.
Tingbog 1672-77.
Antvorskov rytterdistrikts birk 1720-1919. S.r. Sorø amt II 1973 s. 23-63.
Justitsprotokoller 1773-1919. Politiprotokoller 1778-1919. Domproto
koller 1811-1907. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1738-1927. Fo
gedprotokoller 1806-1921. Notarialprotokoller 1808-1920. Skifteproto
koller 1797-1919. Overformynderiprotokoller 1784-1869. Auktionsproto
koller 1741-1926.
Korsør byfoged indtil 1919. S.r. Sorø amt II 1973 s. 64-90.
Justitsprotokoller 1702-1919. Politiprotokoller 1703-1919. Brandretspro
tokoller 1761-1872. Domprotokoller 1872-1921. Skøde- og panteproto
koller m. registre 1684-1927. Fogedprotokoller 1767-1923. Notarialproto
koller 1738-1921. Skifteprotokoller 1685-1922. Overformynderiprotokol
ler 1680-1868. Auktionsprotokoller 1690-1919.
Førslev, Harrestedog Saltø birker 1674-1819. S.r. Sorø amt II 1973 s. 9198.
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Justitsprotokoller 1781-1822. Politiprotokoller 1781-91 se justitsproto
koller. Politiprotokoller 1791-1820. Domprotokoller se justitsprotokol
ler. Skøde-og panteprotokoller 1738-1821 se også justitsprotokoller. Fo
gedprotokoller 1798-1826. Notarialprotokoller 1798-1826 se fogedproto
koller. Skifteprotokol 1798-1800. Auktionsprotokoller 1762-1820.
Skælskør byfoged indtil 1919. S.r. Sorø amt II 1973 s. 99-121.
Tingbøger 1616-1729. Justitsprotokoller 1758-1921. Politiprotokoller
1738-1921. Brandretsprotokol 1761-1873. Domprotokoller 1870-1919.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1729-1927. Fogedprotokoller
1815-1924. Notarialprotokoller 1803-1923. Skifteprotokoller 1684-1758,
1773-1918. Auktionsprotokoller 1692-1919.
Borreby birk 1678-1800. S.r. Sorø amt II 1973 s. 122-123.
Tingbøger 1678-1770. Justitsprotokol 1771-91. Auktionsprotokol 17301800.
Flakkebjerg herred indtil 1819. S.r. Sorø amt II 1973 s. 124-130.
Tingbøger 1602-1742. Justitsprotokoller 1768-1825. Politiprotokoller
1791-1823. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1782-1825. Fogedpro
tokol 1815-19 se Skælskør byfoged. Notarialprctokol 1783-1801 se Skæl
skør byfoged. Skifteprotokoller 1799-1825,1800-28. Overformynderipro
tokol 1799-1830. Auktionsprotokoller 1773-1841.
Vester Flakkebjerg herred 1819-1919. S.r. Soro amt II 1973 s. 131-146.
Dom protokoller 1870-1919 se Skælskør byfoged .Justitsprotokoller 18251920 se Skælskør byfoged (for tiden 1819-25 se Flakkebjerg herred). Poli
tiprotokoller 1823-1919 se Skælskør byfoged (far tiden 1819-23 se Flak
kebjerg herred), Skøde- og panteprotokoller m. registre 1819-1927 se
Skælskør byfoged (fra 1819-25 se Flakkebjerg herred). Fogedprotokoller
1819-1919 se Skælskør byfoged. Notarialprotokoller 1819-1919 se Skæl
skør byfoged. Skifteprotokoller 1819-1901 se Skælskør byfoged (fra 181925 se Flakkebjerg herred). Overformynderiproi okoller 1829-69 se Skæl
skør byfoged. Auktionsprotokol 1819-41 se Flakkebjerg herred (fra 18411924 se Skælskør byfoged).
Øster Flakkebjerg herred 1819-1919. S.r. Soro amt II 1973 s. 147-163.
Justitsprotokoller 1822-1919 (fra 1819-22 se Førslev birks justitsproto
kol). Politiprotokoller 1820-1919 (fra 1819-20 se Førslev birks politipro
tokol). Domprotokoller 1870-1919. Skøde- og aanteprotokoller m. regi
stre 1821-1927 (fra 1819-21 se Førslev birk). Skøde- og panteprotokol f.
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Krummerup sogn 1806-52. Udskrift af Holsteinborg birks skøde- og panteprotokoller 1837-55. Foged- og notarialprotokoller 1826-78. Fogedpro
tokoller 1878-1919. Notarialprotokoller 1878-1917. Skifteprotokoller
1819- 1917. Overformynderiprotokoller 1818-1919. Auktionsprotokoller
1820- 1919.
Holsteinborg birk 1708-1919. S.r. Sorø amt II 1973 s. 164-184.
Justitsprotokoller 1725-87, 1844-1919. Ekstraretsprotokoller 1833-1919.
Politiprotokol 1824 se notarialprotokol 1809-86. Politiprotokoller 18411919. Brandretsprotokol 1911-19 se fogedprotokoller. Domprotokoller
1898-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1837-1927. Fogedpro
tokoller 1836-1926. Notarialprotokoller 1809-1919. Skifteprotokol 182829 se notarialprotokoller. Skifteprotokoller 1851-1919. Overformynderi
protokoller 1851-1902. Auktionsprotokoller 1841-1925.
Præstø amt
Store Heddinge byfoged indtil 1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 1-26.
Justitsprotokoller 1705-1920. Politiprotokoller 1742-1921. Brandretspro
tokoller 1761-1856. Domprotokoller 1835-1919. Skøde- og panteproto
koller 1720-1927 m. registre. Fogedprotokoller 1823-1926. Notarialproto
koller 1825-1911. Skifte-og auktionsprotokoller 1705-98. Skifteprotokol
ler 1798-1923. Overformynderiprotokol 1705-1805. Auktionsprotokoller
1798-1927.
Stevns og Fakse herreder indtil 1694. Trvggevælde herred 1694-1720.
Tryggevælde rytterdistrikts birk 1720-50. Stevns-Fakse herreder 17501919. S.r. Præstø amt 1970 s. 27-60.
Justitsprotokoller 1705-1919. Politiprotokoller 1791-1935. Domproto
koller 1835-1923. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1730-1919. Fo
gedprotokoller 1822-1924. Notarialprotokoller 1809-1920. Skifteproto
koller 1807-56, 1808-1921. Overformynderiprotokol 1826-55. Auktions
protokoller 1793-1922.
Præstø byfoged indtil 1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 61-76.
Justitsprotokoller 1695-1918. Politiprotokoller 1794-1919. Domproto
koller 1847-1919. Brandretsprotokol 1767-1821. Skøde- og panteproto
koller m. regisre 1739-1919. Fogedprotokoller 1823-1919. Notarialproto
koller 1823-1920. Skifteprotokoller 1746-1912. Overformynderiprotokol
1827-65. Auktionsprotokoller 1744-1919.

102

Retsbetjentarkiver udenfor København indtil 1919

Hammer herred indtil 1718. S.r. Præstø amt 1970 s. 77.
Tingbøger 1698-1720. Auktionsprotokol 1698-1735.
Baarse herred indtil 1718. S.r. Præstø amt 1970 s. 78.
Tingbøger 1686-1718.
Jungshoved birk indtil 1718, S.r. Præstø amt 1970 s. 79.
Tingbøger 1686-1718.
Stevnsby birk indtil 1731. S.r. Præstø amt 1970 s. 80-81.
Tingbøger 1665-92. Justitsprotokoller 1691-1731. Auktionsprotokoller
se Hammer herred.
Hammer, Baarse, Jungshoved birk 1718-20. Vordingborg rytterdistrikts
birk 1720-1809. S.r. Præstø amt 1970 s. 82-87.
Tingbøger 1725-31 (fra 1718-20 se Baarse herred, fra 1721-25 se Jungsho
ved birks tingbog 1714-18). Justitsprotokoller 1731-1809. Domprotokol
1799-1809 se pante- og domprotokol. Politiprotokoller 1791-1809. Skø
de- og panteprotokoller m. registre 1738-1809. Pante- og domprotokol
1799-1809. Notarialprotokol 1744-54. Auktionsprotokoller 1735-1809
(fra 1718-35 se Hammer herred).
Vordingborg nordre birk 1809-1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 88-101.
Justitsprotokoller 1809-1911. Politiprotokoller 1809-1919. Domproto
koller 1847-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1741-1927. Fo
gedprotokoller 1819-1919. Skifteprotokoller 1809-1927. Overformynderi
protokoller 1840-67. Auktionsprotokoller 1809-1919.
Næstved byfoged indtil 1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 102-131.
Tingbøger 1592-1705. Justitsprotokoller 1705-1919. Politiprotokoller
1711-1919. Brandretsprotokoller 1767-1873. Domprotokoller 1836-1919.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1633-1927. Fogedprotokoller
1790-1921. Notarialprotokoller 1748-1919. Skifteprotokoller 1658-1911.
Overformynderiprotokol 1697-1868. Auktionsprotokoller 1690-1919.
Tybjerg herred indtil 1696. S.r. Præstø amt 1970 s. 132-133.
Tingbog 1668-73.
Ringsted-Tybjerg herreder 1696-1801. S.r. Præstø amt 1970 s. 134-137.
Justitsprotokoller 1701-1802. Politiprotokoller 1791-1817. Skøder og
panter 1781-1802 (se justitsprotokollen). Auktionsprotokoller 1729-1807.
Tybjerg herred 1801-1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 138-158.
Justitsprotokoller 1802-1919. Politiprotokoller 1808-1919. Domproto
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koller 1836-63. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1802-1927. Foged
protokoller 1818-1919. Skifteprotokoller 1808-1912 m. register. Overfor
mynderiprotokoller 1794-1868. Auktionsprotokoller 1807-1921.
Tybjerggårds birk 1678-1825. S.r. Præstø amt 1970 s. 159-160.
Justitsprotokol 1767-1801. Politiprotokol 1791-1826. Skøde- og panteprotokol 1783-1827.
Herlufsholm birk 1616-1809. S.r. Præstø amt 1970 s. 161-163.
Tingbøger 1616-1760. Justitsprotokol 1783-1809. Politiprotokol 17911809. Auktionsprotokoller 1725-1808.
Vordingborg byfoged indtil 1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 164-187.
Tingbøger 1591-1790. Justitsprotokoller 1790-1919. Politiprotokoller
1814-1919 (fra 1707-1814 se Vordingborg rådstuearkiv). Domprotokoller
1809-1919. Skøde-og panteprotokoller m. registre 1700-1927. Fogedpro
tokoller 1783-1918. Notarialprotokoller 1743-1911. Skifteprotokoller
1574-1928. Overformynderiprotokoller 1684-1869. Auktionsprotokoller
1731-1919.
Vordingborg søndre birk 1809-1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 188-204.
Justitsprotokoller 1809-99. Ekstraretsprotokoller 1840-1900. Politiproto
koller 1809-95. Domprotokoller 1830-97. Skøde- og panteprotokoller m.
registre 1809-1908. Skødeprotokoller 1908-26. Panteprotokoller 1908-27.
Fogedprotokoller 1809-98. Notarialprotokoller 1830-98,1911-19. Skifte
protokoller 1809-1923. Overformynderiprotokoller 1833-69. Auktions
protokoller 1809-98.
Gavnø birk indtil 1867. S.r. Præstø amt 1970 s. 205-210.
Justitsprotokoller 1693-1770, 1787-1867 (fra 1750-1850 er protokollerne
desuden anvendt som skøde- og panteprotokoller). Politiprotokoller
1792-1867. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1851-67 (se også ju
stitsprotokoller). Fogedprotokol 1824-67. Skifteprotokol 1851-67 se un
der Gavnø godsarkiv. Overformynderiprotokol 1851-67 se under Gavnø
godsarkiv. Auktionsprotokol 1835-67.
Stege byfoged indtil 1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 211-236.
»Stege bys bog« 1418-1607. Tingbog 1696-1707. Justitsprotokoller 17331919. Ekstraretsprotokoller 1830-1919. Politiprotokoller 1730-1919.
Brandretsprotokoller 1761-1873. Domprotokoller 1874-1922. Skøde- og
panteprotokoller m. registre 1738-1927. Fogedprotokoller 1819-1919.
Notarialprotokoller 1739-1921. Skifteprotokoller 1703-1922. Overfor-
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mynderiprotokoller 1720-1864. Auktionsprotokoller 1745-1919.
Møns vestre herred indtil 1685. S.r. Præstø amt 1970 s. 237.
Tingbøger 1668-81.
Møns østre herred indtil 1685. S.r. Præstø amt 1970 s. 238.
Tingbøger 1672-85.
Møns herred 1685-1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 239-252.
Justitsprotokoller 1685-1921. Ekstraretsprotokoller 1820-76. Politiproto
koller 1729-1922. Domprotokoller se Stege byfoged. Skøde-og panteprotokoller m. registre 1739-1927. Fogedprotokoller 1820-1928. Notarialprotokoller 1748-1919. Skifteprotokoller 1805-1920. Overformynderiproto
koller 1750-1869. Auktionsprotokoller 1732-1926.
Jomfruens Egede birk 1674-1825. S.r. Præstø amt 1970 s. 253-255.
Justitsprotokol 1770-1825. Politiprotokol 1802-24. Domprotokol 181523. Panteprotokol 1772-1825. Fogedprotokol 1821-24. Notarialprotokol
1815-23. Auktionsprotokol 1771-1825.
Vemmetofte kloster indtil 1919. S.r. Præstø amt 1970 s. 256.
Auktionsprotokoller 1735-1860.
Maribo amt. Lolland.
Askø birk indtil 1683. L.r. 1964 s. 1.
Tingbog 1662-1683.
Fejø birk indtil 1919. L.r. 1964 s. 2-12.
Tingbøger 1657-1723 (div. år). Justitsprotokoller 1753-1919 (div. år).
Politiprotokoller 1797-1870, 1885. Domprotokoller 1906-20. Skøde- og
panteprotokoller m. registre 1768-1927 (før 1768 se justitsprotokollen).
Fogedprotokoller 1824-1923. Notarialprotokoller 1888-1925. Skiftepro
tokoller 1794-1910. Overformynderiprotokoller 1827-73. Auktionsproto
koller 1755-1924.
Nakskov byfoged indtil 1919. L.r. 1964 s. 13-33.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1647-1919. Politiprotokoller 1734-1919.
Ekstraretsprotokol 1896-1919. Søretsprotokoller 1898-1920. Domproto
koller 1870-1919. Skøde-og pantebøgerm. registre 1641-1927.Fogedpro
tokoller 1842-1920. Notarialprotokoller 1807-1919. Skifteprotokoller
1598-1919. Overformynderiprotokol 1800-70. Auktionsprotokoller 16941919.
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Lollands Nørreherred indtil 1919. L.r. 1964 s. 34-48.
Tingbøger og justitsprotokoller 1655-1919. Ekstraretsprotokoller 185986, 1901-19. Politiprotokoller 1803-1920. Domprotokoller 1856-1919.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1790-1927. Fogedprotokoller
1797-1919. Notarialprotokoller 1856-1911. Skifteprotokoller 1795-1920.
Overformynderiprotokoller 1794-1854. Auktionsprotokoller 1781-1919.
Vintersborg birk indtil 1829. L.r. 1964 s. 49-51.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1707-1817. Politiprotokol 1792-1818. Skø
de- og panteprotokol m. register 1805-25. Auktionsprotokol 1741-1856.
Kristiansdals birk indtil 1812. L.r. 1964 s. 52-53.
Justitsprotokol 1795-1812. Skøde- og panteprotokol m. register 17961812.
Christianssædes birk indtil 1856. L.r. 1964 s. 54-62.
Justitsprotokoller 1746-1856. Politiprotokoller 1806-56. Ekstraretsproto
koller 1818-56. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1772-1857. Foged
protokoller 1823-56. Notarialprotokoller 1826-56. Auktionsprotokoller
1727-1856.
Lollands Sønderherred indtil 1919. L.r. 1964 s. 63-75.
Justitsprotokoller 1777-1920. Ekstraretsprotokoller 1874-1920. Politi
protokoller 1805-1919. Domprotokoller 1800-1919. Skøde- og pantepro
tokoller m. registre 1791-1927. Fogedprotokoller 1796-1919. Notarialpro
tokoller 1850-72, 1890-1915. Skifteprotokoller 1796-1920. Overformyn
deriprotokoller (1797) 1826-59. Auktionsprotokoller 1744-1919.
Stokkemarke og Ravnsborg birk indtil 1691. L.r. 1964 s. 76.
Tingbog 1671-77.
Gammelgårds birk indtil 1811. L.r. 1964 s. 77.
Justitsprotokol 1779-1811.
Juellinge birk indtil 1856. L.r. 1964 s. 78-81.
Tingbog 1720-34. Justitsprotokoller 1762-1856. Politiprotokoller 17911856. Skøde- og panteprotokoller m. register 1752-1857. Fogedprotokol
1823-56. Auktionsprotokol 1807-56.
Grevskabet Hardenberg-Reventlows vestre distrikts birk indtil 1856.
L.r. 1964 s. 82-84.
Justitsprotokol 1817-30. Politiprotokoller 1818-56. Skøde- og pantepro
tokoller 1826-57. Fogedprotokol 1823-55.
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Rødby byfoged indtil 1919. L.r. 1964 s. 85-98.
Tingbog og justitsprotokoller 1700-18, 1758-1919. Politi- og ekstraretsprotokoller 1808-1919. Domprotokoller 1901-19. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1775-1927. Fogedprotokoller 1823-1922. Notarialprotokoller 1829-1917. Skifteprotokoller 1696-1919. Overformynderiprotokol
ler 1747 - ca. 1868. Auktionsprotokoller 1724-60, 1784-1916.
Søholt birk.
Arkivet indeholder justitsprotokol 1763-86 og brudstykker af justitspro
tokol 1787, 1808-09.
Fuglse herred indtil 1919. L.r. 1964 s. 99-110.
Justitsprotokoller 1717-1919. Politi- og ekstraretsprotokoller 1792-1919.
Domprotokoller 1901-18. Skøde- og panteprotokoller m. registre 18171927 (se også justitsprotokollerne). Fogedprotokoller 1823-1919. Skifte
protokoller 1796-1919. Overformynderiprotokoller 1818-66. Auktions
protokoller 1707-1928.
Maribo byfoged indtil 1919. L.r. 1964 s. 111-128.
Justitsprotokoller 1796-1920. Politi- og ekstraretsprotokoller 1817-1920
(før 1817 se justitsprotokoller). Domprotokoller 1899-1918. Brandrets
protokol 1761-1873. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1738-1927.
Fogedprotokoller 1823-1923 (før 1823 se justitsprotokoller). Notarialprotokoller 1865-1920. Skifteprotokoller 1770-1916. Oveformynderiprotokoller 1747 (?) - 1869. Auktionsprotokoller 1737-1923.
Knuthenborg birk indtil 1856. L.r. 1964 s. 129-134.
Justitsprotokoller 1714-1857. Politi- og ekstraretsprotokoller 1804-56.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1816-56. Fogedprotokoller 182364. Notarialprotokol 1826-62. Auktionsprotokoller 1801-84.
Maribo klosters birk indtil 1691. L.r. 1964 s. 135.
Tingbog 1663-73.
Maribo birk indtil 1919. L.r. 1964 s. 136-144.
Justitsprotokoller 1858-1919. Politi- og ekstraretsprotokoller 1859-1919
(fra 1856-59 se Knuthenborg birks politiprotokoller). Domprotokoller
1899-1921. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1858-1927. Fogedpro
tokoller 1864-1919. Notarialprotokoller 1862-1919. Skifteprotokoller
1857-1913. Overformynderiprotokoller ca. 1856-69. Auktionsprotokol
1884-1919.
Sakskøbing byfoged indtil 1919. L.r. 1964 s. 145-158.
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Tingbog 1691-1719. Justitsprotokoller 1735-1920. Politi-og ekstraretsprotokoller 1805-1919 (før 1805 se justitsprotokoller). Brandretsprotokol
1803-73. Domprotokoller 1896-1919. Skøde-ogpanteprotokollerm. regi
stre 1729-1927. Fogedprotokoller 1823-1919 (før 1823 se politi-og ekstraretsprotokoller). Notarialprotokoller 1814-1919. Skifteprotokoller 17281919. Overformynderiprotokol 1740-1865. Auktionsprotokoller 1736-57,
1760-1919.
Musse herred indtil 1919. L.r. 1964 s. 159-165.
Tingbøger 1684-1724. Justitsprotokoller 1771-1919. Politi- og ekstraretsprotokoller 1804-1919. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1808-1927
(før 1808 se justitsprotokoller). Fogedprotokol 1823-76 se Sakskøbing
byfogeds fogedprotokol. Skifteprotokoller 1794-1916. Overformynderiprotokoller 1812-67. Auktionsprotokoller se Sakskøbing byfoged.
Kallø birk. L.r. 1964 s. 166.
Tingbog 1662-75.
Fuglsang og Priorskov birk indtil 1856. L.r. 1964 s. 167-169.
Justitsprotokoller 1773-1856. Politiprotokoller 1818-56. Skøde- og panteprotokol 1773-1832. Fogedprotokol 1824-56. Auktionsprotokol 17731856.
Nielstrup birk indtil 1814. L.r. 1964 s. 170-171.
Tingbog 1736-90. Justitsprotokol 1792-1814. Auktionsprotokol 1801-14.
Krenkerup (Radsted) birk senere Grevskabet Hardenberg-Reventlows
østre distrikts birk indtil 1860. L.r. 1964 s. 172-176.
Tingbøger 1664-1749. Justitsprotokoller 1750-1865. Politiprotokoller
1792-1865. Skøde-og panteprotokoller m. registre 1733-1843. Fogedpro
tokol 1823-65. Auktionsprotokol 1801-65.
Orebygård birk indtil 1784. L.r. 1964 s. 177.
Tingbøger 1703-84.
Berritsgård birk senere Guldborglands birk indtil 1860. L.r. 1964 s. 178181.
Tingbøger 1721-84. Justitsprotokoller 1785-1865. Politiprotokoller 17911865. Skøde- og panteprotokoller 1799-1818, 1849-65. Fogedprotokol
1823-65. Auktionsprotokoller 1784-1865.
Nysted byfoged indtil 1919. L.r. 1964 s. 182-191.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1653-1919 (justitsprotokollerne er benyttet
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som skøde- og pantebog til 1709). Politiprotokoller 1805-1919. Brand
retsprotokol 1771-1872. Domprotokoller 1894-1919. Skøde-og panteprotokollerm. registre 1771-1927. Fogedprotokoller 1815-1919.Notarialprotokoller 1850-1919. Skifteprotokoller 1784-1919. Overformynderiproto
kol 1796-1869. Auktionsprotokoller 1796-1920.
Ålholm, Bremersvold og Kærstrup birk 1725-34. Kristiansholms birk
1734-1856. Nysted birk 1856-1919. L.r. 1964 s. 192-199.
Justitsprotokoller 1728-1917 (benyttet som panteprotokoller til 1800).
Politiprotokoller 1806-1919. Domprotokoller 1894-1919. Skøde- og pan
teprotokoller 1801-1927. Fogedprotokoller 1823-1919. Notarialprotokoller 1850-1919 se også fogedprotokoller. Skifteprotokoller 1882-1921,skif
teprotokol 1850-82 se Christiansholms grevskabs gods. Overformynderi
protokol 1859-69, overformynderiprotokol 1851-59 se Christiansholms
grevskabs gods overformynderiprotokol 1798-1859. Auktionsprotokoller
1799-1907.
Maribo amt. Falster
Nykøbing byfoged indtil 1919. F.r. 1964 s. 1-21.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1665-75, 1681-1919. Politiprotokoller
1804-1919. Ekstraretsprotokoller 1853-1919. Domprotokoller 1892-1919.
Skøde- og panteprotokoller 1691-1927 m. register. Fogedprotokoller
1817-1919. Notarialprotokoller 1824-1919. Skifteprotokoller 1691-1919.
Overformynderiprotokoller 1737-1868. Auktionsprotokoller 1690-1919.
Stubbekøbing byfoged indtil 1919. F.r. 1964 s. 22-33.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1713-1919. Ekstraretsprotokol 1844-1922.
Politiprotokoller 1810-1919. Brandretsprotokol 1762-1867. Domproto
kol 1856-1922. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1740-1927. Foged
protokoller 1823-1919. Notarialprotokol 1834-1922. Skifteprotokoller
1694-1709, 1719-1932. Overformynderiprotokoller 1739-1869. Auktions
protokoller 1742-1923.
Falster Nørreherred indtil 1720. F.r. 1964 s. 34-35.
Tingbøger 1633-96.
Falster Sønderherred indtil 1720. F.r. 1964 s. 36-37.
Tingbøger 1641-99, 1703-16.
Gedser birk indtil 1720. F.r. 1964 s. 38.
Tingbøger 1669-79, 1698-1719.
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Alstrup birk 1720-38. F.r. 1964 s. 39-40.
Tingbøger 1719-38.
Falsters birk 1720-1858. F.r. 1964 s. 41-54.
Justitsprotokoller (tingbøger) 1723-30, 1738-1859. Ekstraretsprotokoller
1817-59. Politiprotokoller 1791-1859. Domprotokol 1844-59. Skøde- og
panteprotokoller m. registre 1738-1859. Fogedprotokoller 1802-59. Notarialprotokoller 1817-59. Skifteprotokoller 1794-1859. Overformynderi
protokoller 1800, 1822-59. Auktionsprotokoller 1698-1859.
Falsters vestre herred 1859-1919. F.r. 1964 s. 55-63.
Justitsprotokoller 1866-1919 (for tiden 1859-65 se Falsters birks justits
protokoller). Domprotokol 1871-1919 (for tiden 1859-71 se Falsters birks
domprotokol). Ekstraretsprotokol 1859-71 se Falsters birks ekstraretsprotokol. Politiprotokoller 1861-75, 1878-1919 (for tiden 1859-61 se Fal
sters birks politiprotokol, for tiden 1875-78 se Falsters birks ekstrarets
protokol). Skøde- og panteprotokoller m. registre 1859-1927. Fogedpro
tokoller 1868-1919 (for tiden 1859-68 se Falsters birks fogedprotokoller).
Notarialprotokoller 1862-1919 (for tiden 1859-62 se Falsters birks notarialprotokoller). Skifteprotokoller 1865-1919 (for tiden 1859-65 se Falsters
birks skifteprotokoller). Overformynderiprotokol 1859-68 se Falsters
birks overformynderiprotokol). Auktionsprotokoller 1872-1919 (for ti
den 1859-72 se Falsters birks auktionsprotokoller).
Nykøbing herred 1859-1919. F.r. 1964 s. 64-69.
Justitsprotokoller 1859-1919. Politiprotokoller 1859-1919. Ekstrarets
protokoller 1859-1919. Domprotokoller 1893-1919. Skøde- og pantepro
tokoller m. registre 1856-1927. Fogedprotokoller 1859-1919. Notarialprotokol 1859-1909. Skifteprotokoller 1859-1919. Overformynderiprotokol
1859-69. Auktionsprotokoller 1859-1919.
Stubbekøbing herred 1859-1919. F.r. 1964 s. 70-74.
Justitsprotokoller 1859-1919. Ekstraretsprotokoller 1859-1919. Politi
protokoller 1859-1919. Domprotokoller 1859-1919. Skøde-og pantepro
tokoller m. registre 1855-1927. Fogedprotokoller 1859-1916. Notarialpro
tokoller 1859-94, 1901-43. Skifteprotokoller 1859-1921. Auktionsproto
koller 1859-1919.
Bornholms amt
Rønne byfoged indtil 1919. B.r. 1965 s. 1-30.
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Tingbøger (justitsprotokoller) 1701-1920. Justits- og domprotokoller
1801-1920. Domprotokoller 1884-1921. Politi- og ekstraretsprotokol
1910 og 1917. Politiprotokoller 1741-1919. Brandretsprotokol 1766-1872.
Skøde- og pantebøger m. registre 1720-1927. Fogedprotokoller 17951923. Notarialprotokoller 1809-1919. Skifteprotokoller 1736-1920. Over
formynderiprotokol 1752-75. Auktionsprotokoller 1747-78, 1799-1919.
Vesterherred indtil 1919. B.r. 1965 s. 31-43.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1669-72, 1709-1919. Domprotokoller
1874-1919. Justits- og domprotokoller 1857-1919 (for tiden før 1857 se
Rønne byfoged). Politiprotokoller 1791-1919 (for tiden 1741-90 se Rønne
byfoged). Skøde- ogpanteprotokollerm. registre 1781-1927. Fogedproto
koller 1857-1919 (for tiden før 1857 se Rønne byfoged). Notarialprotokol
ler 1857-1919 (for tiden før 1857 se Rønne byfoged). Skifteprotokoller
1761-1919 (for tiden før 1761 se skifteforvalteren for Bornholms landdi
strikter). Overformynderiprotokoller 1780-1866. Auktionsprotokoller
1857-1919 (for tiden før 1857 se Rønne byfoged).
Hasle byfoged indtil 1919. B.r. 1965 s. 44-60.
Justitsprotokoller 1697-1919. Ekstraretsprotokoller 1834-1919. Politi
protokoller 1741-1919. Domprotokoller 1830-1919. Brandretsprotokol
1778-1822. Skøde- og panteprotokoller m. registre 1721-1927. Fogedpro
tokoller 1786-1919. Notarialprotokoller 1830-1919. Skifteprotokoller
1700-1919. Overformynderiprotokoller 1760-1863. Auktionsprotokoller
1772-1919.
Nørreherred indtil 1919. B.r. 1965 s. 61-67.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1678-84, 1691-1830, 1889-1919 (for tiden
1830-89 se Hasle byfogeds justitsprotokol). Politiprotokoller 1783-1919.
Ekstraretsprotokoller se Hasle byfoged. Skøde- og panteprotokoller m.
registre 1677-1927. Skifteprotokoller 1761-1918. Overformynderiproto
koller 1780-1848, 1860-67.
Hammershus birk indtil 1919. B.r. 1965 s. 68-73.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1688-1919. Politiprotokoller 1786-1919.
Skøde- og panteprotokoller m. registre 1693-1927. Skifteprotokoller
1685-90, 1707-87 (for tiden efter 1787 se Hasle byfoged). Auktionsproto
koller 1772-1919.
Svaneke byfoged indtil 1919. B.r. 1965 s. 74-95.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1670-1919. Ekstraretsprotokoller 1860-
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1910. Sø- og ekstraretsprotokol 1905-19. Politiprotokoller 1741-1919.
Domprotokoller 1825-60,1899-1919. Brandretsprotokol 1771-1851. Skø
de- og panteprotokoller m. registre 1686-1927. Fogedprotokoller 17971919, do f. Christiansø 1858-1902. Notarialprotokoller 1823-1922, do. f.
Christiansø 1865-92. Skifteprotokoller 1686-1919. Overformynderiproto
koller 1748-1869. Auktionsprotokoller 1749-1919, do. f. Christiansø
1838-1918.
Østerherred indtil 1919 (fra 1857 med Christiansø) B.r. 1965 s. 96-105.
Tingbøger (justitsprotokoller) 1674-1919, do. f. Christiansø 1852-1919.
Politiprotokoller 1791-1910 (før 1791 samt 1816-26 se Svaneke byfogeds
politiprotokoller). Skøde-og panteprotokoller m. registre 1713-1906 (ind
til 1803 tillige Sønderherred, efter 1906 se Svaneke byfoged). Skifteproto
koller m. registre 1761-1919. Overformynderiprotokoller 1829-40, 186167. Auktionsprotokoller se Svaneke byfoged.
Neksø byfoged indtil 1919. B.r. 1965 s. 106-122.
Justitsprotokoller 1757-1919. Ekstraretsprotokoller 1853-1919. Politi
protokoller 1741-1919. Domprotokoller 1822-1919. Skøde-og pantepro
tokoller m. registre 1741-1927. Fogedprotokoller 1800-1919.Notarialpro
tokoller 1817-1921. Skifteprotokoller m. registre 1743-1920. Overformyn
deriprotokoller ca. 1770-1836, 1846-68. Auktionsprotokoller 1747-1919.
Åkirkeby byfoged. B.r. 1965 s. 123-127.
Justitsprotokoller 1760-1919 (indtil 1853 tillige ekstraretsprotokol). Poli
tiprotokoller 1859-1917 (før 1859 se Sønderherred). Skøde- og pantepro
tokoller m. registre 1747-1927. Skifteprotokoller m. registre 1747-1920.
Overformynderiprotokol 1861-64. Auktionsprotokoller 1802-1919.
Sønderherred. B.r. 1965 s. 128-165.
Justitsprotokoller 1721-32, 1763-1919 (indtil 1853 tillige ekstraretsproto
kol). Politiprotokoller 1742-1918 (omfatter indtil 1859 tillige Åkirkeby,
efter 1910 se også Neksø byfoged). Skøde- og panteprotokoller m. registre
1803-1927 (indtil 1803 skøde- og panteprotokol fælles med Østerherred).
Skifteprotokoller 1761-1921. Overformynderiprotokoller ca. 1770-1868.
Auktionsprotokoller 1798-1919.
De bornholmske landdistrikters skifteforvaltning indtil 1761. B.r. 1965 s.
137-138.
Skifteprotokoller 1681-1761.

DOMSTOLSARKIVER UDENFOR KØBENHAVN
EFTER 1919

Ved retsplejeloven af 11. april 1916, der trådte i kraft l.okt. 1919, omorganiseredes domstolsvæsenet, og der oprettedes en række nye domstole.
Indenfor det sjællandske landsarkivs område oprettedes 31 nye underret
ter.
Siden 1919 er der foretaget adskillige ændringer i de ved retsplejerefor
men etablerede nye underretskredse. Flere retskredse er blevet delt, andre
er blevet ophævet. I de fleste nyetablerede underetskredse normeredes kun
en enkelt dommer, men i de større retskredse kunne der være både en civilog en kriminaldommer. Idag er adskillige retskredse normeret med to
dommere. 1 Frederiksberg birkeret blev det på grund af retskredsens
befolkningsmæssige størrelse nødvendigt at organisere retten i flere afde
linger.
1 anledning af 50-året for retsplejereformens gennemførelse udsendte
landsarkivet i 1970 en publikation med titlen: Dommere og domstole på
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-69, hvori der nærmere er
redegjort for de enkelte domstoles administrative opbygning og for æn
dringer i retskredsenes geografiske udstrækning. Publikationen indehol
der desuden embedsetater og en kort oversigt over det arkivmateriale, som
i 1969 var afleveret fra de forskellige embeder. Benyttere af det nyere dom
stolsmateriale opfordres til at anvende denne publikation, som i det flg.
citeres: Dommere og domstole.
Det modtagne arkivmateriale er indtil videre kun delvis registreret. Der
findes på læsesalen enkelte seddelregistraturer, men benyttere henvises til
iøvrigt at bruge de modtagne afleveringsdesignationer. I det følgende
gives en summarisk oversigt over det hidtil modtagne materiale. 1 denne
oversigt medtages ikke modtagne skøde- og panteprotokoller med tilhø
rende realregistre fra perioden 1919-27, da dette materiale er registreret i
forbindelse med de gamle retsbetjentarkiver fra tiden før 1. okt. 1919.
Efter 1927 har landsarkivet modtaget 3 år gamle aflyste skødegenparter og
servitutdokumenter. Disse dokumenter registreres ikke, men opstilles i en
særlig samling og indordnes efter retskreds, sogn, ejerlav og matrikelnum
mer. Fra enkelte embeder har landsarkivet ligeledes modtaget omskrevne
tingbogsblade. Dette materiale er tilgængeligt på læsesalen.
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I henhold til justitsministeriets cirkulære af 13. dec. 1960 deles underret
ternes arkiver i en såkaldt stamafdeling og en midlertidig afdeling. Kun
arkivalier, der henhører under stamafdelingen, skal afléveres til landsar
kivet. Indenfor stamafdelingen opstilles materialet i 10 underafdelinger,
nemlig I. Arkivregistranter, II. Borgerlige retssager, III. Straffesager, IV.
Foged- og auktionsvæsen, V. Skiftevæsen, VI. Værgemålssager og skifte
rettens øvrige administrative sager, VII. Tinglysningsvæsen, VIII. Notarialvæsen, IX. Alm. journalsager og X. Forskelligt.
Der er modtaget arkivalier fra flg. domstole:
Frederiksberg birkeret, se Dommere og domstole s. 46-49.
Arkivet indeholder bl.a II. Rets- og dombøger 1919-34 samt civile retssa
ger 1920-34. III. Saglister 1920-38 m. registre 1919-26, retsboger 1917-39
og dombøger 1918-38, søretsprotokol 1918-41. IV. Fogedbøger m. regi
stre 1920-38, auktionsprotokoller og do. dokumenter indtil 1947 samt
auktionsbog for auktionsleder O. Heegaard 1935-52. X. Forhandlings
protokoller for Københavns amts fredningsnævn 1952-60 og fredningssa
ger 1917-58.
Københavns amts nordre birk, se Dommere og domstole s. 49-51.
Arkivet indeholder bl.a II. Div. saglister og retsboger 1919-65, vote
ringsprotokoller 1955-62, dombøger 1919-64, civile retssager 1919-65 (bo
ligsager i særlige pakker). III. Saglister over straffe- og politisager 192048, retsboger 1920-49, dombøger 1919-49 og domme i udeblivelsessager
1917-51. IV. Fogedbøger 1919-65 og auktionsbøger m. registre 1919-65.
VIII. Notarialbøger m. tilhørende dokumenter 1917-65.
Retten i Lyngby, se Dommere og domstole s. 51-52.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Gentofte, se Dommere og domstole s. 52-53.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Gladsakse, se Dommere og domstole s. 53-54.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Københavns amts søndre birk, se Dommere og domstole s. 54-56.
Arkivet indeholder bl.a. III. Div. saglister og retsboger 1919-56, vidne
protokoller 1937-47, stemmeafgivningsbøger 1937-56, dombøger 1917-56
og dombøger i udeblivelsessager 1932-56. 1 denne gruppe er desuden
opstillet særlige saglister og retsboger vedr. retsopgøret 194548 samt
dommer Olaf Bærentzens udskrifter og ekstrakter i sagen imod W. Best, v.
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Hanneken, Pancke og Bovensiepen). V. Skifteanmeldelser og do. doku
menter 1920-46, konkursboer 1920-32 og eksekutorboer 1936-47. VI.
Værgemålsprotokoller 1903-45. X. Forhør i anledning af flyveulykken i
Kastrup 26/1 1947.
Retten i Hvidovre, se Dommere og domstole s. 56.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Rødovre, se Dommer og domstole s. 56-57.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Ballerup, se Dommere og domstole s. 57-58.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Tårnby, se Dommere og domstole s. 58.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Glostrup, se Dommere og domstole s. 59.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Brøndbyerne, se Dommere og domstole s. 60.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Tåstrup, Se Dommere og domstole s. 60-61.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Køge, se Dommere og domstole s. 61-62.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1919-40 og retsboger 1919-47. III.
Saglister 1919-27 og retsboger 1919-46. IV. Fogedbøger 1922-40 og auk
tionskataloger 1922-33.
Retten i Roskilde 1919-62, se Dommere og domstole s. 62-64.
Arkivet indeholder bl.a. III. Saglister og retsboger 1919-62, vidne- og
stemmeafgivningsbøger 1937-62 og dombøger 1919-62. V. Registrerings
bøger 1925-40, skiftedokumenter 1919-49, akkordboer 1921-33, konkursboer 1920-35 og eksekutorboer nr. 1-167 (1931 ff). VI. Værgemålsproto
koller 1926-53.
Roskilde byret 1963ff Se Dommere og domstole s. 64.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Roskilde herredsret 1963ff. Se Dommere og domstole s. 65-66.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
se Dommere og domstole s. 66-68.
Arkivet indeholder bl.a II. Saglister 1919-38, rets- og dombøger 1920-
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38, udeblivelsesdomme 1928-37, borgerlige sager 1919-39. III. Saglister
1919-35, retsboger 1920-39, retsboger i politisager 1928-38, dombøger
1921- 39 og do. i politisager 1930-39, søretssager 1919-37. IV. Fogedbøger
1922- 38 og do. dokumenter 1919-39, auktionsbøger 1924-37 og do. kata
loger 1922-35, tvangsauktioner 1920-39. VIII. Notarialbøger 1920-30.
Retten i Hørsholm, se Dommere og domstole s. 68-69.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1919-27, retsboger 1920-29, dom
bøger 1921-27 og borgerlige sager 1920-26. III. Saglister 1919-27, retsbo
ger 1921-28, dombog 1923-30. IV. Fogedbøger 1920-30 og do. dokumen
ter 1921-27. V. Div. konkursboer 1919-25. VIII. Notarialbøger 1921-28.
Retten i Hillerød, se Dommere og domstole s. 69-71.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1934-42, retsboger 1920-43, dom
bøger 1922-43 og borgerlige sager 1919-43. III. Retsboger m. saglister
1921-43 (særlige protokoller f. politisager), vidnebøger 1937-46 og dom
bøger 1929-43. IV. Fogedbøger 1919-42 og auktionsbøger 1922-40. V.
Registreringsprotokoller 1924-30, skiftedokumenter 1919-30 og ekseku
torboer 1924-33.
Retten i Helsinge, se Dommere og domstole s. 71-72.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1920-53, retsboger 1923-54, dom
bøger 1924^46 (omfatter også straffesager) og borgerlige sager 1919-31.
III. Saglister 1935-45, retsboger 1919-54, retsboger og voteringsprotokol i
landsforrædderisager 194548. IV. Fogedbøger 192145, auktionsbøger
1926-37, auktionsdokumenter og kataloger 1920-30. V. Skiftedokumen
ter 1920-31, konkursboer 1920-30. VI. Kuratorbeskikkelser 1920-24. VIII.
Notarialbøger 1921-28.
Retten i Frederikssund, se Dommere og domstole s. 73-74.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 192045 (særlige bøger for det gi.
Halsnæs og Frederiksværk birk), retsboger og dombøger 1919-49 samt
borgerlige sager 1919-50. III. Saglister 192045, retsboger 1919-50, stem
meafgivningsbog 1937-55. IV. Fogedbøger 192048, do. dokumenter
191945, auktionsbøger 192248, do. kataloger 1932-35 og tvangsauktio
ner 192045. V. Skiftedokumenter 191945, eksekutorboer nr. 1-123
(1930ff), konkursboer 1918-50. VIII. Notarialbøger 192048. X. Landvæ
senskommissionssager 1919-48.
se Dommere og domstole s. 75-76.
Arkivet indeholder bl.a II. Saglister (også i straffesager) 1919-31, rets-
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bøger 1920-31 og dombøger (også i straffesager) 1920-30. III. Retsboger
1920-31. IV. Foged- og auktionsbøger 1925-31 og do. dokumenter 192031.
Retten i Holbæk, se Dommere og domstole s. 76-77.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1919-50, retsboger 1920-50, dom
bøger 1919-52, domme i udeblivelsessager 1932-51 og borgerlige sager
1919- 49. III. Saglister (særlige bind for politi- og paternitetssager) 192050, retsboger (særlige bind for politi- og paternitetssager) 1919-51, dombøger 1919-50. vidnebøger 1937-51 og stemmeafgivningsbog 1932-56. IV.
Fogedbøger 192M9, auktionsbøger 1923-56 og do. dokumenter 1920-50.
Retten i Kalundborg (med Samsø) se Dommere og domstole s. 77-79.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1920-41, retsboger og dombøger
(også i straffesger) 1921-41. III. saglister 1920-41, retsboger 1921-40 og
vidnebog 1937-46. IV. Fogedbøger 1920-43 og do. dokumenter 1920-39,
auktionsbøger 1922-52. V. Skiftedokumenter fra bitingsstedet på Samsø
1920- 30. vIII. Notarialbøger for Samsø 1922-34.
Retten i Høng, se Dommere og domstole s. 79-80.
Indtil videre er kun modtaget tinglysningsarkivalier.
Retten i Slagelse, se Dommere og domstole s. 80-81.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (også i straffesager) 1920-45, retsbøger og dombøger (også i straffesager) 1919-45. III. Retsboger 1920-44.
IV. Fogedbøger 1921-47 og auktionsbøger 1927-54. X. Div. landvæsens
kommissioner 1921-56.
Retten i Korsør, se Dommere og domstole s. 81-82.
Indtil videre er kun afleveret auktionskataloger 1919-34 og sager vedr.
enkelte konkursboer 1925-26.
Retten i Haslev, se Dommere og domstole s. 82-84.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1921-61, retsboger 1920-59, dom
bøger (også i straffesager) 1919-42 og borgerlige sager 1920-72. III. Sagli
ster 1946-61, retsboger 1920-60, stemmeafgivningsbøger 1937-56. IV. Fo
gedbøger 1949-60, auktionsbøger 1920-65.
Retten i Ringsted, se Dommere og Domstole s. 84-85.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (også i straffesager) 1919-33, retsbøger 1920-36, dombøger (også i straffesager) 1919-34 og borgerlige sager
1919-37. III. Retsboger 1920-35. IV. Fogedbøger 1921-36,do. dokumen
ter 1920-28, auktionsdokumenter 1919-21. V. Skiftedokumenter 1920-21,
konkursboer 1919-50.
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Retten i Sorø, se Dommere og domstole s. 86-87.
Arkivet indeholder bl.a II. Saglister 1920-39, retsboger 1920-37, dom
bøger (omfatter også straffesager) 1919-38 og borgerlige sager 1920-37.
III. Saglister 1920-38 og retsboger 1928-37. IV. Fogedbøger 1921-38 og
do. dokumenter 1920-37, auktionsbog 1926-38 og do. dokumenter 192037. V. Skiftedokumenter 1919-34, konkursboer 1920-34 og eksekutorboer
1927-38. X. Div. landvæsenskommissionssager 1923-33.
Retten i Store Heddinge, se Dommere og domstole s. 87-89.
Arkivet indeholder bl.a. II. Retsboger 1920-38 og dombøger (omfatter
også straffesager) 1923-41. III. Retsboger 1922-38. IV. Fogedbog 1924-30
og do. dokumenter 1919-22, auktionsbog 1927-45 og div. kataloger 192035. V. Skiftedokumenter 1920-23.
Retten i Næstved, se Dommere og domstole s. 89-90.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (omfatter også straffesager) 192050, retsboger 1920-52, dombøger (omfatter også straffesager) 1921-50 og
borgerlige sager 1920-50. III. Retsboger 1920-56, vidnebog 1937-50. IV.
Fogedbøger 1921-51, do. dokumenter 1919-50, auktionsbøger 1922-41,
kataloger 1922-35 og tvangsauktioner 1919-50. V. Skiftedokumenter
1920-30. VIII. Notarialbog 1921-26.
Retten i Præstø, se Dommere og domstole s. 90-91.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (omfatter også straffesager) 192141, dombøger (omfatter også straffesager) 1926-39. III. Retsboger 192056, dombog 1939-49, ekstraordinære straffesager 1945-49. V. Skiftedoku
menter 1919-30 og konkursboer 1920-29. VIII. Notarialbøger 1920-38.
Retten i Vordingborg, se Dommere og domstole s. 92-93.
Arkivet omfatter bl.a. II. retsboger 1920-60, dombøger (omfatter også
straffesager indtil 1941) 1919-58, udeblivelsesdomme 1958-61 og borgerli
ge sager 1919-60. III. Retsboger 1919-60 og dombøger 1940-63. IV. Fo
gedbøger 1921-65 og do. dokumenter 1922-60, auktionsbøger 1923-66 og
do. dokumenter 1921-52, tvangsauktioner 1959-60 og auktionskataloger
1920-29 (div. år). V. Skiftedokumenter 1919-31 og VI. værgemålsprotokol
1919-60.
Retten i Stege, se Dommere og domstole s. 93-94.
Arkivet omfatter bl.a II. Saglister 1932-63, retsboger 1921-58, dombø
ger (omfatter også straffesager 1922-49) 1922-57 og borgerlige sager 191960. III. Saglister 1926-56, retsboger 1923-60, vidnebog 1937-52. IV. Fo
gedbøger 1928-58 ogdo. dokumenter 1919-63, auktionsdokumenter 1921-
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23 og tvangsauktioner 1927-35. V. Skiftedokumenter 1918-36 og konkurs
boer 1922-38.
Retten i Rønne, se Dommere og domstole s. 94-95.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (omfatter også straffesager) 192045, retsboger 1920-45, dombøger (omfatter også straffesager) 1921-46. III.
Retsboger 1921-45, stemmeafgivningsbøger 1937-56, vidnebøger 1937-55.
IV. Fogedbøger 1923-42, auktionsbøger 1923-45. VI. Værgemålsprotokol
1918- 58.
Retten i Neksø, se Dommere og domstole, s. 96-97.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (omfatter også straffesager) 191949, retsboger 1920-48, dombøger (omfatter også straffesager 1924-35)
1924-50 og borgerlige sager 1921-50. III. Saglister 1936-41, retsboger
1921-50, dombøger 1933-48, vidnebog 1937-51. IV. Fogedbøger 1922-50,
auktionsbøger 1923-33 og do. dokumenter 1920-43. V. Skiftedokumenter
1919- 50 og eksekutorboer 1918-42. VIII. Notarialbøger 1921-39.
Retten i Nykøbing F., se Dommere og domstole s. 97-99.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1935-47, retsboger 1921-59, dom
bøger m. registre 1921-61 og borgerlige sager 1919-59. III. Saglister 191959, retsboger 1919-60, dombøger m. registre 1926-59, stemmeafgivnings
bøger og vidnebøger 1937-55. IV. Fogedbøger 1922-59, auktionsbøger
1923-31, tvangsauktioner 1921-32 og auktionskataloger 1919-34 (div. år).
V. Skiftedokumenter 1919-38, konkursboer 1920-33. VIII. Notarialbøger
1921- 36.
Retten i Stubbekøbing (fra 1/1 1933 bitingssted under Nykøbing F.), se
Dommere og domstole s. 99.
Arkivet indeholder bl.a. II. Retsbog 1919-22, dombog(også ¡straffesa
ger) 1924-41 og borgerlige sager 1919-36. III. Retsbog 1926-38. IV. Foged
bog 1927-34 og tvangsauktioner 1919-36. VIII. Notarialbog 1925-33.
Retten i Sakskøbing, se Dommer og domstole s. 99-101.
Arkivet indeholder bl.a II. Saglister 1920-49, retsboger (også ¡straffesa
ger) 1921-42, dombøger (også i straffesager) 1924-39 og borgerlige sager
1920- 37. III. Saglister 1922-40 og retsboger 1934-39. IV. Fogedbøger
1922- 49 og do. dokumenter 1919-37, auktionsbøger 1922-41, tvangsauk
tioner 1919-51 og auktionskataloger 1919-35 (div. år). V. Skiftedokumen
ter 1919-40 og konkursboer 1922-39.
se Dommere og domstole s. 101-03.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister 1919-49, retsboger 1920-51, (der
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findes særlige protokoller for sager behandlet i Rødby og på Fejø), dom
bøger (omfatter også straffesager) 1921-40 og borgerlige sager 191909.
III. Saglister 1921-32 og retsboger 1921-38 (særlige protokoller for Rødby
og Fejø). IV. Fogedbøger 1923-49 og do. dokumenter 1919-30, auktions
bøger 1928-52 og do. dokumenter 1919-49 samt kataloger 1919-35 (div.
år). V. Skiftedokumenter 1919-39, eksekutorboer indtil 1960 (nr. 1-109),
konkursboer 1920-39. VIII. Notarialbøger 1920-27.
Retten i Nakskov, se Dommere og domstole s. 103-04.
Arkivet indeholder bl.a. II. Saglister (særlige lister for fadderskabssa
ger) 1919-47, rets- og dombøger 1919-46 og borgerlige sager 1919-45,
søretsbog 1920-43 og do. dokumenter 1919-43. III. Saglister 1919-47,
retsboger 1919-46, vidnebog 1937-48, retsbog m. tilhørende sager vedr.
retsopgøret efter den tyske besættelse 1945-48. IV. Fogedbøger 1922-45,
auktionsbøger 1919-48 og do. dokumenter 1920-48.

KOMMISSIONSDOMSTOLSARKIVER

Fra gammel tid har man i landsarkivet opstillet de såkaldte kommissions
domstolsarkiver i en særlig gruppe. I de fleste tilfælde er disse arkiver ikke
særlig omfattende, men består blot af en enkelt retsprotokol med tilhøren
de sager. I vid udstrækning var det grovere kriminelle sager eller sager,
hvori der var flere tiltalte, som blev henvist til undersøgelse og påkendelse
af en særlig udpeget kommissionsdommer. Der er dog også tale om sager
vedr. økonomiske uoverensstemmelser mellem enkeltpersoner og myn
digheder eller mellem privatpersoner. Det bør ligeledes bemærkes, at
parterne i en sag, pådømt af en udpeget kommissionsdommer, ikke nød
vendigvis hører hjemme indenfor det sjællandske landsarkivs område.
Blandt kommissionsdomstolsarkiverne findes adskillige retssager, der
vedrører personer i andre landsdele.
Der har fra ældre tid eksisteret visse specialregistraturer over dette
værdifulde arkivmateriale. Landsarkivet har imidlertid foretaget en for
nyet gennemgang af samtlige kommissionsdomstolsarkiver og udarbejdet
en samlet registratur, der er offentliggjort i serien af »Foreløbige arkivregi
straturer« under titlen: Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver (i det
flg. citeret: L og K), udsendt i 1976. Registraturen er forsynet med en
»brugerindledning«, og herefter følger en detaljregistrering af de enkelte
domstolsarkiver i kronologisk rækkefølge og opstillet i grupper efter de
arkivfonds, hvortil de proveniensmæssig hører. Det drejer sig om følgende
grupper:
Landstingene (L. og K. s. 48-51).
Hofretten i København (L. og K. s. 52-54).
Hof og stadsretten (L. og K. s. 55-63).
Københavns Kriminal- og politiret (L. og K. s. 64-90).
Retsbetjentarkiver (L. og K. s. 91-104).
Københavns byret (L. og K. s. 105-07).
Amtsarkiver (L. og K. s. 108-18).
Stiftelser m.v. (L. og K. s. 118-19).
Ukendt proveniens (L. og K. s. 119-21).
For at lette benytterne af dette brogede og ret uoverskuelige materiale, er
der desuden til den nye registratur udarbejdet såvel sag-som stednavnere
gister.

KØBENHAVNSKE POLITIARKIVER CA. 1730-1945

I 1683 udnævntes den 1. politimester i København. Formelt var han politi
mester for hele riget. I realiteten var hans virksomhed begrænset til Kø
benhavn. Fra 1814 førte denne embedsmand titel af politidirektør.
1 løbet af 1700-tallet øgedes politimesterens embedsområde. Han vare
tog først og fremmest en lang og broget række af eksekutive forretninger,
samtidig med at han inden for den såkaldte »politiret« udøvede en betyde
lig dømmende virksomhed, såvel i de egentlige politisager som i en række
mindre kriminalsager. Da politiretten i 1793 omdannedes til en normal
kollegial domstol, overtog politimesteren også hvervet som justitiarius for
denne domstol og opretholdt i det væsentlige denne stilling, indtil man i
1845 organiserede en ny kriminal- og politiret.
Fra 1815-27 eksisterede et særligt embede som Københavns politichef,
og dette varetoges af justitsminister J. F. Kaas. Det var denne embeds
mands opgave at føre et nøje tilsyn med politidirektørens varetagelse af
dobbeltembederne som justitiarius i Politiretten og politidirektør i Kø
benhavn. Da Kaas døde i 1827, ophævedes i realiteten embedet som politi
chef.
Tiden efter 1815 er karakteriseret ved, at politidirektørens eksekutive
opgaver voksede, og at det lidt efter lidt blev nødvendigt at udbygge det
administrative apparat, som bistod ham med udførelsen af hans mange
forretninger. Efter 1845 havde politidirektøren i realiteten ingen dømmen
de myndighed, men han kunne dog i en lang årrække idømme mindre
bøder og give tilhold. Derimod gik politidirektørens gamle beføjelse til at
rejse tiltale for den nye kriminal- og politiret, udpege aktor og defensor
samt beslutte om appel over til den siden 1823 eksisterende vicepolitidirektør.
Allerede i 1815 begyndte man at udbygge det administrative apparat,
der skulle bistå politidirektøren i hans daglige arbejde. Man fik det første
tilløb til egentlige politistationer under ledelse af en ansvarlig politiassi
stent. Den afgørende udvidelse af politidirektørens administration fandt
dog først sted i 1863, da der under politidirektøren oprettedes 3 politi
inspektorater med nøje afgrænsede embedsopgaver (ordenspoliti, krimi
nalpoliti og sundhedspoliti). Endvidere organiseredes 6 politistationer. På
dette grundlag byggedes der videre i de kommende år, og byens hastige
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befolkningsforøgelse medførte ikke alene en udvidelse af den menige poli
tistyrke, men også oprettelsen af nye inspektorater og politistationer.
Retsplejereformens gennemførelse i 1919 medførte ikke større ændrin
ger i det københavnske politis administration, men under politidirektøren
organiseredes den såkaldte politiadvokatur, som havde til opgave at for
berede straffesager til forelæggelse for domstolene. Der organiseredes nu
en række undersøgelseskamre, der lededes af politiassessorer, senere kal
det politiadvokater.
Politidirektøren og hans nærmeste juridiske medarbejdere havde fra
gammel tid været statstjenestemænd, medens den øvrige politistyrke hav
de været kommunalt ansat. Ved loven af 18/5 1937 om rigspolitiet, der
trådte i kraft 1. april 1938, blev Københavns politi en del af det nye
rigspoliti, og samtlige udgifter overtoges af statskassen. I administrativ
henseende medførte denne reform ingen større ændringer med hensyn til
det københavnske politi, men en fortsat udbygning af det administrative
apparat fandt dog sted i løbet af mellemkrigstiden.
Fra 1944-45 var det københavnske politi sat ud af funktion af den tyske
besættelsesmagt, og i denne periode fungerede et kommunalt vagtværn, se
nærmere s. 123.
1 1975 udsendte landsarkivet: Københavnske politi-og domsmyndighe
der bd. I, der på s. 75-96 giver en oversigt over politimesterembedets
administrative udvikling fra 1683-1945 med tilhørende embedsetater. Ef
ter denne indledning følger en detaljeret registratur over det meget om
fangsrige arkiv (s. 96-208). Alle, der har brug for at anvende politidirektø
rens arkiv, henvises til at benytte denne registratur, der også giver detalje
ret vejledning ved benyttelsen af de udtagne, sagligt ordnede journalsager
(de såkaldte »historiske arkiver«). På dette sted skal derfor kun gives en
kort oversigt over arkivets hovedgrupper.
De egentlige politiarkiver.
Der indledes med en oversigt over det såkaldte Københavns politichefs
arkiv 1815-27 (s. 71 -74), hvorefter følger politidirektørens arkiv, opdelt i
flg. kronologiske afsnit:
Perioden indtil 1793, s. 99-104. Perioden 1793-1863, s. 104-131. Perio
den 1863-1919, der falder i 3 underafsnit: Politidirektørens sekretariat,
politiinspektoraterne og de enkelte politistationer s. 131-82 og perioden
efter 1920, der ligeledes kan opdeles i politidirektørens sekretariat, politi
inspektoraterne (herunder det særlige Straffekontor og undersøgelses
kamrene) og de enkelte politistationer s. 182-205. Som tillæg A har man
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registreret Københavns politis udvandringssager fra 1868-1934, se s. 20508.
Til politidirektørens arkiv hører ligeledes »Fritz Clausen-sagen« 194547 (29 pkr.), der er deponeret i rigsarkivet. Maskinskrevet registratur i
afleveringssagen.

Københavns vagtværn
Efter at politiet var sat ud af funktion i sept. 1944, organiseredes i løbet af
efteråret 1944 et kommunalt vagtværn, der var underlagt magistratens 1.
afdeling. Fra maj 1945 og indtil værnets ophævelse lededes dette af poli
tiet.
Vagtværnets arkiv er registreret i forlængelse af politidirektørens arkiv,
se det ovenfor citerede skrift s. 209-14.

Kystpolitiet
1 1817 oprettedes et særligt kystpoliti under ledelse af Københavns politi
direktør. Formålet var at overvåge kyststrækningen fra Issefjordens ind
løb langs Nordsjælland, Øresund og indtil Kalvehave. Strækningen op
deltes i et antal hoveddistrikter, der atter bestod af et større eller mindre
antal distrikter. En del af disse nedlagdes ret hurtigt. Enkelte eksisterede
dog indtil 1. okt. 1919.
Kystpolitiets arkiv, der består af chefens arkiv 1817-49 og distrikternes
arkiver, er afleveret og registreret sammen med Politidirektørens arkiv.
Der henvises til den publicerede registratur s. 215-34.

ANKLAGEMYNDIGHEDENS ARKIVER

Et af formålene med retsplejeloven af 11. april 1916, der trådte i kraft 1.
okt. 1919, var oprettelsen af en selvstændig anklagemyndighed. Øverste
leder var rigsadvokaten, og under denne sorterede i de to nyoprettede
landsretskredse et antal statsadvokater. Som medhjælpere for statsadvo
katerne beskikkedes en række sagførere eller embedsmænd i justitsmini
steriet. Endvidere blev statsadvokaterne i København bistået af de såkald
te politiadvokater og udenfor København af politimestrene, og disses
beføjelser til at optræde som offentlige anklagere udvidedes lidt efter lidt.
Om etableringen af den nye anklagemyndighed se det af landsarkivet i
1972 udgivne skrift: Anklagemyndighed og politi på Sjælland, LollandFalster og Bornholm 1919-72 (i det flg. citeret: Anklagemyndighed og
politi).
Indenfor østre landsretskreds organiseredes fra 1. okt. 1919 3 statsadvo
katurer. De pågældende advokaturer behandlede henholdsvis straffesager
fra København, straffesager fra Sjælland og straffesager fra Fyn, LollandFalster og Bornholm. 1 1960 deltes det københavnske advokatur i hen
holdsvis 1. og 2. statsadvokatur for København.
I forbindelse med retsopgøret efter den tyske besættelse oprettedes en
række ekstraordinære statsadvokaturer, hvoraf 4 fik overdraget straffesa
ger fra østre landsretskreds. Stillingerne som chefer for disse ekstraordi
nære advokaturer besattes med de ordinære statsadvokater, medens deres
normale stillinger opretholdtes ved konstitution.
Der findes indtil videre ingen registraturer over det modtagne arkivma
teriale fra anklagemyndigheden. Eventuelle benyttere henvises til at an
vende de summariske afleveringsdesignationer.
Statsadvokaturen fo r København 1919-59. 1. Statsadvokatur fo r Kø
benhavn 1960-76. Se Anklagemyndighed og politi s. 11-12.
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1919-44 (registre dog kun til 1933),
justitsprotokoller 1919-51 (giver en skematisk oversigt over de enkelte
straffesagers forløb) samt krisejournaler med tilhørende krisesager 1945ff.
2. s t a t s a d v o k a t u r f o r K ø b e n h a v n I 9 6 0 -,
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Der er hidtil ikke modtaget afleveringer fra dette embede.
Statsadvokaturen fo r Sjælland. Se Anklagemyndighed og politi s. 13.
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1919-44, justitsprotokoller 1919-50
og anmeldelsesprotokoller 1944-45.
Statsadvokaturen fo r Fyn, Lolland-Falster og Bornholm. Se Anklage
myndighed og politi, s. 13-14.
Arkivet indeholder bl.a journaler 1919-45, justitsprotokoller 1931-44
og anmeldelsesprotokoller 1944-45.
De ekstraordinære statsadvokaturer 1945-50. Se Anklagemyndighed og
politi, s. 14-15.
Arkiverne indeholder bl.a. journaler m. registre, justitsprotokoller,
journalsager samt div. sagligt ordnede sager fra perioden 1941-50.

POLITIMESTERARKIVER EFTER 1919

Ved retsplejeloven af 11. april 1916, der trådte i kraft 1. okt. 1919, opdeltes
landet i en række såkaldte politikredse, der lededes af en kgl. udnævnt
politimester. De nye politimestre overtog de politimæssige opgaver, der
hidtil havde været varetaget af de tidligere retsbetjente, og endvidere
tilknyttedes de den nyetablerede offentlige anklagemyndighed. Indtil vi
dere forblev den eksisterende politistyrke kommunalt ansat, men politi
mesteren var indenfor sin kreds foresatte såvel for det kommunale politi,
som for de medlemmer af det eksisterende statspoliti, der gjorde tjeneste i
kredsen. Ved lov af 18/5 1937 omorganiseredes politivæsenet. Der opret
tedes et for hele riget fælles rigspoliti under rigspolitichefens ledelse, det
tidligere statspoliti ophævedes, og det gamle kommunale politi overgik til
rigspolitiet. Landet var fortsat inddelt i politikredse under en politimesters
ledelse. Loven trådte i kraft 1. april 1938. Fra tid til andener der foretaget
visse sammenlægninger og nyoprettelser af eksisterende politikredse. Om
politimestrenes embedsbeføjelser og om eksisterende politikredse efter
1919 se det af landsarkivet i 1972 udsendte skrift: Anklagemyndighed og
politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (i det flg. citeret: Ankla
gemyndighed og politi).
De hidtil modtagne politimesterarkiver er kun nødtørftigt registreret,
og benyttere henvises derfor til at bruge de ekisterende afleveringsdesignationer. I henhold til justitsministeriets cirkulære af 19. dec. 1963 er politi
mesterarkiverne opdelt i en stamafdeling og en midlertidig afdeling, og
kun arkivalier, der henføres til stamafdelingen, vil blive afleveret til lands
arkiverne. Efter 1. jan. 1964 er det hensigten at registrere og opstille de
enkelte arkiver efter følgende skema: 1. Arkivregistranter. II. Politiproto
koller. III. Familieretlige arkivalier. IV. Strandingsprotokoller. V. Jour
naler vedr. vurderingsmænd m.m. VI. Næringsvæsen. VIL Kommissions
arkivalier (brand-sundheds og epidemikommission samt tinghusbestyrel
se. VIII. Samlinger af dagsbefalinger. IX. Bestillingsmandsprotokoller.
X. Lægdsruller. XI. Fremmedprotokoller m.m. XII. Straffesager. XIII.
Løse registre og kartoteker. XIV. Korrespondance og XV. Forskelligt.
Fra samtlige politikredse modtager landsarkivet årlig udtagne kort af
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strafferegisteret dels på personer, der er fyldt 80 år, dels på personer der er
afgået ved døden. De modtagne kort indordnes i een gruppe på fødselsda
to. Samlingen omfatter i øjeblikket personer, der er født i perioden 186095 og afdøde personer, der er født i årene frem til 1959.
Foruden straffekortene er modtaget et spredt arkivmateriale fra flg.
politikredse:
Frederiksberg politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 27.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1920-47. III. Faderskabs
protokoller 1921-46 og paternitetssager 1920-46. VI. Næringssager 191945. VII. Sundhedskommissionens protokoller 1921-40 med tilhørende
sundhedsakter 1919-40. XII. Strafferegistre nr. 1-9.600 (indeholder oplys
ninger fra ca. 1890), protokoller over anholdte 1919-40, do. over anmeldte
forbrydelser 1920-39, anholdelsesprotokoller vedr. krisesager 1944-52,
saglister 1919-46, krisesaglister 1939-53, straffeakter 1920-46, straffesager
1920-46, do. i henhold til straffelovstillæg af 1945(1945-52). XIV. Hovedjournaler 1920-46, journalsager 1920-51, kriminalpolitiets journalsager
1928-51, div. journalsager sagligt ordnet 1920-48.
Nordre birks politikreds 1919-60. Anklagemyndighed og politi s. 29-30.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1937-46. III. Alimenta
tionsjournaler 1923-34 m. registre 1919-34. VIII. Dagsbefalinger 1919-60,
døgnrapporter 1951-57, protokol over daglige meddelelser 1940-44. XII.
Anholdeisesjournaler 1919-30, statspolitiets efterforskningssager 192130. XIV. Hovedjournaler 1920-39 med tilhørende sager 1921-39. XV.
Sager vedr. Vagtværnet i Lyngby-Tårbæk kommune 1944-45.
Søndre birks politikreds 1919-60. Anklagemyndighed og politi s. 28-29.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-42. XII. Saglister
over politisager 1921-44, protokoller over færdselssager 1934-45, straffe
akter nr. 1-8486, henlagte sager vedr. »Damhusmordet« og »Travsagen«.
XIV. Hovedjournaler 1919-45, div. journalsager sagligt ordnet 1940-53.
Gentofte politikreds 1960ff. Anklagemyndighed og politi s. 30.
Indtil videre er kun modtaget straffekort.
Lyngby politikreds I960ff. Anlagemyndighed og politi s. 31.
Indtil videre er kun modtaget straffekort.
Gladsakse politikreds 1960ff. Anklagemyndighed og politi s. 31-32.
Indtil videre er kun modtaget straffekort.
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Hvidovre politikreds I960ff. Anklagemyndighed og politi s. 32.
Indtil videre er kun modtaget straffekort.
Tårnby politikreds 1960ff. Anklagemyndighed og politi s. 33.
Indtil videre er kun modtaget straffekort.
Glostrup politikreds 1960ff. Anklagemyndighed og politi s. 33.
Indtil videre er kun modtaget straffekort og en del løse papirer.
Køge politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 34-35.
Indtil videre er foruden straffekort modtaget en pk. journalsager 1920,
en visitationsprotokol 1925-32 og husdyrvoldgiftsbøger 1920-37.
Roskilde politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 35-36.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller vedr. husdyrsygdomme
1919-26. III. Faderskabssager 1919-53, separations- og skilsmissesager
192M7. VI. Div. handelsregistre 1889-1959, aktieselskabsregistre 191431, bilag til næringsprotokollen 1922-46, do. til handels-og aktieselskabs
registeret 1918-44. VII. Brandkommissionens protokoller og sager 191943, sundhedskommissionens protokoller og sager 1908-53. X. Div. lægdsruller. XI. Fremmedsager 1914-49. XII. Anholdelsesprotokoller 1921-48,
anmeldelsesprotokoller (journal E) 1919-49, saglister 1927-54, statspoli
tiets (kriminalpolitiets) saglister 1921-49, div. strafferegistre, straffeakter
nr. 389-4508 m. aktfortegnelser, statspolitiets (kriminalpolitiets) efter
forskningssager 1920-49, sikkerhedspolitiets anholdelses- og efterforsk
ningssager 1945, krisesager 1943-53 og brandforhørsakter nr. 1-965.
XIV. Hovedjournaler 1919-41, journalsager 1932-50, div. journalsager
sagligt ordnede 1938-52. XV. Div. protokoller 1920-52.
Helsingør politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 36-37.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1924-49. III. Mæglingsog separationssager 1923-37. X. Div. lægdsruller. XII. Div. strafferegistre
1919-57, anholdelsesprotokoller 1932-50, straffeakter 1922-49. XIV. Ho
vedjournaler 1919-45, journalsager 1920-49.
Hillerød politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 37-39.
Arkivet indeholder bl.a. VI. Næringsprotokoller 1921-25, aktiesel
skabsregistre 1918-73 (div. år). XII. Straffeakter 1920-45 (særlig gruppe
for Kronborg vestre birk). XIV. Hovedjournaler 1920-26, journalsager
1930-38, 1940-47.
Anklagemyndighed og politi s. 39-40.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-52. 111. Alimenta-
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tionsjournaler 1919-49. VI. Næringsprotokoller 1922-37, handelsregistre
ca. 1889-1964. IX. Arrrestjournal (Frederiksværk) 1933-40. XII. Anmel
delsesjournaler 1922-38, anholdelsesprotokoller 1922-40, strafferegister
1919- 27, sagliste 1927-44, straffeakter 191940. XIV. Hovedjournaler m.
registre 1920-44, journalsager 1932-45.
Holbæk politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 40-41.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-39. VI. Næringspro
tokoller 1922-32, handelsregistre 1929-49. XII. Straffeakter 1919-40, gen
parter af straffesager 1940-45, brandsager 1941-45, efterforskningssager
1940-45, politiets sager 1945. XIV. Hovedjournaler 1919-38 og journalsa
ger 1930-39.
Fra afdelingskontoret i Nykøbing S. er desuden afleveret: II. Politipro
tokoller 1919-37. VI. Næringssager 1932-39. XII. Anmeldelsesjournaler
1925-39, straffeakter 1920-39, brandsager 1926-39. XIV. Hovedjournaler
1920- 39 med tilhørende sager 1919-39.
Kalundborg politikreds. Anklagemyndighed og politi, s. 41-42.
Arkivet indeholder bl.a. VI. Aktieselskabsregistre 1918-73. X. Div.
lægdsruller. XII. Afsluttede straffesager uden tiltale 1923-54. XIV. Ho
vedjournaler 1916-45 og journalsager 1922-45.
Slagelse politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 4243.
Indtil videre er foruden straffekort kun modtaget straffeakter 1919-40
(særlig gruppe fra afd. i Høng).
Skælskør politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 43-44.
Indtil videre er foruden straffekort kun modtaget sager til handelsregi
steret 1919-35.
Ringsted politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 44-45.
Arkivet indeholder bl.a. VI. Næringssager 1920-28. X. Div. lægdsruller.
XII. Div. strafferegistre 1909-62, straffeakter 1919-40, 1941-70. XV. Div.
sager 1920.
Fra afdelingskontoret i Sorø er modtaget XII. Straffesager 1933-41.
XIV. Hovedjournaler 1921-25.
Næstved politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 45-46.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-37. III. Alimenta
tionsresolutioner 1920-31. VI. Næringsbreve 1920-40, sager til aktiesel
skabsregisteret 1919-46, do. til handelsregisteret 1920-39. VII. Sundheds
kommissionens sager 1919-39, brandkommissionens sager 1920-38. X.
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Div. lægdsruller. XI. Fremmedsager ca. 1923-45. XII. Anmeldelsesjour
naler 1920-30, statspolitiets (kriminalpolitiets) journaler 1922-40, straffeakter nr. 1-1500. XIV. Hovedjournaler med do. sager 1920-40, div. jour
nalsager sagligt ordnede 1921-47. XV. Vagtværnets sager 1944-45. Sager
vedr. Besættelsestiden 1943-44.
Store Heddinge politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 46-47.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-26. X. Div. lægdsrul
ler 1920-31. XIV. Hovedjournaler m. tilhørende sager 1920-33. XV. Ko
pier af lærlingekontrakter 1936-43.
Præstø politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 47-48.
Indtil videre er foruden straffekort kun modtaget pasjournal 1920-34 og
kopier af lærekontrakter 1936-43.
Vordingborg politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 48-49.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-26. X. Div. lægdsrul
ler. XIV. Hovedjournaler 1919-22. XV. Div. ureg. protokoller og sager.
Fra afdelingskontoret i Stege er afleveret div. lægdsruller ogjournaler
m. tilhørende sager 1919-24.
Rønne politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 49-50.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-39. VI. Næringssa
ger 1919-38, sager til handelsregisteret 1915-38 og til aktieselskabsregiste
ret 1915-24. XII. Straffeakter 1919-40,1941-60. XIV. Hovedjournaler m.
tilhørende sager 1919-42 (delvis sagligt ordnede). XV. Div. sager vedr. den
tyske og den russiske besættelse af Bornholm 1940-50.
Nykøbing F. politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 50-51.
Arkivet indeholder bl.a. XII. Straffeakter 1920-40 og XIV. Journalsa
ger 1920-45.
Sakskøbing politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 52.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-32. VII. Sundheds
kommissionens sager 1919-22. XI. Fremmedprotokol 1921-26. XII. An
meldelsesjournaler 1921-39, straffeakter 1919-40, 1941-70, brandforhør
nr. 1-147, kriminalpolitiets henlagte sager 1919-38. XIV. Hovedjournaler
med tilhørende sager 1919-37, henlagte sager 1919-38, voldgiftssager
1920-35.
Anklagemyndighed og politi s. 53-54.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotokoller 1919-46. III. Alimenta
tionsjournaler 1919-31. VI. Næringsprotokoller 1927-36 med tilhørende
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sager 1934^13, firmaregister 1926-33, aktieselskabsregister 1918-64. XII.
Straffeakter nr. 201-1441. XIV. Hovedjournaler (m. registre) 1920-45,
journalsager 1928-45.

Nakskov politikreds. Anklagemyndighed og politi s. 54-55.
Arkivet indeholder bl.a. II. Politiprotckoller 1919-39, fogedprotokoller
1919-32. III. Alimentationsjournaler m. tilhørende sager 1919-62. VI.
Handelsregister 1925-57, aktieselskabsregister m. tilhørendesager 191873. X. Div. lægdsruller. XII. Straffeakter nr. 541-1689. Kriminalpolitiets
efterforskningssager 1919-44. XIV. Hovedjournaler m. tilhørende sager
1919-45, div. sagligt ordnede sager 1919-45.

FÆNGSELSARKIVER

Fra gammel tid opbevarer landsarkivet en række ældre fængselsarkiver.
Derimod er der indtil videre kun modtaget spredt arkivmateriale fra eksi
sterende fængsler.
Over de ældre fængselsarkiver udsendte landsarkivet i 1965 en duplike
ret registratur under titlen: Ældre fængselsarkiver fra København og Møn
(i det flg. citeret: Fængselsarkiver). Alle, der ønsker at arbejde med disse
arkiver, må benytte denne registratur. Indenfor de enkelte arkivfonds er
samtlige bind og pakker fortløbende nummereret. Benyttere behøver kun
at anføre arkivets navn og dette løbenr. på deres rekvisitioner.
Børnehuset på Christianshavn, Tugt-, rasp- og forbedringshuset på Chri
stianshavn og Straffeanstalten på Christianshavn. Fængselsarkivers. 142.
Børnehuset på Christianshavn oprettedes 1662, og der knyttedes hurtigt
en tvangsarbejdsanstalt for mænd og kvinder til institutionen. I løbet af
1700-tallet omdannedes institutionen til et fængsel og benævnedes heref
ter Tugt-, rasp- og forbedringshuset. Fra 1870 modtog fængslet kun kvin
delige fanger og kaldtes derfor i almindelig tale: Kvindefængslet på Chri
stianshavn. Fra 1909-20 indsattes dog også mandsfanger. Fængslet nedlagdes i 1928.
Der findes en enkelt protokol fra 1694 (lbnr. 766), der skildrer Børne
husets tilstand, men ellers er intet bevaret fra de ældste tider. Først efter år
1700 begynder sammenhængende rækker af arkivalier. Det ret omfatten
de arkiv omfatter bl.a.:
Reglementer o.lign. 1811-1938. Resolutioner 1781-1816. Alm. korres
pondance 1707-1937 (herunder div. kopibøger, ekstraktprotokoller,
journaler, referatprotokoller og journalsager). Domme 1748-1923. Disci
plinære straffesager 1802-84 og Aktuariatets arkivalier 1813-58 (herunder
forhørs- og domprotokoller).
Om de indsatte fanger findes et betydeligt materiale, bl.a. fangefortegnelser og registre 1772-1932 (der findes særlige fortegnelser for mands- og
kvindefanger). Fangestatistik 1798-1864. Løsladelser 1769-1851. Forplej
ning 1843-1919. Sygehuset 1795-1930. Undervisning 1824-1903. Sager
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vedr. fangernes arbejde 1820-1911 og beregningsbøger for arbejder indle
veret af private 1790-1860.
Endelig indeholder arkivet et omfattende regnskabsmateriale.
Københavns stokhus. Fængselsarkiver s. 45-51.
1741 overflyttedes 95 slaver fra Bremerholm til det i 1670 opførte S tokhus,
der 1741 udvidedes med Slavehuset. 1860 overførtes de sidste slaver fra
Stokhuset til straffeanstalten på Christianshavn.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1826-57, kopibøger
1824-57, ekstraktbøger 1826-60, indkomne sager 1826-60, slaveruller
1741-77 og div. slavefortegnelser 1774-1857, forholdsprotokoller for sla
ver 1827-60, sager vedr. de enkelte slaver 1741-1857, benådningsprotokol
ler 1826-60 og div. regnskabssager 1764-1859.
Møns tugt- og forbedringshus. Fængselsarkiver s. 55-65.
1737 oprettedes i Stege en arbejdsanstalt for betlere, der kaldtes Tugt- og
manufakturhuset på Møn. 1792 omdannedes institutionen til en straffean
stalt under navnet: Møns tugt- og forbedringshus. Nedlagt 1852.
Det ret omfattende arkiv består bl.a. af reglementer 1834. Alm. korres
pondance (herunder kopibøger 1818-52, referatprotokoller 1817-52 og
korrespondancesager 1737-1851). Sager vedr. fangernes arbejde, forplej
ning og statistik 1815-51. Regnskabsvæsen 1812-52. Inspektionens kor
respondancesager 1737-1852. Tugthusskriverens arkiv 1798-1851. Sager
vedr. forplejning m.v. 1834-51, sygejournaler 1834-47, arbejdsprotokoller
1814-51 og div. sager 1785-1839.
Christianshavns arrest. Fængselsarkiver s. 69-72.
Fra 1871-1919 var en del af bygningerne i Christianshavns straffeanstalt
udlejet til Københavns politi og anvendtes som arresthus.
Arkivet indeholder bl.a. jornaler m. tilhørende registre over mandlige
og kvindelige arrestanter 1871-1919 samt sygeprotokoller 1877-1919.
Andre københavnske fængsler og arrester.
Indtil 1938 blev forskellige københavnske fængsler og arrester administre
ret af politidirektøren, men driften blev betalt af Københavns kommune.
Samtidig med loven om et rigspolitis oprettelse henlagdes de pågældende
institutioner under Statens fængselsdirektorat. 1 politidirektørens arkiv
finder man derfor adskilligt materiale til belysning af de københavnske
fængselsforhold.
I forbindelse med opførelsen af Råd- og domhuset på Nytorv 1805-15
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indrettedes arrest- og fængselslokaler på den anden side af Slutterigade,
og institutionens navn i nyere tid blev: Nytorvs fængsel. I årene 1847-48
opførtes bag tingbygningen på Blegdamsvejen nr. 6 et arresthus, som
oprindelig kaldtes Københavns amts arresthus, men senere blev overtaget
af Københavns kommune og nu benævnedes Blegdamsvejens fængsel.
I 1895 tog Københavns kommune en ny fængselsbygning i brug, som fik
navnet Vestre Fængsel, og da Københavns politi i 1924 flyttede fra Dom
huset på Nytorv til den nyopførte Politigård, indrettedes der i denne
bygning et mindre fængsel for mænd og kvinder. En kortere periode,
nemlig fra 1933-47, opretholdtes et midlertidigt kvindefængsel på arbejds
anstalten Sundholm, opført 1905-08, der efter den sidste krig flyttedes til
det nyoprettede kvindefængsel i Horserød. Fra de ovenfor nævnte institu
tioner har landsarkivet indenfor de sidste år modtaget spredte afleverin
ger, og flere store afleveringer såvel fra disse institutioner som fra andre
statsfængsler forestår i nærmeste fremtid. Det modtagne materiale er
endnu ikke registreret og for størstedelen også utilgængeligt. Det drejer sig
om følgende arkivalier.
Nytorvs fængsel. Fra denne institution er modtaget arrestjournaler 18151924 (fra 1888 adskilte journaler for mænd og kvinder) med registresamt
div. protokoller, herunder protokol over gældsarrestanter 1861-1932, de
tensionsbøger 1877-1917 (div. år) og rapportbøger 1887-1929 (div. år).
Blegdamsvejens fængsel. Fra denne institution er modtaget arrestjourna
ler 1926-1947 foruden div. regnskabsbøger, lægejournaler, arbejds- og
forplejningsbøger.
Vestre fængsel. Fra denne institution er modtaget arrestjournaler m. regi
stre 1895-1933 foruden div. protokoller 1895-1924, herunder afgangs- og
belægnings bøger. Endvidere har institutionen afleveret journalsager vedr.
henrettede personer 1946-50 samt Carl O. Christiansens samlinger til en
kriminologisk politisk undersøgelse (47 pkr. og 6 kartotekskasser).
Politigårdens fængsel. Fra denne institution er modtaget arrestjournaler
1924-32 (adskilt for mænd og kvinder) foruden afgangs bøger, belægnings
bøger og sygejournaler m.m. (div. år).
Kvindefængslet på Sundholm. Fra denne institution er modtaget
fangejournaler 1933-47.

LENSARKIVER

Af de gamle lensarkiver er kun bevaret brudstykker bestående af diverse
skifteprotokoller, jordebøger og kgl. breve. Der findes en seddelregistra
tur på læsesalen. Følgende arkiver er bevaret:
Københavns len. Arkivet indeholder skifteprotokoller for Amager birk
1659-67, for Smørum og Liid herreder 1640-71 og for Ølstykke herred
1630-44.
Hørsholm len. Arkivet indeholder skifteprotokol 1649-59.
Kronborg len. Arkivet indeholder skifteprotokoller 1640-70 og konge
breve 1620-40.
Frederiksborg len. Arkivet indeholder kongebreve 1592-1661 (div. år).
Vordingborg len. Arkivet indeholder jordebog 1644.
Jungshoved len. Arkivet indeholder jordebog 1651-55.
Halsted klosters og Ravnsborg len. Arkivet indeholder jordebog 1655-56.

STIFTAMTS- OG AMTSARKIVER

De modtagne stiftamts- og amtsarkiver beslaglægger en betydelig del af
landsarkivets magasinplads. På læsesalen findes detaljerede seddelregi
straturer over de ældre dele af disse betydningsfulde arkiver, men de
trænger i høj grad til omarbejdelse og revision. Med hensyn til det nyere
materiale henvises de besøgende til at benytte modtagne afleveringsdesignationer, men disse giver heller ikke udtømmende besked om indholdet af
det afleverede materiale. Der forestår omfattende ordnings- og registre
ringsarbejder, førend materialet fuldt ud kan stilles til forskningens dispo
sition. De i det følgende optrykte oversigter over de enkelte arkivers ind
hold kan derfor kun betragtes som en foreløbig håndsrækning til brugerne
af de pågældende arkiver. En undtagelse udgør dog Bornholms amtsar
kiv.
I 1895 udgav rigsarkivet bogen »Stiftamtmænd og Amtmænd i Konge
riget Danmark og Island 1660-1948«, der giver en detaljeret redegørelse
for, hvilke områder der administrativt var henlagt under de enkelte embedsmænd. Bogen indeholder desuden fuldstændige embedsetater. I 1970
udsendte landsarkivet en fortsættelse af denne bog, der dog kun behandler
det område, som hører under landsarkivet. Det duplikerede skrift har
titlen: Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm 1848-1970.1 dette skrift redegøres der ligeledes for den administrati
ve udvikling inden for det enkelte embede, og embedsetaterne er fortsat.
Fremstillingen er ført frem til den store amtsomlægning i 1970 og etable
ringen af de nye amtskommuner. Alle, der ønskerat arbejde med amtsar
kivernes materiale, bør gøre sig bekendt med de her nævnte bøger.
Sjællands stiftamt. Arkivet indeholder bl.a. stiftamtmandens kopibøger
1730-1805, reskripter og kollegialbreve 1717-1806, korrespondancesager
vedr. købstæderne på Sjælland og Bornholm ca. 1730-1805, div. korres
pondance- og regnskabssager 1694-1866. indberetninger fra købstæder
ne ca. 1735-1805, sager vedr. brandvæsen og assurance 1721-91, købstædernes justitsakter 1764-1804, ekstraordinære boer 1789-99 og div. sager
1723-1801.
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Københavns amt. Over dette omfangsrige arkiv findes indtil videre en ret
uoverskuelig og utilfredsstillende seddelregistratur på læsesalen. Her fin
des ligeledes en håndskrevet nummerfortegnelse over alle ekstraordinære
(eksekutor-) boer 1860 til ca. 1930 og et alfabetisk boregister fra 17501934. Begge registre omfatter hele amtet, altså også det såkaldte GI. Ros
kilde amt. Se også Lindholm godsarkiv s. 292.
Arkivet er i øjeblikket opstillet i flg. grupper og indeholder bl.a. A.
Arkivregistraturer. B.l. Kopibøger over udgående breve 1695-1820. B.II.
Indkomne kgl. reskripter og kancellibreve 1713-1811, indkomne rente
kammerbreve 1683-1802, ekstraktprotokoller (journaler) 1756-1819,
breve fradiv. embedsmænd 1724-1819, korrespondancesager vedr. justits
kassens indtægter 1774-1819, do. vedr. repartitionen 1733-1804, landvæ
sensbreve 1770-1819, sager vedr. lægdsvæsenet indtil 1811, brandtaksatio
ner 1767-1800. B.III. Kopibøger 1820-1935, journaler 1821-1939, navne
registre til journaler 1892-1939, sagregistre til journaler 1910-39, realregi
stre (over afgået post, ordnet efter embeder og institutioner) 1917-39,
forhandlingsprotokoller i separations- og skilsmissesager 1905-39, kgl.
bevillinger 1936-39 ogjournalsager 1820-1939. B.IV. Henlagte sager 182085. B.V. Sager vedr. udskrivningsvæsenet ca. 1811-55. B.VI. Indberetnin
ger og svar på cirkulærer 1810-85. B.V1I. Revisionssager ca. 1798-1880.
Eksekutorboer nr. 1-5884. B. VIII. Domsakter i justits-og offentlige poli
tisager 1767-1886. B.IX. Stempelsager 1862ff. B.X. Diverse korrespon
dancesager 1690-1889. C. Sager vedr. amtmandens landstingsjurisdiktion
1663-1819. D. Overpolitirettens sager 1792-1848. E. Skifteprotokoller og
-sager ca. 1730-1800, overformynderisager 1736-98. F. Landvæsenskom
missionssager 1781-1800. G. Forligskommissionssager 1777-1885. H. Di
verse kommissioner 1764-1871. I. Amtsfattigvæsenssager 1739-1842. K.
Skoledirektionssager 1807-18. L. Sager vedr. stændervalg 1834^17.
Roskilde amt. Selv efter at Roskilde amt i 1808 var blevet sammenlagt
med Københavns amt, opretholdtes i en vis udstrækning særskilte proto
koller og sagsrækker for de to amter. Såfremt man ikke finder en eftersøgt
sag efter 1808 i Roskilde amtsarkiv, anbefales det at eftersøge den i Kø
benhavns amts arkivalier. Med hensyn til eksekutorboer se altid under
Københavns amt.
Arkivet er i øjeblikket opstillet i flg. grupper og indeholder bl.a. A.
Arkivregistraturer. B.L Kopibøger (koncepter over udgående ekspeditio
ner 1729-1819. B.II-I1I. Indkomne kgl. reskripter og kollegialbreve ca.
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1751-1803, indkomne breve fra diverse embedsmænd 1771-1800, div. ind
komne breve, delvis sagligt ordnede ca. 1730-1830. B.IV. Journaler m.
tilhørende sager 1807-19. B.V. Sager vedr. Horns herred 1793-1803. B.VI.
Sager vedr. købstæderne 1803-19. B.VII. Vejsager 1800-11. B.VIII-IX.
Kopibøger (konceptbøger), journaler og journalsager 1820-74. Henlagte
sager 1820-74. B.X. Sager vedr. udskrivningsvæsenet 1792-1826. B. XI.
Indberetninger og svar på cirkulærer 1787-1819. B.XII. Domsakter 17511875. B.XIII. Diverse sager 1740-1868. C. Overpolitirettens sager 1800-19.
D. Sager vedr. skiftevæsenet ca. 1730-92. Overformynderisager 1732-96.
E. Landvæsenskommissioner 1769-1824. F. Forligskommissionssager
1796-1858. G. Overbestyrelsen af fattigvæsenet i købstæderne (fattigregn
skaber) 1821-67. H. Fattigdirektionsssager 1751-1842.1. Sager vedr. stæn
dervalget 1834. K. Købstadsregnskaber 1826-38. Amtsrepartionsfondsregnskaber ca. 1820-44. L. Overskattekommissionens sager 1867-68.
Grevskabet Ledreborgs amtmandssager. På læsesalen findes foruden sed
delregistratur over arkivet skifteregister 1792-1842.
Arkivet indeholder bl.a. reskripter og kollegialbreve 1737-1849, skifte
protokoller 1792-1850 og overpolitiretsdokumenter 1818-40.
Jægerspris amt. Seddelregistratur. Læsesalen. Omfattede Jægerspris
gods.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger for udgående skrivelser 1730-59,
kgl. resolutioner Jægerspris amt og slot ang. 1729-70, breve og dokumen
ter ang. Jægerspris 1729-70, amtsregnskaber 1729-41 og skiftesager 173244.
Frederiksborg og Kronborg amter indtil ca. 1800. Arkivet indeholder bl.a.
kongebreve 1662-71, kgl. reskripter og resolutioner 1678-1760, kgl. re
skripter, resolutioner og kollegiebreve 1748-1800, rentekammerbreve
1692-1800, breve fra diverse embedsmænd 1709-25, partikulære breve
1700-1800, kopibøger over udgående breve 1631-89, koncepter 1711-17,
kopibøger for erklæringer og breve til kollegierne 1718-1804, do. for udgå
ende partikulære breve 1726-1803, landvæsenssager 1696-1800, udskift
ningsforretninger 1778-1804, fæstebreve 1704-1800, arvefæsteskøder
1788-1841, diverse korrespondancesager, sagligt ordnede 1636-1800, skif
tesager 1707-1805, overformynderisager 1705-97, landvæsenskommissio
ner 1769-1807, matrikelsager 1686-1791 og skovsager 1699-1800.
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Frederiksborg amt efter ca. 1800. På læsesalen findes seddelregistratur og
register over amtets eksekutorboer 1820-1933.
Arkivet er i øjeblikket opstillet i flg. grupper og indeholder bl.a. A.
Arkivregistraturer. B.l.l. Kopibøger ogjournaler 1801-05, kgl. reskripter,
resolutioner og kancellibreve 1801-05, partikulære breve og rentekam
merbreve 1801-05, landvæsensbreve 1801-05, breve vedr. kirker og skoler
1801-02, købstadsjournalsager 1805. B.I.2. Kopibøger 1806-68, journaler
1806-26, købstadsjournaler 1806-26, amtsjournaler med registre samt
amtsjournalsager 1806-26, alm. journaler med registre og tilhørende sager
1827-1935, mæglingsprotokoller i separations- og skilsmissesager 18651940. B.1I. Udskrivningssager 1808-57. B.lll. Eksekutorboer nr. 1-893.
B.IV. Domsakter 1819-61. B.V. Div. korrespondancesager, sagligt ord
net, herunder arvefæsteskøder og udstykningssager ca. 1805-51. C. Over
politiretssager 1798-1846. D. Stempeljournaler 1862ff. E. Landvæsens
kommissionssager 1798-1956. F. Forligskommissionssager 1795-1860. G.
Amtsfattigsager 1808-35, herunder div. legatsager, skolevæsenssager
1808-55, skolerådets og skoledirektionens arkiv ca. 1850-1970, herunder
også skolefondsregnskaber. Div. regnskaber, herunder amtsrepartitions
fonden og amtsfattigkasseregnskaber 1777-1853, amtsfondens hovedbø
ger 1868-1935 og Helsingørs fattigvæsensregnskaber 1845-54.
Hørsholm amt. Arkivet indeholder bl.a. dronning Sofie Magdalenes reso
lutioner 1730-69, kopibøger over udgående breve 173M9, kgl. reskripter
1734-71, rentekammerbreve 1731-71, andre kollegiebreve 1736-71, parti
kulære breve 1731-71, jordebogs-, inventaríe- og materialregnskaber
1736-48 og generalinventarium over bygninger og jordegods 1760. Des
uden findes kopibøger over erklæringer til Kongen og breve til kollegierne
1771- 1800, do. over udgående partikulære breve 1771-1800, kancellibreve
1772- 1800, rentekammerbreve og partikulære breve 1771-1800.
Administrationen for Frederiksværk gods. Arkivet indeholder bl.a. refe
ratprotokoller (journaler) og kopibøger for amtmandsembedet 1837-48,
amtmandssager 1839-48, div. sager sagligt ordnede ca. 1815-48, herunder
bl.a. domsakter foruden fattig- og skoleregnskaber samt Frederiksværk
gods fattigprotokoller 1801-48.
Foruden seddelregistratur findes på læsesalen register over
skifter fra Kalundborg, Sæbygård, Dragsholm og Holbæk am ter 1751H o lb æ k a m t.
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1805 og over Holbæk amts eksekutorboer 1850-1932.
Fra den ældste periode indeholder arkivet bl.a. Holbæk amts protokol
1690-91 (uddrag af ud- ogindgående breve), kopibøger 1748-51, journaler
1772-83, originale reskripter 1697-1781, breve fra kancelliet ogdiv. kolle
gier 1721-82, reskripter og notifikationslister kommuniceret gennem stif
tet 1697-1782, indkomne breve 1750-83, udskrifter af landmålingsforret
ninger 1721-86 og diverse breve og dokumenter, sagligt ordnede 16811783.
Desuden findes kopibøger og koncepter 1781-1927, journaler med til
hørende sager 1781-1958, mæglingsprotokoller i separations- og skilsmis
sesager 1867-1957, div. korrespondancesager, delvis sagligt ordnede 17901841, skiftesager indtil ca. 1865, eksekutorboer nr. 1-314, sager vedr.
lægdsvæsenet 1792-1857, domsakter 1815-51, overpolitiretssager 1832-48,
stempeljournaler 1867-1938, forligskommissionssager 1795-1852, land
væsenssager 1792-1856, fattigdirektionssager 1803-65, Holbæk fattig
regnskaber 1783-1850, skoleregnskaber 1842-53, kæmnerregnskaber
1832-49, overformynderiregnskaber 1794-1845, sandflugtsregnskaber
1806-67 og repartitionsfondsregnskaber ca. 1813-45.
Baroniet Løvenborgs amt. Arkivet indeholder bl.a. journaler 1807-49,
kopibøger over udgående breve 1807-13, korrespondancesager 17991845, div. skiftesager 1780-1823 og forligskommissionsprotokol 1805-49.
Grevskabet Samsøs amt. Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokol
for fattigvæsenet 1803-45, fattigregnskaber 1732-1854, forligskommis
sionssager 1812-38 og overpolitiretssager 1795-1835.
Ringsted amt indtil 1748. Arkivet indeholder instruktion for amtmanden
1694, matrikel 1686 og forslag til skolers indretning 1741.
Sorø amt indtil 1748. Arkivet indeholder kun matrikel 1686.
Sorø og Ringsted amter 1748-98. Arkivet indeholder bl.a. arkivfortegnel
ser 1766, 1784, registraturer over indkomne breve 1766-98, kopibøger
1786-98, journaler 1778, 1787-98, proprietærernes breve 1766-81, rente
kammerbreve 1766-97, landvæsenssager 1768-98 (div. år), div. sager sag
ligt ordnede ca. 1746-98, sager vedr. bestyrelsen af Sorø købstad 1766-98
og amtmand Løvenørns arkiv 1764-66.
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Antvorskov og Korsør amter indtil 1798. Arkivet indeholder bl.a. kopibø
ger 1785-98, ekstrakter over indkomne breve 1780-98, kgl. reskripter
1727-34, 1763, rentekammerbreve 1727-97, breve fra div. embedsmænd
1727-93 (div. år), partikulære breve 1727-41, div. sager, sagligt ordnede ca.
1727-98, landvæsenssager samt klager og erklæringer vedr. landvæsenet
1785-98, skifte- og overformynderisager 1732-39, fattigkommissionspro
tokol 1740-1802, forligsprotokoller 1795-99 og hospitals- og legatsager
1785-98.
Sorø amt efter ca. 1800. Foruden seddelregistratur findes på læsesalen
register over eksekutorboer 1904-13.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1799-1902, brevlister 1903-61, journa
ler 1799-1958 og do. sager 1800-1959, div. korrespondancesager sagligt
ordnede ca. 1775-1858, stempelsager 1862-1921, sager vedr. udskrivnings
væsenet 1789-1850, skiftesager 1799-1845, eksekutorboer 1904-13, land
væsenskommissionssager 1899-1917, amtsforligskommissionens sager
1795-1858, fattigdirektionssager 1802-55, skoledirektionssager 1815-49,
skolerådets og skolefondens arkiv ca. 1856-1933, div. skole-og fattigregn
skaber 1811-45, amtsfattigkasseregnskaber 1869-1934 og amtsreparti
tionsfondsregnskaber 1868-1930.
Bregentvcd grevskabs amt. Arkivet indeholder bl.a. overpolitiretsproto
kol med tilhørende sager 1816-19, skifteprotokoller 1790-1850, do. doku
menter 1777-1850 samt forligskommissionssager 1830-50.
Holsteinborggrevskabs amt. Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1820-49,
journaler med tilhørende sager 1829-49, skifteprotokol 1837-50, forligs
kommissionsprotokol 1796-1833, overpolitiretsdokumenter 1818-46,
domsakter 1754-1828. Se også godsarkivet.
Vallø stifts amt. Over det velordnede arkiv findes en detaljeret registratur i
afleveringssagen fra Vallø gods. Det ret omfangsrige arkiv er opstillet i flg.
grupper:
1. Amtmandsskabet, herunder korrespondancesager 1754-1826.11. Rets
væsen, herunder bl.a. dokumenter vedr. birkejurisdiktionen 1632-1852
samt korrespondancesager 1739-1850.111. Skifte- og overformynderivæ
sen, herunder skiftesager 1741-1860. IV. Auktionsvæsen, herunder stifts
skriverens auktionssager 1743-1865. V. Sportelvæsen, herunder sportel-
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protokol 1829-44. VI. Kirkerne, herunder protokoller over gravsteder
1869-70, kirkeregnskabsprotokoller 1540-1688 og 1809-51, protokoller
over pligtarbejde til kirkerne 1828^48 og div. kirkesager 1738-1820. Vil.
Skole- og fattigvæsen, herunder kopibøger og journal for skolevæsenet
1827-65, sager vedr. skolevæsenet i alm. 1741-1864, sager vedr. de enkelte
sognes skolevæsen 1641-1848 (div. år), skoleregnskabsprotokoller 180756, sager vedr. foreningen til forsømte børns opdragelse 1840-98, do. vedr.
arveprinsesse Carolines asylstue ved Vedskølle teglværk 1881-90, do.
vedr. dronning Louises asyl i Lellinge 1889-1900, protokol vedr. plejestu
en i Tangmosehuset 1884-88. VIII. Medicinalvæsen, herunder medicinal
sager 1738-88 og vakcinationsprotokoller 1810-56. Endelig indeholder
arkivet forligskommissionsprotokoller med tilhørende sager 1795-1857.
Vordingborg amt 1660-1750. Arkivet indeholder bl.a. journal 1749-51,
kopibøger 1719-51, skiftebehandlingsprotokol 1720-30, fattigbøger for
Hammer herred 1734-1802 og do. for Tybjerg herred 1734-58.
Tryggevælde amt 1660-1750. Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1729-40
og 1747-50, indkomne sager 1731-50 og skifteprotokol 1732-69.
Vordingborg og Tryggevælde amter 1750-1802. Arkivet indeholder bl.a.
kopibøger og registraturer over indkomne sager 1750-1802 (hvert amt for
sig), journaler 1794-1802, indkomne sager sagligt ordnede (hvert amt for
sig) 1780-1802, overpolitiretsprotokol 1791-1816, skifteprotokoller 17711808, skifte- og overformynderisager 1784-1802, diverse boer 1756-1804,
skiftedesignationer 1790-1802, landvæsenskommissionsprotokoller 17761802, hoverisager 1791-1801, forligskommissionsprotokoller med tilhø
rende sager 1795-1802 og div. dokumenter, sagligt ordnede 1747-1802.
Møns amt 1660-1803. Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1704-1806, eks
traktprotokoller over indkomne sager 1743-1801, kgl. forordninger og
befalinger 1703-71, indkomne sager, sagligt ordnede 1780-1802, skiftepro
tokoller 1770-1803, landvæsenskommissionsprotokol 1797-1802 og skov
ruller 1703-71.
P r æ s tø a m t . Arkivet indeholder bl.a. arkivfortegnelser 1806-44, kopibø
ger for købstæderne 1803-07, journaler for do. 1807-08, købstadssager
1803-07, kopi bøger for landet 1806-07, journaler for do. 1803-08, sager for
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landet 1803-08, div. sager, sagligt ordnede 1803-08, kopibøger 1807-1944,
erklæringsprotokoller 1808-40, journaler for købstæderne og landet (ad
skilte) med tilhørende sager 1809-23, journaler 1824-1950, mæglingspro
tokoller i separations- og skilsmissesager 1853-1947, journalsager 18241950, eksekutorboer 1844-57, udstykningssager 1806-59, landvæsens
kommissionssager 1840-87, fattigvæsenssager ca. 1830-1913, overpoliti
rettens protokoller 1817-47, stempelsager 1863-1951, forligssager 180758, valgsager 1834-1909, skolesager 1824-69, skolerådets arkiv 1856-1946,
skoledirektionens arkiv, herunderjournalsager 1935-59, div. sager, sagligt
ordnede 1841-1943, herunder amtsskatterådets protokoller 1904-13.
Lolland-Falsters stiftamt. Arkivet indeholder bl.a. kopibøger over udgå
ende breve 1692, 1698-1702 og 1764-73, resolutions-og erklæringsproto
koller 1782-1800, kollegialkopibøger 1805-14, stiftskopibøger 1784-1814,
registre over kgl. forordninger og reskripter 1737-82, journaler 1782-1814,
kgl. reskripter 1672-1814, kancellibreve 1691-1814, rentekammerbreve
1683-1799, andre kollegialbreve 1736-1813, biskoppens breve 1722-1811,
journaler over indkomne breve 1799ff., Lollands breve udenfor købstæ
derne 1694-1814, Falsterlands breve 1697-1814, breve fra købstæder 16921814, diverse skifter 1781-82 samt diverse sager, sagligt ordnede 1691-ca.
1850. Fra stiftsøvrighedsarkivet er desuden overført tamperretsprotokoller 1684-1797 med do. sager 1694-1740 samt bog over præstekaldenes
indkomster 1708.
Grevskabet Knuthenborgs amt. Arkivet indeholder div. kgl. reskripter og
kollegiebreve 1687-1848, overpolitiretsprotokol 1838-46 og div. justits-og
overpolitiretssager 1822-47.
Grevskabet Christiansholms amt. Arkivet indeholder skifteprotokol
1799-1850 og indkomne kancellibreve 1841-49.
Grevskabet Christianssædes amt. Arkivet indeholder skifteprotokol og
do. sager 1790-1847 samt overpolitiretsprotokol 1819-47.
Baroniet Guldborglands amt. Arkivet indeholder skifteprotokol og do.
sager 1791-1808 samt div. amtmandssager 1800-49.
Maribo klosters amt. Arkivet indeholder soldaterrulle 1663 og skifteeks
trakter 1672-86.
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Amtmanden over Dronningens livgeding på Lolland-Falster 1661-84.
Arkivet indeholder kgl. reskripter 1661-72, dronning Sophie Amalies
reskripter og resolutioner 1662,1670-84, jordebog 1664 og div. dokumen
ter 1661-80.
Ålholm, Maribo kloster og Halsted amter 1685-1803. Arkivet indeholder
bl.a. kopibøger over udgående breve og resolutioner 1695-1735, journal
1685-1735, kgl. reskripter 1687-1755, rentekammerbreve 1685-1803,
amtstuernes breve 1694-1813, justitssager 1705-1803, militærkopibøger
1794-1803, div. militærsager 1774-1803, skifteprotokoller 1736-97 og do.
sager 1693-1794.
Nykøbing amt indtil ca. 1803. Arkivet indeholder bl.a. kopibøger over
udgående og indkomne breve 1722-1803, kgl. reskripter 1679-1801, kan
cellibreve 1775-1803, rentekammerbreve 1692-1803, stiftamtmandsbreve
1740-1802, biskoppens breve 1750-90, div. breve 1692-1802, jordebog
1661, domme, forhør og tingsvidner 1746-94, justitsdokumenter 17941801, skifteprotokoller 1723-93 og div. sager, sagligt ordnede 1755-1803.
Maribo amt efter 1802. Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1802-14, kollegiekopibøger 1816-49, registraturer (journaler) over indkomne kollegiebreve 1815-28, amtskopibøger 1815-49, koncepter 1849-1950, brevlister
1860-98, journaler 1815-1950, mæglingsprotokoller i separations- og
skilsmissessager 1858-1940, kgl. reskripter 1815-50, kancellibreve 181547, rentekammerbreve 1803-48, breve fra div. kollegier 1814-48, div. ministerialbreve 1848-49, div. breve, herunder breve fra retsbetjente og køb
stæder 1815-1950, justitssager 1804-50, alimentationssager 1826-50, jour
nalsager 1851-1950, protokoller over kgl. bevillinger 1860-1913, ekseku
torboer 1818-1932, fattigdirektionssager 1804-50, div. indberetninger
1804-54, justitskasseregnskaber og delikventsager 1812-47, vejsager 181550, vandløbssager 1816-50, overformynderisager 1817-50, militære kopi
bøger og journaler 1807-48, militærsager 1816-51, overpolitiretsager
1797-1847, strafferegistre 1859-1919, forligskommissionssager 1814-58 og
1928-53, stempelsager 1862-1937, landvæsenskommissionssager 17901943, overlandvæsenskommissionssager 1911-39, hoveriforeninger 17891851, overskatterådssager 1904ff., valgsager 1834-1915, skoledirektio
nens, skolerådets og skolefondens arkiv ca. 1856-1950, herunder også
sager vedr. højskoleunderstøttelser 1900-20, div. sager, sagligt ordnede ca.
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1789-1884, div. skole- og fattigregnskaber ca. 1806-1934, amtsfattigkas
sens regnskabssager 1897-1920, kæmnerregnskaber 1826-36 og am tsre
partitionsfondsregnskaber ca. 1820-58.

Bornholms amt Over dette arkiv findes en å jour-ført seddelregistratur på
læsesalen. Desuden findes i afleveringssagen register over amtets ekseku
torboer 1874-1952.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1700-1949, indkomne kgl. reskrip
ter, forordninger og kancellibreve 1597-1801 (div. år), kopiprotokoller
(ekstraktprotokoller) over indkomne sager 1740-1801, journaler m. regi
stre 1801-1949, diverse indkomne sager 1701-1801 (div. år), journalsager
1801-37, diverse sagligt ordnede sager før 1838 (der henvises til registratu
rens gruppe IV), journalsager 1801-1949, hovedbøger for amtsreparti
tionsfonden (amtsfonden) 1875-1951 og do. regnskaber 1830-71 (div. år),
justitskasseregnskaber 1787-1839, fattigkasseregnskaber 1803-49, herun
der ældre regnskaber vedr. hospitaler og arbejdshuse, skoleregnskaber
1754-76, 1816-57, skolefondens hovedbøger 1901-49, diverse jordebøger
1691-1743 (div. år), optegnelser over landejendomme ca. 1780 og 1808 og
kæmnerregnskaber (købstæderne) 1813-39 (div. år).
Overformynderi- og skifteprotokoller ca. 1740-1848, skiftedokumenter
1762-1801, eksekutorboer 1874-1952, tamperretsprotokol 1681-1703,
domme 1767-1836, overkriminalrettens domme 1808-11, overpolitirettens
protokol 1803-48, amtsforligelseskommissionsprotokoller 1795-1853,
forhandlingsprotokol i separations- og skilsmissesager 1895-1950, for
handlingsprotokoller i tyendeforligs sager 1854-1953, div. forligsdoku
menter 1796-1857, amtsfattigdirektionens protokoller og sager 1804-36,
skolerådets forhandlingsprotokol, kopibog, journal og sager 1855-1901,
skoledirektionens forhandlingsprotokoller 1872-1933, skoledirektionens
journaler og kopibøger 1875-1935, div. skolesager 1739-1829 (div. år),
landvæsenskommissionsprotokoller 1819-1950, sandflugtskommissio
nens sager 1836-62, jordboniteringsprotokoller 1851-97, udmarkskom
missionens sager 1866-72, vandsynsprotokoller 1849-1956, forhandlings
protokol for oversundhedskommissionen 1889-1929, stutterikommissio
nens sager 1878-1901, div. protokoller og sager vedr. valg til stænderfor
samling, rigsdag og amtsråd 1834-1908.

KØBENHAVNS OVERPRÆSIDENT
Fra 1660 havde førsteborgmesteren i København titel af præsident, fra
1747 overpræsident. Denne embedsmand førte forsædet i magistraten og
varetog desuden visse overøvrighedsforretninger. Ved lov af 4/3 1857
omdannedes Københavns magistrat, og samtlige overøvrighedsforretnin
ger blev lagt i overpræsidentens hånd. Indtil 1933 bevarede overpræsiden
ten sin stilling som formand for magistraten, men herefter overtog over
borgmesteren dette hverv, og overpræsidenten bevarede kun en vis tilsyns
myndighed med Københavns kommunalforvaltning. Overpræsidentens
hovedfunktion er efter 1933 at varetage overøvrighedsforretningerne i
staden København. En konsekvens af hans ændrede stilling var udflytning
af overpræsidentens kontorer fra rådhuset. Overpræsidentens arkiv opbe
varedes indtil 1954 i stadsarkivet, men i 1954 overflyttedes arkivalier fra
perioden 1858-1926 til landsarkivet, og dette modtager nu regelmæssige
afleveringer fra Københavns overpræsident.
Der findes på læsesalen en indbundet registratur over arkivet for årene
1858-1926 (nr. b 11). løvrigt henvises til afleveringsdesignationerne.
Med anvendelse af de nugældende betegnelser indeholder det meget om
fattende arkiv følgende grupper:
O-sager. Alm. overøvrighedsforretninger (adoption, samkvemsret, foræl
dremyndighed, båndlagte midler, fri proces, ægtepagt m.v.). Journaler
1858-1926, kopibøger 1858-1945 og O-sager 1858-1945.
S-sager (separation og skilsmisse). Journaler m. registre 1858-1926, kopi
bøger 1902-47, mæglings- og forhandlingsprotokoller 1858-1946 og Ssager 1858-1946.
A-sager (Alimentationssager, fastsættelse af bidrag m.v.). Journaler 18731926, kopibøger 1941-47, forhandlingsprotokoller m. registre 1858-1946,
A-sager 1873-1946.
B-sager (inddrivelse af underholdsbidrag). Journaler 1891-1926, kopibø
ger 1934-36 og B-sager 1891-1946.
NJ-sager (ansøgning om navnebevis). NJ-sager 1904-46.
NBJ-sager (bevilgede navnebeviser). NBJ-sager 1904-46.
FJ-sager (Faderskabssager). F.J.-sager 1938-46.
Endelig indeholder arkivet journaler over unavngivne børn 1909-26 og
dekretjournaler (sager vedr. forargeligt samliv) 1891-1910 med tilhørende
sager 1891-1908.

AMTSRÅDSARKIVER

Amtsråd blev oprettet i henhold til anordning af 13/8 1841. Som regel
fandtes der eet amtsråd inden for hvert amt, men enkelte amter blev opdelt
i selvstændige amtsrådskredse. Amtmanden var født formand og rådets
forretningsfører, hvilket vil sige, at den amtskommunale administration
foregik i nær tilknytning til amtmandens almindelige forvaltning. Amtsrå
det var desuden sammensat af en række valgte repræsentanter, og der sad i
den ældste tid også fødte medlemmer i amtsrådet. Efterhånden demokra
tiseredes valgreglerne til amtsrådet.
Det var amtsrådets primære opgave at føre tilsyn med de enkelte sogne
kommuners forvaltning og desuden at varetage fælleskommunale opga
ver indenfor amtsrådskredsen, fx. inden for vejvæsenet, sygehusvæsenet
m.m. Amtsrådet foretog endvidere udskrivning af bidrag til amtsreparti
tionsfonden (fra 1933 amtsfonden). Fra 1. april 1970 ophævedes amtsrå
dene, og deres funktioner overtoges af de nye amtskommuner, hvis for
valtning fremtidig varetoges under ledelse af den folkevalgte amtsborgme
ster. Amtmanden mistede herved sin afgørende indflydelse på forvaltnin
gen af de amtskommunale opgaver, men bevarede dog en vis tilsynsmyn
dighed, der udøves gennem det såkaldte tilsynsråd bestående af amtman
den som formand samt 4 af amtsrådet udpegede medlemmer.
Amtsrådsarkiverne er løbende afleveret til landsarkivet sammen med
amtsarkiverne. Kun et enkelt amtsråd indenfor landsarkivets område har
ikke ønsket at aflevere sit ældre arkivmateriale. I forbindelse med gen
nemførelsen af kommunalreformen af 1970 foretoges ekstraordinære afle
veringer af amtsrådsarkiver, idet sammenlægning af amter fremtvang
disse. Efter 1970 har desuden enkelte af de nye amtskommuner afleveret
arkivmateriale fra tidligere eksisterende amtsråd. Gennemgående kan
man regne med, at der på læsesalen findes seddelregistraturer over det
ældre materiale, men de er ufuldstændige. Med hensyn til den nyeste tid
henvises man til at benytte foreliggende afleveringsdesignationer.
Om amtsrådenes ophævelse i 1970 og etableringen af de nye amtskom
muner se det af landsarkivet offentliggjorte duplikerde skrift: Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland- Falster og Bornholm. 1970.
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Københavns amtsråd. I afleveringssagen findes en håndskrevet registratur
fra 1937 over skoledirektionens arkivalier ca. 1859-1935.
Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlingsprotokoller 18421939, kopibøger 1855-66, 1883-92, journaler (delvis med registre 18561940, journalsager 1842-1940, forhandlingsprotokol for valgbestyrelsen
vedr. valg til amtsråd 1842-1950, do. for direktionen og udvalget for
amtets sygehuse 1915-42, skolerådets forhandlingsprotokol 1897-1937 og
do. journaler 1913-24, skoledirektionens journal 1935-39, skolefondens
hoved- og kassebøger (dagbøger) 1868-1943.
Roskilde amtsråd. Af dette arkiv er kun afleveret kopibøger 1842-56 og
jordemodersager 1867-77 (div. år).
Frederiksborg amtsråd. Over dette arkiv findes en udførlig seddelregistra
tur på læsesalen, udarbejdet i 1973.
Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlingsprotokoller 18421935, protokoller og sager vedr. amtsrådsvalg 1842-89, resolutionsproto
koller 1842-82 (div. år), kopibøger 1842-69, journaler og journalsager
1842-1935, diverse sagligt ordnede journalsager vedr. bl.a. vandløb, sand
flugten, havne og sygehuse ca. 1832-1891, jordboniteringsprotokoller
1851-97, vejinspektoratets kopibøger, journaler med tilhørende sager
samt div. sager vedr. veje, jernbaner og havne, sagligt ordnet ca. 18651940, sager vedr. bestyrelsen for Kronprins Frederiks bro 1896-1937,
bygningsinspektoratets forhandlingsprotokoller, kopibøger, journaler og
byggesager, delvist sagligt ordnede ca. 1870-1950.
Holbæk amtsråd. Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlingsproto
koller 1851-1914 og 1933-49, kopibøger (koncepter) 1868-1949, journaler
1868-1949, journalsager 1867-1949, skolerådets kopibøger 1898-1920 og
journaler 1902-22, skolerådssager 1856-1920, skolefondens journal 185694, amtsvejinspektoratets kopibøger og kopier af udgåede skrivelser 18421926 og 1932-61, diverse landvæsenskommissionssager ca. 1878-1938 og
do. protokoller 1859-1949, Rørvig koleralazaret 1870-1935 og valgproto
kol 1910-28.
S o r ø a m t s r å d s a r k i v . Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlings
protokoller 1842-1932, journaler med tilhørende sager 1842-1944, jo u r
nalsager vedr. amtets sygehuse 1914-44, div. protokoller og sager vedr. de
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enkelte sygehuse ca. 1879-1907, overskatterådssager 1904-13, amtsrepar
titionsfondens hovedbøger 1868-1930, repartitionsfondsregnskaber 185076, amtsfattigkasseregnskaber 1868-1934 og diverse regnskaber bl.a. sko
lefonds- og fattigkapitalsregnskaber ca. 1850-1900.
Præstø amtsrådsarkiv. Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlings
protokoller 1842-1961, kopibøger 1852-1932, journaler med tilhørende
sager 1857-1960, div. udvalgsprotokoller 1910-29 og 1937-58, sager vedr.
amtsrådsvalg 1886-1958, div. valgprotokoller 1842-1907, sager vedr. jordemoderdistrikterne 1867-1957, do. vedr. færgefarten Kalvehave-Koster
1873-1937, do. vedr. diverse privatbaner 1866-1965, do. vedr. omnibus- og
fragtmandskørsel 1935-49, div. legatsager 1852-1948, do. vedr. amtets
sygehuse og tvangsarbejdsanstalten i Næstved 1842-1940, do. vedr. tingog arresthusene i Stege og Vester Egede 1852-1901.
Maribo amtsrådsarkiv. Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlings
protokoller 1842-1950, kopibøger (koncepter) 1841-1950, journaler 18411949, journalsager 1842-1950, Maribo amtsråds valgprotokol 1904ff.,
Amtsrepartitionsfondens hoved- og dagbøger 1877-1934, amtsfattigkas
sens hoved- og dagbøger 1885-1934 og kornnævnets protokoller 1917-21.
I afleveringssagen er henlagt en fortegnelse over bevarede kort og teg
ninger, der endnu beror ved embedet.
Bornholms amtsråd. Arkivet indeholder bl.a. amtsrådets forhandlings
protokoller 1870-1939, kopibøger 1894-1939, journaler 1849-56, 18951939, journalsager 1895-1939, hovedbøger for amtsrepartitionsfonden
1875-1951, hovedbøger for skolefonden 1901-49, forhandlingsprotokol
ler, kopibøger og journaler for skolerådet 1855-1901, skoledirektionens
forhandlingsprotokol 1872-1937 samt journaler m. registre 1875-1907 og
1931-35.

SOGNERÅDSARKIVER

Indtil begyndelsen af 1960erne bestod endnu de mange små selvstændige
sognekommuner. I løbet af 1960erne påbegyndtes en sammenlægning af
kommuner til større enheder. Udviklingen tog fart efter 1966 og afslutte
des, da kommunalreformen trådte i kraft 1. april 1970. I den af landsar
kivet udgivne publikation: Stiftsamtmænd og amtmænd på Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970 findes på s. 29-38 en oversigt,
ordnet amtsvis, over foretagne kommunesammenlægninger.
Allerede før 1970 havde landsarkivet modtaget enkelte afleveringer af
sognekommunalt materiale, og der var ligeledes i forbindelse med afleve
ring af godsarkiver indkommet materiale af kommunal proveniens. For
modentlig vil man ved en fremtidig nyordning af godsarkiverne udskille
dette materiale. Indtil videre ligger det i godsarkiverne, og der haves fra
gammel tid udførlige seddelregistraturer på læsesalen over godsarkiverne.
I efterfølgende oversigt er der henvisning til de godsarkiver, hvori der
findes sognekommunalt materiale.
Siden 1970 har landsarkivet påbegyndt en indsamling af arkivmateriale
fra de gamle sognekommuner. Samtidig er der løbende foretaget en fore
løbig registrering af materialet. De udarbejdede registraturer ligger ved
afleveringssagen. Kopier findes på læsealen. Efterfølgende oversigt over
det modtagne materiale medtager kun visse rækker af protokoller og løse
dokumenter. Den nuværende amtskommuneinddeling er lagt til grund for
opstillingen. Se også Arkiv VI, 1976, s. 65-85.

Københavns amtskommune

Brøndbyvester-Brøndbyøster.
Selvangivelser f. skatteåret 1945/46 og 1955/56. Mandtalslister 1905-46
og skattelister 1906/07-1957/58.
Dragør. Seddelregistratur. Læsesalen.
Afskrifter af Hollænderbyens kongebreve og vedtægter m.v. 1547-1766,
brevkopibøger i 867-82, diverse regnskabsprotokoller 1754-1898 (herun
der også havne-, skole- og fattigregnskaber) samt rederibog 1766-1865.
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Gentofte. Seddelregistratur. Læsesalen.
Folketællingslister 1893-1949, skattelister 1868-1935, arkivalier vedr.
fattiggården Stolpegården, opr. 1875 (arkivet uordnet).
Herstederne se privatarkiver: Jacobsen, Zacharias.
Store Magleby. Seddelregistratur. Læsesalen.
Afskrifter af Hollænderbyens kongebreve, vedtægter m.v. 1547-1728,
kopibog for opsynsmanden ved Amager landevej 1848-54 ogarbejdsjournaler vedr. Amager landevej 1852-53.
Tårnby.
Arkivet indeholder kun mandtalslister 1912-43.
Værløse.
Forhandlingsprotokoller 1850-1935, journaler og kopibøger 18741910, div. korrespondancesager 1854-1933, hovedbøger 1913-34, kassebø
ger 1901-33, regnskaber 1852-1931, ligningsmyndighedens forhandlings
protokol 1904-32, fattigvæsenets regnskabsbøger 1837-60, div. protokol
ler vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1933, skolekasseregnskaber 1849-54 og
valgbøger 1924-33.

Roskilde amtskommune

Gadstrup-Syv. Afleveret af Ramsø kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1933, kopibøger 1842-1933 (div. år),
indkomne skrivelser 1842-1944, hovedbøger 1870-89, kassebøger 1910-34,
årsregnskaber 1862-1934, forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndighe
den 1870, 1904-31, selvangivelser 1903-44 (div. år), mandtals- og skatteli
ster 1904-39 (div. år), kassebog f. fattigvæsenet 1857-67, div. regnskabsbø
ger f. fattig- og forsørgelsesvæsenet 1912-33, div. protokoller vedr. forsør
gelsesvæsenet 1905-33, skolekommissionsprotokol f. Gadstrup skoledi
strikt 1841-62 og valgprotokoller 1866-1929.
Havdrup-Solrød. Afleveret af Solrød kommune.
Skattelister 1903/04-1930/31, selvangivelser 1904/05-1955/56 (div. år)
og mantalslister 1904/05-1955/56 (div. år).
Herfølge (se også Herfølge-Sædder). Afleveret af Køge kommune.
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Forhandlingsprotokoller 1895-1940 (div. år), kopibøger 1896-1918
(div. år), korrespondancesager 1899-1910 (div. år), forhandlingsprotokol
f. ligningsmyndigheden 1892-1933,selvangivelser 1955/56, mandtal 190754, skattelister 1906-56, regnskaber 1897-1909, protokoller vedr. fattig-og
forsørgelsesvæsenet 1892-1933 samt valgprotokoller og -lister 1905-32
(div. år).
Herfølge-Sædder (fra 1892-kun Herfølge). Afleveret af Køge kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-94 (div. år), kopibøger 1854-93 (div. år),
korrespondancesager 1842-92 (div. år), kassebøger 1872-92 (div. år), regn
skaber 1843-89 (div. år), fattigvæsensprotokoller 1843-1902, skolekom
missionsprotokoller 1871-1902 og diverse valgprotokoller 1841-88.
Herslev-Gevninge. Uregistreret.
Regnskabsprotokoller 1865-85 og diverse sager 1874 ff (uordnet).
Se endvidere Lindholm godsarkiv.
Himmelev. Afleveret af Roskilde kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-53, 1864-1938, kopibøger 1842-1923
(div. år), forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-36, lignings
lister 1870-1938 (div. år), mandtalslister 1904-38 (div. år), regnskaber
1866-1933 (div. år), protokoller vedr. fattig- og forsørgelsesvæsen 18601933, protokoller fra Himmelev skole 1808-1911 og div. protokoller vedr.
Himmelev sognebibliotek.
Hvedstrup-Fløng. Afleveret af Gundsø kommune.
Forhandlingsprotokoller 1841-1933, kopibøger 1863-1917 (div. år),
journaler m. registre 1887-99 (div. år), hovedbog 1864-67, kassebøger
1861-1933 og regnskabsbøger vedr. fattig- og forsørgelsesvæsenet 18561933.
Højelse. Afleveret af Køge kommune.
Korrespondanceprotokol 1925-30, kassebøger 1912-33 (div. år), års
regnskaber og overslag 1902-36 (div. år), hovedbog for udbetalt aldersren
te 1923-28, selvangivelser 1945/46 og 1955/56, mandtal 1909-17 ogskattelister 1908-56.
Jersie-Kr. Skensved. Afleveret af Solrød kommune.
Skattelister 1905/06-1930/31 (div. år), selvangivelser 1930/31-1955/56
(div. år) og mandtalslister 1908/09-1955/56 (div. år).
Afleveret af Bramsnæs kommune.
Forhandlingsprotokoller 1850-1929, kopibøger 1844-51 og 1883-1926,
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forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-40, hovedkassebøger
1868-1932 (div. år), fattig- og forsørgelsesprotokoller 1842-1928, skole
kommissionsprotokoller 1822-1909, Kyndeløse skoles protokoller 18951928 og valgprotokoller 1841-1943.
Kornerup-Svogerslev. Afleveret af Roskilde kommune
Forhandlingsprotokoller 1842-1927, kopibøger 1920-36 og skolekom
missionsprotokol 1850-90.
Lellinge. Afleveret af Køge kommune.
Forhandlingsprotokoller 1907-36, korrespondancesager 1877-90 (div.
år), forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-38, kassebøger
1877-1928 (div. år), regnskaber 1860-1932 (div. år), protokoller vedr.
hjælpekassen og udbetaling af aldersrente 1908-33, valgprotokoller 18411933, selvangivelser 1955/56, mandtal 1949/58 og skattelister 1904-56.
Reerslev-Vindinge. Afleveret af Roskilde kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-73, kopibog 1842-58, regnskabsbilag
1850-65, skolekommissionsprotokol 1871-1938 og valgprotokoller 184187.
Skt. Jørgensbjerg. Afleveret af Roskilde kommune.
Forhandlingsprotokoller 1863-74 og 1895-1934, kopibøger 1880-1924
(div. år), journaler m. registre 1873-1937, journalsager 1880-1924, for
handlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-38, hovedbøger 1900-04,
kassebøger 1881-1919 (div. år), regnskaber 1851-80 (div. år), protokoller
og korrespondancesager vedr. fattig- og forsørgelsesvæsenet 1880-1933,
skolekommissionsprotokol 1916-37, korrespondanceprotokol vedr. sko
levæsenet 1918-27, skole- og undervisningsplaner 1916-25, valgprotokol
ler 1867-1933 og skattelister 1906-33 (div. år).
Snoldelev. Indtil 1905 udgør Snoldelev og Tune sogne een kommune.
Afleveret af Ramsø kommune.
Forhandlingsprotokoller 1927-37, brevkopibog 1904-18, hovedbog
1914-31, selvangivelser 1939-54 (div. år), mandtals-og skattelister 1920-40
(div. år), div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1905-33 og valgproto
kol f. valg til hjælpekassens bestyrelse 1908-29.
Snoldelev-Tune. Afleveret af Ramsø kommune. Fra 1905 er Snoldelev og
Tune adskilte kommuner.
Forhandlingsprotokoller 1842-59, 1886-1901, hovedbøger 1877-1914
(div. år), kassebøger 1898-1909, (div. år), fattigvæsensregnskaber 1843-62
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(div. år), div. fattigprotokoller 1843-1905 (div. år) og valgprotokoller
1849-1921.

Sædder (se også Herfølge-Sædder). Afleveret af Køge kommune.
Forhandlingsprotokoller 1893-1925, kopibog 1903-08, valgprotokol
1894-1966, selvangivelser 1955/56 og mandtal 1925-54 (div. år).
Rye-Sonnerup. Afleveret af Bramsnæs kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1933, kopibøger 1842-1933, journaler
1844-1907, journalsager 1842-1906, sognerådssager 1911-23, kassebøger
1870-1933, regnskaber 1868-1933, selvangivelser 1903-39, skattelister
1900-39, fattigvæsens- og forsørgelsesvæsensprotokoller 1842-1915, sko
lekommissionsprotokol 1863-71, skoleprotokoller for Rye, Sonnerup og
Ejby skoler 1859-1951 (div. år), valgprotokoller 1841-1925 (div. år) og
valglister 1841-65, 1911-32.
Sæby-Gershøj. Afleveret af Bramsnæs kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1937, kopibøger 1875-1949 (div. år),
forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden 1904-53, selvangivelser
1903-17, skattelister 1904-33, hovedkassebøger 1883-1933, regnskaber m.
bilag 1856-1909, fattig- og forsørgelsesvæsensprotokoller 1864-1934,
valgprotokoller 1841-1928 (div. år) og protokoller for Sæby forskole
1872-1909 (div. år).
Ølsemagle. Afleveret af Køge kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1933, korrespondanceprotokol 192533, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-26, selvangivelser
1913-54 (div. år), mantalslister 1912-56, kassebøger 1904-33 (div. år), fat
tig- og forsørgelsesvæsensprotokoller 1850-1933 (div. år) og valgprotokol
1862-1929.
Ørsted-Dåstrup. Afleveret af Ramsø kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-56, 1862-1928, kopibøger 1862-1904,
journalsager 1856-1908 (div. år), div. regnskabsbøger 1868-1933 (div. år),
forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden 1904-33, selvangivelser
1930-54 (div. år), div. ligningslister 1860-1939 (div. år), fattigvæsensproto
koller 1802-67, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1908-33, regn
skabsprotokol f. Ørsted skole 1844-67 og valgprotokol 1861-1916.
Afleveret af Gundsø kommune.
Forhandlingsprotokoller 1841-1943, brevkopibøger 1879-1910, kor
respondancesager 1857-1910, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndighe-
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den 1917-44, skatteligningslister 1905-19, kassebøger 1909-33, regnskaber
1849-99. Skolekommissionsprotokol 1872-1960, protokoller og sager
vedr. fattig-og forsørgelsesvæsenet 1858-1933 og valgprotokol 1848-1916.

Frederiksborg amtskommune

Birkerød.
Kommuneskattelister 1866-1951/52, tillægsligninger 1930-61, vurde
ringslister 1932-49, statsskattelister 1905-18, mandtalslister 1906-46
(div. år) og selvangivelser 1955/56.
Blovstrød. Afleveret af højesteretssagfører Ove Rasmussen 4/2 1952.
Værgerådets forhandlingsprotokol 1905-33.
Slagslunde-Gartløse. Afleveret af Stenløse kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1939, kopibøger 1880-1901, journaler
1880-1937 (div. år), forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden
1904-40, mandtalslister 1912-40 (div. år), skatteligningslister 1905-32, ho
vedbøger 1908-29 (div. år), fattigvæsensprotokol 1732-1802, fattig- og
forsørgelsesvæsensprotokoller 1843-1951, bestyrelsesprotokol f. fattig
forsørgelses- og arbejdsanstalten i Ganløse 1868-99, skolekommissions
protokoller 1810-28 og 1840-61, diverse skolesager ca. 1814-1900 ogvalgprotokoller 1841-1925.
Stenløse- Veksø. Afleveret af Stenløse kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1947, kopibøger 1898-1927, journaler
1874-1933 (div. år), forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden
1904-37, mandtalslister 1914-46 (div. år), kassebøger 1863-1946 (div. år),
fattig- og forsørgelsesprotokoller 1875-1933, skolekommissionsprotokol
1871-1957 og valgprotokoller 1841-1929.
Tikøb. Afleveret af Helsingør kommune.
Kommunen omfattede til at begynde med Hornbæk, Hellebæk og Ti
køb sogne og fra 1928 Egebæksvang sogn. Det var landets største sogne
kommune, og den blev fra 1. april 1970 indlemmet i Helsingør kommune.
Det meget fyldige arkiv er opstillet efter det såkaldte Odder-system.
1. Den kommunale administration. Herunder: forhandlingsprotokoller
1842-1933, kopibøger 1854-1935, journaler 1856-89 og 1899-1908, jour
nalsager 1878-1933, kassebøger 1868-1934, hovedbøger 1884-1934, kom
munale folketællinger 1921-23.
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2. Skattevæsen. Herunder: forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndighe
den 1921 -44, ligningsplaner f. fattig og skoleskat 1843-67 (div. år), lig
ningslister f. kommunale skatter 1868-89 og mandtalslister 1906-32.
4. Socialvæsen. Herunder: protokoller vedr. børneforsorg 1868-1933, ali
mentationsjournaler 1884-1933, fattigvæsenets forhandlingsprotokoller,
kopibøger, journaler og regnskabsprotokoller 1842-1935, diverse proto
koller vedr. forsørgelses- og arbejdsanstalten 1861-1933, hjælpekassens
protokoller 1908-33, herunder forhandlingsprotokol f. Tikøb kommunes
hjælpeforening 1886-1922.
5. Skolevæsen. Herunder: forhandlingsprotokoller 1853-1920 og 192946, kopibog 1842-56, journaler 1856-91 og skolesager 1879-1933.
Fra Tikøb kommune er ligeledes modtaget sognefogdens journal 18291947.
GI. Holbæk amt (Samsø)

Arkivalierne afleveredes i 1969 af Samsø kommune. Bevarede sogneråds
protokoller fra de 5 gamle kommuner på Samsø beror fortsat på kommu
nekontoret i Tranebjerg.
Besser.
Kopibog 1898-1903, regnskabsprotokol over indtægter og udgifter
1868-92, kassebøger 1897-1925 (div. år), hovedkassebøger 1937-56 (div.
år), forhandlingsprotokoller for ligningsmyndigheden 1904-62, ligningsog skattelister 1907-62 (div. år), hovedbog over ydet fattigunderstøttelse
1898-1932, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1908-62 (div. år) og
forhandlingsprotokollerfor sundhedskommissionen 1874-1961 (div. år).
Koldby.
Korrespondanceprotokol 1877-83, kassebøger 1893-1934 (div. år), ho
vedkassebøger 1936-62 (div. år), forhandlingsprotokol for ligningsmyn
digheden 1904-62, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1916-62
(div. år), forhandlingsprotokol vedr. skolevæsenet 1852-1934 og div. valg
protokoller 1901-29.
Nordby.
Memorialbog (kopibog) 1886-1934, protokoller over sognemøder
1853-89 og 1895-1915, kopibøger 1851-1961, regnskabsprotokoller over
kommunens indtægter og udgifter 1884-1933 (div. år), kassebøger 18971933, hovedkassebøger 1938-62(div. år), forhandlingsprotokollerfor lig
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ningsmyndigheden 1904-62, skatte- og ligningslister 1906-49 (div. år), div.
protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1907-62, div. valgprotokoller 18481958, div. protokoller vedr. skolerne i Nordby kommune 1877-1960, pro
tokoller vedr. sygeplejeforeningen 1919-42 og dagbøger for hjemmesyge
plejersken 1919-57.
Onsbjerg.
Kopibog 1877-1901, kassebøger 1909-28 (div. år), hovedkassebøger
1943-62 (div. år), forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden 1945-61,
skatte- og ligningslister 190449 (div. år), sociale kassebøger 1940-62 (div.
år), kassebog for alderdomshjemmet 1942-61 og valgprotokol 1909-29.
Tranebjerg.
Korrespondanceprotokol 1870-90, regnskabsprotokol for kommunens
indtægter og udgifter 1872-89, kassebøger 1892-1933 (div. år), hovedkas
sebøger 1939-50 (div. år), forhandlingsprotokoller for ligningsmyndighe
den 1904-51, skatte- og ligningslister 1905-56 (div. år), div. protokoller
vedr. forsørgelsesvæsenet 1892-1949 (div. år) og skoleprotokoller for
Ørby skole 1860-76.

Vestsjællands amtskommune

Agersø. Indtil 1857 omfattede kommunen også Omø sogn. Afleveret af
Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1850-1956, korrespondancesager 1842-58,
ligningslister f. kommuneskat 1943/44-1956/57, protokoller over kom
munale regnskaber 1849-1906, kassebøger 1962-66, hjælpekassens proto
koller 1908-32, forhandlingsprotokol f. det sociale udvalg 1933-39 og
skolekommissionsprotokol 1913-64.
Benløse. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1876-1947, mandtals-, lignings- og skatteli
ster 1918-33 (div. år), hovedkassebøger 1928-33, fattigvæsensprotokol
1876-1909 og div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1905-33.
Boeslunde. Afleveret af Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1949, forhandlingsprotokoller f. lig
ningsmyndigheden 1904-46 (div. år), selvangivelser 1960/ 61, mandtals- og
ligningslister for kommuneskat 1905-66, hovedbøger 1948-66, kassebøger
1905-48 (div. år), årsregnskaber 1927-63 (div. år), div. udvalgsprotokoller
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1958-66, div. protokoller vedr. fattig- og forsørgelsesvæsenet 1882-1944
og skolekommissionens forhandlingsprotokol 1893-1965.

Bregninge-Bjergsted. Afleveret af Bjergsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1965, korrespondancesager 1845-62
(div. år), kommunesager, sagligt ordnet 1850-1970, kopibøger 1895-1906,
korrespondancejournal 1905-32, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndig
heden 1904-70, selvangivelser 1903-10, mandtals- og ligningslister 18531934, hovedkassebøger 1860-1946 (div. år), årsregnskaber m. overslag
1849-69, fattigregnskaber 1856-1907, div. protokoller vedr. forsørgelsesog arbejdsanstalten (asylet) 1869-1933, div. protokoller vedr. forsørgelses
væsenet 1905-37, socialudvalgets forhandlingsprotokoller 1933-70, skole
kommissionens forhandlingsprotokoller 1901-46, protokoller vedr. Bregninge-Bjergsted skoler 1930-69 og div. valgprotokoller 1853-1970.
Bringstrup-Sigersted. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1926, kopibøger 1859-1916, journaler
1873-81 og 1904-16, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 190440, selvangivelser 1903-05, mandtals- og skattelister 1904-31 (div. år),
hovedkassebøger 1917-21, kassebøger 1874-1918 (div. år), regnskaber
1895-1933 (div. år), fattigvæsensprotokol 1851-73, div. protokoller vedr.
forsørgelsesvæsenet 1891-1956 og valgprotokoller 1849-1946.
Egeslevmagle. Afleveret af Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1966, forhandlingsprotokoller f. lig
ningsmyndigheden 1904-66, mandtals- og ligningslister 1931-66 (div. år),
hovedbøger 1955-56, kassebøger 1880-1966 (div. år), årsregnskaber 193365 (div. år), fattigvæsensprotokol 1855-70, div. protokoller vedr. forsør
gelsesvæsenet 1905-65 (div. år), skolekommissionens forhandlingsproto
kol 1960-66 og div. skolesager 1943-64.
Føllenslev-Særslev. Afleveret af Bjergsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1966, kopibog 1890-1909, journaler
1909-28, korrespondancesager 1843-1915 (div. år), hovedkassebøger
1908-41, årsregnskaber 1941-69, ligningsmyndighedens forhandlingspro
tokoller 1904-47, skatteligningslister 1870-1911 (div. år), hovedbøger for
fattigunderstøttelser 1892-97, div. regnskabsprotokoller vedr. Særslev
fattiggård 1908-28, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1909-33,
socialudvalgets forhandlingsprotokol 1933-66, hovedbøger for sociale
ydelser 1933-44, skolekommissionens forhandlingsprotokol 1915-65,
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valgprotokoller og sager 1915-65 og div. sager vedr. Havnsø havn 1934-

68.
Førslev-Sneslev. 1 1904 bliver Førslev og Sneslev selvstændige kommu
ner. Afleveret fra Ringsted kommune og Midtsjællands lokalhistoriske
arkiv i Ringsted.
Forhandlingsprotokoller 1847-1903, kopibøger 1843-1906 (div. år),
årsregnskaber 1870-1901 (div. år), skatteligningsliste 1898, fattigkommis
sionsprotokol 1823-53, div. fattigvæsensprotokoller 1879-1964, herunder
regnskabsbog for fattiggården 1879-1903 og regnskabsbog for »De fatti
ges Kasse« og fra 1908 hjælpekassen 1878-1932, forligsprotokol i tyende
sager 1855-1907 og valglister 1869-95 (div. år).
Fårevejle. Afleveret af Dragsholm kommune.
Forhandlingsprotokol 1842-61 og skatteligningsliste 1880.
Gyrstinge. Før 1902 se: Gyrstinge-Flinterup. Afleveret af Ringsted kom
mune.
Forhandlingsprotokoller 1902-33, regnskaber 1917-33 (div. år), proto
koller vedr. Ørslewester skole 1913-29 og valgprotokol 1921-29.
Gyrstinge-Flinterup. Se også Gyrstinge. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1901, fattigvæsensprotokol 1857-67 og
valgprotokoller 1841-1901.
Harald,sted-Allingemagle. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1935, kopibøger 1877-91, forhandlings
protokol f. ligningsmyndigheden 1867-70, skatte- og ligningslister 18611931 (div. år), kassebøger 1879-1933 (div. år), regnskaber 1907-32 (div.
år), fattigvæsensprotokoller 1875-1933, div. protokoller vedr. forsørgel
sesvæsenet 1891-1934, skolekommissionsprotokol 1840-95, div. sager
vedr. kommunens skoler 1859-1942 samt protokoller vedr. Haraldsted
skole 1851-1949 (div. år) og Allindemagle skole 1910-50.
Hejninge. Afleveret af Lokalhist. arkiv i Slagelse.
Forhandlingsprotokoller 1842-1933, kopibog 1853-63, kassebog 190718, regnskaber 1871-1944 (div. år) samt mandtals-og skattelister 1904-38
(div. år).
Afleveret af Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1872-1931, 1958-66, kopibøger 1912-21, kas
sebøger 1894-1964, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1923H o ls t e i n b o r g - V e n s l e v .

160

Sognerådsarkiver

48, div. mandtals- og ligningslister 1909-64, fattigvæsensprotokol 186672, forhandlingsprotokol f. fattiggårdens bestyrelse 1875-95, div. proto
koller vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1970 og valgprotokoller 1902-24.

Høve-Flakkebjerg.
Regnskabsprotokol 1842-67, Sundhedskommissionens forhandlings
protokol 1862 (bagfra anvendt som kommunens regnskabsprotokol 187085), ligningsmyndighedens forhandlingsprotokol 1904-42, div. skolepro
tokoller (dagbøger, eksamensprotokoller m.m.) vedr. Høve skole og Oreby forskole 1866-1960 samt sager vedr. landbrugskrisen 1924-34.
Jystrup- Valsølille. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1932, regnskaber 1866-1933 (div. år),
mandtals- og skattelister 1910-32, skolekommissionsprotokoller 18451960, div. skolesager 1871-1931 og valglister 1866-67.
Kværkeby. Før 1908 se Vigersted-Kværkeby. Afleveret af Ringsted kom
mune.
Forhandlingsprotokoller 1908-34, kopibog 1920-31, hovedbøger 1908-33
og valgprotokol 1908-37.
Magleby. Afleveret af Skælskør kommune
Forhandlingsprotokoller 1842-67, 1892-1963, korrespondanceproto
kol 1904-16, kassebøger 1874-1966, årsregnskaber 1899-1966 (div. år),
ligningsmyndighedens forhandlingsprotokol 190442, skatteligningslister
1926-53, fattigvæsensprotokoller 1853-1933, div. protokoller vedr. forsør
gelsesvæsenet 1891-1966, sociale sager 1933-56, skolekommissionens for
handlingsprotokol 1882-1966 og valgsager 1926-60.
Nordrupøster-Farendløse. Afleveret af Ringted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1965, kopibøger 1841-1904, journaler
1930-55, kassebøger 1869-1952 (div. år), årsregnskaber 1859-1954, lig
ningsmyndighedens forhandlingsprotokol 1927-55, selvangivelser 1867
og 1870, div. mandtals- og skatteligningslister 1868-1932 (div. år), fattig
væsensprotokol 1845-50, det sociale udvalgs forhandlingsprotokoller
1933-66, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1892-1964,skolekom
missionens forhandlingsprotokoller 1854-1964 (div. år) og valgsager
1855-1966 (div. år).
Se også Agersø. Afleveret af Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1859, 1881-1946, korrespondancejournal
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1931-37, ligningsmyndighedens forhandlingsprotokol 1904-66, kassebø
ger 1895-1966 (div. år), fattigvæsensprotokol 1859-67, forhandlingsproto
kol f. det sociale udvalg 1934-59, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæse
net 1914-33, havneudvalgets forhandlingsprotokol 1906-66 og kassebøger
for Omø havn 1929-66 (div. år).
Raklev. Afleveret af Kalundborg kommune.
Forhandlingsprotokoller 1922-37.
Ringsted landsogn. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1961, kopibøger 1866-1900, hovedbøger
1925-33, skolekommissionsprotokol 1843-1958, protokoller vedr. Tolstrup skole 1868-1918 og valgprotokol 1891-1933.
Sejerø. Afleveret af Bjergsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1841-1966, div. kommunesager 1842-1970
(div. år), hovedbøger 1887-1967, årsregnskaber 1868-1969, ligningsmyn
dighedens forhandlingsprotokol 1904-65, div. mandtals- og skattelister
1863-1954, fattigvæsensprotokoller 1842-1907, forhandlingsprotokol f.
hjælpekassen 1908-33 og do. fordet sociale udvalg 1933-60, div. protokol
ler vedr. forsørgelsesvæsenet 1884-1964, skolekommissionsprotokoller
1847-90 (div. år), protokol vedr. Sejerø skole 1857-62, valgprotokoller
1841-1929 samt div. protokoller og sager vedr. havnen 1839-1967.
Skellebjerg.
Arkivet indeholder kun forhandlingsprotokol for sundhedskommissio
nen 1861-65.
Skt. Mikkels landsogn. Afleveret af Slagelse kommune.
Forhandlingsprotokoller 1843-1953, kopibøger 1853-91 (div. år), kas
sebøger 1871-1908, regnskaber 1852-83, fattigvæsensprotokol 1843-70,
div. protokoller og sager vedr. fattig- og forsørgelsesvæsenet 1875-1921,
forhandlingsprotokol vedr. skolevæsenet 1843-68, skolekommissionspro
tokoller 1934-70 og valgprotokol 1867.
Sneslev. Se også Førslev-Sneslev. Afleveret af Ringsted kommune og af
Midtsjællands lokalhistoriske arkiv.
Forhandlingsprotokoller 1904-33, årsregnskaber 190441, hovedkasse
bøger 1918-33, skattelister 1904/37, hovedbog over fattigunderstøttelse
1909-25 og do. over ydet alderdomsunderstøttelse 1911-23, forhandlingsog regnskabsprotokol for hjælpekassen 1910-33, protokol over udbetalte
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underholdsbidrag 1934-41, jordboniteringsprotokol 1906-22 ogdiv. valg
bøger og -lister 1904-66 (div. år).

Sorterup-Ottestrup.
Arkivet indeholder kun kørselsprotokol 1911-29.
Sønderup-Nordrup. Afleveret af Lokalhistorisk arkiv i Slagelse.
Forhandlingsprotokol 1842-64, fattigvæsensprotokol 1856-74 og valg
protokol 1841-94.
Tjæreby. Afleveret af Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1958, indkomne skrivelser 1941-47, kas
sebøger 1873-1966 (div. år), årsregnskaber 1937-65 (div. år), ligningsmyn
dighedens forhandlingsprotokol 1904-31, ligningslister 1915-61 (div. år),
fattigvæsensprotokoller 1847-57, protokoller vedr. fattig-og forsørgelses
anstalten 1876-1910, div. fattig- og forsørgelsesprotokoller 1891-1965,
skolekommissionsprotokol 1934-65, protokoller og sager vedr. Tjæreby
og Vedskølle skoler 1946-72, samt valgprotokoller 1849-1921.
Tostrup. Se Merløsegård godsarkiv.
Tømmerup. Afleveret af Kalundborg kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1941, kopibøger 1889-1902, kassebøger
1877-1933, forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden 1904-45, lig
ningslister 1920-35, fattigvæsensprotokol 1853-81, forhandlingsprotokol
f. fattiggårdens bestyrelse 1879-1900, fattigregnskabsprotokoller 18681900, diverse protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1933 (div. år),
skolekommissionsprotokol 1871-1934 og valgprotokoller 1841-1962.
Tårnborg. Afleveret af Korsør kommune.
Skolekommissionsprotokoller 1869 ff.
Ugerløse. Gave (se under Tølløse kommunes aflevering). Se også Merlø
segård godsarkiv.
Kassebog 1920-21.
Vemmelev-Hemmeshøj. Se afleveringsdesignationer fra Korsør kommu
ne.
Forhandlingsprotokoller 1842-1933, brevbog 1889-1908, journal 190812, diverse skrivelser ca. 1900-25, diverse regnskabsmateriale 1887-1941
(div. år), forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden 1911-42, diver
se skattebøger, ordnet efter byer 1879-1904, fattigvæsenets forhandlings
protokoller 1849-1903, div. fattigprotokoller 1859-1929 (div. år), div. pro-
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tokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1933, skolekommissionsprotokol
1859-87 samt valgprotokol og do. lister 1854-1908 (div. år).

Vetterslev-Høm. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-75,1894-1925, mandtals- og skattelister
1920-33, protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1892-1933 (div. år), dag
bøger for Høm forskole 1910-29, valgprotokoller og -lister 1891-1966 (div.
år).
Vigersted. Afleveret af Ringsted kommune. Før 1908 se: Vigersted-Kværkeby.
Forhandlingsprotokoller 1908-52, forhandlingsprotokol f. lignings
myndigheden 1905-62, hovedkassebøger 1927-33 og bestyrelsesprotokol
f. Vigersted forsamlingshus 1903-46.
Vigersted-Kværkeby. Afleveret af Ringsted kommune. Fra 1908 er Viger
sted og Kværkeby to adskilte kommuner.
Forhandlingsprotokoller 1852-56, 1873-1905, kopibøger 1862-1921
(div. år), hoved- og kassebøger 1868-1921 (div. år), regnskabsbøger f.
fattiggården 1873-1909 (div. år), protokoller over udbetalt alderdomsun
derstøttelse 1891-1908 og valgprotokol 1888-1907.
Viskinge-Avnsø. Afleveret af Bjergsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-64, brevkopier 1866-68, journal 188284, ligningsmyndighedens forhandlingsprotokol 1904-62, div. lignings- og
skattelister 1854-1960 (div. år), hovedkassebøger 1882-1939, årsregnska
ber 1950-61, kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokol 1966-69,
hovedbog for ydet fattighjælp 1897-98, kassebog for fattiggården 1887-98,
hovedbog for ydet alderdomsunderstøttelse/aldersrente 1891-1926, div.
protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1905-49, socialudvalgets forhand
lingsprotokol 1936-70, div. valgprotokoller og lister 1841-1966 (div. år),
folkeregisterkort 1923-56, byggesager vedr. skolerne 1925-60 og do. vedr.
Viskinge alderdomshjem 1936-67.
Ørslev. Afleveret af Ringsted kommune.
Forhandlingsprotokoller 1862-1932, kopibog 1913-29, kasse- og regn
skabsbøger 1868-1933, skatte- og ligningslister 1907-31 (div. år), div. fat
tig- og forsørgelsesprotokoller 1895-1933 og valgprotokol 1909-51.
Afleveret af Skælskør kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1965 (div. år), indkomne skrivelser
1886-88, brevjournal 1944-55, kassebøger 1895-1966, forhandlingsproto-

Ø r s le v - S d r . B je r g e .

164

Sognerådsarkiver

kol f. ligningsmyndigheden 1934-62, mandtals- og ligningslister 1953-64,
fattigvæsensprotokol 1842-60 og valgbøger 1937-50.

Årby. Afleveret af Kalundborg kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1916.

Storstrøms amtskommune

Allerslev. Afleveret af Præstø lokalhistoriske arkiv (se afleveringer fra
Præstø kommune).
Forhandlingsprotokoller 1858-1926, kopibog 1898-1907, div. korres
pondancesager (uordnede), regnskaber 1842-1944 (div. år), kassebog
1879-85, hovedkassebøger 1934-38, selvangivelser 1903-30 (div. år), skat
teligningslister og skattelister 1887-1943 (div. år), fattigvæsensprotokoller
1852-69 samt valgprotokoller og -lister 1870-1939 (div. år).
Aversi sogn. Afleveret af amtsskolekonsulent J. Ingemann Pedersen.
Indskrivnings- og årsprøveprotokol fra Aversi skole 1885-1934.
Branderslev. Afleveret af Nakskov kommune.
Selvangivelser 1954.
Bårse. Afleveret af Præstø kommune. Før 1871 se Bårse-Beldringe.
Forhandlingsprotokol 1871-95, kopibøger 1877-1901 samt regnskabsog kassebøger 1871-96.
Bårse-Beldringe. Afleveret af Præstø kommune.
Forhandlingsprotokol 1842-1907 (fra 1871 kun Beldringe kommune).
Beldringe: Se: Bårse-Beldringe.
Everdrup. Afleveret af Fladså kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1936, kopibøger 1863-1913, journaler
1914-56 (div. år), hovedbøger 1914-34, forhandlingsprotokol f. lignings
myndigheden 1925-36, fattigvæsensprotokol 1847-67 og protokoller vedr.
fattiggården 1868-1918.
Fanefjord. Afleveret af Møns kommune.
Forhandlingsprotokoller 1845-80 og 1910-33, hovedbog 1914-18, div.
kassebøger 1899-1925 (div. år), fattigvæsensprotokoller 1856-94 (div. år),
alderdomsunderstøttelsesprotokol 1891-92, værgerådsprotokol 1905-30,
skolekommissionsprotokol 1841-71 og valgprotokol 1841-70.
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Fodby. Afleveret af Næstved kommune og tidl. sognerådsformand J.
Høgsvig.
Forhandlingsprotokoller 1868-1964, journal 1868-88, forhandlingspro
tokol f. ligningsmyndigheden 1904-25, fattigvæsensprotokol 1860-1902,
div. protokoller for Bistrup skole 1840-1913 (div. år) og valgprotokol
1841-1916.
Hammer-Lundby. Afleveret af Fladså kommune. Fra 1/4 1908 vedrører
materialet udelukkende Hammer kommune. Se også Lundbygårds gods
arkiv.
Forhandlingsprotokoller 1841-1928, kopibøger 1896-1931, indkomne
breve 1842-79 (div. år), regnskabsprotokoller og -sager 1855-1931 (div.
år), lignings- og skattelister 1869-1914 (div. år), fattigvæsensprotokoller
og -regnskaber 1802-79, protokoller vedr. Hammer fattiggård 1881-1917,
div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1872-1958 (div. år), skolekom
missionsprotokol 1851 -67, skolekasseregnskaber 1846-74 samt valgproto
koller og -lister 1849-1933.
Herlufmagle-Tybjerg. Se Ravnstrup godsarkiv.
Herlufsholm. Afleveret af Næstved kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1936, kopibøger 1842-1917, journaler
1871-1936 (div. år), hovedbøger 1886-1935, kassebøger 1868-1906 (div.
år), fattigvæsensprotokoller 1842-1905, div. protokoller vedr. forsørgel
sesvæsenet 1891-1934, skolekommissionsprotokol 1871-1932 og valgpro
tokoller 1841-1908.
Hyllinge. Fra 1905 se: Marvede-Hyllinge. Afleveret af Næstved kommu
ne.
Forhandlingsprotokoller 1905-51, kopibog 1905-21, kassebøger 190833, årsregnskaber 1902-33, hovedbøger f. fattigvæsenet 1908-32 (div. år),
div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1902-33, skolekommissions
protokol 1906-70 samt dagbøger og eksamensprotokol f. Hyllinge skole
1889-1929.
Idestrup. Afleveret i 1938 af sognepræsten i Idestrup.
Arkivet indeholder værgerådssager 1905-19 og sager vedr. forligsmæg
leren i Idestrup sogn.
Afleveret af Præstø kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1907, kopibøger 1842-1937 (div. år),
regnskabsprotokol 1897-1935, kassebøger 1880-1902 (div. år), forhånd-

Jungshoved.
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lings- og regnskabsprotokol f. »De Fattiges Kasse« 1856-86, skolekom
missionsprotokol 1888-1947 og valgprotokoller 1849-1933 (div. år).

Kalvehave. Afleveret af Langebæk kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1938, kopibøger 1856-1932, journaler
1856-99, korrespondancesager 1845-56, hovedbøger 1872-1929, kassebø
ger 1873-1920, regnskaber m. bilag 1859-1900, forhandlingsprotokoller f.
ligningsmyndigheden 1904-41, vurderinger til ejendoms- og grundskyld
1904-32, mandtals- og skatteligningslister 1905-31, protokoller vedr. fat
tiggården 1869-1927, protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1895-1933,
eksamens- og dagbog for Langebæk skole 1887-96 og div. valgprotokoller
1913-33.
Karrebæk. Afleveret af Næstved kommune og af sognerådsformand P.
Frederiksen.
Forhandlingsprotokoller 1842-1937, kopibøger 1843-1919 (div. år),
korrespondancesager 1844-49, kassebøger 1921-33, årsregnskaber 18551938 (div. år), forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-34, div.
mandtals- og skattelister 1868-1934 (div. år), protokoller vedr. fattiggår
den 1871-1929, protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1907-33, skolekas
seregnskaber 1843-63 og valgprotokoller 1841-1914.
Marvede. Før 1905 se: Marvede-Hyllinge. Afleveret af Næstved kommu
ne.
Forhandlingsprotokoller 1905-28, kassebøger 1925-33, forhandlings
protokol f. ligningsmyndigheden 1904-34, div. mandtals- og skattelister
1917-34 og protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1913-33.
Marvede-Hyllinge. I 1905 oprettes to selvstændige kommuner. Afleveret
af Næstved kommune.
Forhandlingsprotokol 1893-1905, korrespondancesager 1843-63, fat
tigvæsensprotokol 1856-1905 og valgprotokol 1844-56.
Mern. Afleveret af Langebæk kommune.
Forhandlingsprotokoller 1847-1937, kopibøger 1883-1935, journal
1847-93, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1917-29, hoved
bøger 1907-35, skattelister 1927-31, protokoller vedr. fattig- og forsørgel
sesvæsenet 1886-1940 og valgprotokol 1885-1937.
Ringsebølle. Seddelregistratur. Læsesalen.
Forhandlingsprotokol 1841-99 samt div. sager 1893-1906.
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Rønnebæk-Holme Olstrup. Fra 1913 alene Rønnebæk. Afleveret af
Fladså kommune. Se også Rønnebæksholm godsarkiv.
Forhandlingsprotokoller 1841-1935, kopibøger 1892-1935, journal
1908-42, kassebøger 1877-1933 (div. år), hovedbøger 1906-33, hovedbøger
f. fattigunderstøttelser 1893-1933, regnskabsbøger f. fattiggården 190930, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1933 og valgprotokol
1900-37.
Skelby. Afleveret af Suså kommune.
Forhandlingsprotokol 1889-1914 og årsregnskaber 1884-1909.
Skelby-Gedesby. Uregistreret.
Kopibog 1859-71, journal 1860-72, skoleregnskaber 1812-47 samt div.
regnskabs- og korrespondancesager ca. 1865-1920 (uordnet).
Skibinge. Afleveret af Præstø kommune.
Forhandlingsprotokol 1842-70, div. kopibøger 1842-1904 (div. år),
journal 1938-52, hovedbog 1898-1902, årsregnskaber 1880-96, regnskabs
bog f. skoledistriktskassen 1856-67 og valgprotokoller 1841-82.
Snesere. Afleveret af Snesere kommune (Fladså kommune).
Forhandlingsprotokoller 1841-1935, kopibøger 1862-1934, kassebøger
1886-95 (div. år), hovedbøger 1929-34, fattigvæsensprotokoller 18021908, div. protokoller vedr. fattigvæsenet og fattiggården 1862-1933 og
skolekommissionsprotokol 1842-1904.
Stege landsogn. Afleveret af Møns kommune.
Forhandlingsprotokoller 1900-41, kopibog 1843-69, ligningsmyndighe
dens forhandlingsprotokoller 1904-30, fattigvæsensprotokoller 1844-58
og 1888-1933, skolekommissionsprotokol 1880-1923 og valgprotokoller
1894-1933.
Søllested. Seddelregistratur. Læsesalen. Se desuden Søllestedgård gods
arkiv.
Forhandlingsprotokol 1842-1903, skolekommissionsprotokol 1809-68
samt embedsbog f. kirkesanger- og skolelærerembedet 1807-1901.
Sønder Alslev. Se Orupgård godsarkiv.
Sønder Kirkeby. Se Orupgård godsarkiv.
Toksværd. Afleveret af Holmegård kommune.
Værgerådets forhandlingsprotokol 1905-26.
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Afleveret af amtsskolekonsulent J. Ingemannn Pedersen.
Div. protokoller vedr. Tybjerg skole 1848-1968 og do. fra Tybjerglille
skole 1851-1967.
T y b je r g s o g n .

Tågerup-Torslunde. Seddelregistratur. Læsesalen.
Regnskabsprotokol 1878-79.
Vallensved. Afleveret af Næstved kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1960, div. korrespondancesager 18891933 (div. år), forhandlingsprotokol f. ligningsmyndigheden 1904-44,
fattigvæsensprotokol 1850-66, div. protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet
1856-1933 samt div. protokoller vedr. Ennegårde, Vallensved, Kyse og
Saltøby skoler 1843-1939 (div. år).
Vejlø- Vester Egesborg. Afleveret af Fladså kommune.
Forhandlingsprotokoller 1841-53 og 1878-1932, kopibøger 1865-1934
(div. år), journaler 1900-34, kassebøger 1879-1924 (div. år), hovedbøger
1904-33, regnskaber 1855-1932, forhandlingsprotokol f. ligningsmyndig
heden 1903-37, mandtalslister 1923, fattigvæsensprotokol 1802-49, fattig
væsensregnskaber 1831-67, div. fattigvæsensprotokoller 1846-1933, regn
skabsbøger f. fattiggården og alderdomshjemmet 1880-1947, div. proto
koller vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1933, skolekommissionsprotokol
1872-1933 samt div. skoleregnskaber og -sager 1842-1906.
Vestenskov.
Ligningslister 1890 og fortegnelse over folketingsvælgere 1900-01.
Vordingborg landsogn.
Sognerådets forhandlingsprotokol 1843-80.
Øster Egesborg. Afleveret af Langebæk kommune.
Forhandlingsprotokoller 1842-1939,kopibøger 1886-1939, hovedbøger
1886-1934, forhandlingsprotokoller f. ligningsmyndigheden 1904-34, fat
tigvæsensprotokol 1864-67, protokol f. fatttiggården 1883-1904 og div.
protokoller vedr. forsørgelsesvæsenet 1891-1933.

Bornholms amtskommune

Rø. Afleveret af Allinge-Gudhjem kommune.
Regnskabsprotokol f. Rø sogns fattige 1800-73.

Rådstuearkiver indtil 1868

I henhold til arkivcirkulæret af 1891 var de såkaldte magistrater forpligtet
til at aflevere deres arkivmateriale til landsarkivet, og i institutionens
ældste periode afleveredes dette materiale, som registreredes under beteg
nelsen rådstuearkiver. Fra tid til anden foretoges supplerende afleverin
ger. Ved loven af 26. maj 1868 om købstadskommunernes styrelse m.v.
øgedes det folkevalgte byråds indflydelse på købstædernes forvaltning på
borgmesterens og den hidtidige magistrats bekostning, og de kommunale
arkiver, der opstod efter 1868, betragtedes i henhold til arkivcirkulæret
ikke som afleveringspligtige. Dog kunne de kommunale myndigheder
beslutte, at arkivmaterialet afleveredes til landsarkivet. Fra tid til anden
fandt mindre afleveringer sted, men hovedmængden af materialet efter
1868 blev liggende på oprindelsesstedet. I årene efter kommunalreformens
gennemførelse i 1970 har landsarkivet rettet henvendelser til kommunal
forvaltningen i en række købstæder med anmodning om at aflevere arkiv
materiale fra 1868 til 1933 (socialreformens gennemførelse). I de fleste
tilfælde har man fået en positiv reaktion på henvendelsen.
På grund af materialets historiske betydning gik man tidligt i gang med
at registrere rådstuearkiverne, men de senere omfangsrige afleveringer
medførte, at man for nogle år siden påbegyndte en nyregistrering af hele
det modtagne materiale. Foreløbig mangler dog Holbæk, Kalundborg,
Nykøbing S og Ringsted rådstuer, samt alle rådstuearkiver fra Maribo og
Bornholms amter. De nye registraturer vil blive offentliggjort i en særlig
række af »Foreløbige arkivregistraturer«, hvoraf kun Helsingør rådstue
foreligger indtil nu. Indtil videre henvises man til at bruge seddelregistra
turerne på læsesalen.
I efterfølgende oversigt over arkivalier i de enkelte rådstuearkiver be
nyttes hovedsagelig de nye registraturers rækkefølge, nemlig:
Magistratens forhandlinger, korrespondance og tilsyn med nærings
væsenet. De eligerede borgere. Borgerrepræsentationen. Kommunalbe
styrelsen. Regnskabsvæsen. Driften af byens jorder. Skattevæsen. Told,
accise og konsumtion. Skolevæsen. Fattigvæsen. Sundhedsvæsen. Karan
tænevæsen. Indkvarteringsvæsen. Indrulleringsvæsen. Borgervæbningen.
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Havnevæsen. Bygningskommissionen. Gader og veje. Brandvæsen. Of
fentlige bygninger og anlæg. Byens bestillingsmænd. Valg. Folketællin
ger. Andet.
Arkivfortegnelser er ikke medtaget, og det samme gælder samlinger af
pergamenter, brandforsikringsarkivalier og valgsager vedr. ikke-kommunale valg, der er udtaget til særlige samlinger. Opmærksomheden henledes
endvidere på, at mange rådstuearkivalier kan findes i byfogedarkiverne.

Københavns amt

Roskilde. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1718-1879 med
borgerskaber 1718-1842 (register på læsesalen), bilag 1809-67, borger
skabsprotokol 1811-1921 med register. Magistratens korrespondance
1777-1885 og sagligt ordnede sager 1734-1868. Sager vedr. næringsvæse
net 1732-1872. De eligerede borgeres korrespondance 1768-1838. Borger
repræsentanternes forhandlingsprotokol 1838-68 med register - 1860 og
kopibog 1838-63. Kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokol 1838-75
og indkomne sager 1838-68.
Kæmnerregnskaber 1730-1868 delvis med bilag, reviderede regnskaber
1772-1838, div. regnskaber 1695-1850. Skattevæsen 1739-1870, herunder
grundtakster 1791, 1827 og 1856, oppebørselsregister for bankhæftelsen
1813-70, ekstraskatteregnskaber 1805-49, div. vedr. ligninger, lignings
kommissionens forhandlingsprotokol 1838-57 og ligninger 1846-69, sager
vedr. krigsskat 1864 og overordentlig skat 1867.
Skolekommissionens forhandlingsprotokol 1816-65, korrespondance
1828-72 (div. år), undervisningsliste 1850-70, regnskaber 1849-68. Fattig
væsen 1682-1803, herunder fundatser 1691-1731, regnskaber 1691-1803,
indkomne sager 1682-1785 og aktivfortegnelser 1768-1836. Fattigkom
missionen, herunder forhandlingsprotokoller 1805-65, korrespondance
1805-69, regnskaber 1804-69, protokol over trængende 1863-1903 og
plejebørn 1866-77. Fattighuset 1818-63, herunder protokoller vedr. lem
merne 1830-63, forplejningsprotokol 1844-51, byggesag 1818ff. Legatsa
ger vedr. Hans R. Langes legat 1811-23, Foreningen til trængendes under
støttelse 1835-69 og Velgørenhedsselskabet 1835-69.
Sundhedsvæsenet, herunder sundhedskommissionens kopibog 181831, sager vedr. kolera 1831-33 og 1853-57, karantænekommissionens ind
komne sager 1818-35 og Roskilde sygehus indlæggelsesprotokol 1838-63.
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Indkvarteringskommissionen 1735-1864, herunder forhandlingsprotokol
1777- 1842, kopibøger 1826-33, indkvarteringsprotokol 1812-15, regnska
ber 1758-1809, ligninger 1740-71 og 1814-21, befordringsvæsenet 1735-94
og 1807-14. Borgervæbningens krigsprotokol 1805-19 med dokumenter
1801-08, borgerkompagniets protokol 1798-1801.
Havnen 1764-1874, herunder forhandlingsprotokol 1799-1803 og 182169, korrespondance 1821-76, regnskaber 1764-1871. Bygningskommissio
nens sager 1832-43. Vejvæsenet 1778-1849, herunder regnskabssager
1778- 1818. Brandvæsenets sager 1761-1836. Sager vedr. offentlige bygnin
ger 1735-1830, grundrids af byen 1891. Gasværkets regnskabssager 186368. Folketællinger, herunder tællingslister 1753 og 1825-60 (div. år). Ko
miteen til brødprisernes nedsættelse 1847 og Foreningen til Roskilde bys
og omegns forskønnelse 1852-95.
Køge. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1596-1716, 1773-1871
med borgerskaber (register til borgerskaberne 1681-1871 på læsesalen),
rådstuesager 1784-1856, syns- og taksationsforretninger 1769-1823. Magi
stratens korrespondance 1448-1833 (se derefter byfogedarkivet), herunder
kongebreve 1448-1768 og anden korrespondance 1628-1833. Næringsvæ
senet 1701-1873, herunder næringstakster 1701-1843 (div. år), indberet
ninger om torvepriser 1812-40, fortegnelse over markedspas 1816-38 og
1859-73. De eligerede borgere og borgerrepræsentanternes forhandlings
protokoller 1815-68, korrespondance 1818-57 og inventarlister 1855-67.
Regnskabsvæsen 1599-1871, herunder kæmnerregnskaber 1599-1771,
kæmnerprotokoller 1746-1868 og regnskaber 1772-1825 og 1838-68.
Statsskatter 1641-1877, herunder ekstraskatteregnskaber 1641-45, mand
tal 1762-65, 1799-1809 og 1825, afskrivningsbog for ekstraskat 1794-95
(m. register 1794), div. skatter 1672-1851, grundtakster 1682-1818, byg
ningsafgiften 1803-50. Kommunale skatter 1690-1898, herunder forhand
lingsprotokol 1857-98, takserborgernes og ligningskommissionens lignin
ger 1732-1845, opkrævningslister 1690-1745 og diverse 1721-1839. Eks
traktregnskab for konsumtions-, told- og havnekasseregnskaber 1836.
Fattigvæsen 1612-1876, herunder fundats- og inventariebog 1728-36,
kapitalfortegnelser for kirken, skolen og de fattige 1734-42 og 1780-95,
regnskaber 1612-1766, 1778-1871, forhandlingsprotokol 1803-1911, kor
respondance 1835-70, forhandlingsprotokol for »De fattiges kasse« 18561911, arbejdshusets regnskaber 1836-66, sygehusets dagbog 1841-72 og
sygejournal 1865-76.
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Sundhedskommissionens korrespondance 1805-34 og 1857-62. Ind
kvarteringsvæsen 1729-1857, herunder forhandlingsprotokol 1780-1816,
korrespondance 1729-1833 (div. år), indkvarteringslister 1801-32. Borger
væbningens reglement og mandskabsfortegnelse m.m. 1777-1824.
Havneregnskaber 1619, 1636-1766 med bilag 1692-1759. Havnekom
missionen 1799-1871, herunder forhandlingsprotokol 1799-1869, korres
pondance 1797-1872, regnskaber 1799-1838, havnefogdens dagjournal
1862-71. Bygningskommissionens forhandlingsprotokol med register
1833-69 og kopibog 1833-42. Brolægningskommissionens forhandlings
protokol 1824-34. Brandvæsenets regnskabs- og inventarprotokol 176691. Byens bestillingsmænd 1695-1857, herunder fortegnelse over borgere
med offentlige hverv 1816-57, div. vedr. natmanden 1695-1840. Valgpro
tokoller 1839-59. Vandforsyningskomiteens forhandlings- og korrespon
danceprotokol 1866-70. Desuden findes en ret omfattende gruppe diverse
1654-1849.

Frederiksborg amt
Helsingør. I 1971 udgav landsarkivet »Sjællandske rådstuearkiver indtil
ca. 1868«, Frederiksborg amt I, der behandler det meget omfattende og
værdifulde rådstuearkiv fra Helsingør. Benyttere af dette arkiv henvises til
at bruge denne publikation, der på s. 152-66 bringer et stikordsregister.
Hillerød. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1798-1882 med bor
gerskaber (register på læsesalen), kopibog 1797-1804. Mandtal 1735, skat
teansættelser 1864 og 1867. Hovedregnskaber 1735, 1772-1826 og 183856. Fattigregnskaber 1617-1803 og 1856-65. Journaler for fattig-og skole
væsen 1844-68. Indkvarteringslister 1808-09 og 1849-55 med korrespon
dance 1848-65. Diverse 1802-65. Se også byfogedarkivet.
Frederiksssund-Slangerup. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokol
1804-55 med borgerskaber, borgerskabs- og næringsprotokol 1855-1930
med dokumenter 1790-1866. Svendeprøveprotokol 1865-97. Borgerre
præsentationens forhandlingsprotokol 1838-72 og kopibøger 1838-94.
Kommunalbestyrelsens indkomne breve 1865-67. Kæmnerregnskaber
1779-88 og hovedregnskaber 1800-1826 og 1836-67. Skatteoppebørsel
1807-87, herunder hovedbøger 1810-87, oppebørselsregister for bygningsafgift 1804-67, kommunale skatteligninger 1861-67 og div. statsskatte
regnskaber 1807-60.
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Skolelister 1827-31, skolekasseregnskaber 1832-58 og karakterproto
kol 1839-53. Fattigvæsensprotokoller 1802-82, fattigregnskaber 17281806. Sundhedskommissionens sager 1848-57. Havnekommissionens sa
ger 1834-52. Bygningskommissionens indkomne breve 1833-48.
Holbæk amt
Holbæk. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1757-1918 med bor
gerskaber (register 1757-1855 på læsesalen), bilag 1784-1868. Magistra
tens korrespondance 1513-1790 og sagligt ordnede sager, herunder byens
bog 1595-1726 samt privilegier og gavebreve 1443-1746. Borgerrepræsen
tanternes kopibog 1844-68. Kommunalbestyrelsens forhandlingsproto
koller 1838-67.
Kæmner- og hovedregnskaber 1575-1674, 1700-1825 og 1844-67 med
bilag fra 1655, konceptregnskaber 1806-37. Dokumenter vedr. markjor
der 1579-1820 og vedr. faste ejendomme 1783-1827. Skattevæsen, herun
der ligninger 1583-1682, regnskaber for kgl. skatter 1643-46, 1661-99,
1710-21 og 1809-14, grundtaksten 1682 og sager vedr. denne 1794-1868,
sager vedr. statsskatter på fast ejendom 1808-58, skattebøger for kommu
nale skatter 1781-1813, 1840 og 1854-58. Acciseberegninger 1715-24 ogkvittancer 1725-68.
Skolevæsen, herunder forhandlingsprotokol 1799-1850, korrespon
dance 1708-26 og 1800-69. Fattigprotokol 1708-32 og fattigregnskaber
1622-1760 med bilag 1620-70 og 1726-67. Fattigkommissionens forhand
lingsprotokoller 1803-69, korrespondance 1805 og 1818-69, regnskaber
1837-1902, fattigkassens forhandlings- og regnskabsprotokol 1856-80.
Legatsager 1613-1848, herunder regnskab for Peder Pedersens legat 17401848.
Sundhedskommissionens beslutningsprotokol 1831 og korrespondan
ce 1806-63. Indkvarteringsvæsen 1666-1708 og 1807-15, herunder ind
kvarteringsruller 1666-1708, forhandlingsprotokol 1814-15. Borgervæb
ningen 1801-32, herunder krigsretsprotokol 1804-32. Havnevæsen 15951876,herunder korrespondance 1798-1863, regnskaber 1595-1653 og
1783-1876. Bygningskommissionens indkomne breve 1833-38 og 1842-59,
bygningsfortegnelser 1832-38. Gader og veje 1730-1834, herunder kopibø
ger 1794-1808, klageprotokol 1794-1817. Sager vedr. brandvæsenet 17181859. Bestillingsmænd 1702-1864, herunder instrukser 1749-1835, vejerog målerprotokoller 1702-1864 (div. år). Valg, herunder valgprotokol for
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valg af borgerrepræsentanter 1835-60. Folketællinger 1840-60. Diverse
uordnede dokum enter 1558-1870.

Kalundborg. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1586-1905 med
borgerskaber (register 1747-1858 på læsesalen), bilag 1541-1865. Magi
stratens korrespondance 1556-1841, kongebreve 1499-1723, sagligt ordne
de sager ca. 1600-1850, herunder byens jorder, embeds- og bestillingsmænd, skoler, indkvartering samt opførelse af nyt rådhus 1846-54. Sager
vedr. tilsyn med næringsvæsen 1750-1850, markedsjournal 1786-1801. De
eligerede borgere 1784-1810, 1839-68 borgerrepræsentanternes forhand
lingsprotokol og kommunalbestyrelsessager 1834-68.
Statsskatters ligning og opkrævning 1543-1866, kommunalskatter
1657-1870, herunder grundtakster 1657-1791, kæmnerens regnskabsvæ
sen 1637-1866. Brandforsikringsprotokoller 1801-26, taksationsprotokol
ler 1736-1827 samt diverse vedr. brandforsikring 1800-50.
Skolekommissionens forhandlingsprotokoller m.m. 1814-86, regnska
ber for byens skoler 1839-68. Forhandlingsprotokol for inspektionen for
de offentlige stiftelser 1809-68, adkomster og korrespondance 1570-1869,
regnskab for den nedlagte latinskoles fond 1839-74. Fattigregnskaber
1637-1791, fattigkommissionens forhandlinger, korrespondance og regn
skaber 1803-68, bestyrelsen for »De fattiges kasse« 1856-1908 og protokol
over fattiglemmers arbejde 1865-70.
Sundhedskommissionens forhandlinger og korrespondance 1805-63,
karantænekommissionssager 1831-37. Borgervæbningens krigsretsproto
kol m. sager 1804-53, indkvarteringsprotokoller, - ruller og -ligninger samt
korrespondance 1658-1853. Told og konsumtion 1699-1746, acciseregn
skaber 1657-1774, skibbroregnskaber 1695-1796 og sager vedr. skibbroen
1750-1800. Bygningskommissionens korrespondance 1832-66. Sager
vedr. brandvæsenet 1703-1800, brandordningsprotokol 1721-1808 og
brandkasseregnskaber 1807-17. Sager vedr. broer, veje m.m. 1762-1847.
Gasværkssagen 1857. Sager vedr. valg til rigsforsamlingen og rigsdagen
1848-69, protokol over kommunale valg 1838-1950. Mandtal 1645, 1752,
1766 og 1861-66 samt folketællinger 1787-1855. Diverse herunder sager
vedr. brandskat 1658-64, Det patriotiske Selskab 1792-1819, arbejdsan
stalten 1794-1804 og sager vedr. dampskibsfarten til Århus 1836-40.
N y k ø b i n g S . Arkivet indeholder bl.a. magistratssager 1731-1848, herun
der borgerskabsdokumenter 1804-48. Regnskaber 1701-1833, herunder
kæmnerbog 1701-57, hovedregnskaber 1772-90 og 1796, konceptregnska-
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ber 1805-06 og 1816-18. Byens jorder, herunder jordebog 1723, udskift
ningsdokumenter 1680-1820 og vedtægter 1704. Sundheds- og karantæ
nekommissionens sager 1828-65. Kirke-, skole-og fattigvæsenets korres
pondance 1669-1859.

Sorø amt

Sorø. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1814-71 med dokumen
ter 1801-68. De eligerede borgere og borgerrepræsentanternes forhand
lingsprotokol 1828-68. Regnskabsvæsen 1797-1875, herunder kæmnerog hovedregnskaber 1797-1826 og 1852-68. Græsningsprotokol 17791843. Skolekommissionens korrespondance 1805-63 og regnskab 184069. Fattigvæsenet, herunder forhandlingsprotokoller 1760-1887, forsør
gelsesplaner 1845-58, regnskaber 1740-1869, »De fattiges kasse« 1856-92.
Dokumenter vedr. jordemoderen 1852-56. Krigsretsprotokol 1802-46 og
borgervæbningssager 1839-44 med ruller 1839 og 1841. Brevetil bygnings
kommissionen 1841-63. Vej- og bygningssager 1845-63. Valglister vedr.
valg til borgerrepræsentationen 1838-43. Folketællingssager 1834-60.
Ringsted. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1646-70 og 17191929 med borgerskaber (register 1646-1855 på læsesalen), bilag 17681883, magistratens korrespondance 1747-1800. Kæmner- og hovedregn
skaber 1747-1867, regnskabssager 1814-68, sager vedr. byensjorder 180318. Skatteligninger 1748-1809 og 1820-61, skattehovedbøger 1794-1813 og
1850-55, sager vedr. bygningsafgiften 1803, 1806 og 1809-40. Skolekom
missionens forhandlingsprotokol 1802 og 1805-06 og regnskaber 1805-68.
Inspektionen for den nedlagte lærde skoles regnskaber m.m. 1735-1843.
Fattigkommissionens forhandlingsprotokol 1803-69, fattigregnskaber
1747-1868, regnskabsbog for »De fattiges kasse« 1856-1907. Thorsteinske
legats protokol 1850-72. Krigsretsprotokol 1802-48 med bilag 180348.
Gader og veje 1750-1807 og 1850-70. Regnskaber m.m. vedr. brandvæse
net 1757-1873. Sager vedr. pligtarbejde 1828-63. Diverse 1733-1879.
Slagelse. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1694-1857 med bor
gerskaber (register 1694-1843 på læsesalen), dokumenter hertil 1755-1860,
borgerskabsregister 1801-1925. Magistratens korrespondance 1701-1852,
vedtægter og instrukser 1728-1837 og sagligt ordnede sager 1797-1860.
Tilsynet med næringsvæsenet 1788-1860. Kommunalbestyrelsens ind
komne breve 1850-64.
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Kæmnerregnskaber 1694-1771 (div. år), hovedregnskaber 1772-1859,
regnskabssager 1790-1870. Byens jorder 1639-1860, herunder jordebøger
1639 og 1838, græsningsprotokoller 1798-1806. Statsskatteoppebørsel
1743-1872, herunder ligninger 1819-66 og sager vedr. bygningsafgiften
1802- 50. Takserborgernes og ligningskommissionens skattemandtal 17291849.
Skolevæsenet 1789-1880, herunder forhandlingsprotokoller 1796-1880,
korrespondance 1796-1862, regnskaber 1800-1870, sager vedr. biblioteks
selskabet 1797-1838. Fattigvæsen 1668-1869, herunder fattig-og forhand
lingsprotokoller 1740-1868, korrespondance 1821-36, regnskaber 16681856. Indkvarteringen 1775-1850. Borgervæbningen 1803-41. Bygnings
kommissionens breve 1804-59. Vejvæsen 1786-1850. Komitéen til opførel
se af et ting- og arresthus 1842-44. Gasværkskomitéen 1861-68. Brandvæ
senet 1730-1850. Kommunale valglister 1838-60. Sager vedr. div. forenin
ger 1837-51.
Korsør. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1654-1862 med bor
gerskaber (register 1662-1843 på læsesalen), bilag 1754-1868. Magistra
tens korrespondance 1459-1868.
Kæmner- og hovedregnskaber med bilag 1698-1866, kæmnerens kor
respondance 1700-1868. Byens jorder 1556-1866, herunder jordebøger
1754, 1796 og 1854, dokumenter vedr. Halskov 1556-1847. Skattevæsen
1659-1870, herunder ligninger 1659-1866, hoved- og kassebøger for kgl.
skatter 1817-66, bygningsskatter 1803-70 (div. år).
Skoleinspektionens og skolekommissionens forhandlingsprotokol
1803- 51, korrespondance 1793-1866 og regnskaber 1803-65. Fattiginspek
tionens og fattigkommissionens forhandlingsprotokol 1758-1816, kor
respondance 1747-1869 og regnskaber 1708-1865, protokol 1793-1804 for
kommissionen for Korsør arbejds- og plejeanstalt.
Sundhedsvæsen 1837-66, herunder Komitéens for kolerabetrængtes
sager 1857-60. Sager vedr. indkvartering 1707-1864. Sager vedr. borger
væbningen 1801-15. Havnevæsen 1697-1868, herunder accise- og bropen
geregnskaber 1697-1792, havnekommissionens forhandlingsprotokol
1797-1842, korrespondance 1797-1868 og regnskaber 1798-1868. Byg
ningskommissionens forhandlingsprotokol 1829-73. Brandvæsenet 17611816. Vejer- og målerbøger 1740-1844 med korrespondance 1683-1853.
Fæstemandens protokol 1829-34. Valgsager 1837-60 vedr. borgerrepræ
sentationen. Sager vedr. folketællinger 1801-55.
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Skælskør. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoler 1662-1873 med
borgerskaber (register 1662-1843 på læsesalen), bilag 1731-1840, borger
skabsjournal 1754-1932. Magistratens journalsager 1851-68, instrukser
for bestillingsmænd 1801-42. De eligerede borgeres og borgerrepræsen
tanternes forhandlingsprotokol 1838-68 og korrespondance 1822-67.
Kæmnerregnskaber 1562-99, 1718 og 1734-55, hovedregnskaber med
bilag 1774-1868, kassebøger 1802-63. Byens jorder 1688-1858, jordbonite
ringsprotokol 1856-1907, ting- og arresthuset 1763-1869. Statsskattelig
ninger 1677-1757, ligninger på grund og næring 1725-1848, bygningsskat
ter 1802-1904, hartkornsskat 1671-1818, hoved- og kassebøger 1853-77,
div. repartitioner 1724-1822. Konsumtionsregnskaber 1744-59 og accise
regnskaber 1750-92.
Skoleinspektionens og skolekommissionens forhandlingsprotokoller
1816-1966, korrespondance 1788-1862, regnskaber 1786-1869. Fattigvæ
sen, herunder fattigkommissionens forhandlingsprotokoller 1803-68,
korrespondance 1669-1868 ogregnskaber 1708-1869. Karantænekommis
sionens kopibog 1805-1950. Indkvarteringssager 1725-57 og 1806-17. Bor
gervæbningen 1802-48, herunder krigsretsprotokol 1803-48. Havnekom
missionens forhandlingsprotokoller 1798-1917, korrespondance 17981893 og regnskaber 1804-1909. Sager vedr. brandvæsenet 1761-1848. Byg
ningskommissionens sager 1806-54.

Præstø amt

Præstø. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokol 1847-73 med borgerska
ber (navne- og sagregister i protokollen), dokumenter vedr. borgerskaber
1803-36, journalsager 1823-68 og diverse 1771-1823. Borgerrepræsenta
tionens forhandlingsprotokol 1838-68 og korrespondance 1838-63. Kæm
nerregnskaber 1750-1836, hovedregnskaber 1770-1868 med bilag. Div.
statsskatteregnskaber 1792-94 og 1813-44. Skolekommissionens forhand
lingsprotokol 1816-1849, korrespondance 1815-66 og regnskaber 1851-63.
Fattiginspektionens og fattigkommissionens korrespondance 1716-95 og
1803-58 samt regnskaber 1757-1868. Karantænekommissionens korres
pondance 1805-68 og regnskaber 1857-67. Havnekommissionens korres
pondance 1837-70 og regnskaber 1828-48.
S t o r e - H e d d i n g e . Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokol 1790-1858 med
borgerskaber (navne- og sagregister i protokollen), borgerskabsprotokol
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1858-1908, dokumenter vedr. borgerskaber 1818-52. Magistratens diverse
korrespondance 1752-1868. Borgerrepræsentationens forhandlingsproto
kol 1847-53 og kopibog 1848-58.
Grundtakster 1777-1854, kæmner- og hovedregnskaber 1766-1824 og
1836-65. Skattevæsen 1786-1870, herunder regnskaber 1786-1868 ogsager
vedr. ejendomsbeskatning 1803-67. Sager vedr. købstadens jorder 17661851, matrikel 1867. Skolevæsenet 1690-1868, herunder skolekommissio
nens korrespondance 1817-68 og regnskaber 1816-67. Fattigregnskaber
1712-1806, fattigkommissionens forhandlingsprotokol 1803-50, korres
pondance 1822-68 og regnskaber 1804-67. Karantænekommissionens sa
ger 1831-50. Bygningskommissionens forhandlingsprotokol 1833-73 og
korrespondance 1856-67. Brandvæsenets sager 1781-99 og 1856-89. Bro
lægningskommissionens forhandlingsprotokol 1852-68 og regnskaber
1852-68.
Næstved. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1586-1866 med bor
gerskaber 1733-1866 (register på læsesalen), borgerskabsprotokol 16791887 og bilag 1837-80. Magistratens korrespondance 1540-1812, retssager
vedr. byen 1563-1807. Borgerrepræsentationens forhandlingsprotokoller
1835-68 og korrespondance 1835-81. Kommunalbestyrelsens breve 185666 .

Kæmnerregnskaber 1575-1773, kæmner- og hovedregnskaber 17731874. Markbog 1772-1851. Ligningskommissionens forhandlingsproto
kol 1852-60, takserborgernes ligninger 1682-1817. Regnskaber over stats
skatter med mandtal og over byfogdens uvisse indkomster 1568-1812,
statsskatteregnskaber 1821-75, sager vedr. ejendomsskatter 1802-38.
Toldbog vedr. indførte varer 1622-27.
Skolekommissionens forhandlingsprotokoller 1816-1931, korrespon
dance 1824-1913, regnskaber 1847-73, fortegnelse over børnetal 1831-51
samt sager vedr. søndags- og tegneskolen 1810-51. Fattigsager 1631-1803,
fattigregnskaber 1640-1778, fattighusets regnskaber 1613-1786. Fattig
kommissionen 1803-75, herunder forhandlingsprotokoller 1803-75, kor
respondance 1803-68, regnskaber 1803-68, sager vedr. fattige 1815-49.
»De fattiges kasse« 1856-1919 og legatsager 1780-1832. Næstved arbejds
anstalt og klædefabrik 1827-54.
Karantæne- og sundhedskommissionens sager 1805-34. Indkvarte
ringssager 1676-1872, herunder indkvarteringsbøger 1680-1769. Havne
kommissionens forhandlingsprotokol 1798-1805, korrespondance 1797-
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1872 og regnskaber 1797-1855. Bygningskommissionens forhandlings
protokol 1833-77 og breve 1840-63. Rådstuekomitéen 1851-78. Kanalko
mitéen 1850-54. Brøduddelingskomitéen 1854-55. Fæsteprotokoller for
tyende 1819-60. Valgprotokoller og valglister 1839-79. Komitéen til
Næstved Byes og Omegns Forskiønnelse 1838-61. Komitéen for Indsam
ling af frivillige Bidrag til Fædrelandets Forsvar 1848-49. Komitéen for
Indsamling af Fireskillingsbidrag 1849.
Vordingborg. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1633-1905 med
borgerskaber 1638-1905 (register 1791-1846 på læsesalen), bilag 17651866. Magistratens korrespondance 1549-1845. Borgerrepræsentationens
og kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokoller 1839-78 og korres
pondance 1837-68.
Regnskabsvæsen 1564-1868, herunder kæmner- og hovedregnskaber
1618-1826 og 1837-67. Sager vedr. byens jorder 1602-1868. Sager vedr.
statsskatter 1743-1868 og ejendomsskatter 1808-94. Ligningskommissio
nens forhandlingsprotokol 1860-91 og hovedbøger 1839-60. Sager ang.
kornafgift 1812-26.
Skolevæsen 1729-1868, herunder skolekommissionsprotokoller 181668 og sager vedr. latinskolen 1732-1847. Fattiginspektørens protokoller
1709-86 og sager 1731-1803. Fattigkommissionens protokoller 1804-48,
korrespondance 1803-63 og regnskaber 1839-68. Arbejdsanstaltens regn
skaber 1823-33. Sundhedskommissionens forhandlingsprotokol 1831 og
korrespondance 1806-53. Indkvartering 1644 og 1677-1875, herunderforhandlingsprotokoller 1775-1842 og ligninger 1644-1766. Havnevæsen
1799-1870. Sager vedr. bygning af råd-og tinghus 1833-75. Folketællings
sager 1839-60.
Stege. Arkivet, der indtil videre er uregistreret, indeholder bl.a. rådstue
protokol 1799-1848 (med register over borgerskaber 1649-1848) samt
fattigregnskabsprotokol 1746-71.

Maribo amt

Maribo. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1735-1817 og 183865 med borgerskaber (register på læsesalen), bilag 1766-1868. Magistra
tens breve 1455-1747. Borgerrepræsentanternes forhandlingsprotokol
1838-58 og korrespondance 1838-51. Kommunalbestyrelsens korrespon
dance 1843-68.
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Hoved- og kæmnerregnskaber 1772-1869, oldermandsregnskab 184068. Dokumenter vedr. byens jorder og bygninger 1693-1902.
Skolevæsen 1804-89, herunder regnskaber 1840-68. Fattigvæsenet
1752-1869, herunder fattigprotokoller 1752-1869, fattigkommissionens
forhandlingsprotokol 1817-56, korrespondance 1840-70 og regnskaber
1762-1875. Sager vedr. dårekisten 1795-1813. Sundhedskommissionens
sager 1831-71. Sager vedr. indkvartering 1807-13. Borgervæbningens ju
stitsprotokol 1842-48 og sager 1801-14 og 1839-46. Dokumenter til byg
ningsprotokollen 1829-74. Gade- og vejvæsen 1794-1867. Brandvæsenet
1724-1872. Valgprotokoller og valglister 1834-59. Folketællingssager
1787-1860. Regnskab for de patriotiske bidrag 1848.
Nakskov. Størstedelen af arkivet er endnu ikke registreret. Det indeholder
bl.a. rådstueprotokoller 1652-1868 (register til borgerskaber 1728-1878 på
læsesalen), indkomne breve 1611-1795, skatteregnskaber 1601-1712 og
1739.
Sakskøbing. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1678-1864 med
borgerskaber (register på læsesalen), bilag 1805-66. Instrukser for bestillingsmænd 1865-68. Borgerrepræsentationens forhandlingsprotokol
1838-65, kommunalbestyrelsens og byrådets forhandlingsprotokol 186271 samt indkomne breve 1841-63 og 1866-68.
Hoved- og kæmnerregnskaber 1772-1867, skattesager 1803-63. Sager
vedr. byens jorder 1799-1872.
Skolekommissionens forhandlingsprotokol 1855-92, skoleregnskaber
1818-67 og skoleprotokoller 1809-55. Fattigkommissionens forhandlings
protokol 1838-75, korrespondance 1802-68 og regnskaber 1792-1868.
Sundhedsvæsenet 1853 og 1859. Havnekommissionens forhandlingspro
tokol 1845-78, korrespondance 1800-68, regnskaber 1803-59 og havnesa
ger 1800-1844. Bygningskommissionens protokoller 1832-97 med bilag
1852-74. Sager vedr. veje, vandløb og gasværk 1803-71. Brandvæsenets
sager 1805-66. Kommunale valgsager 1837-72.
Rødby. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1765-1808 og 1856-89
med borgerskaber (register 1765-1808 på læsesalen). Magistratens kor
respondance 1820-68. Markedspas 1805-33. Borgerrepræsentationens
forhandlingsprotokol 1838-68 og kopibog 1838-63.
Kæmnerregnskaber 1772-1869. Sager vedr. byens bygninger 1790-1860.
Skatteligningskommissionens sager 1856-75, skattelister 1857-71 samt
hovedbøger for bygningsafgift 1810, 1812, 1829 og 1859-70.
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Skoleregnskaber 1816-68. Fattigvæsenets korrespondance 1821-67 og
regnskaber 1762-1862. Sager vedr. koleraepidemien 1831-32. Havnekom
missionens forhandlingsprotokol 1836-62, korrespondance 1834-61 og
regnskaber 1836-62. Bygningskommissionens breve 1848-54. Komitéens
til understøttelse af værnepligtiges efterladtes forhandlingsprotokol 1864.
Nysted. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1663-1881 med bor
gerskaber 1667-1877, korrespondance 1688-1779 og 1840-68. Borgerre
præsentanternes forhandlingsprotokol 1838-68. Kæmnerregnskaber
1777-1868. Skatteregnskaber 1662-1824, bygningsafgiftsregister 1829-93.
Skolekommissionens korrespondance 1828-62 og regnskaber 1829-68.
Fattigkommissionens forhandlingsprotokol 1804-73, korrespondance
1802- 74 og fattigregnskaber 1704-1868, Hospitalsinspektionens korres
pondance 1834-56. Sundhedskommissionens korrespondance 1848-62
og karantæneprotokol 1831-57. Havnekommissionens forhandlingspro
tokol 1801-73, korrespondance 1801-70 og regnskaber 1801-64. Bygnings
kommissionens breve 1834-61. Valglister 1834-66 og folketællingssager
1834-60.
Nykøbing F. Arkivet, der endnu ikke er registreret, indeholder "bl.a. råd
stueprotokoller 1677-1859 (register over borgerskaber 1677-1859 på læse
salen), kopibøger 1691-1860, kæmnerregnskaber 1750-68, havneproto
koller 1798-1899, fattigprotokoller 1804-75 samt diverse sager 1820-90.
Stubbekøbing. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokol 1821-56 med
bilag 1838-56. Borgerrepræsentanternes forhandlingsprotokol 1838-56 og
korrespondance 1837-67. Hoved- og kæmnerregnskaber 1754-1879.
Grundtakster 1747-1842, ligningslister 1819-34 og 1861-68 samt skatteli
ster 1864-69.
Skolekommissionens sager 1850-88 og regnskaber 1857-67. Fattigvæse
net 1782-1868, herunder fattigkommissionens forhandlingsprotokol
1803- 59 og regnskaber 1829-67. Dokumenter vedr. jordemodervæsenet
1858-67. Borgervæbningen 1719-1848, herunder forhandlingsprotokoller
1834-48. Havnekommissionens kopibog 1834-51. Folketællingssager
1834-55. Diverse 1651-1883.

Bornholms amt

Rønne. Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokoller 1766-1891 med bor
gerskaber (register på læsesalen). Borgerrepræsentanternes forhandlings-
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protokol 1840-65, kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokol 1840-57
og korrespondance 1811-61.
Hoved- og kæmnerregnskaber 1710-1825, 1835-69. Skattetakster 17291865, ligningskommissionens forhandlingsprotokol 1840-57 og breve
1850-64, bygningsafgiftsregister 1851-74.
Skolekommissionens forhandlingsprotokol 1825^0 og regnskaber
1806-68.. Fattiginspektørens indsamlingsprotokol 1708-65. Fattigkom
missionens forhandlingsprotokol 1803-74, korrespondance 1833-74,
regnskaber 1812-69 og regnskaber for »De fattiges kasse«.
Sygehusregnskaber 1847-67. Havnebog 1740-1804 og 1808, journal
over betaling for skipperlov 1784-1849, havnekommissionens forhand
lingsprotokol 1805-69, korrespondance 1818-61 og regnskaber 1852-65.
Bygningskommissionens forhandlingsprotokol 1833-96. Brolægnings
kommissionens forhandlingsprotokol 1854-69 og regnskaber 1857-68.
Valglister 1839. Diverse 1764-1865, herunder regnskaber for Rønne råd
hus 1857-65 samt mandtal 1764-65.
Protokol for Bornholms købstæders samlede forhandlinger 1853-61.
Hasle. Arkivet, der endnu er uregistreret, indeholder bl.a. fattigsager
1784-1870 (div. år) og regnskabsekstrakter 1812-46 (div. år).
Allinge-Sandvig. Arkivet, der endnu er uregistreret, indeholder bl.a. regn
skabsekstrakter 1801-26 (div. år).
Svaneke. Arkivet indeholder bl.a. sager vedr. borgerskab 1814-61. Kom
munalbestyrelsens forhandlingsprotokol 1840-82 og korrespondance
1839-67. Hoved- og kæmnerregnskaber 1750-1871. Sager vedr. købstads
jorder og ejendomme 1831-68. Ligningskommissionens forhandlingspro
tokol 1840-1909, skattesager 1805-39 og 1848-68.
Skolevæsenets sager 1750-1868, herunder regnskaber 1837-67. Fattig
sager 1726-1908, herunder fattigkommissionsprotokoller 1803-81, regi
strering af fattiges ejendele 1830-1908 og regnskabsprotokol for arbejdshuset 1835-1921.
Sager vedr. kolera 1831-57. Havnekommissionens forhandlingsproto
kol 1806-84 og regnskaber 1828-89. Bygningskommissionens forhand
lingsprotokol 1834-88 og sager 1825-1900. Sager vedr. brandvæsenet
1761-67 og sager vedr. vandforsyningen 1862-63. Valgsager 1839-59. Fol
ketællingssager 1834-60.
N e k s ø . Arkivet indeholder bl.a. rådstueprotokol 1817-59 med borgerska
ber (register på læsesalen), borgerskabsfortegnelse 1754-1812, kopibog
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1753-94. Borgerrepræsentanternes forhandlingsprotokol 1839-60. Kæm
ner- og hovedregnskaber 1741-1861. Sager vedr. jorderne 1832-51.
Skolekommissionsprotokol 1816-87. Fattigkommissionens forhand
lingsprotokol 1803-88, regnskaber 1835-49 og kopibog for arbejdshuset
1812-1900. Sundhedskommissionens forhandlingsprotokol 1831-94.
Havnekommissionens forhandlingsprotokol 1824-73, kopibog 1814-74
og regnskaber 1824-77. Bygningskommissionens forhandlingsprotokol
1833-84 med bilag 1848-57. Brandvæsenets sager 1822-75. Valglister 183553. Folketællingslister 1801.
Åkirkeby. Arkivet, der kun delvis er registreret, indeholder bl.a. borgerre
præsentanternes forhandlingsprotokol 1832-44. Hovedregnskaber 17721826. Bygningskommissionens sager 1832-56. Brandvæsenets sager 185175. Diverse 1802-63.

KØBSTADSARKIVER EFTER 1868

Som omtalt ovenfor foregår der i øjeblikket en hjemtagning af købstads
kommunalt materiale yngre end 1868. Principielt søger man materialet
afleveret indtil 1933. Enkelte kommuner har dog ikke ønsket at gå så langt
ned i tiden. Andre har afleveret visse saggrupper fra tiden efter 1933. De
efterfølgende arkivoversigter vil oplyse nærmere herom. Med afleverin
gerne er undertiden indkommet arkivmateriale fra tiden før 1868. Dette er
anbragt i de pågældende rådstuearkiver. Over det indkomne materiale er
udarbejdet foreløbige arkivregistraturer. Et eksemplar af disse ligger ved
afleveringssagen, og en kopi er anbragt på læsesalen. Da rådstuearkiverne
kan indeholde arkivmateriale fra tiden efter 1868, anbefales det indtil
videre også at konsultere oversigterne over rådstuearkiverne.
Ved den foreløbige registrering af købstadsarkiver efter 1868 er anvendt
et fast skema, opdelt i 10 hovedgrupper, der atter kan være opdelt i et
skiftende antal undergrupper. Hovedgrupperne ser således ud:
I. Byrådet, II. Folkeregister, III. Kæmneren (herunder regnskabsvæ
sen), IV. Forsorgsvæsen, V. Udvalg, VI. Kommissioner, VII. Valgbesty
relser, VIII. Nævn, IX. Bestillingsmænd og X. Forskelligt. Gruppe I er
opdelt i flg. undergrupper: a. Forhandlingsprotokoller, b. Sager behand
let af byrådet (henlagt på mødedato), c. kopibøger og journaler, d. Jour
nalsager, e. Rådstue- og borgerskabsprotokoller og f. Forskelligt.
Indtil videre er modtaget materiale fra følgende købstæder:
Helsingør
Arkivet indeholder bl.a. I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1869-1933,
kopibøger 1869-1923, journaler 1869-1932 og journalsager 1870-1917.
Magistratens forhandlingsprotokoller 1919-33, kopibøger 1871-1923,
journaler 1889-1933 og journalsager 1869-84. Rådstueprotokol 1881-92
med dokumenter 1871-89 samt borgerskabsbreve m.m 1884-1924.
II. Mandtalsskemaer 1924.
III. Helsingørs jordebog 1885-1901, diverse lignings- og skattelister
1870-1945 (div. år), hovedbøger 1869-1933, årsregnskaber 1877-1933.
IV. Fattigvæsenets journaler 1903-17 og hovedbøger 1909-34, under-
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støttelsesprotokoller 1909-17, protokoller og sager vedr. udbetaling af
alderdomsunderstøttelse/aldersrente 1891-1934, protokoller og sager
vedr. enkebørnsunderstøttelse og plejebørn 1907-34, protokoller vedr.
den kommunale hjælpekasse 1909-33 og værgerådsprotokoller 1905-25.
V. Forhandlingsprotokoller, kopibøger og journaler vedr. kasse- og
regnskabsudvalget, protokoller og sager vedr. skoleudvalget 1869-1934
samt sager vedr. de særlige udvalg for latin- og realskolen 1883-95 og den
kommunale højere almenskole 1908-20. Protokoller vedr. brolægningsog vejudvalget 1896-1927. Protokoller og sager vedr. udvalget for den
offentlige belysning, brand- og vægtervæsenet, kopibøger for udvalget for
byens faste ejendomme 1898-1918, protokoller vedr. udvalget for renova
tionsvæsenet 1900-27, protokoller vedr. udvalget for lystanlæg og plant
ninger 1902-24, protokoller vedr. brændsels- og ernæringsudvalget 191720 og sager vedr. opførelsen af et nyt garnisonssygehus 1885-88.
VI. Forhandlingsprotokoller f. ligningskommissionen 1870-1923 (div.
år). Skolekommissionens protokoller og journalsager 1889-1930, embeds
bøger for skoleinspektøren 1888-1938 samt protokoller vedr. Borgersko
len.
VIII. Huslejenævnets protokoller og sager 1916-20. Diverse legatbesty
relsesprotokoller og do. sager 1867-1919 (div. år).
IX. Stamruller over brandkorpset 1874-1907.
Kalundborg
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1868-1933, kopibøger 1868-1917,
journaler 1903-29 samt byråds- og journalsager 1869-1929.
II. Kommunale folketællinger 1874-1922 (div. år).
III. Jordebog 1875, skatteligningsprotokoller 1873-89, skattelister
1907-35, kassejournaler og hovedkassebøger 1869-72, hovedbøger (kom
munens regnskaber) 1871-1933.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1869-1933, kopibøger
1869-1923, journaler 1869-79 og 1927-33 samt indkomne breve og journal
sager 1869-1922, fatiigvæsenets hovedbøger 1872-1934 (div. år), protokol
ler vedr. fattiganstalten 1880-1922, protokoller vedr. udbetaling af alder
domsunderstøttelse/aldersrente 1892-1933, protokoller og sager vedr.
enkebørnsunderstøttelse og plejebørn 1913-33, protokoller vedr. den
kommunale hjælpekasse 1908-34 og værgerådet 1905-33.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokoller 1917-33 (div.
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år), havneudvalgets protokoller og sager 1869-1945, forhandlingsproto
kol f. vej-, brolægnings-, kloak-og renovationsudvalget 1921-33, markud
valgets forhandlingsprotokol 1876-1919 og gas- og vandværksudvalgets
protokoller 1893-1935.
VI. Ligningskommissionens forhandlingsprotokoller 1868-1942 (div.
år), skolekommissionens forhandlingsprotokoller 1863-1945, bygnings
kommissionens sager 1901-06, brandkommissionens sager 1874-89 og
protokoller og sager vedr. bedømmelse af svendeprøver 1864-1918.
VII. Valgprotokol vedr. kommunale valg og valg af udvalg m.m. 18691950.
VIII. Forhandlingsprotokol for huslejenævnet.
X.
Stamprotokoller (patientprotokoller) for amtssygehuset i Kalund
borg 1892-1921.
Køge
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1869-1933, kopibøger 1869-1921,
journaler 1869-1931 og byrådssager 1869-1927. I denne gruppe findes
desuden Køge landdistriktsråds forhandlingsprotokoller 1901-40.
II. Kommunale folketællinger 1908-23 (div. år).
III. Jordebog 1868, bygningsprotokol 1868, ejendomsvurderinger
1904-36 (div. år), protokoller over skatter og afgifter 1898-1933, hovedbø
ger (kommunens regnskaber) 1899-1933, kassebøger 1899-1921, hoved
kassebøger 1921-33, budgetprotokoller 1892-1923, protokoller over kom
munens årsregnskaber 1885-1922 og årsregnskaber 1869-1933.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1883-1934, kopibøger
1871-1932, indkomne breve 1872-1933, forsørgelsesplaner 1870-1915,div.
protokoller vedr. arbejds-, fattig- og sygeanstalten 1867-1914, protokoller
og sager vedr. udbetaling af alderdomsunderstøttelse/aldersrente 18911933, protokoller og sager vedr. enkebørnsunderstøttelse og plejebørn
1895-1933, protokoller vedr. den kommunale hjælpekasse 1871-1934 og
værgerådssager 1923-36.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokoller 1869-1937,
havneudvalgets forhandlingsprotokoller 1869-1937, kopibøger 18941918, journaler og journalsager 1869-1932, div. regnskabsprotokoller
1888-1939, havnefogdens protokoller 1876-94, sager vedr. havneudvidel
ser og fornyelser af bolværker 1904-34, bro- og vejudvalgets forhandlings
protokoller 1876-1928 (div. år) og indkomne sager 1876-1917, jordud
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valgets forhandlingsprotokol 1877-1916, gasudvalgets forhandlingsproto
koller 1903-26 og div. protokoller og sager vedr. gasværket 1867-1939,
vandværksudvalgets protokoller 1890-1928, skoleudvalgets forhand
lingsprotokol 1901-36 samt diverse udvalgsprotokoller 1887-1936.
VI. Ligningskommissionens forhandlingsprotokoller 1870-1938 (div.
år), bygningskommissionens sager 1869-98, forhandlingsprotokoller for
kommissionen for svendeprøver 1864-1930.
VII. Valgprotokoller og -bøger 1860-1932.
VIII. Protokoller og sager vedr. huslejenævnet 1916-27, bevillingsnæv
nets forhandlingsprotokol 1914-37.
IX. Stadsingeniørens journaler 1926-32, strandsynsprotokol 1882-91,
protokol forhusdyrsvoldgiftssager 1907-33 og hegnsynsprotokol 1894-99.

Næstved
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1866-1932, forhandlingsprotokol
ler for Skt. Mortens landdistrikt 1904-23 og Skt. Peders landdistrikt 191324, byrådssager 1878-1900 og byrådets journalsager 1901-33, borgmeste
rens journal 1924-38 og sager vedr. landdistrikternes indlemmelse 192024.
II. Kommunale folketællinger 1904-28 (div. år).
III. Ejendomsskyldsregistre 1905-15, div. lignings- og skattelister 18991930, skattehovedbøger 1878-1914, hovedbøger (kommunens regnska
ber) 1877-1920 og kassebøger 1868-1933.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1875-1933, div. fattigpro
tokoller 1861-1933, forsørgelsesvæsenets hoved- og kassebøger 1912-33,
protokoller vedr. udbetaling af alderdomsunderstøttelse/aldersrente
1891-1933, protokoller vedr. enkebørnsunderstøttelse og plejebørn 18761933, protokoller vedr. den kommunale hjælpekasse 1883-1933, værge
rådsprotokoller 1905-33.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokoller 1900-39,
havneudvalgets protokoller og sager 1869-1939, protokoller og sager
vedr. gasværket 1866-1951,skoleudvalgetsforhandlingsprotokoller 18691955 (div. år), div. protokoller vedr. det kommunale skolevæsen 1904-40,
stambog for Næstved højere borgerskole 1864-1913 og inventarieprotokoller for friskolen og kommuneskolen 1860-1929, protokoller og sager
vedr. administrationsudvalget for amtsgården 1885-1935, udvalgsproto
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kol for købet af Åderupgård samt div. protokoller og sager vedr. biblio
teks- og dyrtidsudvalget 1917-26.
VI. Ligningskommissionens protokoller og sager 1874-1938, indkvarte
ringskommissionens sager 1923-29 og forhandlingsprotokol for svende
prøvekommissionen 1899-1928.
VII. Valgprotokoller og -sager 1841-1966.
VIII. Huslejenævnets protokoller 1916-23, forretningslokalenævnets
protokoller 1918-24 og bevillingsnævnets sager 1925-33.
Præstø
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1869-1901, journal og kopibog
1912-21.
IV. Værgerådssager.
V. Bro- og vejudvalgets forhandlingsprotokol 1869-1923, forhandlings
protokol for udvalget for vand-, mark-, renovations- og belysningsvæsen
1869-1921, havneudvalgssager 1892-1904.
VI. Skolekommissionssager 1927-41, forhandlingsprotokol for svende
prøvekommissionen 1885-1905.
Ringsted
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1870-1937, kopibøger 1869-1929,
journaler 1929-33, journalsager 1869-1933.
II. Kommunale folketællinger 1888-1933 (div. år).
III. Jordebøger 1870 og 1895, ejendomsvurderinger 1919-26, selvangi
velser 1903-08, ligningslister 1885-1929, skattehovedbøger 1873-1913,
protokoller for ejendomsskatter 1927-33, kassebøger over kommunens
indtægter og udgifter 1870-1914, hovedbøger 1914-33.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1882-1933, kopibøger
1888-1903, fattigvæsenssager 1869-1929, journal over forsorgssager med
tilhørende sager 1929-33, hovedbøger over fattigunderstøttelser 18921931, protokol over fattiggårdens belægning 1904-36, protokoller vedr.
udbetaling af alderdomsunderstøttelse/aldersrente 1891-1933, protokol
ler og sager vedr. enkebørnsunderstøttelse og plejebørn 1913-44, proto
koller vedr. den kommunale hjælpekasse 1883-1933, værgerådssager
1905-33 og protokoller vedr. Ringsted plejeforening 1904-50.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokoller 1878-1934,
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jordudvalgets protokoller og sager 1894-1934, vandværksudvalgets for
handlingsprotokol 1884-1910, belysnings- og gasudvalgets protokoller og
sager 1901-38, skoleudvalgets protokoller og sager 1879-1943, jernbane
udvalgets forhandlingsprotokol 1906 og garnisonsudvalgets protokoller
og sager 1912-15.
VI.
Ligningskommissionens sager 1883-95, bygningskommissionens
sager 1906-08, forhandlingsprotokoller og sager vedr. svendeprøvekom
missionen.
VIII. Huslejenævnets protokoller 1916-24, forhandlingsprotokol for
forretningslokalenævnet 1920-24 og svinereguleringsnævnets sager 193340.
Roskilde
Arkivet indeholder bl.a.:
I.
Byrådets forhandlingsprotokoller 1875-1932, kopibøger 1869-1933,
journaler 1867-1931, journalsager 1869-1933 og magistratsprotokoller
(rådstueprotokoller) 1879-1921.
III. Jordebog 1883, selvangivelser 1903-05, skatteligningslister 18691933, hovedbøger 1868-1907, kassebøger 1885-1912, kommunens budget
ter 1879-1932 (div. år).
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1891-1906, kopibøger
1869-1935, journaler 1874-1932 (div. år), fattigvæsenets journalsager
1869-1933, hovedbøger over understøttelser 1915-34, protokoller vedr.
udbetaling af alderdomsunderstøttelse/aldersrente 1891-1932, protokol
ler og sager vedr. enkebørnsunderstøttelse og plejebørn 1901-33, proto
koller vedr. den kommunale hjælpekasse 1891-1933, værgerådssager
1917-33.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokol 1891-1926,
havneudvalgets protokoller og sager 1869-1940, vejudvalges protokoller
1894-1933, vandværksudvalgets protokoller 1876-1912, gasudvalgets pro
tokoller 1863-1915, elektricitetsudvalgets forhandlingsprotokol 1905-21,
skoleudvalgets protokoller og sager 1885-1920 (div. år), sygehusudvalgets
protokoller og sager 1903-38, kopi bog for sygehusregninger 1868-77, tra
fikudvalgets forhandlingsprotokol 1923-45, garnisonsudvalgets forhand
lingsprotokol og sager 1921-34 og legatudvalgets protokol og sager 18931935.
VI. Ligningskommissionens forhandlingsprotokoller 1857-1920, kopi
bog 1903-05 ogjournal 1930-38. Skolekommissionens forhandlingsproto
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kol 1865-1937, korrespondanceprotokol 1865-1919, skolesager 18891929, sager vedr. opførelse af Absalonsskolen 1890-93, inventarieprotokol og tegninger over skolerne 1875-1924 (div. år), beretninger om skole
væsenets tilstand 1890-1921, bygningskommissionens kopibog 1872-86,
brandkommissionens forhandlingsprotokol og sager 1874-1925, indkvar
teringskommissionens forhandlingsprotokol 1913-17 og forhandlings
protokoller for svendeprøvekommissionen 1864-1932.
VII. Diverse valgprotokoller 1858-1933.
X. Fæstekontorprotokoller vedr. kvindeligt tyende 1908-15.
Rønne
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1879-1936, kopibøger 1877-1926,
journaler 1877-1932, journalsager 1869-1932, borgerskabsprotokol med
do. sager 1872-1920.
III. Jordebøger 1872 og 1876, opmålingsprotokoller for bygningsafgift
1875-1905, årsregnskaber 1892-1931 (div. år), hovedbøger (kommunens
regnskaber) 1869-1930, hovedkassebøger 1902-33 (div. år), anvisnings
protokoller 1869-93.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1875-1933, do. journaler
og kopibøger 1874-1926 (div. år), do. journalsager 1869-1925, do. hovedog kassebøger 1869-1927, afhøringsprotokoller 1880-1926, div. protokol
ler vedr. fattiggården 1877-90, fattiggårdens regnskaber 1907-28 (div. år),
protokoller vedr. udbetaling af alderdomsunderstøttelse/aldersrente
1891-1932, enkebørnsudvalgets kopibog 1914-23, protokoller vedr. den
kommunale hjælpekasse 1908-33, værgerådssager 1905-29.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokoller 1913-33,
havneudvalgets protokoller og sager 1869-1936, div. protokoller og sager
vedr. brolægnings-, vandværks-, gasværks-, elektricitetsværks- og belys
ningsudvalget 1869-1932 (div. år), skoleudvalgets forhandlingsprotokol
ler 1893-1941, do. kopibøger 1870-1921 (div. år), skolesager 1870-1924,
skolekommissionens forhandlingsprotokoller 1904-34, forhandlingspro
tokoller for lønningsudvalget 1917-34, for dyrtidsudvalget 1916-21 og
skovudvalget 1869-1907.
VI. Ligningskommissionens forhandlingsprotokol 1888-1900 og sund
hedskommissionens forhandlingsprotokoller og sager 1876-1902.
VIII. Bevillingsnævnets forhandlingsprotokol 1913-51 og huslejenæv
nets forhandlingsprotokol 1917-24 samt hovedbøger for legatstyrelsen
1919-34.
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Sakskøbing
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1871-1916, kopibøger 1871-1905
og byrådssager 1869-1920.
III. Hovedbøger 1874-1919, kæmnerregnskaber 1869-1921.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1875-1930, korrespondan
cesager 1869-1905, fattigudvalgets personsager 1910-33, hovedbøger for
fattigvæsenet 1868-84 og 1914-15, protokoller vedr. udbetaling af alder
domsunderstøttelse 1891-1922, protokoller og sager vedr. den kommuna
le hjælpekasse 1908-33, værgerådssager 1905-33 (div. år).
V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokol 1869-1938,
havneudvalgets forhandlingsprotokol 1912-22, gade-, park- og vejudval
gets forhandlingsprotokol 1869-1924, gasværksudvalgets forhandlings
protokol 1869-1921, bygningsudvalgets protokol 1869-70 og 1878-1915,
boligudvalgets forhandlingsprotokol 1919-21, brændselsudvalgets for
handlingsprotokol 1919-21, forhandlingsprotokol for udvalget for udde
ling af sukkerkort.
VI. Sundhedskommissionens forhandlingsprotokol 1891-1925, proto
koller og sager vedr. svendeprøvekommissionen 1888-1924, forhandlings
protokol for pristalsreguleringskommissionen 1914-20.
X. Protokoller vedr. arbejdsanvisningskontoret 1915-27, forhandlings
protokol for ting- og arresthusbestyrelsen 1905-47.
Skælskør
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1869-1901 og 1937-56, kopibøger
1869-1921 .journaler 1869-1909, byrådssager 1869-1921, rådstueprotokol
ler 1873-1932.
III. Selvangivelser 1956/57, kassebøger 1869-79, hovedbøger 18911966, hovedkassebøger 1940-66, årsregnskaber 1871-1936.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1869-1931, journal for fat
tigudvalget 1910-30, protokoller vedr. udbetaling af alderdomsunderstøt
telse/aldersrente 1891-1933, forhandlingsprotokol for udvalget for enkebørnsunderstøttelse 1913-33, protokoller vedr. den kommunale hjælpe
kasse 1856-1933, forhandlingsprotokoller for det sociale udvalg 1933-40,
børneværnsudvalgets forhandlingsprotokol 1933-60, hovedbøger ogjournaler for underholdsbidrag 1935-62 samt sager vedr. kontoret for særlige
anliggender 1945-46.
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V. Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokoller 1869-1970.
Havneudvalgets kasse- og regnskabsprotokoller 1875-1966, havneregn
skaber 1909-58, sager vedr. havneudvidelse 1950-52, mark- og vejudval
gets forhandlings- og regnskabsprotokol 1913-60, skoleudvalgets for
handlingsprotokoller 1909-45, bolig- og byggeudvalgets forhandlingspro
tokoller 1920-50 (div. år), forhandlingsprotokol for udvalget for kommu
nens faste ejendomme 1921-33, forhandlingsprotokoller for børnetilsynsudvalget og ungdomsudvalget 1920-70 (div. år), mælkeudvalgets forhand
lingsprotokol 1940-69, forhandlingsprotokoller for udvalget om folkefor
sikring 1934-60 og forhandlingsprotokollerfor nævningegrundlisteudvalget 1919-63.
VI. Skolekommissionens journal og kopibog 1900-22, skolekommis
sionssager 1915-34, brandkommissionens protokoller 1873-1922, sund
hedskommissionens forhandlingsprotokoller 1848-1965, forhandlings
protokol for svendeprøvekommissionen 1865-1900 og forhandlingsproto
kol for kommissionen vedr. værnemagtens benyttelse af fast ejendom.
Stege
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1869-1932, kopibøger 1869-1927,
journaler 1869-82, 1914-33, journalsager 1869-81, 1914-31, byrådssager
1869-1933.
III. Skattemandtaller 1904-33, hoved- og kassebøger for skatter 18681920, anvisningsjournaler 1869-1933, hoved- og kassebøger 1869-1933
(div. år).
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1869-1933, protokoller
vedr. alderdomsunderstøttelse/aldersrente 1901-31, do. vedr. enkebørnsunderstøttelse 1922-33, do. vedr. den kommunale hjælpekasse 1923-33,
do. vedr. værgerådet 1905-33.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets kopibog 1869-78, havneudvalgets pro
tokoller og sager 1869-1941, gas- og vandværksudvalgets arkiv 1869-1936,
elektricitetsudvalgets sager 1912-40 og skoleudvalgssager 1869-1934.
VI. Ligningskommissionens forhandlingsprotokoller 1869-1933, over
ligningskommissionens sager 1869-84, bygningskommissionens protokol
1890-1915 og sundhedskommissionens protokoller 1869-1914.
VII. Div. valgbøger 1869-1932.
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Svaneke
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1883-1928 (div. år), byrådssager
1870-1930, kopibøger 1869-1905 (div. år) og borgeskabsprotokol 18941932.
II. Sager vedr. folketælling 1880-90, mandtalslister 1908.
III. Protokoller vedr. bygningsafgift og ejendomsskyld 1878-1916 (div.
år), kæmnerregnskaber 1869-72 og hovedbøger (kommunens regnskaber)
1909-33.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokoller 1882-1933, do. kopibog
1876-1912, hovedbog 1913-27, fattigsager 1869-1901, hovedbøger for ud
betalt alderdomsunderstøttelse/aldersrente 1891-1927, forhandlingspro
tokoller for den kommunale hjælpekasse 1908-33 og do. for værgerådet
1905-31.
V. Kasse- og regnskabsudvalgets anvisningsprotokol 1905-21, havne
udvalgets protokoller og sager 1869-1938, protokoller og sager vedr. jord
udvalget, gas- og vandværksudvalget, elektricitetsudvalget og skoleud
valget 1869-1948 (div. år) samt huslejenævnets forhandlingsprotokol
1920-29.
VI. Overligningskommissionens forhandlingsprotokol 1898, protokol
ler og sager vedr. bygnings- og brandkommissionen samt kommissionen
til bedømmelse af svendeprøver 1869-1930 (div. år).
X. Regnskab for Svaneke sygehus 1897-1915 og kirkesager 1873-1901.
Åkirkeby
Arkivet indeholder bl.a.:
I. Byrådets forhandlingsprotokoller 1882-1928, kopibøger 1869-1931,
journaler 1869-1921, byrådssager 1869-1947.
III. K ommuneregnskaber 1869-78.
IV. Fattigudvalgets forhandlingsprotokol 1882-1901, do. kopibog
1908-33 og do. regnskabsbog 1869-1901, forhandlingsprotokol for den
kommunale hjælpekasse 1908-33 og for værgerådet 1905-33.
VI.
Skolekommissionens forhandlingsprotokol 1876-1946 og do. for
sundhedskommissionen 1886-1907.

FOLKEREGISTRENES ARKIVER

Ved lov af 14. marts 1924 blev det pålagt samtlige kommuner at oprette
folkeregistre, hvortil enhver, der flyttede fra en kommune til en anden, var
pligtig at meddele både fra- og tilflytning sammen med behørige oplysnin
ger om personlige data og skatteforhold. Også flytninger inden for kom
munen skulle anmeldes til folkeregisteret. Med årene svulmede det arkiv
materiale op, der var et resultat af folkeregistrenes virksomhed, og kom
munesammenlægningerne rejste nye problemer med hensyn til opbeva
ring af nedlagte kommuners folkeregistermateriale. 7. nov. 1974 udstedte
indenrigsministeriet, efter at have forhandlet med rigsarkivaren, et cirku
lære om opbevaring og aflevering af folkeregistermateriale. I henhold til
dette cirkulære blev det bestemt, at de såkaldte afgangsregisterkort kunne
afleveres til landsarkiverne, når de var mikrofilmet. Mikrofilmen burde
foreligge i to eksemplarer, hvoraf det ene skulle opbevares i kommunens
brandsikre boks. Det andet eksemplar kunne afleveres til landsarkiverne.
Kortene skulle såvidt muligt være ordnet efter slægtsnavn og fornavn. I
henhold til dette cirkulære har landsarkivet modtaget afgangsregisterkort
fra følgende kommuner:

Københavns amtskommune
Ballerup-Måløv 1924-74; Brøndbyerne 1924-65; Hvidovre 1944-64; Lyngby-Tårbæk 1924-45; Sengeløse 1924-75.

Roskilde amtskommune
Hvalsø 1924-75; Lejre 1924-75; Vallø 1924-70.

Frederiksborg amtskommune
Blovstrød 1924-70; Lillerød 1924-70; Lynge-Uggeløse 1924-70.

Folkeregistrenes arkiver

Vestsjællands amtskommune
Slagelse købstadskommune 1924-50.
Viskinge-Avnsø 1923-56 (opstillet i sognerådsarkivet).

Storstrøms amtskommune
Holeby 1924-74; Nysted 1924-70; Rudbjerg 1924-76.

DUPLIKATER AF BORGERLIGE
ÆGTESKABSPROTOKOLLER m.m.

Ved lov af 13/4 1851 tillodes ægteskab for den borgerlige myndighed uden
kirkelig vielse for personer, der ikke tilhørte folkekirken eller et anerkendt
trossamfund. Endvidere kunne borgerligt ægteskab indgås af personer,
der tilhørte forskellige anerkendte trossamfund. Vielsen foretoges i køb
stæderne af magistraten eller byfogden og på landet af herredsfogden eller
birkedommeren. Loven fastsatte desuden, at ægteskabet skulle indføres »i
en dertil indrettet Protocol«, men sådanne protokoller er kun afleveret i
begrænset mængde.
Ved lov af 30/ 6 1922, der trådte i kraft 1/1 1923, udvidedes retten til at
indgå borgerligt ægteskab til samtlige danske borgere, og vielsen skulle
herefter i København foretages af den eller de af borgmesteren autorisere
de personer og udenfor København af borgmesteren eller sognefogden.
Der skulle fremtidig føres en ægteskabsprotokol og en duplikat af denne,
og disse duplikater skulle, når de var udskrevet, afleveres til landsarkiver
ne. Endvidere førtes en journal over attester i forbindelse med såvel bor
gerlige som kirkelige vielser, og disse journaler skulle afleveres til landsar
kiverne 5 år efter, at de var udskrevet.
Ved den nye ægteskabslov, der trådte i kraft 1. jan. 1970, blev det for
fremtiden borgmesteren i den kommune, hvor vielsen ønskedes foretaget,
der foretog det fornødne. Sognefogderne forsvandt hermed ud af billedet.
Vielsesmyndigheden skulle fortsat føre en ægteskabsbog og en duplikat
bog, nu på løsblade og forsynet med registre. Når der var samlet 400 blade,
skulle de indbindes, og duplikatbogen afleveres til landsarkiverne. Det
københavnske materiale skulle dog fremtidig indgå i stadsarkivet. Ved
siden af ægteskabsbogen og duplikaten skulle vielsesmyndigheden des
uden føre en særlig bog, ligeledes på løsblade, over prøvelses- og ægte
skabsattesterne. Når bogen omfattede 400 blade, skulle også den indbin
des og efter 5 års forløb afleveres til henholdsvis stadsarkivet i København
og landsarkivet. Også prøvelses bøgerne skulle være forsynet med registre.
I landsarkivet er de modtagne protokoller over borgerlige vielser samlet
i en særlig gruppe, idet man bl.a. har udskilt de i resbetjentarkiverne
beroende protokoller. Protokollerne er opstillet i følgende hovedgrupper:
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I. Protokoller ældre end 1923 og udtaget af retsbetjentarkiverne.
II. Duplikater af ægteskabsprotokoller 1923-70. Denne gruppe er delt i
følgende undergrupper: København, Frederiksberg og omegnskommu
nerne, købstæderne på Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster samt sognefogedernes ægteskabsprotokoller, afleveret af politimestrene.
III. De nye indbundne løsbladsprotokoller fra de nye primærkommu
ner. I efterfølgende oversigt er ikke medtaget de såkaldte ægteskabsjour
naler, der undertiden dækker længere tidsperioder end duplikaterne af
ægteskabsprotokollerne.

I

Protokoller ældre end 1923 og
udtaget af retsbetjentarkiverne

Sjælland med Samsø og Møn
Amager birk 1889-1915; Arts-Skippinge herred 1872-1922; BregentvedGisselfeld birk 1880-1921; Helsingør politimester 1922; Holbæk byfoged
1887-1922; Kalundborg borgmester 1919-22; Københavns amts nordre
birk 1903-22; Københavns amts søndre birk 1889-1922; Lejre herred 18561922; Løve herred 1854-1918; Antvorskov birk og Løve herred 1919-22;
Merløse-Tuse herred 1852-1919; Præstø købstad og Vordingborg nordre
birk 1861-1920; Samsø birk 1884-1922; Sorø by og birk 1891-1922; Stege
købstad og Møns herred 1870-1918; Vordingborg byfoged og søndre birk
1919-21; Øster Flakkebjerg herred 1852-1915.

Bornholm
Bornholms Vesterherred 1859-1922; Hasle byfoged, Bornholms nordre
herred og Hammershus birk 1864-1922; Rønne byfoged 1851-1922; Sva
neke byfoged, Bornholms Østerherred og Christiansø 1864-1922.

Lolland-Falster
Falsters Vesterherred 1864-1919; Lollands Nørreherred 1859-1919; Lol
lands Sønderherred 1871-1922; Nykøbing F. byfoged og herred 18611922; Rødby byfoged og Fuglse herred 1869-1903.
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II
Duplikater af ægteskabsprotokoller 1923-70

København, Frederiksberg og omegnskommunerne
Københavns magistrat 1923-69 (der findes særlige registerbind 1923-68 og
seddelregister for året 1969); Frederiksberg 1923-70; Ballerup-Måløv
1924-68; Birkerød 1923-70; Brøndbyerne 1953-70; Dragør 1952-70; Gen
tofte 1923-69 (med register); Gladsakse 1923-70; Glostrup (Avedøre)
1923-70; Herlev 1925-70; Herstederne 1964-70; Hvidovre 1939-70; Hørs
holm 1923-70; Kongens Lyngby 1923-70; Rødovre 1923-70; Søllerød
1923-70; Tårnby (adskilt i vestre og østre distrikt) 1923-70.

Købstæderne (med enkelte landsogne)
Sjælland
Frederikssund 1923-59; Frederiksværk 1923-70; Helsingør 1923-70; Hille
rød 1923-70; Holbæk 1925-70; Kalundborg 1923-70; Korsør 1923-70;
Køge 1923-70; Køge landsogn 1925-40; Nykøbing S 1923-62; Næstved
1923-70; Præstø 1924-53; Ringsted 1923-69; Roskilde 1923-70; Skælskør
1923-64; Slagelse 1923-70; Sorø 1923-69; Stege 1923-58; Store Heddinge
1923- 70; Vordingborg 1923-70; Vordingborg landsogns vestre distrikt
1924- 36, do. østre distrikt 1923-38.

Bornholm
Allinge-Sandvig 1923-69; Hasle 1937-51; Neksø 1923-69; Rønne 1923-69;
Svanneke 1923-70; Åkirkeby 1923-69.
Lolland-Falster
Maribo 1923-70; Nakskov 1923-61; Nykøbing F 1923-70;Nysted 1923-48;
Rødby 1924-57; Sakskøbing 1923-69; Stubbekøbing 1923-60.

Sognefogdernes ægteskabsprotokoller,
afleveret gennem politimestrene
Københavns amts nordre birk
Tårbæk 1959-60.
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Københavns amts søndre birk
Brøndbyvester 1924-52 (se ovenfor under Brøndbyerne); Herstedvester
sydlige distrikt 1923-64 og do. nordlige distrikt 1923-49 (se ovenfor under
Herstederne); Hvidovre nordlige distrikt 1924-39 og do. søndre distrikt
1933-42 (se ovenfor under Hvidovre).
Gladsakse politikreds
Hareskov 1924-64; Ledøje 1932-57; Smørum 1969; Værløse 1925-64.
Glostrup politikreds
Høje Tåstrup vestre distrikt. Hedehusene 1936-69; do. østre distrikt. Tå
strup 1940-70; Ishøj 1934-69; Sengeløse 1925-56; Torslunde 1929-65.
Frederikssund politikreds
Dråby 1926-70, Dråby skovsogn 1923-69; Ferslev 1924-69; Hundested (se
også nedenfor under Torup østre og vestre) 1967-69; Kregme 1925-70;
Krogstrup 1924-69; Kyndby 1923-68; Melby 1924-69; Oppesundby 192562; Skelby 1923-69; Skuldelev 1923-68; Skænkelsø (Jørlunde sogn) 192469; Stenløse 1926-70; Sønderby (Selsø sogn) 1924-69; Søsum (Stenløse
sogn) 1925-69; Torup østre (Hundested sogn) 1923-69 og do. vestre (Hun
dested sogn) 1923-66; Udesundby 1927-51; Vejleby (Ferslev sogn) 192469; Veksø 1926-68; Vinderød 1923-69; Ølstykke 1965-70; Ølsted 1924-68.
Helsingør politikreds
Asminderød nordre distrikt 1936-65; do. søndre 1923-62;do. østre(Humlebæk) 1923-64; Bloustrød Nedersogn 1924-70; do. Oversogn 1925-66;
Grønholt 1925-67; Karlebo Kirkesogn 1924-70; do. Strandsogn 1943-70;
Tikøb nordvestre distrikt 1943-69; do. nordøstre distrikt 1923-69; do. 1.
sydøstre distrikt 1923-63; do. 2. sydøstre distrikt 1923-69; do. sydvestre
distrikt 1947-59.
Hillerød politikreds
Alsønderup nordre distrikt 1924-69; Blistrup 1924-69; Esbønderup 192469; Farum 1941-63; Frederiksborg Slotssogn 1923-67; Ganløse 1923-70;
Gilleleje 1925-69; Græsted 1925-69; Nr. Herlev 1926-66; Hammersholt
1923- 67; Helsinge 1923-44; Lillerød 1946-69; Lynge 1954-59; Nøddebo
1924- 69; Slagslunde 1933-69; Søborg 1935-68; Tjæreby 1923-69; Uggeløse
1923-69.
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Køge politikreds
Aversi 1922-68; Bråby 1923-69; Freerslev 1927-69; Haslev 1923-69; Her
følge nordre distrikt 1924-69; do. søndre distrikt 1923-69; Højelse nordre
distrikt 1929-69; do. søndre distrikt 1925-70; Lellinge 1925-65; Sædder
1927-69; Teestrup 1925-69; Terslev 1924-69; Tybjerg 1925-68;0de Førslev
1938-68; Ølsemagle 1923-70.

Roskilde politikreds
Allerslev 1924-68; Dåstrup 1924-69; Fløng 1923-69; Gadstrup 1923-69;
Gevninge 1924-69; Glim 1924-69; Greve 1925-67; Havdrup 1924-69; Hers
lev 1930-69; Himmelev 1924-69; Hvalsø 1923-56; Jersie 1925-69; Karls
lunde 1923-64; Kildebrønde østre distrikt 1938-65; Kirke-Hyllinge 192669; Kornerup 1932-68; Lyndby 1931-69; Osted 1927-69; Reerslev 1929-68;
Rorup 1923-68; Roskilde Vor Frue 1924-70; Rye 1923-69; Skensved 192869; Snoldelev 1924-68; Solrød 1926-70; Sonnerup 1924-66; Skt. Jørgensbjerg vestre distrikt 1923-38; do. østre distrikt 1923-38; do. mellemste
distrikt 1923-38; Skt. Hans hospital 1923-38; Svogerslev 1923-69; Syv 1.
distrikt 1923-66; do. 2. distrikt 1931-69;Sæby-Gershøj 1928-69; Vindinge
1929-68; Ørsted 1924-69.

Holbæk politikreds
Asmindrup, nørre 1923-68; do. søndre 1928-69; Butterup 1928-66; Ege
bjerg 1923-69; Grevinge 1923-50; Grandløse 1923-69; Hagested 1925-69;
Højby 1924-70; Højby (Lumsås distrikt) 1924-67; Hørby 1925-69; Jyde
rup 1944-70; Kvanløse 1939-53; Mørkøv 1923-68; Nørre Jernløse 192769; Odden 1927-69; Orø 1923-69; Skamstrup-Frydendal 1924-69; Soderup 1923-69; Stigs-Bjergby 1924-66; Sønder Jernløse 1924-69; Søndersted 1930-69; Søstrup 1924-66; Tuse 1923-70; Tølløse 1. distrikt 195269; do. 2. distrikt ¡923-70; St. Tåstrup nordre distrikt 1923-67; do. søn
dre distrikt 1929-69; Udby ¿925-69; Uggerløse 1934-69; Undløse 192369; Vig 1924-69; Ågerup 1923-68.
Kalundborg politikreds
Avnsø 1923-69; Besser 1924-69; Bjergsted 1926-66; Bregninge 1925-69;
Følleslev 1925-67; Holmstrup 1923-69; Kolby 1925-67; O nsbjerg 1923-69;
Nordby 1931-69; Særslev 1926-69; Tranebjerg 1923-69; Viskinge 1924-69.
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Ringsted politikreds
Allindemagle 1930-69; Benløse 1923-69; Borup 1923-54; Farendløse 192467; Flinterup 1927-67; Gyrstinge 1931-69; Haldagerlille 1933-63; Haraldsted nordre distrikt 1923-67; do. søndre distrikt 1927-66; Høm 1923-66;
Jystrup 1925-68; Kværkeby 1924-68; Lynge 1923-48; Munkebjergby 192969; Nordrup 1925-68; Pedersborg 1924-62; Ringsted Skt. Bendts landsogn
1930-63; do. Skt. Hans landsogn 1924-65; Sneslev 1926-69; Sigersted
1923-60; Sorø landdistrikt 1923-50; Stenlille 1924-69; Stenmagle vestre
distrikt 1934-69; do. østre distrikt 1923-66; Valsølille 1934-69; Vetterslev
1929- 62; Vigersted 1924-69; Ørslev 1929-65.
Slagelse politikreds
Buerup 1923-68; Finderup vestre distrikt 1951-69; do. østre distrikt 195569; Fårdrup 1928-68; Gerlev 1928-67; Gimlinge 1925-66; Gjerslev 1923-69;
Gudum 1923-65; Havrebjerg 1924-69; Hejninge 1925-69; Kindertofte
1930- 67; Kindertofte-Sorterup 1967-68; Kirkerup 1925-69; Lundforlund
1923- 66; Nordrupvester 1931-66; Ottestrup 1923-69; Reerslev 1931-67;
Skørpinge 1923-66; Slagelse Skt. Mikkels landsogn 1923-69; do Skt. Pe
ders landsogns nordlige distrikt 1923-69; do. østlige distrikt 1959-69;
Slotsbjergby 1929-68; Sludstrup 1924-64; Solbjerg 1923-67; Sorterup
1926-67; Stillinge nordlige distrikt 1924-69; do. sydlige distrikt 1951-59;
Sæby 1923-68; Sønderup, fra 1966 også Nordrupvester 1923-68; Sørbymagle 1923-68; Ørslev 1923-59.
Skælskør politikreds
Egeslevmagle 1923-65; Flakkebjerg 1924-69; Hemmeshøj 1926-69; Høve
1924- 68; Hyllested 1923-66; Magleby 1927-64; Marvede 1929-67; Tjæreby
1924-66; Tårnborg 1968-69; Vemmelev 1923-69.
Præstø politikreds
Allerslev 1925-65; Beldringe 1923-62; Bårse 1927-34; Everdrup 1923-69;
Fakse 1925-59; Hylleholt 1924-48; Jungshoved 1930-66; Mern 1924-63;
Skibbinge 1947-65; Snesere 1925-69.
Store Heddinge politikreds
Frøslev 1923-63; Hellested 1923-64; Holtug 1927-68; Højerup 1930-64;
Lille Hedinge 1925-69; Lyderslev 1923-68; Magleby 1928-69; St. Heddin
ge landsogn 1923-68.
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Næstved politikreds
Bavelse 1927-64; Egesborg, Vester 1927-64; Fodby 1923-69; Glumsø 192469; Herlufmagle nord 1926-69; do. syd 1923-69; Herlufsholm vestre di
strikt 1923-69; do. østre 1924-70; Hyllinge 1923-69; Karrebæk 1923-69;
Mogenstrup 1924-69; Næsby 1923-67; Næstelsø 1925-68; Rønnebæk
1924-69; Sandby 1923-66; Skelby 1923-68; Tyvelse 1927-68; Vallensved
1932-67; Vejlø 1927-69; Vrangstrup 1928-58.
Vordingborg politikreds
Egesborg, Øster 1923-69; Hammer 1923-65; Kallehave vestre distrikt
1923-69; do. østre distrikt 1927-67; Kastrup 1923-69; Køng 1925-69;
Lundby 1925-69; Sværdborg 1925-69; Ørslev 1930-69.
Rønne politikreds
Bodilsker 1923-69; Ibsker 1923-69; Klemensker nordre distrikt 1939-56;
do. søndre distrikt 1923-38; Knudsker 1923-56; Nyker 1923-57; Nylarsker
1923- 69; Olsker 1923-69; Pedersker 1923-69; Poulsker 1923-69; Rutsker
1924- 61; Rø 1923-69; Vestermarie nordre distrikt 1923-69; do. søndre
distrikt 1923-69; Østerlars-Gudhjem 1940-70; Østermarie 1923-69; Åker
1923-36, 1956-70.
Nakskov politikreds
Birket 1928-39; Herredskirke 1925-65; Købelev 1923-69; Lille Løjtofte
1936-54; Sandby 1925-53; Ullerslev 1925-67; Vindeby 1923-68.
Rødby politikreds
Askø 1938-56; Bandholm 1924-69; Bursø 1927-60; Errindlev 1930-66;
Fejø 1924-70; Femø 1937-63; Fuglse 1926-68; Hillested 1924-67; Holeby
1923-69; Hunseby 1926-69; Krønge 1925-67; Maribo landsogn 1927-66;
Nebbelunde 1926-69; Olstrup 1928-69; Ringsebølle 1925-56; Sjælstofte
distrikt (Errindlev sogn) 1939-59; Skørringe 1929-69; Stokkemarke nor
dre distrikt 1925-60; do. søndre distrikt 1925-68; Sædinge 1923-69; Tirsted
1933-66; Torslunde 1923-59; Tågerup 1923-66; Vejleby 1927-57; Østofte
1927-69.
Sakskøbing politikreds
Toreby søndre distrikt 1928-69; do. vestre distrikt 1923-68; do. sydøstre
distrikt 1951-69; do. østre distrikt 1923-69.

Borgerlige ægteskabsprotokoller m.m.

203

Nykøbing F. politikreds
Gedesby 1924-47; Systofte 1927-67; Tingsted vestre distrikt 1924-47,195770; do. østre distrikt 1923-63.
Landshøvdingen på Grønland
Fra dette embede er afleveret 3 bind duplikater af ægteskabsprotokollen
dækkende årene 1955-63, 1963-69 og 1969-72.

III.

Duplikater af ægteskabsprotokoller (løsblade) efter 1970
Aflevering fra de nye primærkommuner

Brøndbyerne 1970-73; Frederiksberg 1970-73; Helsingør 1970-72; Lyngby-Tårbæk 1970-74; Rødovre 1970-72; Sengeløse 1971-74; Slagelse 197074; Søllerød 1970-73; Tårnby 1970-73.

AMTSTUEARKIVER m.m.

Under gruppen amtstuearkiver er også opstillet modtagne arkivalier fra
regimentsskrivere og andre administratorer af kgl. gods, fx. ridefogder
m.v.
Over disse arkiver findes fra gammel tid fuldstændige seddelregistratu
rer på læsesalen. Disse registraturer dækker dog kun tiden indtil ca. 1800.
Over de nyere arkivalier findes tilløb til seddelregistraturer, men disse er i
mange tilfælde ret summariske og oplyser fx. ikke altid yderårene for
pakkernes indhold. De seneste modtagne arkivalier er ikke registreret, og
benyttere henvises til at anvende afleveringsdesignationerne.
Der er tilstræbt en vis saglig opstilling af de modtagne arkiver (korres
pondance, matrikelvæsen, regnskabsvæsen (herunder de vigtige hovedbø
ger og regnskaber) samt skifte- og overformynderisager, kgl. rejser og
ægtkørsler, lægdsvæsen m.m. Denne saglige opdeling af materialet er dog
ikke gennemført systematisk i alle arkiver.
Til flere af de til arkiverne hørende fæste- og skifteprotokoller er fra tid
til anden udarbejdet registre, der findes opstillet på læsesalen. Der vil
under de enkelte arkiver blive redegjort for disse registre.
Ved lov af 3/6 1967 om oprettelse af amtsskatteråd og amtsskattein
spektorater blev det besluttet, at de eksisterende amtstuer lidt efter lidt
skulle nedlægges, og deres forretninger overgå til de nye amtsskattein
spektorater. Ved finansministeriets bekendtgørelse af 15/3 1973 nedlagdes de sidste amtstuer fra 1. april 1973. Det blev samtidig fastslået, at der
inden for det sjællandske landsarkivs område skulle organiseres 11 amts
skatteinspektorater, nemlig 3 i København, 2 i Hillerød og 1 i hver af
følgende købstæder: Rønne, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og
Maribo. I forbindelse med denne administrative omlægning modtog
landsarkivet betydelige afleveringer fra de tidligere eksisterende amtstuer,
medens det nyeste materiale overtoges af amtsskatteinspektoraterne. Fra
enkelte af disse er senere modtaget afleveringer af arkivmateriale fra amt
stuer, der var overtaget af disse.
Der er modtaget afleveringer af flg. arkiver:
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Sjælland
Københavns amtstue. Over arkivet findes en håndskrevet folioregistratur
(b. 12) på læsesalen. Desuden findes register til amtstuens fæsteprotokol
1693-1716 og til Tårnby sogns fæsteprotokol 1771-83.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1773-1879, 1886-1936, journaler
1794-1896, indkomne sager 1677, 1807-44, kopibøger vedr. Amagerland
1820-40, do. journaler og indkomne breve 1807-40, div. regnskabsbøger
1752-1841, hovedbøger 1841-1939, hartkornsberegninger 1846-89, div.
oppebørselsregistre og beregninger vedr. bygningsafgift og brandhjælps
penge 1804-54, sager vedr. bankhæftelsesrenten 1813-33, div. koncept
regnskaber 1774-1844, matrikler 1843, 1893-1930, hoved-og forandrings
matrikler for Smørum herred 1959 og do. for Sokkelund herred 1930-58,
tiendeprotokoller 1910-13, bispetiendeprotokoller 1897-1916, materiale
vedr. engangsskatten 1947 (bl.a. journalkort og korrespondancesager)
med navnekartotek, korrespondancesager vedr. værnemagere 1945-48,
protokoller over kgl. rejser og ægtkørsler 1767-1865, fæsteprotokol for
kongens gods 1693-1716, div. skifteprotokoller, ordnet herredsvis indtil
1691, skifteprotokoller 1692-1721 (Amager incl.), skifteprotokoller for
Tårnby sogn 1718-1840, do. skiftesager 1747-1840, do. overformynderi
protokol 1724-71, regimentsskriverens skiftejurisdiktion 1718-91, amts
forvalterens skiftejurisdiktion uden for Amager 1792-1840, do. for Vartov
hospitalsgods 1786-94, jordebøger 1800, 1802 og 1846 samt kortprotokol
ler med beskrivelse over huspladserne 1801.
Københavns amts nordre birks amtstue
Arkivet indeholder bl.a. jordebøger over nordre birk 1894-99, do. over
Bernstorff gods 1894-99, afløste jordebogsafgifter 1925-37, skattehoved
bøger 1916-45, matrikler for Sokkelund herred 1930-55, kartoteker vedr.
engangsskatten (lov 22/7 1945), korrespondancesager vedr. Lyngby sø,
Furesøen, Vejlesø, Søllerød sø og Gentofte sø og vurderingsfortegnelser
(10-12. vurdering) 1950-60.
Roskilde amtsstue
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1763-1866, indkomne breve 17891878, journaler 1819-54, matrikler 1690,1695 og 1790, sager vedr. den nye
matrikel 1844, 1867-71, hovedbøger 1790-1858, sager vedr. bankhæftel
sesrenter 1813-76, hovedbøger over indirekte oppebørsler 1856-70, kasse
bøger 1858-82, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1823-56, skifteproto

206

Amtstuearkiver m.m.

kol for Vartov hospitals gods i Roskilde amt 1786-1814, regnskaber for
statsskatter 1789-1858, beregninger over brandkontingent og bygningsaf
gifter (topografisk ordnede) 1858-83, div. fattigregnskaber 1709-1802 og
valglister 1871-79.
Hørsholm amtstue. På læsesalen findes register til amtstuens fæsteproto
kol 1741-77.
Arkivet indeholder bl.a. kgl. resolutioner 1703-85, kopibøger 17641856, journaler 1792-96, 1847-59, indkomne breve 1770-1859, div. kor
respondancesager 1700-1859, sager vedr. Rungstedgård og gods samt
Hørsholm 1667-1811, div. jordebøger 1671-1802, oppebørselsbøger 181320, hovedbøger 1821-40, kontributions- ogjordebogsregnskaber 1820-40,
sager vedr. bankhæftelsesrenter 1813-40, div. regnskaber 1789-1858, sager
vedr. kgl. rejser og ægtkørsel 1801-59, fæsteprotokoller 1741-77 og 184451, sager vedr. ridefogdens (dronningens forvalters) skiftejurisdiktion
1649-80 (herunder skifteprotokoller 1660-80), ridefogdens (fra 1703 amts
forvalterens) skiftejurisdiktion 1701-21 (herunder skifteprotokoller 170123), overinspektørens samt kronprinsens ridefogeds skiftejurisdiktion
1721-31 (herunder skifteprotokol 1721-42), amtsforvalterens skiftejuris
diktion 1731-1857 (herunder registreringsprotokoller for sognene 17951926) skifteprotokoller og do. sager for beboere og kgl. betjente i Hørs
holm 1735-1915, skifteprotokol for beboere udenfor byen 1797-1865,div.
skiftedokumenter 1770-1843, ekstraordinære boer 1793-1840, overfor
mynderisager 1768-1857, sager vedr. Usserød sygehus 1795-1864, brand
forsikringsprotokol 1768, do. taksationsforretninger 1781-1837 og fattig
sager 1687-1852.
Kronborg amtstue. På læsesalen findes register over amtstuens fæstepro
tokoller 1754-1852 og amtsforvalterens (regimentsskriverens) skifteproto
koller 1712-1825.
Arkivet indeholder bl.a. regimentsskriverens kopibøger 1752-90, do.
indkomne breve 1728-97, do. div. korrespondancesager 1734-96, amtsfor
valterens kopibøger 1797-1856, do. journaler 1798-1858, do. indkomne
breve 1797-1858, do. div. korrespondancesager 1707-1861, div. matrikler
og jordebøger 1686-1718, hoved- og kassebøger 1790-1840, mandtalsli
ster, oppebørselsregistre m.m. 1802-56, div. regnskaber 1805-56, sager
vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1806-63, hoveribøger 1765-75, fæsteproto
koller 1754-1832, fæstebreve 1750-1852, ridefogdens skifteprotokoller
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1660-91, amtsforvalterens skifteprotokoller for Kronborg amt 1691-1733,
regimentsskriverens skifteprotokoller for kongens gods 1733-96, amtsfor
valterens skifteprotokoller med tilhørende sager for Kronborg distrikt
1797-1864, overformynderiprotokoller 1768-1848 og div. dokumenter
1713-1811.
Frederiksværk gods
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1767-1841, journaler 1820-56, ind
komne breve 1770-1856, div. korrespondancesager 1767-1865, jordebøger
og matrikler 1769-1848, hoved- og kassebøger 1767-1844, mandtalslister,
skatteberegninger og restancer 1769-1856, kontributionsregnskaber 17781856, jordebogsregnskaber 1796-1856, div. regnskaber 1789-1856, sager
vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1807-56, fæsteprotokol 1771-1828, fæste
breve og lejekontrakter 1750-1850, fæsteforestillingsprotokol 1830-49,
skifteprotokoller 1771-1851 og div. skiftedokumenter 1771-1850.
Jægerspris gods
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1812-63, indkomne breve 17981825, journaler med tilhørende sager 1820-61, jordebøger og matrikelud
skrifter 1733-1854, hovedbøger 1813-55, div. regnskaber 1825-56, sager
vedr. kgl. rejser ogægtkørsler 1826-55, skovsager 1745-1854, fæsteproto
koller 1763-1851, fæstebreve 1755-1852, skifteprotokoller 1746-1850,
overformynderiprotokol 1827-50, div. skifte- og overformynderisager
1728-1832, beskrivelsesforretninger vedr. Jægerspris slot og gods 1740-73
samt div. kort.
Arkivet indeholder desuden jordebøger 1866-67 og 1923 samt kopibø
ger 1868-76 og journaler 1864-1926 for Jægerspris jordebogskasse.
Frederiksborg amtstue. På læsesalen findes register til amtstuens fæste
protokoller 1696-1832 og skifteprotokoller 1724-1857.
Arkivet indeholder bl.a. regimentsskriverens kopibog 1777-84, kon
ceptbreve 1786-96 og indkomne breve 1750-96, kopibøger 1789-1858,
journaler 1820-57, indkomne breve 1723-1858, div. korrespondancesager
1695-1868, jordebøger og matrikler 1664-1878 (div. år), hovedbøger 180240 (ordnet efter distrikter), oppebørselsregistre og mandtalslister m.m.
1695-1805, kontributionsregnskaber 1788-1856, jordebogsregnskaber
1791-1856, div. regnskaber 1775-1867, sager vedr. kgl. rejser ogægtkørsler
1831-67, fæsteprotokoller 1696-1704, 1718-1832, fæstebreve 1760-1852,

208

Amtstuearkiver m.m.

skovbøger 1670-91, ridefogdens skifteprotokol 1711-18, regimentsskrive
rens (amtsforvalterens) skifteprotokoller 1717-1854, div. skiftesager 17201854, overformynderiprotokoller 1839-54, sager vedr. det frederiksborgske stutteri 1765-1871 samt sager vedr. sygehuset og dåreanstalten 17701867.
Arkivet indeholder desuden skattehovedbøger for Frederiksborg,
Hørsholm samt Kronborg vestre og østre distrikt 1916-50 (div. år).
Frederikssund amtstue
Arkivet indeholder bl.a. matrikler 1844-1949 (div. år), arvefæsteskødeprotokol 1850-55, tiendeafløsningsregnskaber 1908-09, hovedbøger vedr.
Horns herred 1905-24 og andre hovedbøger 1918-47.
Kalundborg amtstue
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1787-1854, journaler 1766-1854,
korrespondancesager 1734-1851 ,jordebøger og matrikelsekstrakter 16861844, hovedbøger 1820-54, div. regnskaber 1766-1854, sager vedr. kgl.
rejser og ægtkørsler 1796-1852, do. vedr. skatter og afgifter 1777-1852,
fattigregnskaber 1734-1848, sager vedr. brandkontingenter 1827-54, vej
og brosager 1734-1830 og div. sager 1788-1838.
Odsherreds gods
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1810-54, journaler 1787-1852, ind
komne breve 1783-1851, matrikelsudskrifter 1844-81, hovedbøger 181053, regnskaber 1810-54, oppebørselsregistre 1802-46, sager vedr. kgl. rej
ser og ægtkørsler 1794-1849, fæsteprotokoller 1766-1850, sager vedr. Annebjerg- og Ellingegård 1619-1774, skifteprotokol 1852-54, skifteregistre
ringsprotokoller 1838-56, skiftesager 1776-1853, overformynderiproto
koller 1826-62 og div. sager 1642-1784.
Holbctk amtstue
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1795-1853, journaler m. tilhørende
sager 1804-51, div. korrespondancesager 1840-1901, matrikler ogjordebøger 1686-1881 (div. år), hovedbøger 1842-1949, div. regnskaber 181854, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1847ff, do. vedr. skatter og afgifter
1813-51, fattigregnskaber 1753-1854, brandkontingenter 1843-54 og skif
teprotokoller for ryttergodset under Rantzaus regiment 1694-1703.
Arkivet indeholder desuden sager vedr. engangsskatten og stabilise-
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ringslån (lov 12/7 1946), ejendomsskattekort 1948-65 (som nøgle hertil
anvendes de såkaldte matrikelkort for Holbæk am t 1929-65) og vurde
ringsfortegnelser (9-14. alm. vurdering) 1945-69.

Ringsted amtstue
Arkivet indeholder bl.a. konceptbøger 1816-70, journaler 1825-65,
hartkornsspecifikationer 1788-1844, hovedbøger 1813-67, statsskatte
regnskaber 1794-1870, sagervedr. kgl. rejserogægtkørsler 1809-5l,fæsteog lejebog 1688-1767, sager vedr. div. skatter og afgifter 1789-1870, skifte
protokol 1712-67, vej-og brosager 1818-42, fattigvæsenssager 1734-1870,
brandkasseregnskaber 1824-70 og div. sager 1820-70.
Antvorskov rytterdistrikt
Arkivet indeholder kun ager- og engprotokoller over Nordrup bys mar
ker samt over Sønderup, Halleslev og Årslev byer i Sønderup sogn 1769.
2. Sjællandske regiments rytterdistrikt.
Arkivet indeholder brudstykker af sessionsprotokol 1712-13.
Antvorskov-Korsør amtstue
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1822-51, hartkornsspecifikationer
1828-44, hovedbøger 1794-1839, div. kassebøger 1841-55,statsskatteregn
skaber 1820-43, sager vedr. kgl. rejser ogægtkørsler 1807-50, div. skatteog afgiftssager 1813-77, amtsfattigkasseregnskaber 1832-55 og brandkas
seregnskaber 1799-1873.
Slagelse amtstue
Arkivet indeholder kun div. matrikler 1844ff. og ændringer i matriklen
1901-30.
Tryggevælde amts rytterdistrikt.
Arkivet indeholder kopibøger 1761-1872, fæsteprotokol 1734-42, jordebog 1719 og skifteprotokol 1720-34.
Tryggevælde amtstue
Arkivet indeholder bl.a. indkomne sager 1785-1860, matrikler og hartkornssepecifikationer 1686-1860, hovedbøger 1794-1861, oppebørselsregistre 1802ff, skatte- og afgiftsberegninger 1804-60, kontributionsregn-
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skaber 1780-1861, div. regnskaber 1799-1861, sager vedr. kgl. rejser og
ægtkørsler 1772-1855 og fattigvæsenssager 1783-1810.

Næstved amtstue
Arkivet indeholder bl.a. matrikler 1844-1931, skattehovedbøger 193241, ejendomsskattekort og engangsskat 1942-62.
Vordingborg amtstue (rytterdistriktet).
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1781-1861, journaler 1819-61, ind
komne sager 1770-1860, matrikler 1688-1845, hartkornsspecifikationer
1774ff., jordebøger 1709-10, skattehovedbøger 1781-1862, oppebørselsregistre 1712 og 1802ff., beregninger over skatter og afgifter 1810ff., sager
vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1806-58, do. vedr. bestyrelsen af Petersgårds skovdistrikt 1772-1864, fæsteprotokoller 1723-74, skifteprotokoller
1662-1773 og sager vedr. Borremosen 1817-77.
Præstø amtstue
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1861-72, journaler 1861-63, ind
komne breve 1861-69, hovedbøger 1862-1932, beregninger over skatter og
afgifter 1865-83 og auktionsprotokoller fra Petersgård skovdistrikt 186168 .

Fra filialkontoret i Rønnede er desuden modtaget indkomne breve
1861-66 og hovedbøger 1870-94.
Møns amtstue
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1726-1851, journaler 1824-44, jour
nalsager 1797-1850, matrikler 1843-51, hovedbøger 1794-1946, kontributionsregnskaber 1824-51, oppebørselsregistre 1792-1802, fattigregnskaber
1806-43, sager vedr. bankhæftelsesrenter 1824-41, sager vedr. kgl. rejser
og ægtkørsler 1824-55, sager vedr. hovedgården Grønnesø 1833-48 og
Møns herreds fattigbog 1735-96. Desuden er modtaget ejendomsskatte
kort 1947-52 og 1956-62.

Bornholm
B o r n h o lm s a m ts tu e

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1736-1856, journaler 1788-1856,
indkomne breve 1694-1858, jordebøger, m atrikler og hartkornsspecifika-
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tioner 1662-1940, hovedbøger 1744-1917, sager vedr. kgl. rejser og ægt
kørsler 1788-1857, fæsteprotokoller 1689-1860, fæstebreve 1721-1851,
afskrivningsbøger for landgilde (topografisk ordnede) 1756-1845, bereg
ninger af skatter og afgifter 1745-1818 samt sager vedr. militærvæsenet
1777-86.

Lolland

Domænegodset i Ålholm og Maribo udenfor ryttergodset.
Arkivet indeholder ridefogdens skifteprotokol 1720-31.
Ålholm, Maribo og Halsted klosters amter.
Arkivet indeholder ridefogdens skifteprotokol 1698-1711.
Ålholm og Maribo klosters amtslue indtil 1801.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1775-95, indkomne sager 17041801, jordebøger og matrikler 1663-92 og hartkornsspecifikationer 177488 .

Det lollandske rytterdistrikt.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1719-43.
Halsted klosters amtstue indtil 1801.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1759-1802, indkomne sager 16881801, jordebøger, matrikler og hartkornsspecifikationer 1663-1799, af
skrivningsjournaler 1771-97, hovedbøger 1794-1801 og div. regnskaber
1773-1801.
Bådesgård gods.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1832-79, indkomne sager 1835-78,
jordebøger og matrikler 1835-1905, fæsteprotokol 1833-55, fæstebreve
1808-51, skifteprotokoller 1774-1844, overformynderiprotokol 1826-51,
hovedbøger 1833-1906, div. regnskabssager 1794-1911 samt div. sager
vedr. Bådesgård gods 1862-79.
M a r ib o a m ts tu e .

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger og journaler 1802-1932, indkomne
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sager 1802-60, matrikler og hartkornsberegninger 1827-1911, hovedbøger
(topografisk ordnede) 1802-1942, oppebørselsregistre 1804-29, beregnin
ger af skatter og afgifter 1804-1902, restancesager 1802-38, kontributionsregnskaber 1802-62, div. regnskaber 1802-65, domænesager 1852-1900,
sager vedr. salg af fæstegods 1864-90, tiendesager 1880-1915, fattigfor
handlings- og do. regnskabsprotokoller 1735-1831, synsprotokoller for
embedsjorder 1879-1914 og div. sager 1802-77. Arkivet indeholder des
uden engangsskattekort og ejendomskartotekkort 1949-62, vurderings
fortegnelser fra 10.-12. alm. vurdering og omvurderingslister 1966-68.

Falster

Det falsterske domænegods med Fejø birk.
Arkivet indeholder ridefogdens (Nykøbing slots) skifteprotokoller
1689-1718 og protokoller vedr. fæstere, lejermål og sagefald 1685-1709.
Falsters rytterdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. krigsjordebog 1721, sessionsprotokoller 173040, fæstespecifikationsprotokoller 1726-39 og skifteprotokoller 1718-41.
Nykøbing F. rytterdistrikt 1741-66.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1751-66, fæstespecifikations
protokol 1751-63, skifteprotokoller 1741-66 og overformynderiprotokol
1747-50.
Inspektøren fo r Valse by.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1799-1819.
Kongens gods på Fejø, Femø, Askø og Vejrø.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1744-66.
Nykøbing F. amtstue.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1823-60, journaler 1753-1874, kopi
bøger for de falsterske godser 1791-1854, journaler over breve vedr. gods
administrationen 1811-72, indkomne breve 1766-1866, jordebøger, ma
trikler og hartkornsspecifikationer 1767-1871, hovedbøger for amtstue
distriktet 1789-1918, do. for det kgl. gods 1775-1854, do. for fæstegodset
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1825-44, div. regnskaber og beregninger af skatter og afgifter for amtstue
distriktet 1788-1876, do. for det kgl. gods 1797-1864, div. dokumenter
vedr. godsadministrationen 1741-1874 (herunder sager vedr. Gåbense
færgegård 1741-1862) samt sager vedr. salg af Gåbense færgegård og
statens kirker 1868-72.
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TOLDARKIVER

S iden 1797 førtes det nærmere tilsyn med de lokale toldsteder af såkaldte
overkontrollører, senere kaldet overtoldinspektører. 1 1849 var der 3 så
danne embedsmænd, henholdsvis for Nørrejylland, Fyns stift og Sjæl
lands og Lolland-Falsters stifter. Københavns toldkammer havde fra
gammel tid sin særlige forvaltning, der lededes af 3 told- og konsumtionsinspektører. I henhold til kgl. res. 25/5 1848 henlagdes overtoldopsynet
ved Københavns, Dragørs og Vedbæks toldsteder under en overtoldinspektør, og betegnelsen Københavns toldkammer erstattedes med overtoldinspektoratet for København med Dragør og Vedbæk.
11. marts 1851 gennemførtes en ny lov om toldvæsenets lønning, og i
henhold til denne lov oprettedes ved siden af overtoldinspektoratet for
København også et overtoldinspektorat for Østifterne og for Nørrejyl
land.
Der er modtaget afleveringer fra de to under landsarkivet hørende
overtoldinspektorater samt fra en række lokale toldsteder. Der foreligger
endnu ingen registraturer over de modtagne toldarkiver, og benyttere af
dette materiale henvises til at anvende de modtagne summariske afleve ringsdesignationer. Om indholdet af de modtagne arkiver skal gives føl
gende summariske oplysninger:

Overtoldinspektorater

Københavns overtoldinspektorat (Københavns toldkammer).
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1715-1862, journaler 1798-1864,
journalsager 1715-1862, div. sager ca. 1777-1863 samt karantænesager,
incl. kopibøger og journaler ca. 1804-66. I 1976 er modtaget en ny stor
aflevering omfattende journaler og kopibøger 1863-1967, gruppeordnede
journalsager 1863-1970, udgåede personalesager samt en mindre gruppe
div. sager, incl. Københavns karantænekommission.
Overtoldinspektoratet fo r Østifterne.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1844-1921, journaler 1844-1964
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med registre 1921-37, journal for Fyns overtoldinspektør 1847-52, journa
ler over anholdelser 1866-94, journalsager 1901-61, div. sager ca. 18901962, herunder div. personaleakter, sager vedr. toldkammerbygninger,
både- og færgeruter samt afgifts- og klareringforhold. Endvidere indehol
der arkivet en samling skibsbemandingslister fra ca. 1949-63 (alfabetisk
fortegnelse over fartøjerne findes i afleveringsdesignationen).

Lokale toldembeder

I den efterfølgende summariske oversigt gengives de omtrentlige yderår
for de forskellige afleveringers dækningsperioder.

Sjælland
Frederikssund toldkammer. 1837-1966.
Helsingør toldkammer. 1731-1962.
Hillerød toldkammer. 1780-1929.
Holbæk toldkammer. 1790-1926.
Kalundborg toldkammer. 1701-1940.
Korsør toldkammer. 1778-1939.
Nykøbing S. toldkammer. 1779- 1967.
Præstø toldkammer. 1779-1960.
Roskilde toldkammer. 1778-1933.

Samsø og Møn
Samsø toldkammer. 1797-1968.
Stege toldkammer. 1774-1928.
Lolland-Falster
Maribo-Bandholm toldkammer. 1800-1910.
Nykøbing F. toldkammer. 1775-1926.
Sakskøbing toldkammer. 1779-1964.
Vejerboden i Urne (Horslunde sogn), 1916-20.
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Bornholm
Toldinspektoratet fo r Bornholm. 1711-1930.
Allinge toldkammer. 1840-1967.
Gudhjem toldkontrol. 1841-1927.
Hasle toldkammer. 1841-1930.
Neksø toldkammer. 1820-90.
Rønne toldkammer. 1711-1930.
Svaneke toldkontrol. 1841-1919.
Christiansø toldsted. 1830-58.

UDSKRIVNINGSKREDSENES ARKIVER

Ved lov af 6/ 3 1869 inddeltes landet i 6 udskrivningskredse, der for fremti
den skulle foretage udskrivning af værnepligtigt mandskab og føre kon
trol med dette mandskab, sålænge det stod i lægdsrullerne. Lederen af en
udskrivningskreds kaldtes udskrivningschefen, og han var som regel en
højtstående officer. Udskrivningskredsenes arkiver afleveres til landsarki
verne og indeholder det mest fuldstændige eksemplar af foreliggende
rullemateriale. I retsbetjentarkiver og i amtstuearkiver kan findes spredte
lægdsruller.
I 1965 udgav landsarkivet skriftet: Lægdsruller ca. 1838-1930 afleveret
af 1. og 2. udskrivningskreds. Som indledning til dette skrift er givet en
detaljeret redegørelse for lægdsrullerne og deres tilblivelse i perioden
1788-1914. Der redegøres også for lægdsvæsenets administrative opbyg
ning i perioden før udskrivningskredsenes etablering i 1869. Det pågæl
dende skrift indeholder desuden en detaljeret oversigt over det modtagne
rullemateriale fra 1. og 2. udskrivningskreds, (i det følgende citeret:
Lægdsruller 1830-1930).
Under landsarkivet hører følgende udskrivningskredse: 1. udskriv
ningskreds omfattende København samt Københavns og Frederiksborg
amter, 2. udskrivningskreds omfattende Holbæk, Sorø, Præstø og Mari
bo amter, medens Bornholm udgør 6. udskrivningskreds. Fra de enkelte
udskrivningskredse er modtaget flg. materiale:
1. udskrivningskreds, se Lægdsruller 1830-1930 s. 40-71.
Foruden de på s. 40-71 registrerede arkivalier har landsarkivet modta
get bevarede lægdsruller m.m. i protokolform indtil 1956 omfattende fød
te indtil 1938. Desuden er modtaget en stor samling omskrevne lægdsrullekort, der dækker lægdsrullenumrene 281-1060 til 671-25789. Hertil hø
rer et stort navneregister (ligeledes på kort), der dækker perioden 194256. Endelig er modtaget forhandlingsprotokoller indtil 1961.
2. udskrivningskreds, se Lægdsruller 1830-1930 s. 72-96.
Det modtagne arkivmateriale dækker perioden 1832-1930.
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6. udskrivningskreds.
Arkivet, der endnu ikke er registreret, indeholder bl.a. land- og søruller
1862-1911, skibsbemandingslister 1952-62, mønstringsprotokoller 192657 samt kopibøger og journaler ca. 1869-1956.

FORHYRINGSKONTORERNES ARKIVER

Siden 1695 var der til Københavns skipperlav knyttet en såkaldt waterskout, hvis opgave det var at føre kontrol med forhyringen af søfolk.
Instrukser for waterskouten er udarbejdet 21/12 1695 og 30/6 1752. I
henhold til lov af 12/5 1871 om forhyring af søfolk m.m. overgik waterskoutens forretninger til mønstringskontoret i København, der lededes
af en mønstringsbestyrer.
Fra 1816-71 eksisterede desuden en waterskout i Helsingør med samme
forretningsområde som den københavnske waterskout. Udenfor Køben
havn og Helsingør varetoges mønstringsforretningerne af de stedlige told
myndigheder, og sammen med de afleverede toldarkivalier er også i visse
tilfælde modtaget skibsbemandingslister, se fx. under overtoldinspektoratet for Østifterne. Foruden dette materiale opbevarer landsarkivet mod
tagne arkivalier fra flg. forhyringskontorer:
Waterskouten i København.
Det uregistrerede arkiv indeholder bl.a. waterskoutprotokoller 17461859 med visse lakuner, forhyringsprotokoller 1859-71 og kvitteringsbø
ger 1860-67.
Mønstringskontoret i København.
Det uregistrerede arkiv indeholder bl.a. skibsbemandingslister 1871,
1880, 1890, 1900, 1910, 1914-18, 1920, 1930 og 1939-63. Endvidere er
modtaget annotationsruller m. registre 1869-1945 samt skipperjournaler
1869-1924.
Waterskouten i Helsingør.
Over arkivet er udarbejdet en seddelregistratur, der findes på læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a waterskoutprotokoller 1816-71.

BYGNINGSINSPEKTORATS ARKIVER M.M.

I henhold til kgl. res. 31 / 12 1849 omorganiseredes statens civile bygnings
væsen, og under et nyoprettet bygningsinspektorat udnævntes 5 såkaldte
kgl. bygningsinspektører, som på det lokale plan førte tilsyn med statens
bygninger og forestod udførelsen af forefaldende byggearbejder. Under
hver bygningsinspektør henlagdes enten et nærmere bestemt antal kgl.
bygninger eller bygninger indenfor et nærmere bestemt område. Der er
gennem tiderne foretaget visse omlægninger af bygninger mellem de for
skellige bygningsinspektører, ligesom antallet af bygningsinspektorater
har varieret, men den i 1849 indførte ordning med et antal kgl. bygningsin
spektører er fortsat indtil nutiden.
1 1974 har landsarkivet udsendt skriftet: Kgl. bygningsinspektoratsarki
ver, der dels i en indledning nærmere redegør for administrationen af
statens civile bygningsvæsen 1849-1970 dels indeholder en nyregistrering
af de inspektoratsarkiver, der er afleveret til det sjællandske landsarkiv.
Benyttere af disse arkivalier henvises derfor til at anvende denne publika
tion, der i det følgende citeres: Bygningsinspektoratsarkiver. Selv om der
ikke findes nogen samlet oversigt over hvilke enkeltbygninger, der til
enhver tid har hørt under de forskellige inspektorater, giver registraturen
dog en række nyttige oplysninger.
Som tillæg til registraturerne over bygningsinspektoratsarkiverne har
man endvidere i samme publikation offentliggjort registraturer over ar
kivalier modtaget fra forskellige palæ- og slotsforvaltninger, se nedenfor.
Om de enkelte modtagne arkiver skal følgende oplysninger gives:
Inspektorat A, se Bygningsinspektoratsarkiver s. 1-13.
Arkivet dækker perioden 1856 til ca. 1958. Der er en beklagelig lakune i
arkivet fra ca. 1923-50. De enkelte sager skal i vid udstrækning fremledes
ved anvendelse af journaler og ekspeditionsbøger.
Inspektorat B, se Bygningsinspektoratsarkiver s. 14-35.
Arkivet dækker perioden 1864 til ca. 1958. Sagerne i dette inspektorat
er henlagt efter dossiersystemet. Som tillæg findes sager vedr. Frederiks
borg slots genopbygning 1860-65.
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Inspektorat C, se Bygningsinspektoratsarkiver s. 36-74.
Arkivet dækker perioden 1875 til ca. 1968. Sagerne i dette inspektorat
er henlagt efter dossiersystemet. I 1976 er modtaget en efteraflevering fra
årene 1960-75, der vedrører følgende bygninger: Det gule palæ, Christi
ansborg slot, herunder slotskirken, Charlottenlund slot, Sorgenfri slot,
Frederiksberg have og Søndermarken, Proviantgården og kontorbygnin
gerne ved rigsarkivet.
Det særlige bygningsinspektorat (Peter Koch) 1958-66, se Bygningsin
spektoratsarkiver s. VIII.
Arkivet dækker perioden 1958-75 og vedrører følgende bygninger:
Amalienborg, Bernstorff, jagtslottet Eremitagen, Fredensborg, Frede
riksborg, Kronborg og Marienborg.
Amalienborg palæforvaltning, se Bygningsinspektoratsarkiver s. 75-78.
Arkivet indeholder et mindre antal indgåede skrivelser tilbage til 1774,
men hovedmængden af de modtagne arkivalier (journaler, kopibøger,
indkomne sager, inventarier og regnskaber) stammer fra årene ca. 18501961.
Christiansborg slotsforvaltning, se Bygningsinspektoratsarkiver s. 79-80.
Arkivet er ikke særlig omfattende og dækker perioden 1846-1923.
Frederiksberg slotsforvaltning, se Bygningsinspektoratsarkiver s. 81-82.
Arkivet er ikke særlig omfattende og dækker perioden 1778-1868. Ar
kivet indeholder bl.a. inventarieprotokoller 1778-1850.
Fredensborg slotsforvaltning.
Arkivet er modtaget i 1976 og er under registrering. Der er afleveret
arkivalier fra ca. 1750-1945.

BRANDFORSIKRINGSARKIVALIER

København var det første sted indenfor riget, hvor man fik organiseret en
egentlig brandforsikring. I 1731 oprettedes det gensidige brandforsik
ringsselskab »Kjøbenhavns Brandforsikring«, se nærmere nedenfor. Ved
en anordning af 13/1 1761 oprettedes en offentlig administreret brandkas
se for købstadsejendomme, og under visse betingelser kunne ejere af
landbrugsejendomme ligeledes forsikre deres ejendomme i denne kasse.
29/1 1792 udstedtes endelig en anordning om en særlig brandforsikrings
ordning for landdistrikterne, hvorefter landbygningers forsikring helt
udskiltes af købstædernes. 1 den af landsarkivet udgivne »Foreløbige
arkivregistratur« vedr. »Brandforsikringsarkivalier for købstæder og
landbygninger indtil ca. 1872«, der udsendtes i 1967, findes til indledning
en redegørelse for opbygningen af en brandforsikringsordning i by og på
land indtil 1872, da staten frigjorde sig fra administrationen af brandfor
sikringen. Alle benyttere af brandforsikringsarkivalier anbefales at gøre
sig bekendt med denne publikation, der desuden giver fornøden vejled
ning til, hvorledes man kan finde den eller de brandtaksationer, som man
er interesseret i at stifte bekendtskab med.

Københavns brandforsikring

Københavns brand i 1728 medførte, at der i henhold til anordning af 26/1
1731 oprettedes et gensidigt brandforsikringsselskab under navnet Kjø
benhavns brandforsikring, hvori københavnske borgere kunne forsikre
deres ejendomme. Selskabets område var indtil 1889 begrænset til ejen
domme inden for voldene. 1 1889 udstraktes virksomheden også til forstæ
derne. I den ældste tid var der ingen forsikringspligt, men en sådan ind
førtes i 1795, men ophævedes atter i 1868.
Kort efter landsarkivets oprettelse modtog man selskabets ældste arkiv
omfattende såvel korrespondance- som regnskabssager foruden de ældste
brandtaksationer. Ved flere lejligheder er modtaget supplerende afleverin
ger, senesti 1972. Bortset fra brandtaksationerne henligger arkivet endnu i
den tilstand, hvori det er modtaget. 1 afleveringssagen findes en »Katalog
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over Københavns Brandforsikrings Arkiv 1731-1883«, der kan rekvireres
til brug på læsesalen. Over de senere afleveringer foreligger ret summari
ske afleveringsdesignationer.
De til forskellig tid modtagne brandtaksationer er efter den sidste afle
vering blevet ordnet i en stor samling, henlagt på matr. nr. og kvarter og
anbragt i moderne arkivæsker. Interesserede benyttere har hermed fået
nem adgang til et betydningsfuldt bygningshistorisk materiale.

Købstædernes almindelige brandforsikring

En almindelig brandforsikring for købstadsbygninger indførtes i henhold
til kgl. anordning af 13/1 1761. Alle købstadsbygninger skulle forsikres i
en almindelig offentlig administreret brandkasse for købstæderne. Alle
eksisterende bygninger skulle straks takseres, og endvidere skulle der
finde en omvurdering sted hvert 10. år. Der åbnedes endvidere mulighed
for, at visse landbygninger kunne forsikres i denne brandkasse.
20/2 1792 gennemførtes en nyordning af købstædernes almindelige
brandkasse, idet der gennemførtes nye regler for vurdering og taksering af
købstadsejendomme. Den vigtigste ændring var imidlertid, at kassen for
fremtiden uelukkende optog interessenter fra købstæderne. Landbygnin
ger kunne ikke længere forsikres gennem denne kasse.
Indtil 1875 var der forsikringstvang for alle købstadsejendomme, og det
var den enkelte købstadskommune, der havde ansvaret for, at de påbudte
taksationer fandt sted. Ved lov af 14. maj 1870, jfr. bekendtgørelse af 9.
april 1872, fik foreningen selvstyre, dog under et vist offentligt tilsyn.
Foreningen beskikkede lokale branddirektører, der for fremtiden varetog
de stedlige taksationer. Branddirektørerne modtog en del af det arkivma
teriale, som hidtil havde været opbevaret i rådstuearkivet, og førte disse
protokoller videre.
I den af landsarkivet udgivne publikation fra 1967 »Brandforsikringsar
kivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872« findes i indled
ningen en kort oversigt over brandforsikringsvæsenets udvikling i køb
stæderne samt på side 2-8 en oversigt over det afleverede arkivmateriale,
der findes dels i stiftsamtsarkiverne dels i rådstuearkiverne. 1 denne over
sigt har man endvidere noteret eventuelt da modtagne nyere brandtaksa
tions- og forsikringsprotokoller. Siden publikationen udkom, har lands
arkivet modtaget adskillige protokoller fra de stedlige branddirektorater,
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og i efterfølgende oversigt givesen pr. 30/6 1976 ajour-ført redegørelse for
det nyeste materiale, som nu befinder sig i landsarkivet. En fuldstændig
seddelregistratur findes på læsesalen. Den indeholder også en redegørelse
for andet modtaget materiale end de nedenfor omtalte taksations- og
forsikringsprotokoller.
Allinge-Sandvig branddirektorat
Taksationsprotokol 1867-78, forsikringsprotokol 1867-1900.
Frederikssund branddirektorat
Taksationsprotokoller 1878-1935, forsikringsprotokoller ca. 1870-1942.
Frederiksværk branddirektorat
Taksationsprotokol 1907-35, forsikringsprotokoller ca. 1907-46.
Flasle branddirektorat
Taksationsprotokoller 1883-1935, forsikringsprotokoller 1867-1943.
Helsingør branddirektorat
Taksationsprotokoller 1873-1935, forsikringsprotokoller 1867-1939.
Hillerød branddirektorat
Taksationsprotokoller 1875-1935, forsikringsprotokoller 1867-1943.
Kalundborg branddirektorat
Taksationsprotokoller 1867-1935, forsikringsprotokoller m. registre
1867-1940.
Køge branddirektorat
Taksationsprotokoller 1867-1935.
Maribo branddirektorat
Taksationsprotokoller 1895-1935, forsikringsprotokoller ca. 1867-1947.
Nakskov branddirektorat
Taksationsprotokoller 1884-1935, forsikringsprotokoller 1867-1950.
Neksø branddirektorat
Taksationsprotokoller 1884-1935.
Nykøbing Falster branddirektorat
Taksationsprotokoller 1900-09, 1916-35, forsikringsprotokoller ca. 18671936.
Nykøbing Sjælland branddirektorat
Taksationsprotokoller 1898-1935, forsikringsprotokol 1881-1927.
Nysted branddirektorat
Taksationsprotokoller 1913-35, forsikringsprotokol ca. 1876-1960.
Næstved branddirektorat
Taksationsprotokoller 1901-27, 1931-35, forsikringsprotokoller ca. 18671943.
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Præstø branddirektorat
Taksationsprotokoller 1874-1935, forsikringsprotokoller ca. 1867-1936.
Ringsted branddirektorat
Taksationsprotokoller 1894-1935.
Roskilde branddirektorat
Taksationsprotokoller 1888-95, 1902-35.
Rønne branddirektorat
Taksationsprotokoller 1915-35.
Sakskøbing branddirektorat
Taksationsprotokol 1923-35.
Slagelse branddirektorat
Takseringsprotokoller 1875-1935, forsikringsprotokoller ca. 1867-1938.
Sorø branddirektorat
Taksationsprotokoller 1889-1935, forsikringsprotokoller ca. 1867-1920.
Stege branddirektorat
Taksationsprotokoller 1867-1935, forsikringsprotokol ca. 1867-1936.
Store Heddinge branddirektorat
Taksationsprotokoller 1894-1935, forsikringsprotokol ca. 1900-42.
Stubbekøbing branddirektorat
Taksationsprotokoller 1885-1935, forsikringsprotokoller ca. 1867-1951.
Vordingborg branddirektorat
Taksationsprotokoller 1867-1935, forsikringsprotokoller 1867-1939.
Åkirkeby branddirektorat
Taksationsprotokoller 1881-1935, forsikringsprotokol 1867-1939.

I.andbygningernes almindelige brandforsikring

Ved anordning af 29/ 2 1792 oprettedes en gensidig forsikringsforening for
landdistrikterne. Der herskede ingen forsikringstvang, men faktisk lod de
fleste landbrugere deres bygninger forsikre i den nye forening, der indtil
1872 var under offentlig administration (justitsministeriet). I henhold til
lov af 23/4 1870,der trådteikraft 1.april 1872, fik institutionen selvstyre,
men dog under fortsat tilsyn af justitsministeriet.
Ved frd. af 26/5 1800 inddeltes landet i distrikter, der til at begynde med
faldt sammen med amterne, men senere i vid udstrækning blev opdelt i
mindre distrikter. I hvert distrikt ansattes en branddirektør, der bistået af
særlige lokale taksationsmænd foretog de fornødne vurderinger. Fra 1857
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ansattes særlige sognetaksationsmænd, der førte egne protokoller under
tilsyn af branddirektørerne. Også efter 1872 videreførtes systemet med
lokale branddirektører, der nu blev ansat ikke af amtmanden, men af det
nye private selskab. Taksationsmaterialet blev fra nu af udarbejdet i to
eksemplarer, hvoraf det ene forblev hos branddirektørerne, medens det
andet afleveredes til hovedkontoret, hvorfra det senere er afleveret til
erhvervsarkivet i Århus, medens landsarkivet har modtaget en del af det
materiale, som de stedlige branddirektører lå inde med. I den ovenfor
citerede publikation, som landsarkivet udsendte i 1967 om brandforsik
ringsarkivalierne, findes der i indledningen en redegørelse for oprettelsen
af Landbygningernes almindelige Brandforsikring, ligesom der på s. 10100 er optrykt en fuldstændig registratur over bevaret brandforsikrings
materiale vedr. landbygninger i tiden indtil ca. 1872. Det må anbefales
alle, der ønsker at anvende brandtaksationsmateriale vedr. landbygnin
ger, at benytte denne meget udførlige redegørelse. Det vil endvidere frem
gå af denne registratur, at der til en række protokoller er udarbejdet nav
neregistre.
Østifternes brandforsikring
I 1889 stiftedes i København et privat brandforsikringsselskab, bygget på
gensidighed, der fik navnet Østifternes Brandforsikring. Foreningens om
råde var Østifternes landdistrikter samt Frederiksberg, de københavnske
forstæder og omegnskommuner. Foreningen udstrakte ligeledes sin virk
somhed til enkelte købstæder. Også indenfor denne forening foretoges
vurderingerne af lokale branddirektører. De enkelte amter blev opdelt i et
større eller mindre antal distrikter, der lededes af hver sin branddirektør. I
1966 henstillede Østifternes Brandforsikring til sine lokale medarbejdere,
at man tog initiativ til at indsende de gamle vurderingsprotokoller til
henholdvis landsarkivet på Jagtvejen og landsarkivet i Odense. Siden
1966 har landarkivet modtaget et betydeligt antal vurderingsprotokoller,
som man har stillet op efter distrikter. En endelig registratur over det
modtagne materiale er endnu ikke udarbejdet. I afleveringssagen ligger
trykte fortegnelser over det enkelte amts forskellige vurderingsdistrikter,
hvoraf det fremgår, hvilke kommuner der var henført til det enkelte di
strikt. Der findes fortegnelser fra 1923 og 1962.
Foruden vurderingsprotokollerne er modtaget diverse forhandlings- og
forsikringsprotokoller samt policer. Da vurderingsprotokollerne formo
dentlig har størst historisk interesse, optages i det følgende en summarisk
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oversigt over modtagne vurderingsprotokoller pr. 1/7 1976, ordnet amtsog distriktsvis.

Københavns amt
3. distrikt.
4. distrikt.
6. distrikt.
8. distrikt.

Gadstrup og Syv 1941-49, Syv 1944-55 ogDåstrup 1944-55.
Kirke Skensved og Jersie 1890-1906.
Gevninge 1917-55, Kirke Hvalsø 1930-55, Saaby 1947-55.
Kirke Hyllinge 1917-19, Kirke Hyllinge, Lyndby og Rye
1919-55.
9. distrikt. Vor Frue sogn 1890-1954.
13. distrikt. Hvedstrup 1917-55, Tåstrup 1907-19, Høje Tåstrup og Tå
strup Nykirke 1919-55.
14.
distrikt.Ballerup 1891-1955, Ledøje 1921-55.
15. distrikt. Kirkerup 1890-1955.
16. distrikt: Udenbys Klædebo kvarter 1934-56.
17. distrikt. Brønshøj 1895-1955, Gladsaxe 1899-1955.
19. distrikt. Avedøre 1901-55, Brøndbyerne 1898-1955, Glostrup 18981955.
22. distrikt, (tidligere 16) København, Valby, Hvidovre 1900-02, Køben
havn, Frederiksberg, Valby, Hvidovre 1902-43.
23. distrikt. Sundbyerne 1902-11, Sundbyerne, Kastrup, St. Magleby og
Tårnby 1907-55.
Frederiksborg amt
1. distrikt. Asminderød 1900-61, Grønholt, Karlebo 1894-1955, Tikøb
1908-19 (vedr. Tikøb se også 12. og 13. distrikt).
2. distrikt. Esbønderup 1931-55, Gilleleje 1926-55, Søborg 1921-55.
3. distrikt. Græsted 1920-55, Helsinge 1903-55.
4. distrikt. Alsønderup 1916-56, Annisse og Ramløse 1890-1917, Tjære
by 1923-56.
5. distrikt. Frederiksværk og Vinderød 1899-1902, Frederiksværk 194554, Kregme 1952-55, Melby 1935-55, Torup 1952-55, Vinde
rød 1929-53.
6. distrikt. Sigerslevvester m.fl. 1890-1955.
7. distrikt. Slangerup 1932-55, Slangerup landsogn 1916-19, Snostrup
1891-1955, Oppe- og Udesundby 1908-55.
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10. distrikt.
11. distrikt.
12. distrikt.
13. distrikt.
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Krogstrup og Kyndby 1919-35, Krogstrup 1935-54.
Gerlev og Dråby 1917-55.
Hornbæk og Hellebæk 1947-54, Tikøb 1939-55.
Egebæksvang 1944-54, Hornbæk og Hellebæk 1922-47, Ti
køb 1919-44.

Holbæk amt
2. distrikt. Tåstrup 1941-54.
3. distrikt. Ondløse 1891-1954, Nørre Jernløse 1893-1919, Nørre Jern
løse og Sostrup 1916-55.
4. distrikt. Gislinge og Hagested 1925-55, Mårsø 1921-54, Tudse 191638, Udby 1890-1955.
5. distrikt. Hørve og Vallekilde 1901-55, Kundby 1921-55, Hjembæk
1891-1930, Svinninge 1923-55.
7. distrikt. Følleslev 1919-39, Jyderup 1923-28, Særslev 1891-1934.
8. distrikt. Avnsø 1915-53.
10. distrikt. Udby 1934-55, Viskinge 1951-54.
11. distrikt. Asnæs 1916-55, Fårevejle 1931-55.
12. distrikt. Vig 1941-55, Vig og Asmindrup 1891-1920.
13. distrikt. Højby 1925-55.
14. distrikt. Egebjærg 1908-55.
15. distrikt. Tersløse 1891-1903 og 1915-55, Ruds Vedby 1901-32, Stenlil
le 1955, Niløse 1918-51.
17. distrikt. Finderup 1932-55.

Sorø amt
2. distrikt. Benløse 1923-51, Ringsted landsogn 1925-55.
2.-3. distrikt.Nordrupøster 1938-55, Sneslev 1914-55.
3. distrikt. Farringløse 1907-54, Nordrup 1912-37.
4. distrikt. Terslev 1890-1932, Ørslev 1920-41, Frerslev, Terslev og Ørs
lev 1913-43.
5. distrikt. Haslev 1899-1948, Øde Førslev 1908-20, Testrup 1918-20 og
1931-43, Skulderløse og Testrup 1920-31, Førslev 1920-40,
Førslev og Testrup 1894-1902 samt Bråby, Førslev, Haslev
og Testrup 1919-40.
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6. distrikt. Bringstrup 1944-52, Høm 1950-54, Sigersted 1930-41, Vetterslev 1891-1955.
8. distrikt. Gyrstinge 1920-55.
12. distrikt. Hejninge 1919-53.
13. distrikt. Vemmelev og Hemmeshøj 1922-51 og 1953-55, Tårnborg,
Vemmelev og Hemmeshøj 1933-55, Vemmelev og Tårnborg
1954-55.
16. distrikt. Tystrup og Haldagerlille 1939-52.
19. distrikt. Bjerge og Ørslev 1949-55, Venslev 1917-42.
20. distrikt. Egeslevmagle og Skælskør 1928-55, Tjæreby og Magleby
1927-52, Tjæreby 1952-55.
21. distrikt. Hyllested 1918-55, Hårslev 1933-54.
22. distrikt. Boeslunde 1926-55.
23. distrikt. Fårdrup 1907-54.
Præstø amt
2. distrikt. Beldringe 1890-1944, Skibbinge og Præstø landsogn 190617, Skibbinge 1917-43.
3. distrikt. Kalvehave 1890-1912.
8. distrikt. Fakse 1908-20 og 1940-55.
9. distrikt. Karise 1915-55.
10. distrikt. St. Tårnby og Vallø 1921-31 og 1955-57, Hårlev, Himlingøje
og Enderslev 1944-55.
11. distrikt. Havnslev 1918-55, Højerup 1949-54, Lyderslev 1931-50, Lil
le Heddinge 1924-59.
14. distrikt. Dalby 1890-1955.
18. distrikt. Toxværd 1938-55.
19. distrikt. Herlufmagle 1924-55.
20. distrikt. Glumsø og Bavelse 1917-55.
22. distrikt. Damsholte og Stege landsogn 1912-41.
23. distrikt. Borre 1944-49.
24. distrikt. Keldby og Elmelunde 1900-18, Elmelunde 1914-39.

Bornholms amt
Fra dette am t er kun modtaget vurderingsprotokoller fra følgende sogne:
Gudhjem og Østerlars 1908-19, Povlsker 1913-22 og Åker 1906-55.
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Maribo amt
2. distrikt.
3. distrikt.
4. distrikt.
6. distrikt.
7. distrikt.
8. distrikt.
9. distrikt.
10. distrikt.

Nr. Vedby 1915-55.
Gundslev 1917-44.
Nørre Kirkeby 1904-44.
Idestrup 1947-55, Væggerløse 1936-55.
Nr. Ørslev 1948-54, Åstrup 1910-54.
Birket 1928^40, Stokkemarke 1912-55.
Sandby 1910-55.
Arninge 1899-1939, Dannemare 1914-44, Kappel 1900-08,
Vestenskov 1906^14.
11. distrikt. Herredskirke og LI. Løjtofte 1900-55, Horslunde 1924-55,
Nordlunde 1904-54, Utterslev 1926-55.
13. distrikt. Gurreby 1916-55, Nakskov 1914-28.
15. distrikt. Errindlev og Olstrup 1910-55, Holeby 1919-55, Torslunde
1926-55 og Vester Ulslev 1931-55.
17. distrikt. Nysted landsogn 1899-1955.
18. distrikt. Tårs m.fl. sogne 1946-47, Sakskøbing landsogn 1950-55.
19. distrikt. Askø og Femø 1899-1954, Femø 1928-54.
20. distrikt. Fejø 1899-1954.

EMBEDSLÆGEARKIVER

Fra slutningen af 1700-tallet var landet inddelt i land-eller stiftfysikater,
og disse var atter opdelt i et større eller mindre antal lægedistrikter under
tilsyn af en distriktslæge. Ved lov af 21/4 1914 omordnedes embedslæge væsenet. Landet inddeltes i amtslægekredse, der atter opdeltes i et antal
kredse under tilsyn af en kredslæge. Nyordningen trådte i kraft 6/2 1915.
Ved kgl. anordninger af 15/5 og 18/7 1926 foretoges visse sammenlægnin
ger af eksisterende lægekredse.
Ved en ny lov af 13/6 1973 er embedslægevæsenet påny blevet omorga
niseret. Stillingerne som amtslæger og kredslæger vil forsvinde, og der vil
indenfor de nye amtskommuner blive oprettet såkaldte embedslægeinsti
tutioner med en eller flere embedslæger. Af de tidligere eksisterende insti
tutioner opretholdes kun embedet som stadslæge i København.
Der er gennem årene modtaget arkivmateriale fra de forskellige em
bedslæger, og på læsesalen findes seddelregistraturer over dette materiale.
Man kan regne med, at registraturerne er fuldstændige for den ældre
periode (indtil 1915), medens de nyeste afleveringer endnu ikke er registre
ret. Dog sørger man altid for at få registreret afleveringer af jordemoderprotokoller. Med hensyn til denne specielle arkivgruppe er seddelregistra
turerne på læsesalen altid ført å jour. Der er modtaget afleveringer fra
følgende embeder:

Perioden indtil 1914

Sjællands nordre landfysikat. Omfattede Københavns amt med undtagel
se af Køge samt Frederiksborg og Holbæk amter.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1822-53,1872-1915,journaler 18221912, korrespondancesager 1816-1914, udkast til medicinalberetninger
1843-61, vakcinationsprotokoller 1818-65 og obduktionsprotokoller
1896-1912.
A m a g e r læ g e d i s t r i k t .

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger og journaler 1849-1915, indkomne
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skrivelser 1890-1915, medicinalberetninger 1912-14, vakcinationsprotokoller 1871-1915, dødsattester 1876-1914 og div. jordemoderprotokoller
1861- 1922.
Københavns amts søndre lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1844-1915, journaler 1894-1915,
korrespondancesager 1810-1908, medicinalberetninger 1889-1914, vakcinationsprotokoller 1818-1923, dødsattester 1876-1915 og div. jordemo
derprotokoller 1871-1916.
Københavns amts nordre lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger og journaler 1863-1915, journalsa
ger 1873-1915, medicinalberetninger 1876-1915, sager vedr. epidemier
1881-1913, distriktslæge J. G. Ditlevsens sygeprotokoller 1862-78, døds
attester 1876-1915, medicolegale ligsyn 1873-1915, protokol over veneri
ske syge 1910-15 og div. jordemoderprotokoller 1862-1915.
Roskilde lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1809-1915, journal 1897-1915, do.
sager 1837-1914, medicinalbéretninger 1903-15, sager vedr. koleraepide
mien 1850-53, vakcinationsprotokoller 1812-1923, dødsattester 18761915, sygejournaler for Roskilde arresthus 1901-1913 og div. jordemoder
protokoller 1861-1915.
Helsingør stadsfysikat.
Arkivet indeholder bl.a. journal 1831-58, indkomne skrivelser 1841,
vakcinationsprotokoller 1826-72 og div. jordemoderprotokoller 18621917.
Hørsholm lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog ogjournal 1848-88, korrespondance
sager 1826-96, sygejournal for Hørsholm distrikt 1824-37, vakcinations
protokoller 1815-1901, dødsattester 1877-1901 ogjordemoderprotokoller
1862- 1904.
Kronborg lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger ogjournal 1849-1915, korrespon
dancesager 1814-15, obduktions- og attestprotokol 1840-1904, dødsatte
ster 1912-14, vakcinationsprotokoller 1809-1901 og div. jordemoderpro
tokoller 1861-1925.
F r e d e r i k s b o r g læ g e d i s t r i k t .

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1828-79, korrespondancesager
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1862-97, syns- og obduktionsforretninger 1826-1915, dødsattester 18701914, vakcinationsprotokoller 1800-1914 og div. jordem oderprotokoller
1861-1915.

Horns herreds, fra 1902 Frederikssund og Horns herreds lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1849-1915, journaler 1849-1915,
korrespondancesager 1849-1905, sager vedr. epidemiske syge 1824-32,
medicinalberetninger 1902-14, vakcinationsprotokoller 1831-1915, døds
attester 1876-1910 og div. jordemoderprotokoller 1861-1915.
Halsnæs-Frederiksværk lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1849-1914, journaler 1849-1909,
korrespondancesager 1849-98, medicinalberetninger 1889-1914, vakcina
tionsprotokoller 1819-1914, dødsattester 1876-1910, og div. jordemoder
protokoller 1861-1915.
Holbæk lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger og journaler 1849-1915, korrespon
dancesager 1800-65, medicinalberetninger 1856-1903, tuberkuloseanmel
delser 1905-14, vakcinationsprotokoller 1810-1907, dødsattester 18761915 og div. jordemoderprotokoller 1862-1915.
Nykøbing S. lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger ogjournaler 1849-1915, korrespon
dancesager 1859-1914, medicinalberetninger 1875-1914, vakcinationspro
tokoller 1812-1915, dødsattester 1873-1914 og div. jordemoderprotokol
ler 1862-1915.
Kalundborg lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1828-1913, indkomne sager 18481910, vakcinationsprotokoller 1810-1910, dødsattester 1887-1915 og div.
jordemoderprotokoller 1861-1915.
Samsø lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1888-1915, journal 1849-86, korres
pondancesager 1849-1907, medicinalberetninger 1884-91, vakcinations
protokoller 1817-99, dødsattester 1876-1915 og div. jordemoderprotokol
ler 1862-1915.
Sjællands søndre landfysikat. Omfattede Sorø og Præstø amter samt
Køge.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1825-83, medicinalberetninger
1869-82 og indkomne skrivelser 1874-83.
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Sorø lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. embedsbøger 1840-61, kopibøger 1880-1915,
indkomne breve 1849-70, vakcinationsprotokoller 1810-1915, dødsatte
ster 1876-90 og div. jordemoderprotokoller 1862-1915.
Ringsted lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1839-1915, journaler 1849-1915,
indkomne breve 1835-81, medicinalberetninger 1877-81, vakcinations
protokoller 1863-1915, dødsattester 1876-1901 og div. jordemoderproto
koller 1864-1915.
Slagelse lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1852-1916, journaler 1850-1887,
indkomne breve 1853-91, medicinalberetninger 1853-1914, vakcinations
protokoller 1810-1917, dødsattester 1878-1914 og div. jordemoderproto
koller 1862-1916.
Skælskør lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1863-1915, journal 1888-1916, ind
komne skrivelser 1871-99, medicinalberetninger 1887-1914, vakcinations
protokoller 1810-1914, dødsattester 1886-91 og div. jordemoderprotokol
ler 1862-1915.
Korsør lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1849-85, journal 1849-1911, ind
komne breve 1858-82, vakcinationsprotokoller 1817-1902, protokollerfor
dødsattester 1884-1928, dødsattester 1876-1902 og div. jordemoderproto
koller 1862-1921.
Køge lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1884-1912, journal 1849-79, korres
pondancesager 1876-1914, vakcinationsprotokoller 1810-1914, dødsatte
ster 1889-1915 og div. jordemoderprotokoller 1862-1917.
Tryggevælde eller Store Heddinge lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1849-1911, journal 1849-1915, kor
respondancesager 1880-1915, medicinalberetninger 1890-1915, vakcina
tionsprotokoller 1824-1916, dødsattester 1892-1914 og div. jordemoder
protokoller 1870-1920.
P r æ s tø l æ g e d i s t r i k t .

Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1864-92, korrespondancesager 183388, medicinalberetninger 1886-99, sager vedr. patienter på Præstø sygehus
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1866-94, vakcinationsprotokoller 1839-1914, dødsattester 1887-1914 og
div. jordem oderprotokoller 1862-1915.

Næstved lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. journal 1840-87, vakcinationsprotokoller
1810-1905, dødsattester 1902-15 og div. jordemoderprotokoller 18711915.
Vordingborg lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1849-1915, journal 1849-85, vakci
nationsprotokoller 1849-1923, dødsattester 1902-14 og div. jordemoder
protokoller 1883-1915.
Møn lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger ogjournal 1849-86, korrespondan
cesager 1847-94, medicinalberetninger 1839-94, vakcinationsprotokoller
1810-91, dødsattester 1883-1914 og div. jordemoderprotokoller 18761921.
Lolland-Falster stiftfysikat.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1824-1915, journaler 1862-1915,
indkomne breve 1810-1914, medicinalberetninger 1844-99, vakcinations
protokoller 1822-73, obduktionsprotokoller 1853-1917 og kolerasager
1853.
Maribo lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1876-1902, journal 1881-1900, ind
komne skrivelser 1870-1911, medicinalberetninger 1880-1913, tuberkulo
seanmeldelser 1905-14, vakcinationsprotokoller 1879-1911, dødsattester
1883-1914 og div. jordemoderprotokoller 1862-1915.
Nakskov lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1850-94, indkomne breve 1833-68,
dødsattester 1876-1902, vakcinationsprotokoller 1817-86 og div. jorde
moderprotokoller 1862-1920.
Sakskøbing lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger, journaler, indkomne sager, dødsat
tester, vakcinationsprotokoller 1869-1914 og div. jordemoderprotokoller
1869-1915.
F e j ø læ g e d i s t r i k t .

Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1849-82, indkomne skrivelser 1818-
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1914, vakcinationsprotokoller 1831-85, dødsattester 1876-1902 og div.
jordem oderprotokoller 1862-1915.

Nykøbing F. lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1845-1915, journaler 1849-1908,
korrespondancesager 1810-84, medicinalberetninger 1879-82, vakcina
tionsprotokoller 1812-1914, dødsattester 1876-1902 og div. jordemoder
protokoller 1862-1921.
Stubbekøbing lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger og journaler 1849-1915, vakcina
tionsprotokoller 1813-1914, dødsattester 1876-1914 og div. jordemoder
protokoller 1862-1916.
Bornholm fysikat.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1849-1915, korrespondancesager
1805-1915, sager vedr. koppeepidemien 1881, medicinalberetninger 188295 og vakcinationsprotokoller 1810-70.
Bornholms sydvestre lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. vakcinationsprotokoller 1810-1915 og div.
jordemoderprotokoller 1861-1920.
Bornholms nordøstre lægedistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1865-95, korrespondancesager 186482, vakcinationsprotokoller 1810-1915, dødsattester 1876-1902 og div.
jordemoderprotokoller 1861-1925.

Perioden efter 1914

Stadslægen i København.
Arkivet indholder bl.a. jordemoderprotokoller 1862-1938.
Københavns amtslægekreds.
Ingen arkivalier modtaget.
Stadslægen på Frederiksberg.
Arkivet indeholder bl.a. vakcinationsprotokoller 1896-1901 og 1910-66
samt jordemoderprotokoller 1889-1967.
K ø b e n h a v n s a m s n o r d r e læ g e k re d s.

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1915-45, journaler 1915-39, do.
sager 1915-32, dagbøger over embedsforretninger 1915-38, medicinalbe-
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retninger 1915-45, vakcinationsprotokoller 1915-46, medicolegale ligsyn
1915-38, materiale vedr. venerisk syge 1915-49, dødsattester 1915-19 og
div. jordem oderprotokoller 1913-65.

Københavns amts søndre lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. indkomne skrivelser 1915-37, medicinalberet
ninger 191547, vakcinationsprotokoller 191543, sager vedr. fabriktilsy
net 1927-33, dødsattester 1915-19 og div. jordemoderprotokoller 1915-69.
Københavns amts vestre lægekreds.
Arkivet indeholder jordemoderprotokoller 1954-68.
Roskilde lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog 1915-26, journaler 1915-36, indkomne
skrivelser 191545, medicinalberetninger 1921-38, indberetninger vedr.
det kommunale boligtilsyn 1940-46, vakcinationsprotokoller 1915-55,
dødsattester 1915-19, ligsynsprotokoller 191640 og div. jordemoderpro
tokoller 1915-72.
Køge lægekreds.
Arkivet indeholder div. jordemoderprotokoller 1935-65.
Frederiksborg amtslægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. journaler og korrespondancesager 191547,
anmeldelser af dødfødte 1915 og medicinalberetning 1916.
Frederiksborg lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. div. jordemoderprotokoller 1915-61.
Kronborg lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. div. jordemoderprotokoller 1916-65.
Jægerspris lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1915-27, journaler 1915-26, korres
pondancesager 192049, medicinalberetninger 1916-59, protokol over ve
neriske patienter 191545, vakcinationsprotokoller 1915-57 og div. jorde
moderprotokoller 1915-65.
Holbæk amtslægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopi bøger 1915-35, journaler 1915-34, dagbog
1921-38, eftersynsprotokol 1915-22, tilsynssager 191540 og medicinalbe
retninger 1933-39.
H o l b æ k læ g e k r e d s .

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1915-36, journaler 1915-30, tuber-
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kuloseanmeldelser 1915-23, protokoller m.m. vedr. veneriske patienter
1921-50, vakcinationsprotokoller 1920-48, dødsattester 1918-19 og div.
jordem oderprotokoller 1905-64.

Kalundborg lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1916-40, korrespondancesager
1915-66, medicinalberetninger 1911-67, vakcinationsprotokoller 1931-54,
dødsattester 1915-19 og div. jordemoderprotokoller 1915-67.
Ods herreds lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1915-22, journal 1915, indkomne
breve 1916-41, dagbog 1915-21, medicinalberetninger 1915-40, vakcina
tionsprotokoller 1915-49, dødsattester 1915-17 og div. jordemoderproto
koller 1915-55.
Samsø lægekreds.
Arkivet ineholder bl.a. korrespondancesager 1922-26, dødsattester
1915-19 og div. jordemoderprotokoller 1915-66.
Sorø amtslægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. protokoller over ind- og udgående sager vedr.
amtslægeembedet 1915-26, kopi bøger vedr. både amtslæge- og kredslæge
embedet i Sorø 1915-26 og visitatsprotokol 1915-26.
Sorø lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. visitatsprotokol 1915-26, vakcinationsproto
koller 1915-70 og div. jordemoderprotokoller 1926-70.
Ringsted lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1915-24, journaler 1915-26, vakci
nationsprotokoller 1915-29 og div. jordemoderprotokoller 1915-1926.
Slagelse lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1931-52 ogdo. sager 1939-51, medici
nalberetninger 1924-57, protokoller over veneriske patienter 1918-47 med
tilhørende registre 1921-28, vakcinationsprotokoller 1915-59 og div. jor
demoderprotokoller 1915-69.
Korsør lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. medicinalberetninger 1928-30, vakcinations
protokoller 1915-30 og div. jordemoderprotokoller 1915-36.
H e r l u f s h o l m læ g e k r e d s .

Arkivet indeholder bl.a. journal 1915-31, dagbog 1915-42, tuberkulose-
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protokol 1937-53, vakcinationsprotokoller 1915-63 og div. jordem oderprotokoller 1905-63.

Præstø amtslægekreds.
Ingen arkivalier modtaget.
Næstved lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. dødsattester 1915-19 og div. jordemoderprotokoller 1915-46.
Tryggevælde lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1912-50, journal 1915-31, korres
pondancesager 1915-17, medicinalberetninger 1916-17, vakcinationspro
tokoller 1931-37, dødsattester 1915-19 og div. jordemoderprotokoller
1915-52.
Sydsjællands (Vordingborg) lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1929-43, journaler 1919-49, for
handlingsprotokol f. Vordingborg landsogns sundhedskommission 192938, dagbog 1915-27, obduktionsprotokol 1915-27, vakcinationsprotokol
ler 1915-57 (div. år), dødsattester 1915-17 og div. jordemoderprotokoller
1915-67.
Lolland-Falsters amtslægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1918-47, journaler 1916-46 og do.
sager 1931-36.
Falsters lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1919-23, obduktionsprotokol 192647, vakcinationsprotokoller 1915-44 og div. jordemoderprotokoller 191568.

Østlollands lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondancesager 1937-39, medicinalberet
ninger 1937-39, vakcinationsprotokoller 1915-46, dødsattester 1915-19 og
div. jordemoderprotokoller 1915-68.
Midtlollands lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. dødsattester 1915-19 og div. jordemoderproto
koller 1915-26.
V e s t lo lla n d s l æ g e k r e d s .

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1918-34, vakcinationsprotokol
1924-38 og div. jordem oderprotokoller 1915-68.

240

Embedslægearkiver

Bornholms amts lægekreds.
Arkivet indeholder bl.a. journaler og do. sager 1915-50, protokol over
veneriske patienter 1916-44, vakcinationsprotokoller 1915-55, dødsatte
ster 1915-19 og div. jordemoderprotokoller 1915-69.

FORST- OG JÆGERMESTERARKIVER M.M.

Allerede på 1700-tallet udøvedes det lokale tilsyn med statens skove af
overførstere, og under dem var henlagt forskellige skovdistrikter. For
perioden forud for den skelsættende skovforordning af 27/9 1805 er der
dog kun bevaret arkivmateriale af begrænset omfang. Efter 1805 er mate
rialet mere omfattende, og der er bevaret arkivalier fra de to sjællandske
overførsterembeder, der eksisterede i perioden 1805-1911, og fra det så
kaldte 3. overførsterdistrikt der lededes af en privat skovrider indtil 1860
og derefter ophævedes. Også fra flere af skovdistrikterne er modtaget
afleveringer af arkivmateriale.
Embedet som overførster ophævedes ved lov af 13/ 5 1911 om oprettelse
af et direktorat for statsskovbruget. Loven trådte i kraft 1. nov. 1911.
Elerefter udøves den lokale administration af statens skove af kgl. ud
nævnte skovridere, der administrerer de fra gammel tid eksisterende skov
distrikter.
På læsesalen er opstillet seddelregistraturer over modtagne arkivalier
fra de enkelte forstembeder. En del af materialet er dog endnu ikke regi
streret. Det gælder i første række de senest modtagne afleveringer. Sam
men med arkivmaterialet er modtaget en betydelig samling af skovkort,
som er udtaget og henlagt i landsarkivets kortsamling, se den af landsar
kivet udgivne publikation. Oversigt over landsarkivets samling af kort og
tegninger indtil ca. 1900. 1973, s. 44-67. Der er modtaget afleveringer fra
følgende embeder:
Overførsterarkiver m.m.

Perioden fø r 1805
Østre sjællandske overførsterdistrikt indtil 1805. Under distriktet hørte de
kgl. skove i Københavns, Frederiksborg og Kronborg amter med Jægers
borg og Horns herred (Jægerspris). 1780 tillagdes desuden de kgl. skove i
Hørsholm amt og Odsherred.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1740-1804, journaler 1752-1785
(div. år), korrespondancesager 1737-45, 1750-1804, regnskabssager 17791804, skovudvisningruller 1702-75, skifteprotokol 1700-1717, skov- og
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jagtsessionens protokoller 1738-68, forarbejder til ny forstplan 1803-04 og
div. dokumenter 1710-81.
Forstmesteren i Københavns amt 1781-1805. Under dette embede hørte
opsynet med 1. og 2. københavnske distrikt med Jægersborg dyrehave.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1786-1805, journaler 1785-1805 og
div. korrespondancesager 1781-1802.
Forstinspektøren ved Sorø akademis m.fl. skove. Under dette embede
hørte foruden Sorø akademis skove Petersgård skove og de lolland-falsterske skove.
Arkivet indeholder div. korrespondance-og regnskabssager 1791-1805.

Perioden 1805-51 (60)
Nordre sjællandske overførsterdistrikt 1805-51. Distriktet oprettedes
1805 og bestod af 1-3. kronborgske distrikt samt Frederiksborg og Hørs
holm skovdistrikter. 1851 deltes distriktet i 1. og 2. overførsterinspektion.
Arkivet indeholder bl.a. registratur over udtagne sager og blandet kor
respondance, sagligt ordnet 1805-29, protokoller over breve til og fra
rentekammeret 1823-29, registraturer over embedskorrespondancen, sag
ligt ordnet 1829-48, korrespondance med rentekammeret 1829-48, do.
med indenrigsministeriet 1849-50, sager vedr. de enkelte distrikter 1829-50
samt div. korrespondancesager, sagligt ordnede 1805-51.
Søndre sjællandske overjørst er distrikt 1805-51. Distriktet oprettedes
1805 og bestod af skovdistrikterne i Københavns amt samt Jægerspris,
Odsherred og Bornholm. 1851 deltes distriktet mellem 1. og 2. overfør
sterinspektion.
Arkivet indeholder bl.a. protokoller over ekspederede sager 1804-06,
korrespondanceprotokoller 1805-18, korrespondance med overforstmesteren og distrikterne 1804-23, do. med rentekammeret 1823-48, do. med
indenrigsministeriet 1849-50, do. med de enkelte distrikter o. lign. 181950, blandet korrespondance og jagtsager 1819-50, skovudvisningsruller
1808-49 samt beskrivelser af skovene i 1. københavnske distrikt 1819.
3. overførst erdistrikt indtil 1860. Distriktet eksisterede allerede på 1700tallet og lededes indtil 1851 af en privat skovrider, derefter af en af finans
ministeriet konstitueret skovrider. Distriktet ophævedes 1860, og dets
forretninger fordeltes mellem de da eksisterende to overførsterinspektio-
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ner. Så længe distriktet eksisterede, omfattede det de fjernere liggende kgl.
skove på Sjælland samt skovene på Lolland-Falster.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondance vedr. de falsterske forstbetj en
te 1795-1833, forstplaner for de falsterske skove 1817-43, korrespondan
cesager vedr. Petersgård distrikt 1800-51, sager vedr. Frederiksgave og
Flenstofte 1810-51,do. vedr.skovenepåNæsbyholm 1824-45,do. vedr. de
lollandske skove 1795-1849 og vedr. det falsterske distrikt 1792-1851. Fra
perioden 1851-60 findes en række kopibøger, herunder særlige kopibøger
for Frederiksgave og Flenstofte, Petersgård, Falster, Odsherred og Born
holm samt journaler med tilhørende sager.

Perioden 1851-1911
1. overførsterinspektion. Under dette embede henlagdes 1-6. kronborgske
samt Tisvilde og Frederiksværk skovdistrikter. Hertil kom fra 1860 Ods
herred skovdistrikt og senere Nøddebo distrikt.
Det ret omfattende arkiv, der endnu ikke er registreret, indeholder bl.a.
korrespondance med domænedirektoratet, ministeriet og de enkelte di
strikter 1851-1911, jagtsager 1851-1911 ogdiv. korrespondancesager, sag
ligt ordnede 1851-1911 (heri også enkelte ældre sager).
2. overf ørsterinspektion. Under dette embede henlagdes 1. og 2. køben
havnske, 1. og 2. hørsholmske samt 1. og 2. frederiksborgske skovdistrikt.
Hertil kom fra 1860 Petersgårds, Falsters og Bornholms distrikter.
Det ret omfattende arkiv, der endnu ikke er registreret, indeholder div.
korrespondance- og regnskabssager samt jagtsager fra perioden 1851 1911.
Skovdistriktsarkiver

De på læsesalen opstillede seddelregistraturer er langtfra fyldestgørende,
og det vil være nødvendigt at benytte eksisterende afleveringsdesignationer. Der er modtaget afleveringer fra flg. distrikter:
1. Københavnske skovdistrikt. Se også afleveringssagen for Hørsholm
skovdistrikt. Nedlagt 1931.
Arkivet dækker perioden 1760-1909.
2. Københavnske skovdistrikt.
Arkivet dækker perioden 1774-1863.
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Jægersborg skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. bygningssager 1868-1911, sager vedr. Konge
lundskroen 1906-59 og div. regnskabssager 1918-58.
Hørsholm skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. journaler 1863-67 samt korrespondancesager
og konceptindberetninger ca. 1781-1879.
1. Kronborg skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. div. korrespondancesager 1851-59.
2. Kronborg skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. div. korrespondancesager 1800-64.
3. Kronborg skovdistrikt. Se også afleveringssagen fra Nøddebo skovdi
strikt. Nedlagt 1907.
Arkivet indeholder bl.a. div. journaler 1847-1904, div. indkomne breve
1848-62 og korrespondancesager 1863-1907, skovningsprotokoller 185182, udbytteprotokoller 1883-191 1, samt sager vedr. jagt og vildt 18621907.
4. Kronborg skovdistrikt. Se også afleveringssagen fra Nøddebo skovdi
strikt.
Arkivet indeholder bl.a. div. korrespondancesager 1839-1907, skov
ningsprotokoller 1851-82 og udbytteprotokoller 1883-191 1.
5. Kronborg skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. div. korrespondance- og regnskabssager 185169, skovningsprotokoller 1851-78 og div. skovplaner 1831-65.
6. Kronborg skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. protokoller og sager fra 1803-68.
Nøddebo skovdistrikt, (før 1907 4. Kronborg skovdistrikt).
Arkivet indeholder korrespondancesager 1907-09.
Tisvilde og Frederiksværk skovdistrikter. Se også afleveringssagen fra
Hørsholm skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. protokoller og sager fra 1826-66.
1. Frederiksborgske skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager 1803-60.
2. Frederiksborgske skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager 1851-64.
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Jægerspris, Frederiksgave og Flenstofte skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. indberetninger vedr. Jægerspris 1829-47, do.
vedr. fasaneriet på Jægerspris 1828-51 samt kopibøger og sager vedr.
Frederiksgave og Flenstofte 1846ff.
Ods herreds skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager 1783-1862.
Overinspektøren ved Sorø akademis skove.
Arkivet indeholder bl.a. korespondance- og regnskabssager 1804-64
samt sager vedr. Sorø kirke 1840-1905 og vedr. Sorø akademihave 182883.
I 1976 har landsarkivet fra Skovstyrelsen (miljøministeriet) modtaget
en omfattende aflevering af overinspektørens arkiv (indtil ca. 1949). Der
foreligger en udførlig designation i afleveringssagen.
1. Sorø skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. korrespondance-og regnskabssager 1843-1949.
2. Sorø skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager 1846-67.
Sorø lystskovdistrikt.
Arkivet indeholder journalsager 1840-49 (div. år).
Bornholms skovdistrikt.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1800-59, journaler 1800-36, ind
komne breve 1775-1859, indberetninger 1835-59, div. regnskabssager
1800-59, regnskaber over sandflugtens dæmpning og skovanlæg ml. Røn
ne og Hasle 1836-59, skov- og vedregnskaber 1835-59, skovningsproto
koller 1851-80 og div. sager ca. 1830-59, herunder sager vedr. Hammers
hus ruiner 1847-59.
Falsters skovdistrikt.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager 1802-62.
Petersgård skovdistrikt. Ophævet 1868, da skovene overgik i privateje.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1815-69, journaler med do. sager
1800-69, regnskabssager 1815-68 samt driftsplaner 1836,1839 og 1859-60.

Skovkassererarkiver

Fra skovkassererne i Kronborg, Frederiksværk og Odsherred distrikt er
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modtaget følgende arkiver. Der henvises iøvrigt til afleveringsdesignationerne.
Kronborg skovkasse.
Arkivet indeholder bl.a. hovedbøger 1812-82, kassebøger 1851-82, bi
kassebøger 1853-82, konceptregnskaber 1851-83 ogdiv. korrespondance
sager 1808-72.
Frederiksværk skovkasse.
Arkivet indeholder bl.a. kassebøger 1851-82, regnskaber 1849-82 og
div. korrespondancesager 1848-81.
Odsherred skovkasse.
Arkivet indeholder bl.a. div. regnskabsprotokoller 1851-86, regnskaber
1851-84 og div. korrespondancesager 1851-83.

Jægermesterarkiver

Jægermesteren i Københavns, Frederiksborg, Kronborg og Jægerspris
distrikter samt Odsherred og Bornholm. Jfr. også overførsterdistrikterne.
Arkivet indeholder jagtsager 1807-31.
Jægermesteren over Hørsholm amt.
Arkivet indeholder indkomne breve fra overjægermesteren 1770-80.

GODSINSPEKTORATET FOR SJÆLLANDS,
LOLLAND-FALSTERS SAMT FYNS STIFT

Under 6. juni 1826 udnævntes en inspektør over de gårde og godser i
Sjælland og Fyn med underliggende øer, som for den kgl. kasses regning
var overtaget af rentekammeret. Arkivet falder i to afdelinger: en afdeling
indeholdende inspektoratets almindelige sager og en afdeling indeholden
de arkivalier vedr. de enkelte gårde og godser. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Den alm. afdeling indeholder bl.a. kopibøger 1826-51, journaler med
registre 1826-51 samt div. journalsager og indkomne breve 1826-50.
Den specielle afdeling omfatter korrespondance og indberetninger om
fæste- og hoveriforhold, hartkornstilliggender, hovedgårdenes bortfor
pagtning og drift, forvalterlønninger o.lign. Der findes materiale fra føl
gende gårde og godser:
Algestrup og Egemarke, 1809-51.
Arnakkegård (Holbæk amt) 1823.
Brahesborg (Fyn) 1791-1829.
Falsterske godser 1841-50.
Flinterupgård 1832-41.
Frederiksgave og Flenstofte (Fyn) 1823-52.
Frydendals gods 1827-30.
Fårevejle gods (Langeland) 1820. Se også Hellerup gods.
Gammelgård 1824-43.
Hellerup gods (Fårevejle) 1821-37.
Jægerspris hovedgård 1845-59.
Kærsgård 1828-39.
Næsbyholm og Bavelse 1794-1840.
Odsherreds gods 1789-1852.
Overberg og Pagtervold 1824-28.
Vissenbjerg Kirke (Fyn) 1822-37.
Ødemarke gård og gods 1825-28.

MENSALGODS M.M.

Over samtlige arkiver findes seddelregistraturer, der er tilgængelige på
læsesalen.
De enkelte arkivfonds indeholder bl.a. følgende arkivalier:

Sjælland og Møn.
Asminderød sognekald:
Skifteprotokol 1796-99.
Selvejergårdmand Niels Christen
sens gods (Udby sogn Tuse hrd): Skifteprotokol 1791-1818.
Dalby sognekald (Præstø amt):
Skifteprotokol 1792-1816.
Mdm. Dyrlunds gods i Uggerløse: Skifteprotokol 1792-1818.
Store og Lille Fuglede sognekald: Skifteprotokol 1782-1818, fæste
protokol 1751-1854, kassebog
1776-1874 og tingsvidne 1772.
Gimlinge kirkegods:
Diverse dokumenter 1688-1896,
opmålingsprotokol for Gimlinge
sogn 1770.
Herlufsholm sognekald:
Skifteprotokol 1793-1813.
Herslev sognekald:
Skifteprotokol 1790-1805.
Hjembæk sognekald:
Skifteprotokol 1791-1806, do. for
de sognekaldet tilhørende jord
løse huse i Hjembæk by 17981806.
Kbmd. Niels Holsts gods i Holbæk
amt:
Overformynderiprotokol 1816-19.
Hovedskov bys jord (Møn):
Skifteprotokol 1774-86.
Hvedstrup-Fløng sognekald:
Protokol for Hvedstrup-Fløng sog
nekalds mensalgods 1719-91.
Hyllinge-Lyngby sognekald:
Skifteprotokol 1797-1808.
Høve-Flakkebjerg sognekald:
Skifteprotokol 1719-71, fæstepro
tokol 1719-72.
Hårlev sognekald:
Skifteprotokol 1802-08.
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Borgmester Bartholomæus Jensens
gods i Lorup by (Kirkerup sogn
Vester-Flakkebjerg hrd.):
Kalundborg sognekald:

249

Kopibog over holdte skifter 16841703.
Skifteprotokoller 1777-1817, fæ
steprotokoller 1754-1853, hoved
bog 1777-1824 og matrikulsudskrift 1852.
Skifteprotokol 1801-12.

Kvislemark-Fyrendel sognekald:
Langebæk mølles gods (Kalvehave
sogn):
Skifteprotokol 1795-1810.
Lejre herredsfogeds gods:
Skifteprotokol 1794.
Lyderslev sognekald:
Skifteprotokol 1804-06.
Marvede sognekald:
Skifte- og fæsteprotokol 17991806.
Etatsråd Nissens stiftelses gods
(Høje-Tåstrup og Vallensbæk
sogn):
Skifteprotokol 1791-1850.
Ondløse degnekalds gods:
Skifteprotokol 1791-1813.
Raklev sognekald:
Skifteprotokol 1794-1807.
Rerslev-Ruds Vedby sognekald:
Skifteprotokol 1745-87 og 17961817.
Rye sognekald (Voldborg hrd.):
Skifteprotokol 1790-1808.
Rønnebæk-Olstrup sognekald:
Skifteprotokol 1748-68.
Rørby sognekald:
Skifteprotokol 1791-1810.
Skamstrup sognekald:
Skifteprotokol 1792-1807.
Skelby sognekald:
Skifteprotokol 1796-1808.
Skibby sognekald:
Skifteprotokol 1760-1814.
Skørpinge sognekald:
Skifteprotokol 1776-1818.
Slagelse Skt. Peders sognekald:
Skiftesager 1771-99 samt fæstebre
ve, synsforretninger og korres
pondance 1780-1851.
Stifts-Bjergby sognekald:
Skifteprotokol 1792-1809.
Svallerup sognekald:
Fæsteprotokol 1800-1920, hoved
kassebog 1800-17, hovedbøger
for arvefæstegodset 1861-1903,
arvefæsteskøder og udstyknings
approbationer 1800-1912, kort
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over arvefæstejorder 1786, 1812
samt skifteprotokol 1800-17.
Skifteprotokol 1777-1850.
Skifteprotokol 1738-1816.
Fæsteprotokol 1761-1852 samt ho
ved- og kassebøger 1776-1836.
Skifteprotokol 1756-1815.
Skifteprotokol 1776-1806.
Skifteprotokol 1776-1817, fæste
protokol 1776-1843 og hoved
bog 1776-1818.
Skifteprotokol 1800-09.
Skifteprotokol 1793-1807.
Skifteprotokol 1793-1811.
Skifte- og registreringsprotokol
1798-1807.

Svinninge sognekald:
Sværdborg sognekald:
Sæby-Hallenslev sognekald:
Søborg sognekald:
Tølløse-Ågerup sognekald:
Udby sognekald (Tudse hrd.):

Udby-Ørslev sognekald:
Vallekilde degnekald:
Ørslev sognekald:
Ågerup-Kirkerup sognekald:

Lolland.
Arninge sognekald:
Fuglse sognekald:
Halsteds amts, Sdr. herreds provste- og calentegods:
Kettinge kirke:
Kø belev-Vindeby sognekald:
Maribo-Hillested sognekald:
Radsted sognekald:
Rubbelykke præstegods (Tirsted
sogn):

Skiftebreve 1776, 1781.
Skifteprotokol 1729-77.
Skifteprotokol 1720-77.
Skifteprotokol 1727-65.
Koncept til skiftebrev 1789.
Koncept til skiftebrev 1786.
Skiftebreve 1799, 1786.
Skifteprotokol 1796-1813 og kon
cepter til skiftebreve 1778-89.

Falster
Strøgodset i Fjenstrup by (Maglebrænde sogn):
Karleby-Horreby og Nørre Ørslev
sognekald:

Skifteprotokol 1805-17.
Skifteprotokol 1804-13.
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Nykøbing gejstlige vikarie:
Byfoged Jørgen Scheels strøgods
(Stubbekøbing):
Stubbekøbing sognekald:
Åstrup sognekald:
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Skifteprotokol 1776-1813.
Skifteprotokol 1768-1800.
Skifteprotokol 1777-1805.
Skifteprotokol 1811-14 og skifte
dokumenter 1812-18.

KØBENHAVNS UNIVERSITETS OG SORØ AKADE
MIS GODS

Fra gammel tid har såvel Københavns universitet som Sorø akademi ejet
et betydeligt strøgods, navnlig på Sjælland. Med hensyn til universitets
godset synes det i den ældste tid at være blevet forvaltet fra universitets
myndigheden i København. På et senere tidspunkt udpegedes lokale gods
forvaltere, og en del af godset administreredes på et vist tidspunkt sammen
med Sorø akademis godsforvaltning. Som tilfældet var med andre embe
der, institutioner og private godsejere udøvede disse patrimonialjurisdiktion over de personer, der benyttede de forskellige gårde m.m., og en del af
afleveringerne består af skifte- og overformynderiprotokoller med tilhø
rende sager, lægdsruller og arkivmateriale vedr. opkrævning af de kgl.
skatter. På læsesalen findes seddelregistraturer over dette materiale samt
registre til de mange skifteprotokoller.
Foruden disse specielle arkivalier indeholder de modtagne godsarkiver
også egentlige godsarkivalier, fx. korrespondance- og regnskabssager og
andet materiale til belysning af den lokale godsadministration. For uni
versitetsgodsets vedkommende er en del af dette materiale afleveret til
rigsarkivet direkte fra universitetet, og der arbejdes i øjeblikket med en
registrering af dette materiale. Også landsarkivets materiale vil blive be
handlet i forbindelse med den planlagte nyregistrering af de private gods
arkivalier. Som et midlertidigt hjælpemiddel for benyttere af universite
tets godsarkivalier er udarbejdet en summarisk oversigt, der ligger ved
afleveringssagen.
Universitetets gods. Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 17501850. Se også s. 290.
Arkivet er indtil videre opstillet i flg. grupper:
1) Københavns amt, herunder skifteprotokoller 1750-1850 og overfor
mynderiprotokoller 1817-50.
2) Frederiksborg amt, herunder skifteprotokol 1819-50, overformynde
riregnskaber 1817-50, korrespondance vedr. lægdsvæsen 1843-50.
3) Holbæk og Sorø amter, herunder registreringsprotokol 1817-48,
skifteprotokoller 1769-1850, do. dokumenter 1810-50, overformyn
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4)

5)
6)
7)
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deriprotokoller 1816-50 og arveafkald 1850.
Præstø amt, herunder registreringsprotokol 1845-50, skifteprotokol
ler 1755-1851, do. dokumenter 1829-50, div. dokumenter vedr. skifteog overformynderivæsen 1823-50 samt overformynderiprotokoller
1826-50.
Sorø amt, Ringsted amtstuedistrikt, herunder skifteprotokoller
1769-1850 og do. dokumenter 1800-44.
Sorø amt, Korsør amststuedistrikt, herunder skifteprotokoller 17691850, do. dokumenter 1813-50 og overformynderiprotokol 1820-50.
Diverse, herunder overformynderiprotokol, forfattet af N. C. Kali
(indeholder redegørelse for arvemidler indkommet ca. 1750-1812),
overformynderiprotokol indrettet 1794 og skifteprotokol for univer
sitets bogtrykkergods 1732-1822.

Sorø akademis gods. Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 17041850. Register til fæsteprotokol 1749-76 (nr. 26) og register til nordre
distrikts fæsteprotokol 1791-1837 (nr. 37).
Det meget omfattende arkiv indeholder bl.a. skifteprotokoller 1704-73,
skifteregistreringsprotokoller for søndre godsdistrikt 1790-1850, skifte
protokoller for nordre godsdistrikt 1790-1850, skifteprotokol for baroniet
Holbergs gods i Antvorskov amt 1790-1834, skifteprotokoller for akade
miets gods i Holbæk amt 1790-1850, do. for baroniet Holbergs gods i
Sæbygårds amt 1790-1850, overformynderiprotokoller for akademiets
søndre godsdistrikt 1790-1850, do. for nordre godsdistrikt 1842-50, do.
for godset i Holbæk amt 1842-50, formynderbog for baroniet Holbergs
gods i Antvorskov amt 1790-1841, do. for godset i Holbæk amt 1790-1840,
do. for godset i Sæbygårds amt 1790-1842 og overformynderiregnskaber
1850.

FORLIGSKOMMISSIONSARKIVER

Ved forordning af 10/7 1795 indførtes forligskommissioner overalt i lan
det. Visse ændringer i forligskommissionernes sammensætning gennem
førtes ved lov af 4/3 1857. I henhold til lov af 7/6 1952 ophørte forligs
kommissionerne fra 1/4 1953.
Det modtagne arkivmateriale fra forligskommissionen i København er
registreret i den af landsarkivet udgivne publikation: Københavnske poli
ti- og domsmyndigheder, bd. II, 1976, s. 127-32. Det modtagne materiale
dækker perioden 1795-1953. Interesserede henvises til at benytte denne
registratur.
Med hensyn til materialet fra området udenfor København skal man
gøre opmærksom på, at det ikke er bevaret i så fuldstændig stand som det
københavnske. Indtil videre er det også kun delvis registreret. Tilløb til en
seddelregistratur er opstillet på læsesalen. I den følgende oversigt angiver
årstallene yderårene for det modtagne materiale. Visse forligskommis
sionsarkivalier kan være blevet hængende i retsbetjentarkiverne.

Københavns amt
Frederiksberg birk 1900-41.
Nordre-, Søndre- og Amagerbirk 1879-1941.
Roskilde 1795-1935.
Køge købstad 1795-1923.
Køge distrikt 1865-1928.

Frederiksborg amt
Helsingør (Frederiksborg amts 6. kreds) 1795-1894.
Hørsholm by 1795-1858.
Frederiksværk 1801-09, 1835, 1838-57.
Frederiksborg amts 1. kreds 1935-53.
Frederiksborg amts 2. kreds 1868-78.

Forligskommissionsarkiver

Frederiksborg
Frederiksborg
Frederiksborg
Frederiksborg

amts 3. kreds 1933-50.
ams 4. kreds 1879-1941.
amts 6. kreds 1912-53.
amts 7. kreds 1858-1943

Holbæk amt
Holbæk købstad 1795-1847, 1927-53.
Nykøbing S. 1795-1953.
Kalundborg købstad (Holbæk amts 2. kreds) 1795-1953.
Merløse-Tuse herred 1809-54.
Arts-Skippinge herred 1795-1857.
Samsø birk 1802-1953.
Dragsholm birk 1795-1839.
Løve herred 1795-1860.
Høng distrikt 1860-66.
Holbæk amts 3. kreds 1863-1953.
Sorø amt
Ringsted købstad 1795-1863.
Ringsted amt (herred) 1795-1906.
Sorø by og birk 1795-1858.
Slagelse købstad 1795-1864.
Korsør købstad 1795-1852.
Skælskør 1795-1858.
Flakkebjerg herred og Borreby birk 1799-1816.
Flakkebjerg herred 1816-25.
Øster Flakkebjerg herred 1823-62.
Vester Flakkebjerg herred 1822-58.
Antvorskov birk 1813-58.
Sorø amts 1. kreds 1934-53.
Sorø amts 2. kreds 1888-1953.
Sorø amts 3. kreds 1928-53.
Sorø amts 4. kreds 1942-53.
Sorø amts 5. kreds 1905-53.
Sorø amts 6. kreds 1864-1904, 1917-53.
Sorø amts 7. kreds 1863-1922, 1927-53.
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Forligskommissionsarkiver

Præstø amt
St. Heddinge (Præstø amts 2. distrikt) 1795-1925.
Bjæverskov herred 1835.
Præstø (Præstø amts 4. distrikt) 1795-1953.
Præstø amts 5. distrikt 1927-53.
Næstved købstad 1795-1953.
Vordingborg 1819-1947.
Grevskabet Bregentved 1851-64.
Stege købstad 1795-1858.
Førslev og Saltø samt Herlufsholm birk 1795-1819.
Førslev birk 1819-23.

Maribo amt
Nakskov købstad 1795-1874, 1924-54.
Maribo købstad ca. 1830-51, 1872-80.
Rødby 1795-1863, 1932-44.
Sakskøbing 1796-1858, 1872-191 1.
Nysted 1795-1888.
Lolland Søndre- og Nørreherred 1807-58.
Fejø birk 1796-1857.
Musse herred 1795-1872.
Fuglse herred 1795-1858.
Juellinge 1795-1807.
Baroniet Christiansdal 1797-1804.
Grevskabet Christianssæde 1795-1856.
Grevskabet Knuthenborg 1837-55.
Baroniet Guldborgland 1795-1849.
Grevskabet Christiansholm (Nysted birk) 1809-39.
Grevskabet Hardenberg-Reventlow 1804-58.
Nykøbing F. 1795-1953.
Stubbekøbing 1795-1871, 1943-53.
Falsters Nørreherred 1795-1814.
Falsters Sønderherred 1795-1814.

Forligskommissionsarkiver

Bornholms amt
Vester- og Nørreherred 1798-1837.
Rønne købstad og Vesterherred 1836-1953.
Hasle købstad 1795-1953.
Allinge-Sandvig 1795-1953.
Svaneke og Østerherred 1796-1952.
Neksø m.fl. sogne 1858-1953.
Åkirkeby m.fl. sogne 1854-1953.
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Oversigt

Valgbesty relsesarki ver
Diverse skattemyndigheders arkiver
Forsvars- og udskrivningsvæsen
Landvæsen m.v.
Vandbygningsvæsen og statshavne
Trafikvæsen
Postvæsen
Lods- og fyrvæsen
Redningsvæsen
Bolig- og lejeforhold
Fabrikinspektører og arbejdstilsyn
Fredningsvæsen
By- og egnsudviklng m.m.
Socialvæsen
Sundhedsvæsen
Arkiver i forbindelse med den tyske kapitulation maj 1945
Diverse

V algbesty relsesarki ver

Stænderforsamlingen i Roskilde Ved anordning af 28/5 1831 og frd. af
15/5 1834 oprettedes rådgivende stænderforsamlinger for Østifterne og
Nørrejylland henholdsvis i Roskilde og Viborg. Valg til stænderforsam
lingerne fandt sted 1834, 1840 og 1846. Ved valgene i de enkelte kredse
førtes en forhandlingsprotokol og to stemmeprotokoller. 1 den første
opførtes alle valgberettigedes navne, og ved valget indførtes ud for vælge
rens navn de personers navne, som han gav sin stemme. 1 den anden
stemmeprotokol opførtes de valgbare, og ud for deres navne de personer,
der gav dem deres stemme.
Der er modtaget materiale fra flertallet af de valgkredse, der udpegede
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medlemmer til stænderforsamlingen i Roskilde, altså også de fynske
kredse. Materialet er inddelt i følgende hovedgrupper: København, købstædernes valgdistrikter, valgdistrikterne for de mindre landejendomsbe
siddere samt sædegårdsejerne.
På læsesalen findes en maskinskrevet registratur nr. b 17 over det mod
tagne protokolmateriale.
Foruden protokollerne findes fra enkelte valgkredse korrespondance
sager, valglister m.m. udskilt af rådstuearkiverne. Indtil videre drejer det
sig om følgende: Korrespondancesager, valglister m.m. fra 10. valgdistrikt
for de mindre landejendomsbesiddere 1834-47 1 pk., valglister m.m. 183546 fra valgbestyrelsen for valgkredsene i Storehedinge og Fakse herreder
og div. sager vedr. stændervalgene i Vordingborg 183446 1 pk.
I enkelte amtsarkiver kan også findes stændervalgsager.
Rigsdagsvalg Fra enkelte valgkredse er modtaget materiale til belysning af
valg til den grundlovgivende rigsforsamling, rigsrådet samt folketing og
landsting. Over det modtagne materiale findes seddelregistraturer på læ
sesalen. Opmærksomheden henledes på, at der såvel i købstadsarkiverne
efter 1868 og sognerådsarkiverne findes tilsvarende materiale.
Som selvstændige valgbestyrelsesarkiver er opstillet det modtagne ma
teriale fra følgende kredse. Årstallene angiver yderårene for de opstillede
arkiver:
Roskilde 1898-1918, Køge 1918-32, Skælskør 1881-1953, Præstø 18481939, Næstved 1849-1932, herunder også materiale vedr. folkeafstemnin
gen om salg af de dansk-vestindiske øer 1916, Vordingbog 1848-ca. 1867,
Stege-Vordingborg 1916-20 og Sakskøbing 1873-1901.

Diverse skattemyndigheders arkiver

Skattekommissionerne fo r Bårseog Hammer herreder (Præstø amt). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet dækker årene 1810-14.
Skattekommissionen fo r Vordingborg og Tryggevælde amter. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet består af uordnet materiale fra 1802 ff.
Overskatterådet i København. Overskatterådet oprettedes i henhold til
lov af 15/5 1903 § 17 og ophørte med virksomheden fra og med slutningen
af ligningen for skatteåret 1912/13. Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1904-13 samt kopibø
ger og journaler fra samme periode.
Diverse skatterådsarkiver. I 1973 modtog landsarkivet en stor samling
skattelister, indsendt til statens ligningsdirektorat fra lokale skatteråds
kredse. Materialet dækker perioden 1931/32-1963/64. Der findes visse
lakuner i materialet, og fra enkelte skatterådskredse er modtaget materia
le til og med skatteåret 1969/70. Ved afleveringer fra diverse kommunerer
modtaget tilsvarende skattelister fra perioden for 1931/32 (for Køge kom
mune dog fra 1904). Disse kommunale skattelister er indordnet i samlin
gen af modtagne skattelister fra ligningsdirektoratet. En oversigt over det
modtagne materiale findes i afleveringssagen.

Forsvars- og udskrivningsvæsen
Fæstningen Christiansø anlagdes 1684 på Erteholmene øst for Bornholm.
Til at begynde med hørte den under landetaten, fra 1741 undersøetaten.
Ved kgl. res. 2/5 1855 nedlagdes fæstningen. Dog skulle havnen fortsat
vedligeholdes af staten, ligesom man opretholdt fyret og lodseriet. 1863
forlod militæret definitivt Christiansø.
Efter 1855 hørte Christiansø fortsat under marineministeriet. I retslig
henseende henlagdes øens befolkning under Bornholms Østerherred.
Over arkivet er udarbejdet en seddelregistratur, der findes på læsesalen.
Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. hovedgrupper:
I. Kommandantens arkiv
Af rent militære sager findes reglementer og instrukser 1691-1860, hoved
vagtsprotokol 1784-1800, paroljournaler og do. protokoller 1751-1855,
div. vagtjournaler o.lign. 1750-1862, beholdningsfortegnelser over mate
riel og ammunition 1849-53, ruller over artillerimandskab og garnisons
kompagniet 1750-1854 samt do. over søfolkene og lodsmandskabet 17501855.
Arkivet indeholder desuden bl.a. justitsprotokoller 1785-1844, krigsretsprotokoller 1714-59, haverisager 1771-1855, skøde-, pante- og brev
protokol 1812-48, skilsmisseprotokol 1823-45, overformynderiprotokol
1831-54 og do. sager 1785-1857, kopibøger 1750-1860, reskripter ogkollegiebreve 1686-1830, indkomne breve 1831-55 samt diverse korrespondan
ce- og regnskabssager 1805-63. Der findes desuden mandtalslister 183155.
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//. Auditørens arkiv
Arkivet indeholder bl.a. priseretsprotokoller 1807-14, skødebog for priser
1810-14, protokol over borgerlige ægteskaber 1853, notarialprotokoller
1810-18, skifteprotokoller 1762-1832, skiftebreve 1712-32, auktionsproto
koller 1766-1838 samt div. korrespondance- og regnskabssager 17591868.
III. Forvalterens arkiv
Arkivet indeholder bl.a. proviantforvalterens kopibøger 1743-1814, beta
lingsruller for mandskabet 1795-1814, journaler over indtægter og udgif
ter 1809-72, proviantjournaler 1809-14, sager vedr. forbruget ved artille
riet 1810-54, forbrugsjournaler for bådsmanden 1815-28, do. for lodsen
1822-52, do. formaleren 1800-58,do. formureren 1826-56,do. forsmeden
1817-56, do. for tømmermanden 1815-58, regnskabsbøger for proviant og
ammunition 1839-58, div. regnkabsbilag 1809-48, bilag til dr. Dampes
regnskab 1832-38, kirkeregnskaber 1840-58, og div. inventarielister 183859.
IV. Diverse kommissioner m.m.
Under denne hovedgruppe findes bl.a. telegrafprotokol 1812-14, kasse
kommissionens arkivalier (kommissionen oprettet 16/1 1794) 1794-1875,
valgbestyrelsens sager 1848-55, karantæne- og sundhedskommissionens
sager 1806-68, søartillerikommissionen 1831-38, proviant- og varekon
trolkommissionen 1812-21, handelsinteressentskabets sager 1821 (opret
tet 30/1 1821) samt div. sager 1815-88.
Militærnægterlejren i Gribskov. Lejren oprettedes 1917 og overgik 1934
fra forsvarsministeriet til indenrigsministeriet. Det meste af det ældre
arkiv synes at være gået tabt. Arkivet er ikke registreret, og der henvises
derfor til afleveringsdesignationen.
Arkivet indeholder bl.a. straffeprotokol 1918-20, mandskabs- og styr
kelister samt kvarterprotokoller m.m. 1934-64 og bygningssager 1949-63.
Feltpolitiet, Fra jan.-juli 1864 fungerede byfoged Sylow (Korsør) som
feltpolitimester (afløst af politiinspektør Hertz). Seddelregistratur. Læse
salen. (jfr. 1.a. journal nr. 612-11 / 1968.)
Arkivet omfatter en enkelt pakke (febr.-sept. 1864).
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Landvæsen m.v.

Stutterikommissionen a f 1852. Kommissionen blev nedsat i henhold til
lov af 31/3 1852. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet dækker perioden 1852-62.
Stutterikommissionen a f 1862. Kommissionen blev nedsat i henhold til
lov af 23/1 1862 ang. foranstaltninger til husdyr- og især hesteavlens
fremme] Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet dækker perioden 1862-79.
Statshingsteskuekommissionen fo r 1. distrikt. Kommissionen nedsattes i
henhold til lov af 1/4 1887. 1. distrikt omfattede Sjælland med tilhørende
øer, dog ikke Samsø. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter bl.a. forhandlingsprotokoller 1883-1928, bedæk
ningsbøger 1883-1926 samt diverse korrespondance- og regnskabssager
1862-1928 (div. år).
Statstyrekommissionen fo r 1. skuedistrikt. Kommissionen nedsattes i
henhold til lov af 1/4 1887. 1. skuedistrikt omfattede Sjælland med tilhø
rende øer, dog ikke Samsø. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1913-27 og beskrivel
ses- og beretningsprotokoller 1908-18 og 1916-18.
Hysdyrvoldgiftsretten fo r Antvorskov birk. Oprettet i henhold til lov nr.
84 af 19/ 4 1907 om voldgift i tvistigheder ang. handel med husdyr. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder retssager 1912-19.
Husmandsbrugskommissioner. I henhold til lov af 24/3 1899 § 1 om
tilvejebringelse af jordlodder for landarbejdere skulle der i hver amtsråds
kreds nedsættes en kommission med den opgave at medvirke ved tilveje
bringelsen og tilsynet med de i loven omhandlede jordlodder. Af sådanne
kommissionsarkiver er modtaget:
Husmandsbrugskommissionen for Sorø amtsrådskreds 1900-63 og do.
for Bornholms amtsrådskreds 1900-69. Seddelregistratur. Læsesalen.
Kommissionen fo r brug af huse på landet i Sjælland og Lolland-Falsters
stifter. Kommissionen nedsattes i henhold til lov af 30/6 1919 § 17 om
fæstegodsets overgang til selveje og om brug af huse på landet. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter korrespondancesager 1920-32 og lokale sager 191945.
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Grundforbedringsudvalgsarkiver. I henhold til lov af 31/3 1933 §9 om lån
og tilskud til grundforbedring skulle der i hver amtsrådskreds nedsættes et
grundforbedringsudvalg med det formål bl.a. at virke for igangsættelse af
grundforbedringsarbejder. Af sådanne udvalgsarkiver er modtaget:
Grundforbedringsudvalget for Frederiksborg amtsrådskreds 1957-74,
do. for Præstø amtsrådskreds 1933-69. I dette arkiv findes også forhand
lingsprotokol 1950-60 for lån i henhold til lov af 27/ 5 1950 til modernise
ring og rationalisering af landbrugsvirksomheder m.v. (Marshallhjælpen).
Statens grundforbedringsvæsen. I henhold til landbrugsministeriets skriv,
af 31 / 3 1922 har landsarkivet modtaget betænkning med bilag ang. udnyt
telsen af Vildmoserne, afgivet 5/2 1919.
Direktoratet fo r matrikelvæsenet. Landsarkivet har i 1953 fra matrikeldi
rektoratet modtaget en samling sognematrikelsekstrakter fra 1840. Mate
rialet er opstillet efter amter og herreder. Uregistreret.

Vandbygningsvæsen og statshavne

Vandbygningsvæsenets I. distrikt. Se afleveringsdesignationen.
Det ret omfangsrige arkiv er opstillet i flg. hovedgrupper, der atter er
opdelt i enkelte lokaliteter: Kystsikring 1875-1962, inddæmning, afvan
ding og landvinding 1919-61, vandområder (sejlløb, vandløb, havne)
1882-1961, færgelejer 1904-71, vej- ogjernbanebroer, vejdæmninger 191463, diger 1908-61, bade-og bådebroer, bølgebrydere og bådepladser 190771, el-, telefon-, kloak- og andre ledninger 1926-61 samt opfyldninger
1927-73.
Vandbygningsvæsenets 1. ingeniørkontor. Uregistreret.
Arkivet indeholder sager vedr. sandsugerne »Sandormen« 1898-1942
samt »Sandsugeren« og »Gefion« 1904-41.
Vandbygningsvæsenets ingeniørkontor i Helsingør. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arivet indeholder hovedsagelig personalesager 1899-1931.

Postvæsen

Indtil videre er modtaget afleveringer fra følgende lokale postkontorer:
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Præstø postkontor. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter 1 pk. div. korrespondancesager 1845-65.
Stege postkontor. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter en cirkulæreprotokol 1842-49.

Trafikvæsen
Københavns luftfartsvæsen (havneadministrationen). Uregistreret. I afle
veringssagen findes en arkivnøgle over det saglige henlæggelsessystem.
Arkivet omfatter sekretariatssager 1925-55.
De motorsagkyndiges kontor i København og Københavns amtsråds
kreds. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder sager vedr. godkendelser 1946-60.

Lods- og fyrvæsen
Sjællands overlodsdistrikt. Arkivet, der er uregistreret, er afleveret til ca.
1879.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1771 ff. og indkomne sager 1799ff.
Helsingør lodseri. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder div. sager 1818-60.
Lolland-Falsters og Møns overlodsdistrikt. Uregistreret.
Arkivet indeholder kopibøger 1811-79 og indkomne sager 1798-1879.
Fyrarkiver. Uregistreret.
Der er modtaget arkivalier vedr. følgende fyr: Dragør fyr 1877-1906,
Hammeren fyr 1800-95, Halskov fyr 1857-1918, Tårs fyr 1856-1906 og
Ore, Orehoved og Bogø fyr 1895-1908.
Redningsvæsen

Redningsstationen Allinge.
Arkivet indeholder bl.a. folkelisteprotokoller 1873-1975, inventarpro
tokoller 1859-1962 og strandingsbøger 1879-1973.
Redningsstationen Christiansø. Se afleveringsdesignationen.
Arkivet indeholder bl.a. folkelisteprotokol 1932-53 og div. regnskabs
bøger 1939-69.

Diverse arkiver af offentlig proveniens

265

Redningsstationen Stevns. Se afleveringsdesignationen.
Arkivet indeholder bl.a. indberetningsprotokol 1901-59, kopibøger
1928-75, div. korrespondancesager 1936-74, vagtprotokoller 1928-74, folkelisteprotokoller 1936-74 samt div. regnskabsprotokoller 1928-73.
Redningsstationen ved Aalebæk og Klintholm havn. Se afleveringsdesig
nationen.
Arkivet indeholder bl.a. kopi bøger 1924-74, div. mandskabsprotokol
ler 1882-1964, indberetningsprotokoller 1901-74, div. vagtprotokoller
1928-64 samt inventarié- og regnskabsprotokoller 1882-1962.

Bolig- og lejeforhold

Voldgiftsretten fo r Københavns amtsrådskreds. Voldgiftsretten blev ned
sat i henhold til lov af 23/3 1937 om beskyttelse af erhvervsvirksomheder i
lejet ejendom. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl.a. rets- og kendelsesprotokoller (forhandlings
protokoller) 1938-51, journaler m. registre 1938-52 og do. sager 1937-51.

Fabrikinspektører og arbejdstilsyn

1.fabrikinspektorat. Ved lovaf 12/4 1889 om foranstaltninger til forebyg
gelse af ulykkestilfælde ved brug af maskiner m.m. § 12 ansattes 2 fabrik
inspektører (med hver sit distrikt) til at føre tilsyn med alle ved damp, gas
o.lign. drevne maskiner. De overtog desuden statens tilsyn med børns og
unge menneskers arbejde i fabrikker m.v. (lov af 23/5 1873). 1. fabrikin
spektorat omfattede området øst for Storebælt. Uregistreret.
Arkivet omfatter en række dampkedelprotokoller, modtaget fra retsbe
tjentene.
I de seneste år er desuden fra direktoratet fo r arbejdstilsynet (se afleveringsdesignationerne) modtaget en samling maskintilsynsprotokoller
(indtil 1972) fra flg. kredse: Københavns nordre kreds, Glostrup, Roskil
de, Hillerød, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F. og Bornholm.
Fra Københavns søndre kreds og fra Holbæk kreds er desuden siden
1950 modtaget lægeattester for unge under 18 år. Det øvrige materiale er
kasseret.
Endelig er modtaget kopibøger 1904-23 fra arbejds- og fabriktilsynets
15. og 17. tilsynskreds.
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Fredningsvæsen

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds. I henhold til lov om
naturfredning af 8/5 1917 skulle der i hver amtsrådskreds nedsættes et
fredningsnævn med en af justitsministeriet beskikket civildommer som
formand. Uregistreret.
Arkivet indeholder fredningssager 1917-58.

By- og egnsudvikling m.m.
Byudviklingsudvalget fo r Københavns-egnen. Se afleveringsdesignationen.
Arkivet indeholder indtil videre kopibøger 1950-75, forhandlingsproto
koller 1950-66 samt div. registre. Samtlige journalsager m. tilhørende
journalkort er in toto midlertidigt udlånt til Hovedstadsrådet.
Undersøgelsesudvalget vedr. den fremtidige hovedstadsordning. Seddel
registratur. Læsesalen.
Udvalget blev nedsat i 1967 med prof. Bent Christensen som formand.
Den modtagne arkivpakke fra prof. Christensen indeholder betænk
ningsudkast og mødereferater m.m. 1967-69.
Planlægningsudvalget fo r Køge Bugt området. I forbindelse med udval
gets ophævelse pr. 1/4 1975 er modtaget en væsentlig del af udvalgets
arkiv. En del arkivalier er dog midlertidigt stillet til rådighed for Hoved
stadsrådet og Roskilde amtskommune. Se afleveringsdesignationen (med
journalnøgle).
Arkivet indeholder bl.a. udvalgets korrespondancesager 1961-75 og
mødereferater 1963-75.
Socialvæsen

Mødrehjælpsinstitutionerne
Mødrehjælpen i København. I 1905 oprettedes i København »Foreningen
til hjælp for ulykkeligt stillede mødre«, og to år senere oprettedes endnu en
privat forening under navnet »Foreningen til hjælp for enligtstillede nødli
dende kvinder med børn«. I 1924 sammensluttedes disse to foreninger
under navnet »Mødrehjæpen«. Ved lov af 15/3 1939 pålagdes det det
offentlige at oprette såkaldte mødrehjælpsinstitutioner, hvis opgave skul
le være at give svangre kvinder personlig, social og juridisk bistand, hjælpe
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dem økonomisk og lægeligt under svangerskabet og stå til rådighed ved
forsørgelse af det forventede barn (adoption). Der oprettedes straks i
København en mødrehjælpsinstitution, som overtog det arbejde, som den
private forening »Mødrehjælpen« hidtil havde udført. Også foreningens
bevarede arkivaler blev overtaget. I vid udstrækning videreførtes den
administration, som foreningen havde opbygget. Man fortsatte den påbe
gyndte journalisering af klientsager og videreførte eksisterende kartote
ker. Ved den nu gennemførte arkivopstilling er der derfor ikke skelnet
mellem virksomheden før og efter 1939.
Mødrehjælpsinstitutionen i København omfattede fra 1939 Køben
havn, Københavns amt og Frederiksborg amt, og der indrettedes faste
konsultationssteder i forskellige købstæder i dette område. Senere opret
tedes også Mødrehjælpsinstitutioner i Holbæk, Næstved, Nykøbing F og
Rønne (se nedenfor).
Fra 1. nov. 1950 organiseredes i forbindelse med Mødrehjælpsinstitu
tionen i København en fælles adoptionscentral for hele riget. De enkelte
adoptionssager blev forberedt lokalt, men den endelige indstilling til over
øvrigheden foretoges af adoptionscentralen. Ved arkivopstillingen er adoptionscentralens materiale holdt adskilt fra institutionens øvrige arkiv.
Fra tid til anden har landsarkivet modtaget løbende afleveringer af
arkivalier fra den københavnske mødrehjælpsinstitution. I forbindelse
med bistandslovens gennemførelse pr. 1. april 1976 foretoges en ny og
betydelig aflevering, samtidig med at der blev gennemført omfattende
kassationer. Visse dele af det vigtige protokolmateriale er afleveret helt op
til 1976, medens de lange rækker af klientsager kun afleveredes til og med
årgang 1965. Landsarkivet har udarbejdet en oversigt over de modtagne
arkivalier, der omfatter ikke mindre end 1059 protokoller og pakker.
Oversigten er opstillet på læsesalen under betegnelsen registratur b. nr. 25.
Arkivet indeholder bl.a. bestyrelsesprotokoller 1906-76, sekretariatssa
ger 1939-76, samrådenes forhandlingsprotokoller 1956-76, F-sager (fader
skabssager) 1939-62, A-B-sager (abortsager) 1936-62, adoptionssager m.
tilhørende protokoller 1908-45 (se videre under den særlige adoptionscen
tral) samt div. klientsager 1962-65. Desuden er modtaget betydelige sam
linger af statistika.
1 den særlige adoptionscentrals arkiv findes journaler over barnemodre
og adoptionsansøgere 1950-65 samt en stor samling af adoptionssager
1950-65.
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Mødrehjælpen i Holbæk. Fra 1/1 1954 eksisterede der i Holbæk et filialkontor for Mødrehjælpsinstitutionen i Næstved med Holbæk amt som
område. Fra 1/4 1962 oprettedes i henhold til socialministeriets skrivelse
af 27/2 1962 en selvstændig mødrehjælpsinstitution i Holbæk med virke
område i Holbæk amt og de fleste kommuner i Roskilde amtsrådskreds.
Fra denne institution er i 1976 modtaget følgende arkivalier:
Bestyrelsesprotokol 1962-75, sekretariatssager 1961-76, revisionsproto
kol 1963-76, samrådsprotokoller 1956-76, abort- og sterilisationssager
1954-73 og faderskabssager 1954-66.
Mødrehjælpen i Næstved. Oprettet 1/4 1939 med virkeområde for Hol
bæk, Sorø, Præstø og Maribo amter. Fra 1/4 1962 havde mødrehjælpsin
stitutionen i Næstved kun Sorø amt og dele af Præstø amt som virkeområ
de. Fra denne institution er i 1976 modtaget følgende arkivalier:
Bestyrelsesprotokol 1939-76, kopibog over udgåede skrivelser 1939-40,
sekretariatssager 1939-76, samrådsprotokoller 1956-76, abort- og sterili
sationssager 1940-73, faderskabssager 1939-66, sociale sager 1948-66 samt
register og kartotek over klienter 1939-57.
Mødrehjæpen i Nykøbing F. Fra 1/10 1944 eksisterede der i Nykøbing F.
et filialkontor for mødrehjælpsinstitutionen i Næstved med Maribo amt
som område. Fra 1/4 1962 oprettedes i henhold til socialministeriets skri
velse af 27/2 1962 en selvstændig mødrehjælpsinstitution i Nykøbing F.
med Maribo amt og dele af Præstø amt som virkeområde. Fra denne
institution er i 1976 modtaget følgende arkivalier:
Bestyrelsesprotokol 1962-76, revisionsprotokol 1963-76, samrådspro
tokoller 1956-76, abort- og sterilisationssager 1949-73, faderskabssager
1944-51 og sociale sager 1944-64.
Mødrehjælpen fo r Bornholms amt. Oprettet 1/4 1951 i henhold til arbejds- og socialministeriets skrivelse af 12/3 1951. Fra denne institution er
i 1976 modtaget følgende arkivalier:
Bestyrelsesprotokol 1951-75, samrådsprotokoller 1956-75 og klientsa
ger 1951-65 (abort-, faderskabs- og sociale sager).
Andre arkiver
Børneværnskonsulenten i Vestsjællands amt. Stillingen som børne
værnskonsulenter er oprettet i henhold til lov af 4/6 1964 § 5. Deres
opgave var at vejlede og støtte de kommunale børne- og ungdomsværn.
Ved bistandslovens ikrafttræden pr. 1/4 1976 overgik deres funktioner til
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de kommunale myndigheder (amtskommunen). Arkivet består af følgen
de dokumenter:
Bestyrelsesprotokol for familievejledningen 1966-75, familievejled
ningssager og særlige personalesager 1963-75 samt div. sager 1966-75.
Børneværnskonsulenten fo r Frederiksborg og Bornholms amter. Oprettet
1/4 1966.
Arkivet indeholder familievejledningssager 1967-75 og div. undersøgel
sessager 1967-76.
Forsorgscentret fo r København m.v. Lillemosegård. 1886 indkøbtes ejen
dommen Lillemosegård i Gladsakse kommune af Johan Kellers enke og
indrettedes til plejehjem for åndssvage. Institutionen udvidedes ved ind
køb af naboejendommen Gammelmosehus. I 1902 kom institutionen un
der Østifternes åndssvageanstalter, og ved lov af 5/6 1959 blev institutio
nen indrettet til forsorgscenter for København m.v., bestemt for voksne
personer. Under centret henlagdes lokale afdelinger. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. hovedprotokoller over patienter 1855-1927,
kopibøger 1917-37 og korrespondancesager 1917-53.

Sundhedsvæsen

Halsted amts sygehus. Oprettet i henhold til reskript af 2/2 1798. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder inspektionens forhandlingsprotokol 1854-78.

Arkiver i forbindelse med den tyske kapitulation maj 1945.

Centralkontoret fo r særlige anliggender fo r Storkøbenhavn. Kontoret
oprettedes i 1945 og ophævedes i efteråret 1947. Dets forretninger overto
ges af de respektive kommuners sociale myndigheder. Det var kontorets
opgave at behandle erstatningssager og andre sager om hjælp til besættel
sestidens ofre. Uregistreret.
Arkivet indeholder korrespondance- og regnskabssager 1945-47.
Tyske flygtningelejre. Umiddelbart før og efter kapitulationen i maj 1945
organiseredes en række lejre for de tyske civilflygtninge og andre flygtnin
ge, der søgte til Danmark i forbindelse med den tyske hærs tilbagetog fra
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østfronten. På foranledning af civilforsvarsstyrelsen har en række politi
mestre afleveret arkivalier vedr. disse flygtningelejre. Materialet, der er
yderst broget, er endnu ikke registreret. Fra følgende politikredse er mod
taget afleveringer:
1. politikreds (København)
2. politikreds (Frederiksberg)
5. politikreds (Køge): lejren i Haslev.
6. politikreds (Helsingør): lejrene i Hornbæk, Hellebæk, Marienlyst,
Gurrehus, Hørsholm, Rungsted og Høvæltegård.
7. politikreds (Hillerød): lejrene i Hillerød og Ullerød.
9. politikreds (Holbæk og Nykøbing S): lejrene i Jyderup, Odden, Dybesø m.m.
11. politikreds (Slagelse): lejrene i Liselund og Antvorskov.
12. politikreds (Skælskør med Korsør): lejreneiSkælskørogTeglgården
vd Korsør.
13. politikreds (Ringsted): lejrene i Ringsted og Nels mølle.
20. politikreds (Sakskøbing): lejren i Berritsgård.
22. politikreds (Nakskov): lejren i Nakskov.
Registreringsprotokoller over flygtninge. I henhold til §§ 2 og 3 i kgl.
anordning af 25/1 1946 ang. anmeldelse af fødsler og dødsfald m. v. blandt
de her i landet værende udlændinge, der stod under flygtningeadministra
tionens forsorg, skulle der ved de forskellige flygtningelejre enten af luft
værnschefen, hans stedfortræder eller stedets sognepræst føres såkaldte
registreringsprotokoller over udførte kirkelige handlinger i lejrene. Proto
kollerne registrerer foretagne dåbs- og vielseshandlinger. 1 visse tilfælde
registreres også konfirmationer. Den på læsesalen opstillede seddelregi
stratur angiver, hvilke tilførsler de enkelte protokoller indeholder. Der er
modtaget registreringsprotokoller fra følgende lejre:

Tyske flygtninge
Flygtningelejre i Storkøbenhavn, 1946-49.
Flygtningelejren Kløvermarken, København, 1946-47.
Flygtningelejrene ved Asserbo, 1946.
Flygtningelejren i Aunø, Køng sogn, 1945-46.
Flygtningelejren i Berritsgård, Tårs sogn, 1946-47.
Flygtningelejren på Bogø, 1946.
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Flygtningelejren Hasselø, Væggerløse sogn, 1946-48.
Flygtningelejrene i Hillerød og Ullerød, 1946-47.
Flygtningelejrene i Holbæk og Jyderup, 1946.
Flygtningelejren i badehotellet og skovlejren i Hornbæk, 1946.
Flygtningelejren i skovbrugsmuseet, Hørsholm, 1946.
Flygtningelejren i Jonstrup, Værløse sogn (omfatter også lettiske flygtnin
ge) 1946-49.
Flygtningelejrene i Karresbækminde, Karrebæk sogn, 1946.
Flygtningelejren i hotellet i Ølsted, Kregme-Ølsted sogne, 1946.
Flygtningelejren i Krenkerup, Radsted sogn, 1946.
Flygtningelejrene Køge-Nord og Vallø strandhotel, 1946.
Flygtningelejrene i Liselund og Antvorskov, Slagelse Skt. Peder land
sogn, 1946.
Flygtningelejrene i Marielyst og feriebyen Bøtø, 1946.
Flygtningelejren Marienlyst, Helsingør, 1946.
Flygtningelejren ved Mosede fort, Karlslunde sogn, 1946-47.
Flygtningelejren i Nakskov, 1945-46.
Flygtningelejren i Lokomotivmændenes feriehjem Nyrup pr. Raklev,
1946.
Flygtningelejren i Stubberupgård, Nysted sogn, 1946.
Flygtningelejrene i Dybesø pr. Rørvig, Skt. Petri landskole, Lumsås,
Søgården, Gniben, Sejersborg pr. Asnæs og sanatoriet på Asnæs,
1946.
Flygtningelejren Lystskov, Skælskør, 1946.
Flygtningelejren ved Teglgården, Korsør, 1946.
Flygtningelejrene i Torkilstrup, Vejringe og Abildvig, 1946.
Flygtningelejren i Tybjerg, pr. Herlufmagle, 1946.
Ikke-tyske flygtninge
Flygtningelejre i Storkøbenhavn for allierede flygtninge, 1946-51.
Dansk Røde-Kors flygtningelejr, Amaliegade 18, København K, 1946-51.
Flygtningelejren Høveltegård, Blovstrød, 1946.
Flygtningelejren i Fakse Ladeplads, 1946.
Flygtningelejren på Gavnø, Vejlø sogn, 1946.
Flygtningelejren, Palæet, Hellebæk (lettiske flygtninge) 1946-47.
Flygtningelejren hotel Bretagne, Hornbæk, 1946^47.
Flygtningelejren Gurrehus pr. Kvistgård, 1946.
Flygningelejren Grand hotel, Kalundborg, 1946.
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Flygtningelejren i K.F.U.M.s teatersal i Køge, 1946-48.
Dansk Røde-Kors lejrene i Køge, 1947.
Flygtningelejren i badehotellet og Belle Colle, Rungsted, 1946-47.
Flygtningelejren Bag bakkerne, Næstved 1946.

Diverse
Fra Statistisk departement (Statistisk bureau) er modtaget følgende ar
kivmateriale:
1) Kriminalindberetninger 1832, 1838-72 og 1874-84. Seddelregistratur.
Læsesalen.
2) Kommuneregnskaber 1926-63. Uregistreret.
3) Skemaer for folketællingen i 1965 (landsarkivets område).
4) Fødselsanmeldelser for København 1896-1972, do. fra Frederiksberg
1953-72, Gentofte 1963-67 og Københavns amtsrådskreds 1953-72.
Årgang 1970 mangler.

Arkiver af privat proveniens

GODSARKIVER

Landsarkivets samling af private godsarkiver er opstillet alfabetisk i føl
gende hovedgrupper: Sjælland med Samsø og Møn samt Lolland og Fal
ster. Over de fleste godsarkiver findes seddelregistraturer på læsesalen.
Disse kan i visse tilfælde suppleres med de af arkivkommissionen udar
bejdede og maskinskrevne registraturer. Disse er også tilgængelige for
de besøgende. I det følgende gives en oversigt over de enkelte godsarki
vers indhold, som kan bruges til en første orientering. Ved videregåen
de studier vil det være nødvendigt at bruge den detaillerede seddelregi
stratur, der som regel også indeholder oplysninger om ejerrække og de
sogne, hvori godset havde bøndergods. I oversigten er medtaget følgen
de arkivaliegrupper: adkomstdokumenter, skifte- og overformynderi
sager, fæsteprotokoller, fæstebreve og lejekontrakter, hoveriprotokol
ler, lægdsruller samt større rækker af godskorrespondance og godsregn
skaber. Det er endvidere noteret, om godsarkivet indeholder andre ar
kivalier end egentlige godsarkivalier, såsom privatarkiver, kommunale
sager o.lign.
Til adskillige af de i godsarkiverne bevarede skifte- og fæsteprotokoller
har landsarkivet ladet udarbejde alfabetiske registre. Disse er indbundet
og opstillet på læsesalen. Der er under de enkelte godser gjort rede for
disse registre. I forbindelse meden mikrofotografering af skifteprotokol
ler i de eksisterende godsarkiver har landsarkivet foretaget en xerokopiering af de registre, der fra gammel tid fandtes i disse protokoller. Disse er
nu blevet sammenført med de af landsarkivet tidligere udarbejdede regi
stre, således at man har en samlet registerfortegnelse over skifteprotokol
lerne i de sjællandske godser. Registersamlingen omfatter 25 bind og er
opstillet på læsesalen. En tilsvarende registersamling vedr. de private lolland-falsterske godser i 6 bind er ligeledes opstillet på læsesalen. For den,
der ønsker at arbejde med skifteprotokoller i de private godsarkiver, er
stednavneregistret i den af Axel Nørlit udgivne bog: Skifteprotokoller i
Landsarkivet for Sjælland m.m. (1948) et udmærket hjælpemiddel. Bogen
står på læsesalen, og registret finder man s. 57-136.
Siden 1966 har landsarkivet modtaget supplerende afleveringer af gods-
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arkivalier. Over disse findes ikke altid seddelregistraturer, men brugere af
disse arkivalier henvises til at benytte de mere eller mindre summariske
afleveringsdesignationer.

Sjælland med Samsø og Møn
Adelersborg (Fårevejle sogn Ods hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der
findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommissio
nen. Register til fæsteprotokol 1750-1920 (register nr. 2). Skifteregistre
1790-1850.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: Køb og salg af
gård og gods, stamhuset, behæftelser (herunder bl.a. skøder og adkomster
1653ff. og sager vedr. stamhusets oprettelse 1811 ff.), jordebøger, matrikulering, udskiftning (herunder jordebøger 1690 ff.), retsakter (herunder
justitssager 1710 ff.), godskorrespondance (herunder kopibøger 1789 ff.
og journaler 1817 ff.), regnskabsvæsen (herunder hovedbøger 1802 ff.,
regnskaber 1726 ff., regnskabsbilag 1737 ff. og korrespondance vedr.
udestående fordringer i bøndergodset 1865 ff.), fæste- og hoverivæsen,
tiendesager (herunder fæsteprotokoller 1750 ff., fæstebreve, leje- og for
pagtningskontrakter 1750 ff., hoveriprotokoller 1802 ff. og tiendejordebøger 1854 ff.), skifte- og overformynderivæsen (herunder skifteprotokol
ler 1790 ff., skiftedokumenter 1792 ff. og overformynderiprotokoller 1826
ff.), lægdsvæsen (herunder hovedlægdsruller 1832 ff.), hovedgården, bort
forpagtning og drift (herunder forpagtningskontrakter 1741 ff. og syns-og
beskrivelsesforretninger 1726 ff.), kirker, skoler samt møller, skov - og
jagtsager, diverse (herunder sager vedr. Lammefjorden 1872 ff.) og kort
(herunder matrikulskort).
Agersøgård (Agersø sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1772-1818.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1772 ff. og overformynderiprotokol
1795 ff.
Aggersvold (Hjembæk sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1721-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1689 ff., jordebøger 1736
ff., fæsteprotokol 1832 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1778 ff., hoveriog arbejdskontrakter 1792 ff., regnskabssager 1777 ff., skifteprotokoller
1721 ff., overformynderiprotokol 1827 ff. og do. dokumenter 1729 ff. samt
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dokum enter vedr. H jem bækm arked 1825 ff. 1 1976 er yderligere modtaget
jordebog for Aggersvold gods 1871-72.

Algestrup og Egemarke (Føllenslev sogn Skippinge hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Se også Egemarke. Skifteregistre 1833-50.
Arkivet indeholder bl.a. jordebog 1785, fæsteprotokol 1790 ff., skifte
protokol 1833 ff., do. dokumenter 1842 ff., overformynderiprotokol 1826
ff. og do. regnskaber 1833 ff.
Alslev, se Juellinge.
Anneberg- og Ellingegård. (Højby sogn Ods herred). Arkivet er dannet
ved udskilning af arkivalier fra Hofrettens arkiv og fra amtstuearkivet
Odsherreds gods. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder div. tingsvidner og domme 1637-1774, skøder og
adkomster (1623) - 1771 og godsregnskaber 1692-98.
Antvorskov (Skt. Peder landsogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1791-1818.
Arkivet indeholder bl.a. fæstebreve 1800 ff., hovedkassebøger 1785 ff.,
skifteprotokol 1791 ff. og overformynderiprotokol 1790 ff.
Aunøgård (Køng sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1775-1801.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1775-1804 og do. dokumenter 17861801.
Avnsøgård, se Vesterbygård og Avnsøgård.
Basnæs (Tjæreby sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Register til fæsteprotokol 1719-1916 (register nr. 3a). Skifteregistre
1719-1850.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: adkomstdoku
menter og jordebøger (herunder adkomstdokumenter 1751 ff., jordebøger
1764 ff. og udskiftningssager 1773 ff.), korrespondance (herunder kopibø
ger 1808 ff., breve til godsforvalterne 1813 ff.), fæstevæsen (herunder
fæsteprotokoller 1719 ff., fæstebreve 1786 ff., lejekontrakter 1816 ff.,
forpagtningskontrakter 1823 ff., hoveriprotokol 1800 ff. og arbejdsjournaler 1877 ff.), regnskabsvæsen (herunder hovedbøger 1775 ff., kasse
journaler 1840 ff. og godsregnskaber 1845 ff.), skifte- og overformynde
rivæsen (herunder skifteprotokoller 1719 ff., do. dokumenter 1796 ff.).
Diverse (herunder sager henhørende til kammerherre Otto Scavenius’
privatarkiv).
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Bavelse, se Næsbyholm og Bavelse.
Beldringe (Beldringe sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1833-50.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1833 ff. og overformynderipro
tokol 1826 ff.
Benzonsdal (Torslunde sogn Smørum hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregistre 1741-1850.'
Arkivet indeholder bl.a. korrespondanceprotokoller 1790 ff., fæstepro
tokoller 1741 ff., fæstebreve og aftægtskontrakter 1794 ff., skifteprotokol
ler 1741 ff., overformynderirprotokol 1826 ff. og div. sager 1739 ff.
Benzonseje (Ørsted sogn Ramsø hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1757-97.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1757 ff.
Benzonslund (Holmstrup sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1761-1824.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1761 ff.
Bernstorff (Gentofte sogn Sokkelund hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1807-43.
Arkivet indeholder bl.a. indkomne sager 1822 ff., hovedbøger 1822 ff.,
skøde- og fæsteprotokoller 1807 ff., skifteprotokoller 1807 ff. og overfor
mynderiprotokol 1826 ff.
Billesborg, se Vallø stifts gods.
Birkendegård (Værslev sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregister 1813-50.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1813 ff og overformynderipro
tokol 1827 ff.
Bistrup (Roskilde). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 16841850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1684 ff., do. dokumenter
1746 ff. og overformynderiregnskaber 1774 ff.
Bjergbygård (Stifts-Bjergby sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregister 1787-1850.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1719 ff., skifteprotokol 1787 ff.,
overformynderiprotokoller 1817 ff., hoved- og kassebøger 1785 ff. samt
jordebog 1852.
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Bonderup (Tårnborg sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1804-17.
Arkivet ineholder skifteprotokol 1804 ff. og overformynderiprotokol
1817 ff.
Bonderupgård (Tåstrup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregister 1840-50.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: adkomstbreve
(herunder adkomstdokumenter 1699 ff.), jordebøger, matrikler m.m.
(herunder jordebøger 1799 ff.), korrespondance (herunder kopibøger
1854 ff., breve til godsforvalteren 1833 ff.), fæste- og hoverivæsen (herun
der fæsteprotokol 1838 ff. og do. breve 1778 ff.), regnskabsvæsen (herun
der hovedkassebog 1853 ff.), skifte- og overformynderivæsen (herunder
skifteprotokol 1840 ff. og overformynderiprotokol 1826 ff.), hovedgården
(herunder sager vedr. forpagtningen 1804 ff.), kirker (herunder sager vedr.
Uggerløse, Stenmagle og Stenlille kirker 1805-13), diverse (herunder
brandtaksationer 1798 ff.).
Borreby (Magleby sogn Vester-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Register til fæsteprotokol 1719-1922(registernr.4). Skifteregistre
1719-1850.
Det omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: adkomstdokumenter på
pergament og papir (herunder adkomstdokumenter 1593 ff.), jordebøger,
matrikulering m.v. (herunder jordebøger og matrikelsekstrakter 1652 ff.),
korrespondance (herunder kopibøger 1811 ff., cirkulæreprotokoller 1780
ff., journaler 1813 ff., godskorrespondance 1875 ff.), fæstevæsen og hoveri
(herunder fæsteprotokoller 1719 ff., do. breve 1705 ff., lejekontrakter
1772 ff. og hoveriprotokoller 1824 ff.), regnskabsvæsen (herunder hoved
bøger 1806 ff.), skiftejurisdiktion (herunder skifteprotokoller 1719 ff.
overformynderiprotokol 1792 ff.), hovedgårdens drift og besætning (her
under arbejdsjournaler 1864 ff., kornjournaler 1815 ff., div. sager vedr.
drift og bortforpagtning 1671 ff.), hovedgårdens regnskaber (herunder
kassebøger 1864 ff., hovedregnskaber 1875 ff., daglejejournaler 1873 ff.),
div. dokumenter (herunder legatsager 1706 ff., sager vedr. restaureringen
af Borreby 1882-85, bygningssager 1868 ff., brandtaksationer 1805 ff.),
slægten Castenschiold (herunder div. familiepapirer), kort over godset. I
1972 er bl.a. modtaget: brevbøger 1873-1928, div. hoved- og kassebøger
1896-1909, skattebøger 1838-85 og 1908-10, div. regnskabsprotokoller
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vedr. godsdriften 1865-1938, sager vedr. Magleby kirke 1877-84 samt div.
kort og tegninger.
Brattingsborg, se Samsø grevskab.
Bredeshave (Snesere sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Ar
kivet indeholder kun skifteprotokol 1815-16 med register.
Bregentved (Haslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1805-1907 (omfatter tillige Turebyholm) (regi
ster nr. 5). Skifteregistre 173-2-1850.
Arkivet indeholder bl.a. jordebog 1867, skifteprotokoller 1732 ff., do.
dokumenter 1778 ff., overformynderiprotokol 1777 ff., div. retsdokumen
ter 1592 ff., lægdsruller 1733 ff., fæsteprotokol 1805 ff., do. breve 1747 ff.
samt syns- og taksationsforretninger 1787 ff. I 1973 er modtaget gods
regnskaber 1749-1810 (div. år), regnskabsbilag for Turebyholm, Juellinge, Tryggevælde og Alslev godser 1753-57 med antegnelser 1752-54.
Broksø (Herlufmagle sogn Tybjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1801-16.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1779 ff. og overformynderi
protokol 1801 ff.
Brorupgård(Skt. Mikkels sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1719 ff. og do. breve 1740 ff.
Biigelske fideicommis, se Ringsted kloster.
Bækkeskov (Everdrup sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1741-1918 (register nr. 6). Skifteregister 16961850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1689 ff., jordebøger 1814
ff., fæsteprotokoller 1741 ff., do. breve og lejekontrakter 1823 ff., kopibø
ger 1811 ff., skifteprotokoller 1696 ff. og overformynderiprotokol 1826 ff.
Bøstrup (Drøsselbjerg sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1733-1851.
Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: køb af gård og gods
(herunder kopibog for skøder 1852 ff.), jordebøger, matrikulering m.v.
(herunder jordebøger 1796 ff., udskiftningssager 1776 ff.), retsakter (her
under retssager 1785 ff.), korrespondance (herunder kopibøger 1823 ff.,
cirkulærekopibøger 1799 ff.), regnskabsvæsen (herunder hoved-og kasse-
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bøger 1820 ff.), fæste- og hoverivæsen (herunder fæsteprotokoller 1822
ff.), skifte- og overformynderivæsen (herunder skifteprotokoller 1733 ff.
og overformynderiprotokol 1826 ff.), hovedgårdens bortforpagtning og
drift, kirker, skoler, møller, skov- og jagtsager samt diverse (herunder div.
sager 1783 ff.).
Conradineslyst (Ruds-Vedby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregister 1797-1813.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1797 ff. samt skifte- og overformyn
derisager 1799.
Baroniet Conradsborg (Vetterslev sogn Ringsted hrd.). Se også Sørup.
Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregister 1785-1809.
Arkivet indeholder bl.a. udat. jordebog, overformynderiprotokol 1791
ff. og skifteprotokol 1785 ff.
Davrup (Bjærgsted sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hoved- og kassebog 1813-98.
Dragsholm, se Adelersborg.
Dcevidsrød, se Frederikslund.
Dvrehovedgård, se Tårnborg.
Dønnerup, se Benzonslund.
Edelgave (Smørum sogn Smørum hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1771-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1672 ff., jordebog (ca.
1851), skifteprotokol 1771 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og div.
dokumenter 1682 ff.
Egemarke (Føllenslev sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Se også Algestrup og Egemarke. Skifteregister 1841-50.
Skifteprotokoller 1833 ff. og overformynderiprotokoller 1826 ff.
Egholm (Sæby sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifte
registre 1760-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1610 ff., korrespondance
og jordebøger 1803 ff., skifteprotokoller 1760 ff., overformynderiproto
kol 1826 ff. og lægdsruller 1788 ff.
(Snesere sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Desuden foreligger maskinskreven registratur, udarbejdet af arkivkom-
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missionen (registratur nr. b. 24). Skifteregister 1775-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1775 ff., do. dokumenter 1726
ff., overformynderiprotokol 1831 ff., do. sager 1776 ff., godsprotokol
1774 ff., div. sager vedr. gården og godset 1777 ff., domme og retssager
1743 ff., fæsteprotokoller 1774 ff., do. breve og lejekontrakter 1736 ff.,
hoveriprotokol 1819 ff., papirer vedr. Grevensvænge, Oremandsgård,
Nysø og Bækkeskov 1758 ff. samt papirer vedr. Benjamin Wolffs offentli
ge virksomhed, herunder virksomhed i Roskilde stænderforsamling og
forskellig kommunal virksomhed. I 1974 er bl.a. modtaget jordebøger
indtil 1914, kopibøger 1830-1912, fæsteprotokol m. register 1896-1918,
godsregnskaber 1869-1926, kassebøger 1830-1917 og skattesager 17761917. Endelig er modtaget Wolffske familiearkiver.
Eriksholm (Ågerup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1758-1848 (register nr. 8). Skifteregistre 17701850. Se også højesteretssagfører Fred. Teists privatarkiv i r.a. pk. nr. 2629.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstbreve 1780 ff., jordebøger 1824 ff.
kopibøger 1800 ff., fæsteprotokol 1758 ff., do. breve og lejekontrakter
1780 ff., hoveriprotokol 1800 ff., hovedkassebøger 1810 ff., diverse regn
skabsprotokoller 1817 ff., skifteprotokoller 1770 ff., overformynderipro
tokol 1826 ff., do. dokumenter 1736 ff., lægdsruller 1792 ff., sager vedr.
hovedgården 1793 ff. og do. vedr. kirke, tiender og skoler 1785 ff. I 1974
er modtaget godsregnskaber 1913-14.
Erikstrup, se Gjorslev.
Eskildstrup (Sneslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1848-50.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1848 ff. og overformynderiprotokol
1847 ff.
Espegård (Boeslunde sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1737-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1737 ff., overformynderipro
tokol 1793 ff. og div. dokumenter 1775 ff.
Estrup by (Allindemagle sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder skifteprotokol for Estrup by 1776-93.
Falkensten (Gerlev sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder cirkulæreprotokol 1838 ff. og overformynderipro
tokol 1815 ff.

Farumgård (Farum sogn Ølstykke hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder adkomstdokumenter 1667 ff. og arbejdsjournal
1890 ff.
Fodbygård (Fodby sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregister 1813-17.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1813 ff., fæsteprotokol 1721 ff. og
overformynderiprotokoller 1790 ff.
Frederiksdal (Lyngby sogn Sokkelund hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkiv
kommissionen. Skifteregister 1755-1850.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1755 ff. og overformynderiprotokol
1829 ff.
Frederikslund (Kindertofte sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregistre 1774-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1774 ff., do. dokumenter
1786 ff., overformynderiprotokol 1792 ff., do. regnskaber 1783 ff., lægdsruller 1792 ff. og div. sager 1814 ff.
Frenderup by (Damsholte sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1774 ff. m. register 1774-1850.
Frydendal (Frydendal sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1692-1850.
Arkivet indeholder bl.a. landstingsdom om indførsel til ejendom i Fry
dendal gods 1695, skifteprotokoller 1692 ff., do. dokumenter 1799 ff.,
overformynderiprotokol 1826 ff., do. sager 1743 ff., do. regnskaber 1798
ff. og lægdsruller 1846 ff.
Fuglebjerggård(Fuglebjerg sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Skifteregister 1778-1805.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1778 ff. Se desuden Førslevgård.
Fyrendal, se Holsteinborg.
(Førslev sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregistre 1764-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1764 ff., do. dokumenter
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1798 ff., overformynderiprotokoller 1790 ff., do. dokumenter 1737 ff., do.
regnskaber 1830 ff., div. dokumenter 1731 ff. og ældre skøder og kvittancer 1677 ff.
Gavnø (Vejlø sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur omfattende de afle
veringspligtige arkivalier. Læsesalen. Skifteregistre 1719-1867.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1719 ff., do. dokumenter
1770 ff., overformynderiprotokoller 1804 ff., do. sager 1719 ff., reserverul
ler 1738 ff., lægdsruller 1788 ff., domme, tingsvidner og synsforretninger
m.m. 1720 ff. samt div. dokumenter.
1 1966 afleverede ejeren af Gavnø det fulstændige godsarkiv fra de
ældste tider og indtil 1927. Dog er enkelte protokoller m.m. fra nyere tid
kommet med. Med afleveringen fulgte en detaljeret håndskreven registra
tur, udarbejdet af godskontoret i 1914 med senere tilføjelser. Til denne
registratur er af godskontoret ligeledes udarbejdet et person- og sagregi
ster. Fotokopier heraf er opstillet på læsesalen som registratur nr. b 19-20.
Desuden findes en maskinskrevet afskrift af denne registratur, udarbejdet
af arkivkommissionen 1926-27 (ligeledes på læsesalen). Arkivet er indtil
videre opstillet efter disse ældre registraturer, og de nyere arkivalier er
forsøgt indordnet i de i 1914 opstillede grupper.
Med godsarkivet fulgte også baron Tage Reedtz-Thotts (1839-1923)
privatarkiv, der foruden modtagne breve indeholder en række pakker
med korrespondancesager vedr. forhold i Sydsjælland, herunder Præstø
amtsråd, sager vedr. godset og baron Reedtz-Thotts politiske virksom
hed. 1 privatarkivet er indlemmet breve til baron Otto Reedtz-Thott
(1785-1862). Registraturen over privatarkivet er opstillet som registratur
nr. b. 21.
Gerdrup og Lyngbygård (Eggeslevmagle sogn Vester Flakkebjerg hrd.).
Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Lyngbygård. Register til fæstepro
tokol 1737-1892 (register nr. 12). Skifteregistre 1790-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skøder m.m. 1655 ff., jordebøger over Gerdrup
gods 1804 ff., fæsteprotokol 1737 ff., do. breve 1774 ff., hoved- og kasse
bog 1795 ff., div. regnskaber 1756 ff., skifteprotokol 1790 ff., overformyn
deriprotokol 1823 ff. og div. dokumenter 1725 ff.
Giesegård (Nordrup sogn Ringsted hrd.) og Ottestrup (Ørslev sogn
Ringsted hrd.) m.fl. godser. Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes des
uden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommissionen. Regi
ster over fæstebreve og lejekontrakter 1720-1901 ved Giesegård og Otte-
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strup samt over Juellund gods fæsteprotokol 1729-1869 (register nr. 11 og
18). Skifteregistre 1764-1850.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: Arkivdesignationer, adkomstbreve på pergament (1586 og 1632), køb og salg af gård og
gods (herunder skøder og adkomstdokumenter 1706 ff.), stamhusets ad
ministration og gæld (herunder korrespondancesager 1775 ff.), jordebøger, matrikulering og udskiftning (herunder jordebøger 1725 ff.), retsakter
(herunder div. sager 1711 ff.), korrespandance (herunder journaler 1761
ff., kopibøger 1794 ff. og div. breve 1720 ff.), fæste- og hoverivæsen (her
under fæsteprotokoller 1720 ff., do. breve og lejekontrakter 1695 ff. samt
hoveriprotokoller 1800 ff.), regnskabsvæsen (herunder godsregnskaber
1715 ff. og hovedkassebøger 1780 ff), skifte- og overformynderivæsen
(herunder skifteprotokoller 1764 ff., do. sager 1736 ff., overformynderi
protokoller 1790 ff. og do. regnskaber 1801 ff.), lægdsvæsen (herunder
lægdsdjordebøger og -ruller 1729 ff.), hovedgårdene og deres drift (herun
der forpagtningskontrakter 1720 ff., div. ugesedler 1736 ff. og brandtaksa
tionsforretninger 1772 ff.), kirke, skole og tiende (herunder tiendesager
1710 ff., kirkesynsforretninger 1739 ff. og skolesager 1720 ff.), diverse
(herunder sager vedr. møller og kroer 1632 ff. samt vejsager 1739 ff.),
privatarkiver (herunder sager vedr. grevinde Anna Sophie Schack, død
1760, grev Fred. Chr. Schack, død 1790, grev P. B. Schack, død 1815, grev
Knud Bille Schack, død 1821, og grev Knud Bille Brockenhuus-Schack,
død 1892).
1 1972 er modtaget godsregnskaber 1753-54, 1789-99 og 1801-08.
Gislingegård (Gislinge sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1790-1850.
Arkivet indeholder bl.a jordebøger 1759 ff., fæstebreve 1808 ff., skifte
protokol 1790 ff., overformynderiprotokol 1822 ff., do. regnskaber 1843
ff. og lægdsruller 1810 ff.
Gisselfeld kloster (Broby sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkiv
kommissionen over Gisselfeld klosters og Holmegårds arkiver på Gissel
feld. Skifteregistre 1700-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1700 ff, do. dokumenter 1813
ff., overformynderiprotokoller 1778 ff., synsforretninger 1809 ff., samt
div. dokumenter 1657 ff.
Gjeddesdal (Greve sogn Tune hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Arki
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vet indeholder skifteprotokol 1778-1820 m. register 1778-1803.
Gjorslev (Holtug sogn Stevns hrd.), Søholm (Magleby sogn Stevns hrd.)
og Erikstrup (St. Hedinge landsogn Stevns hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Jfr. også den foreløbige registratur i afleveringssagen. Skifteregistre
1768-1850.
Arkivet indeholder bl.a. fæstebreve og afståelseskontrakter 1720 ff.
skifteprotokoller 1768 ff., overformynderiprotokoller 1793 ff., jordebøger 1779 ff., hovedkassebøger 1783 ff., godsregnskaber 1793 ff. samt breve
til J. B. Scavenius, død 1820 og P. B. Scavenius, død 1868.
Grevensvænge (Rønnebæk sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1721-1818 m. register 1721-1818.
Gunderslevholm (Gunderslevholm sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddel
registratur. Læsesalen. Skifteregister 1783-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1783-1850, do. dokumenter
1799 ff., overformynderiprotokoller 1790 ff., do. sager 1728 ff., fæstebreve
og hoveriordning 1795 ff. samt lægdsruller 1792 ff.
Gunderup, se Vallø gods.
Gundetved, se Selchausdal.
Gyldenholm (Kirkerup sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregistre 1790-1851.
Arkivet omfatter bl.a. jordebog 1783, skifteprotokoller 1774 ff., do.
dokumenter 1833 ff., overformynderiprotokol 1792 ff. samt reserve- og
lægdsruller 1776 ff.
Hagestedgård (Hagested sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommis
sionen. Skifteregister 1828-50.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1828 ff., do. dokumenter 1793
ff., overformynderiprotokol 1757 ff., do. dokumenter 1801 ff. og lægds
ruller 1846-49.
Harrested, se Saltø og Harrested godser.
Helsingegård, se Ågård og Helsingegård.
Hellestrupgård (Kirke-Flinterup sogn Alsted hrd.) og Niløsegård (Niløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden
register over fæsteprotokol 1702-91 og do. breve 1706-51. (Register nr. 12
a).

Godsarkiver

287

Arkivet indeholder fæsteprotokol 1702-91 og do. breve 1710-51.
Herlufsholm (Herlufsholm sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet
af arkivkommissionen. Skifteregister 1719-1812.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1719 ff. og fæstebreve 1778 og
1793.
Holbergs gods, baroniet, se Sorø akademis gods og Tersløsegård.
Holbæk slots ladegård (Holbæk). Seddelregistratur. Læsesalen. Skiftere
gistre 1809-50. Se også privatarkivet: Grønbech, Chr.
Arkivet indeholder bl.a. skøder 1665 ff., jordebøger 1826 ff., fæstepro
tokol 1810 ff., do. breve og lejekontrakter 1808 ff., div. regnskabsbøger
1854 ff., skifteprotokoller 1809 ff., do. dokumenter 1811 ff., overformyn
deriprotokol 1826 ff., do. regnskaber 1810 ff. og lægdsruller 1792 ff.
Holmegård (Holme-Olstrup sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregistre 1684-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skøder, retsdokumenter, jordebøger, regnska
ber 1670 ff., skifteprotokol 1684 ff., do. designationer og -dokumenter
1804 ff., overformynderiprotokol 1826 ff., do. regnskaber 1790 ff. og
lægdsruller 1733 ff.
Holsteinborg (Holsteinborg sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Registratur
over Grevskabet Holsteinborgs gods- og lensarkiv, forfattet og berigtiget
1841. Sé desuden seddelregistratur. Læsesalen. Register til fæsteprotokol
ler 1700-1925 (register nr. 13). Skifteregistre 1701-1850.
Det meget omfattende arkiv - landsarkivets størte godsarkiv - er opstil
let efter arkivregistraturen af 1841, og der findes udførlige indholdsforteg
nelser over de ældre pakker. Nyere sager er indordnet i det gamle system,
hvorefter arkivet er inddelt i 3 grupper: protokoller, dokumenter og regn
skaber. Man har samlet alle skifte- og overformynderisager i gruppe 4 og
kortene i gruppe 5. Af arkivet skal fremhæves hovedkasseprotokoller
1776 ff., fæsteprotokoller 1700 ff., jordebøger 1723 ff., journaler 1821 ff.,
kopibøger 1787 ff., hoveriprotokoller 1800 ff., skovbøger 1719 ff., skøder
og adkomstdokumenter 1684 ff., mageskiftebreve og magelægsforretnin
ger 1656 ff., hoveriforretninger 1771 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1716
ff., indkomne breve 1793 ff., div. regnskaber for Holsteinborg, Fyrendal,
Basnæs, Snedinge m.fl. gårde 1748 ff., skifteprotokoller 1701 ff., do. do
kumenter 1707 ff., overformynderiprotokoller 1827 ff. og do. dokumenter
1753 ff.

288

Godsarkiver

I godsarkivet findes desuden sager vedr. grevskabets amtmandsskab
1788 ff., sager vedr. sogneforstanderskabsvalgene 1841, forhandlingspro
tokol for foreningen til gavnlig virksomheds fremme 1848-49, hæderspro
tokol for Industri-Selskabet 1810-17 og Conduitebøger for Industrivæse
net 1812-25.
Højstrup, se Vemmetofte.
Hørbygård (Hørby sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Regi
ster til fæsteprotokol 1691-1911 (register nr. 15). Skifteregistre 1771-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1679 ff., kopibøger 1792
ff., fæsteprotokoller 1691 ff., hoveriprotokol 1800 ff., skifteprotokoller
1771 ff., do. dokumenter 1809 ff., overformynderiprotokol 1739 ff., do.
dokumenter 1804 ff og lægdsruller 1801 ff.
Høvdingsgård (Mern sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1799-1851.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1799-1851 og overformynderiproto
kol 1826-50.
helingen. (Vordingborg landsogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregistre 1775-1845.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1775 ff., skifteprotokoller 1775
ff., do. dokumenter 1788 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og lægds
ruller 1791 ff.
Jomfruens Egede, se Lystrup.
Juellinge (Hillested sogn Stevns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1736-1829.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1821 ff., skøder på bøndergods
1660 ff., skifteprotokoller 1736 ff., do. dokumenter 1777 ff. og overfor
mynderiprotokol 1777 ff.
Juellund, se Giesegård og Ottestrup.
Jungshoved (Jungshoved sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1729-1869. Skifteregistre 1761-1834.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1761-1839, skifteprotokoller
1761-1834 og lægdsruller 1760 ff.
Jægerspris, se under amtstuearkiver.
Kalundborg ladegård (Kalundborg). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1789-1800:
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Arkivet indeholder jordebog 1779-82, fæsteprotokol 1712-39, skifte
protokol 1789-1816 og lægdsruller 1792-1812.

Kalvehavegård, se Petersgård.
Kastrup, se Gunderslevholm.
Katrinebjærg (Smørum sogn Smørum hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregister 1761-1815.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1761-1815.
Katrinedal (Kundby sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1808-17 med register 1808-13.
Kattrup (Sæby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregi
ster 1790-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1790 ff., overformynderiproto
kol 1826 ff., lægdssedler 1832 ff. og div. dokumenter 1772 ff.
I 1973 er bl.a. modtaget: fæsteprotokol 1752-1859, jordebøger 1904-10,
kassebøger 1894-1946, hovedbøger 1923-31 samt et hefte med opskrifter
for madlavning, bagning og syltning ca. 1660-1800 og do. receptbog for
medicinske salver ca. 1736. Endelig er modtaget div. sager 1804-81.
Kelleklinte (Udby sogn Arts hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skiftere
gister 1721-50.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1721-1822, skatte- og landgildepro
tokol 1721-36 og skifteprotokol 1721-50.
Kjærup (Benløse sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1810-50.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1806 ff., do. dokumenter
1828 ff., overformynderiprotokol 1806 ff. og do. dokumenter 1827 ff.
Klintholm (Magleby sogn Mønbo hrd.). Ukomplet seddelregistratur. Læ
sesalen. Se også afleveringsdesignation. Skifteregistre 1775-1851.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1775 ff., do. sager 1802 ff.,
adkomstdokumenter 1822 ff., jordebøger 1774 ff., fæsteprotokoller 1775
ff., hoveriprotokoller 1815 ff., hovedkassebøger 1775 ff., godsregnskaber
1798 ff., overformynderiprotokoller 1745 ff., do. regnskaber 1769 ff.,
lægdsruller 1773 ff., div. breve fra godsfunktionærer 1789 ff. og div. sager
1775 ff.
K n a b s t r u p ( S d r . Jæ rnløsesogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udar-
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bejdet af arkivkommissionen. Skifteregistre 1719-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1577 ff.Jordebøger 1757
ff., fæsteprotokoller 1719 ff., hoveriforeninger og -reglementer 1770 ff.,
hoved- og kassebøger 1784 ff., skifteprotokoller 1719 ff., overformynderi
protokol 1826 ff., lægdsruller 1830 ff., fæstebreve ogdiv. kontrakter 1814
ff. samt div. sager 1729 ff.
Kommunitetets gods på Sjælland. Seddelregistratur. Læsesalen. Diverse
skifteregistre 1683-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1683 ff., do. dokumenter
1818 ff., overformynderiprotokoller 1820 ff. og lægdsruller 1820 ff.
Kongsdal (Ondløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbej
det af arkivkommissionen. Skifteregistre 1790-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1790 ff., overformynderipro
tokol 1826 ff. og do. regnskaber 1849 ff. samt lægdsruller 1792 ff.
Krabbesholm (Egholm) (Sæby sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1807-50.
Arkivet indeholder bl.a. regnskabsbøger 1833 ff., skifteprotokol 1807
ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og lægdsruller 1791 ff.
Kragerupgård (Ørslev sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1812-50.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1620 ff., retsakter 1691
ff., skifteprotokoller 1812 ff., overformynderiprotokoller 1827 ff., skifteog overformynderisager 1799 ff. samt lægdssedler 1841 ff.
Krogerup (Humlebæk sogn Lynge- Kronborg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1673-1806.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1764 ff., jordebog 1876, div.
regnskaber 1867 ff., skifteprotokoller 1673 ff., kassejournaler m.m. 1921
samt div. regnskabssager vedr. avlsgården 1921 ff.
Kværkebygård (Kværkeby sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1799-1815 med register 1799-1815.
Kærup, se Kjærup.
K ø b e n h a v n s s ta d s o g m a g is tr a ts g o d s.

teregistre 1790-1850.

Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
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Arkivet indeholder skifteprotokoller for godset i Holbæk amt 17911850, i Københavns amt 1790-1850 og i Sorø amt 1791-1850.

GI. Køgegård (Køge). Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden
maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommissionen. Skifteregi
stre 1787-1850.
Arkivet indeholder bl.a. cirkulærekopi bøger 1776 ff., domme, synsfor
retninger m.m. 1776 ff., skifteprotokoller 1747 ff., do. dokumenter 1786
ff., overformynderiprotokoller 1826 ff. og do. regnskaber 1790 ff. samt
lægdsruller 1738 ff.
Landbytorp, se Frederikslund.
Ledreborg, grevskabet (Allerslevsogn, Voldborg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregistre 1791-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1790 ff., ekstrakter af skifte
protokoller 1717 ff. og overformynderiprotokol 1826 ff.
Lekkende (Øster Egesborg sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1833-50 med register 1833-50.
Lellinge (Lellinge sogn Bjæverskov hrd.), Spanager (Ejby sogn Ramsø
hrd.). og Tågerød (Lidemark sogn Bjæverskov hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1719-21 med register 1719-21.
Lerchenborg (Årby sogn Arts hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Regi
ster til fæsteprotokol 1738-1918 (register nr. 23 a). Skifteregistre 17471850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1747 ff., do. dokumenter
1742 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff. og do. dokumenter 1782 ff.
samt lægdsruller 1844 ff.
Lerchenfeld (Kalundborg). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregister
1793-1816.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1793-1816, lægdsruller for 50. lægd
(Raklev sogn) 1792-1812 og div. dokumenter 1811-12.
Lilliendal (Øster Egesborg sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Register til fæsteprotokol 1774-1920 (register nr. 23 b). Skifteregistre
1777-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1777 ff., do. dokumenter
1795 ff., overformynderiprotokol 1826 ff., do. sager 1788 ff., lægdsruller
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1791 ff., adkomstdokumenter 1627 ff., jordebøger 1799 ff., forpagtnings
kontrakter 1795 ff., fæsteprotokoller 1774 ff., fæstebreve- og lejekontrak
ter 1720 ff., hoveriprotokoller 1792 ff., retssager 1778 ff., cirkulærekopibøger 1783 ff., div. dokumenter vedr. familien Knuth og dens ejendomme
1714 ff. samt div. sager 1776 ff.
Lindersvold og Sirandegård (Roholte sogn Fakse hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Register til fæsteprotokoller 1777-1927 (register nr. 23 c).
Skifteregistre 1707-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1707 ff., do. dokumenter
1793 ff., overformynderiprotokoller 1799 ff. samt do. dokumenter og
regnskaber 1772 ff., hovedkassebøger 1813 ff., domsakter og synsforret
ninger 1724 ff. og div. dokumenter og breve 1779 ff.
Lindholm (Gevninge sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1775-1920 (register nr. 24). Skifteregistre 17571851.
Arkivet indeholder bl.a. jordebøger 1822 ff., cirkulærekopibøger 1802
ff., hovedkassebøger 1776 ff., godsregnskaber 1781 ff., kopibøger for
regnskabsdokumenter 1822 ff., skifteprotokoller 1757 ff., overformyn
deriprotokoller 1818 ff., skifte- og overformynderisager 1793 ff., lægdsruller 1739 ff., fæsteprotokol 1775 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1776
ff., hoveriprotokoller 1796 ff. og forpagtningskontrakter 1825 ff. I arkivet
findes endvidere amtmand Chr. L. Scheel-Plessens sager vedr. bestyrelsen
af Københavns amtmandskab 1772-1800, grev C. Th. A. Scheel-Plessens
(død 1892) arkiv samt div. kommunale sager vedr. Herslev og Gevninge
sogne 1826 ff., herunder skole - og kirkesager 1810 ff.
Liselund (Magleby sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1776-1820.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1776 ff., hoveriprotokol 1835
ff., hovedkassebøger 1776 ff., godsregnskaber 1859 ff., skifteprotokol
1776 ff. og div. sager 1800 ff. 1 arkivet er desuden henlagt div. sager vedr.
familien Rosenkrantz og dens jyske godser 1779-1880 og oberst H. F.
Rosenkrantz’ erindringer, bl.a. fra krigene 1848-50 og 1864. Disse arki
valier er dog kun tilgængelige med særlig tilladelse.
Lundbygård (Lundby sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1775-1914 (register nr. 25). Skifteregister 17771850.
Arkivet indeholder bl.a. sager vedr. køb og salg af gods 1790 ff., jorde-
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bøger 1774 ff., sager vedr. udskiftning 1783 ff., domme og retssager 1816
ff., kopibøger 1816 ff., journaler 1832 ff., godskorrespondance 1811 ff.,
hovedkassebøger 1778 ff., godsregnskaber 1812 ff., fæsteprotokoller 1775
ff., do. breve og lejekontrakter 1742 ff., hoveriprotokol 1814 ff., skiftepro
tokol 1777 ff., do. sager 1784 ff., overformynderiprotokol 1816 ff., do.
regnskaber 1805 ff., lægdsruller 1791 ff., sager vedr. hovedgårdens for
pagtning og drift 1811 ff., div. sager 1762 ff. og sager vedr. HammerLundby sogneforstanderskab 1842 ff.
Af godsarkivet er udskilt flg. privatarkiver: købmand P. N. Arbos og
Anne Cathrine Arbos arkiv, B. A. Collett og Emilie Colletts arkiv, P. F.
Collett og Haralda Colletts arkiv og H. P. H. Collett og Polly Frederikke
Lillie Colletts arkiv. Købmand P. N. Arbos handelsarkiv, der opr. også lå i
godsarkivet, er deponeret i erhvervsarkivet.
Lyngbygård (Eggeslevmagle sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. hoved- og kassebøger 1831 ff., fæstebreve m.v.
1831 ff., jordebøger 1831 ff., skiftedokumenter 1831 ff. og overformynde
riregnskaber 1835 ff. Se også Gerdrup og Lyngbygård.
Lyngebæksgård (Karlebo sogn Lynge-Kronborg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. dokumenter vedr. gården 1811 ff. og div. regn
skabssager 1824 ff.
Lystager (Krummerup sogn Øster-Flakkebjerg hrd.) og Rappenborg
(Karrebæk sogn Øster-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lægdsjordebøger 1774.
Lystrup (Kongsted sogn Fakse hrd.) og Jomfruens Egede (Øster Egede
sogn Fakse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden ma
skinskrevet registratur over godsarkivet på Jomfruens Egede udarbejdet
af arkivkommissionen. Register til fæsteprotokol til Lystrup gods 17801912 (register nr. 26) og til Jomfruens Egede 1719-1912 (register nr. 17).
Skifteregistre 1720-1850.
Det ret omfattende arkiv indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1627 ff.,
jordebøger og landmålingsforretninger 1680 ff., cirkulærekopibøger 1797
ff., kopibøger 1803 ff., godskorrespondance 1845 ff., fæsteprotokoller
1719 ff., do. breve og lejekontrakter 1801 ff., hoveriprotokoller 1829 ff.,
hoved- og kassebøger 1783 ff„ godsregnskaber 1831 ff., skifteprotokol
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1720 ff., do. dokumenter 1799 ff., overformynderiprotokol 1845 ff., do.
sager og -regnskaber 1794 ff., forpagtningskontrakter vedr. hovedgården
1854 ff., div. sager vedr. Jomfruens Egede teglværk 1861 ff., sager vedr.
Kongsted kirke 1546-1852 (div. år) samt div. kort.
Løvegård (Gjerslev sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifte
register 1795-1817.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1795-1817 og do. dokumenter 1799
ff.
Løvenborg, baroniet (Butterup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Register til fæsteprotokoller 1719-1913 (register nr. 27). Skif
teregistre 1684-1850.
Det meget omfattende arkiv indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1574
ff., retssager og domme 1758 ff., dokumenter vedr. baroniets gæld 1769 ff.,
jordebøger 1661 ff., kopibøger 1764 ff., cirkulærekopibøger 1771 ff., ind
komne breve 1758 ff., korrespondancejournaler 1821 ff., fæsteprotokoller
1719 ff., do. breve og lejekontrakter 1755 ff., hoveriprotokol 1800 ff.,
regnskabsbog 1739 ff., godsregnskaber 1752 ff., partikulærkasseregnska
ber 1775 ff., administrationskommissionens sager 1878 ff., skifteprotokol
ler 1684 ff., do. dokumenter 1762 ff., overformynderiprotokol 1826 ff., do.
sager 1750 ff., reserveruller 1733 ff., lægdsruller 1801 ff., sager vedr. kirker
og skoler 1721 ff. samt div. sager 1577 ff.
I godsarkivet findes desuden slægten Løvenskiolds privatarkiv, der
bl.a. indeholder sager vedr. kommissionen til fastsættelse af hoveriet i
Sjælland og Fyns stift 1791-96 og sager vedr. norske jernværker 17211804. Endvidere er henlagt div. breve henhørende til viceadmiral Fr. Chr.
Kaas\ kaptajn H. M. Kaas’ og justitsminister Fr. J. Kaas’ arkiver, 17721826.
Marienberg (Vordingborg landsogn Bårse hrd.) og Snertingegård
(Sværdborg sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skiftere
gister 1805-17.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1805-17 og afskrift afjordebog 180872.
Marienborg (Damsholte sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udar
bejdet af arkivkommissionen. Skifteregistre 1769-1851.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1769 ff., overformynderipro
tokol 1812 ff. og skifte- og overformynderisager 1819 ff.
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(Vordingborg landsogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læse

salen.

Arkivet indeholder bl.a. jordebog 1821 ff., cirkulæreprotokol 1811 ff.,
fæsteprotokol 1811 ff. og div. regnskabsbøger 1823 ff., herunder også
regnskabsbog for handelen på Island og Finmarken 1755-66, bagfra an
vendt som hovedbog for interessenterne i godset Iselingen 1804-10.
Merløsegård (Tostrup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1764-1903 (register nr. 28). Skifteregister 183650.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstbreve 1676 ff., jordebøger 1815 ff.,
brevjournaler 1877 ff., kopibøger 1826 ff., breve til godsforvalteren 1799
ff., fæsteprotokoller 1776 ff., do. breve 1764 ff., hovedkassebøger 1842 ff.,
regnskaber med bilag 1809 ff., skifteprotokol 1836 ff., do. dokumenter
1791 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff., lægdsruller 1846 ff., sager
vedr. sogneforstanderskabet for Tostrup og Ugerløse sogne 1854 ff., valg
protokol for sogneforstanderskabet 1841 ff., div. sager vedr. Merløsegård
og Bonderup 1797 ff.
Store Mørkegård, se Toftholm.
Mørup (Fjenneslev sogn Alsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Regi
ster til fæsteprotokol 1712-1825 (register nr. 29). Skifteregistre 1720-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1756 ff., cirkulærekopibøger 1792 ff., fæsteprotokol 1712 ff., do. breve og kontrakter 1772 ff.,
hoveriprotokol 1800 ff., hovedbøger 1776 ff., skifteprotokoller 1720 ff.,
overformynderiprotokoller 1790 ff. og div. skifte- og overformynderido
kumenter 1750 ff.
Niløsegård, se Hellestrupgård og Niløsegård.
Nordfeld (Elmelunde sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Jfr. desuden afleveringsdesignationen. Skifteregistre 1775-1850.
Arkivet indeholder bl.a. arkivalier vedr. køb, salg og behæftelser 1802
ff., jordebøger 1820 ff., div. godssager 1799 ff., godskorrespondance 1812
ff., fæstebreve og lejekontrakter 1816 ff., godsregnskaber 1820 ff., skifte
protokoller 1775 ff., do. dokumenter 1809 ff., overformynderiprotokol
1827 ff. og hovedkassebøger 1857 ff.
Nordruplund (Nordrup sogn Slagelse hrd.) og Ødemarksgård (Bromme
sogn Alsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Ødemarksgård.
Register til fæsteprotokol 1774-1837 (register nr. 30). Skifteregistre 17751850.
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Arkivet indeholder bl.a. jordebøger 1795 ff., cirkulærekopibøger 1780
ff., korrespondanceprotokol 1811 ff., div. dokumenter og breve 1761 ff.,
fæsteprotokol 1774 ff., do. breve og lejekontrakter 1774 ff., hoveriproto
kol 1800 ff., hovedbøger 1783 ff., skifteprotokoller 1775 ff., overformyn
deriprotokoller 1806 ff. og do. regnskaber 1836 ff.
Nysø (Præstø). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregister til Stampenborg 1834-51.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1655 ff., retsakter 1676
ff., kopibog 1831 ff., hovedkassebog 1847 ff., skifteprotokoller 1809 ff.,
lægdsruller 1760 ff. og div. dokumenter 1793 ff.
Næsbyholm (Næsby sogn Tybjerg hrd.) og Bavelse (Bavelse sogn Tybjerg
hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 1720-1850.
Arkivet indeholder bl.a. godsbeskrivelse ca. 1755, kopibøger 1804 ff.,
korrespondancesager 1802 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1700 ff., gods
regnskaber 1803 ff., skifteprotokoller 1720 ff., do. dokumenter 1729 ff.,
overformynderiprotokoller 1801 ff., do. sager 1751 ff. og div. sager 1753
ff.
Nørager (Buerup sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skiftere
gister 1830-50.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1825-50 med register og overfor
mynderiprotokol 1826-50.
Odsherreds gods, se amtstuearkiver.
Oremandsgård (Allerslev sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1797-1851.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1761 ff., do. dokumenter
1799 ff., overformynderiprotokol 1827 ff. og do. regnskaber 1805 ff.,
lægdsruller 1802 ff., retsakter 1806 ff., jordebøger 1796 ff., kopibøger 1840
ff., journaler 1834 ff., indkomne breve 1832 ff., fæsteprotokoller 1796 ff.,
do. breve og lejekontrakter 1770 ff., hovedkassebøger 1796 ff. og gods
regnskaber 1825 ff. I arkivet findes desuden hovedbøger for handelshuset
Hage i Stege 1857 ff.
Ottes trup, se Giesegård.
Overberg (Krogstrup sogn Horns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1826-50 med register 1825-50.
Pagterold (Krogstrup sogn Horns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder skifteprotokol 1825-50 med register 1825-50 og
overformynderiprotokol 1826-50.

Petersgård (Kalvehave sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1774-1812.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1774 ff. og overformynderi
regnskaber 1776 ff. Se desuden Vordingborg og Tryggevælde amter.
Rappenborg, se Lystager og Rappenborg.
Ravnstrup (Herlufmagle sogn Tybjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter m.m. 1829 ff., fæstepro
tokoller 1806 ff., do. breve og lejekontrakter 1798 ff., jordebøger 1820 ff.
kopibøger 1844 ff., hoved- og kassebøger 1805 ff. Arkivet indeholder
desuden Herlufmagle-Tybjerg kommunes regnskabsbog 1868 ff., div. sa
ger vedr. sparekassen for Herlufmagle og Tybjerg sogne 1849 ff. og regn
skabsbog for Præstø amts husmandsforening 1871 ff.
Ringsted klosters gods og det biigelske fideicommis (Ringsted). Seddelre
gistratur. Læsesalen. Skifteregister 1806-50.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1664 ff., jordebøger 1767
ff., retsakter 1729 ff., cirkulærekopibøger 1812 ff., godsforvalterens kon
ceptbøger 1822 ff., do. kopibøger 1855 ff., do. journaler 1822 ff., journal
sager 1822 ff., administrationens kopibøger 1846 ff., do. journaler 1822
ff., do. sager 1820 ff., hoved- og kassebøger 1806 ff., godsregnskaber 1811
ff., fæsteprotokoller 1806 ff., do. breve, lejekontrakter m.m. 1770 ff., ho
veriprotokoller 1806 ff., skifteprotokoller 1806 ff., do. dokumenter 1729
ff., overformynderiprotokol 1806 ff. og do. regnskaber 1720 ff.
Rosendal (Fakse sogn Fakse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der
findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivt udarbejdet af
arkivkommissionen. Register til fæsteprotokoller 1720-1902 (register nr.
31). Skifteregistre 1775-1851.
Arkivet indeholder bl.a jordebøger 1846 ff., cirkulære-kopibøger 1796
ff., kopibøger 1835 ff. fæsteprotokoller 1722 ff., do. breve 1800 ff., hoved
kassebøger 1776 ff., skifteprotokoller 1719 ff. og overformynderiprotokol
1827 ff. Arkivet indeholder desuden div. korrespondance- og regnskabs
sager vedr. Fakse kalkbrud 1806 ff.
R o s e n f e l d (Kastrup sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1775-1854 (register nr. 32).
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Arkivet indeholder bl.a. jordebøger 1857 og 1861, fæsteprotokol 1775
ff., hoveriprotokoller 1800 ff., hovedkasse-og afskrivnings bøger 1776 ff.,
skifteprotokoller 1775 ff., do. dokumenter 1787 ff., overformynderiproto
koller 1826 ff., do. regnskaber 1805 ff., div. skifte- og overformynderisager
1780 ff., lægdsruller 1804 ff. og div. sager 1745 ff.
Roskilde adelige jomfrukloster (Roskilde). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1763-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1763 ff. og overformynderi
protokol 1827 ff.
Roskilde domkirke, se kirkeinspektionsarkiver.
Roskilde Duebrødre kloster, se hospitalsarkiver.
Rudholt, se Vallø gods.
Rygård (Rye sogn Voldborg hrd.) og Trudsholm (Sonnerup sogn Vold
borg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Trudsholm. Der findes
desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbejdet af arkiv
kommissionen. Skifteregistre 1729-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1729 ff., overformynderipro
tokoller 1826 ff og div. sager 1783 ff.
Rønnebæksholm (Rønnebæk sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Register til fæsteprotokoller 1719-1911 (register nr. 33). Skiftere
gistre 1710-1850.
Arkivet indeholder bl.a. sager vedr. køb og salg 1795 ff., jordebøger
1755 ff. retssager 1756 ff., kopibøger 1831 ff., cirkulærekopibøger 1779 ff.,
godskorrespondance 1806 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., do. breve og leje
kontrakter 1727 ff., hoved-og kassebøer 1756 ff., godsregnskaber 1840 ff.,
skifteprotokoller 1710 ff., do. dokumenter 1811 ff., overformynderipro
tokol 1827 ff., do. regnskaber 1821 ff. samt div. sager 1803 ff. I arkivet
ligger desuden sager vedr. Rønnebæk-Olstrup kommune 1844 ff.
Saltø (Karrebæk sogn Øster-Flakkebjerg hrd.) og Harrested (Hyllinge
sogn Øster-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregi
stre 1765-1850.
Arkivet indeholder bl.a. købekontrakter 1860 ff., jordebøger 1823 ff.,
kopibøger for administrationen af de Plessenske godser 1821 ff., andre
kopibøger 1816 ff., journaler 1824 ff., breve til godsforvalteren 1819 ff.,
fæsteprotokoller 1740 ff., do. breve og lejekontrakter ca. 1796 ff., hoveri
protokol 1799 ff., hoved-og kassebøger 1813 ff., godsregnskaber 1799 ff.,
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skifteprotokoller 1765 ff., do. dokum enter 1826 ff., overformynderiproto
koller 1790 ff. og do. regnskaber 1825 ff. 1 arkivet findes desuden en del
breve til familien Piessen 1824 ff.

Samsø, grevskabet (Tranebjerg sogn Samsø). Seddelregistratur. Læsesa
len. Desuden foreligger maskinskrevet registratur udarbejdet af arkiv
kommissionen. Skifteregistre 1672-1850.
Arkivet indeholder bl.a. div. regnskabsbøger 1686 ff., skifteprotokoller
1698 ff., do. dokumenter 1675 ff., overformynderiregister 1710 ff., div.
overformynderisager 1754 ff., do. regnskaber 1817 ff., ungdomsruller over
sømilitter 1828 ff. samt hovedruller over sømilitter 1828 ff.
I 1970 er foretaget mikrofilmning eller xerokopiering af flg. indlånte
arkivalier fra godsarkivet: Forpagtningskontrakter 1691-1800, mandtal
ler 1725-1801, jordebøger 1688, 1723-1821, fæsteprotokoller 1717-1906,
Samsø ny matrikel 1688 og div. dokumenter 1555-1725.
Sandbygård (Sandby sogn Tybjærg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1799-1817.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1771-1805 med register.
Sejerø gods. (Sejerø sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1771-1805 med register 1771-1805.
Selchausdal (Buerup sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der
findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbejdet af
arkivkommissionen. Register til fæstebreve 1745-1855 (register nr. 34).
Skifteregistre 1790-1850.
Arkivet’indeholder bl.a. div. sager (adkomster m.v.) 1762 ff., jordebø
ger 1829 ff., div. retssager 1681 ff., cirkulærekopibog 1822 ff., indkomne
breve til godsforvalteren 1813 ff., administrator justitsråd Richters kor
respondance 1830 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1745, godsregnskaber
1827 ff., skifteprotokoller 1790 ff., overformynderiprotokol 1827 ff.,
lægdsruller 1792 ff. og div. sager 1806 ff.
Selsø (Selsø sogn Horns hrd.) og Lindholm (Gevninge sogn Voldborg
hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 1719-1801 og 1827-50.
Se også Lindholm.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstbreve m.m. 1682 ff., jordebøger 1660
ff., retssager 1721 ff., cirkulærekopibøger 1772 ff., kopibøger ogjournaler
1822 ff., journalsager 1822 ff., fæsteprotokol 1719 ff., do. breve og leje
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kontrakter 1767 ff., hovedprotokoller 1802 ff., hovedkassebøger 1776 ff.,
godsregnskaber 1721 ff., skifteprotokoller 1719 ff., do. dokumenter 1812
ff., overformynderiprotokol 1825 ff., do. sager 1757 ff., lægdsruller 1719
ff. og div. sager 1721 ff. I arkivet findes desuden diverse Plessenske fami
liepapirer 1719 ff.
I 1971 er bl.a. modtaget fæsteprotokol 1822-90, jordebøger 1890-1917,
kopibøger og journaler 1865-1907, journalsager 1898-1938 og godsregn
skaber m. bilag 1885-1945.
Skaftelevgård (Nordrup sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1766-76.
Skjoldenæsholm (Valsølille sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet
udarbejdet af arkivkommissionen (registratur b. 23). Skifteregistre 16711850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1671 ff., do. dokumenter
1779 ff., overformynderiprotokol 1827 ff., do. dokumenter 1753 ff. ogdo.
regnskaber 1827 ff.
I 1972 er bl.a. modtaget: korrespondancesager 1870-1928, div. regn
skabsbøger 1831-99, godsregnskaber 1895-1940 og udskiftningssager
1791-1875.
Skovsgård (Kirkerup sogn Vester-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder div. sager 1800-84.
Snedinge gods, se Holsteinborg.
Snertingegård, se Marienberg og Snertingegård.
Solbjærggård (Gørlev sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1806-15.
Arkivet indeholder bl.a. jordebog 1802, hovedbog 1776 ff. og skiftepro
tokol 1806 ff.
Sonnerup (Kirke-Hvalsø sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Register til fæsteprotokol 1731-1918 (register nr. 35). Skifteregistre
1722-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1661 ff.,jordebøger 1656
ff., fæsteprotokoller 1731 ff., hoved- og kassebog 1775 ff., skifteprotokol
ler 1722 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og lægdsruller 1792 ff.

Godsarkiver

301

Sophiendal, se Bregentved.
Spanager, se Lellinge gods.
Sparresholm (Toksværd sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udar
bejdet af arkivkommissionen. Register til fæsteprotokoller 1692, 17191926 (register nr. 38). Skifteregistre 1765-1807.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1738 ff., jordebog 1870,
godskorrespondance 1804 ff., cirkulæreprotokoller 1788 ff., hovedbøger
1836 ff., kassebøger 1838 ff., skifteprotokol 1765 ff., fæsteprotokoller
1719 ff., fæste- og lejekontrakter 1790 ff. ogdiv. sager 1705 ff. I arkivet
findes desuden div. sager vedr. familien de Bang 1819 ff., vedr. Svinningegård 1812 ff. og vedr. de forenede kommuners alderdomsforsørgelsesfore
ning 1872 ff.
Stampenborg, baroniet, se Nysø.
Strandegård, se Lindersvold og Strandegård.
Svanholm (Krogstrup sogn Horns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1738-1850.
Arkivet indeholder bl.a. jordebog 1825, skifteprotokoller 1738 ff., over
formynderiprotokol 1826 ff., lægdsruller 1791 ff. og div. sager 1801 ff.
Svenstrup"(Borup sogn Ramsø hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregistre 1702-1850.
Arkivet indeholder bl.a. retssager 1771 ff., hoveriprotokol 1836 ff., do.
sager 1774 ff., skifteprotokoller 1702 ff., do. sager 1751 ff., overformyn
deriprotokoller 1720 ff., do. sager 1792 ff., lægdsruller 1776 ff. og div.
sager 1734 ff.
Sæbygård (Sæby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der fin
des desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbejdet af
arkivkommissionen. Register til fæsteprotokoller 1702-1826 (register nr.
39). Skifteregister 1791-1810.
Arkivet indeholder fæsteprotokoller 1702-1826 og skifteprotokol 17911810.
Søgård gods (Asmindrup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Register til fæsteprotokol 1719-1802 (register nr. 40). Skifteregister
1719-1831.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter m.v. 1587 ff., fæsteproto
kol 1719 ff. og skifteprotokol 1719 ff.
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Søholm, se Gjorslev, Søholm og Erikstrup.
Sømarke by, se Liselund.
Sørup (Vetterslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se
også Conradsborg.
Arkivet indeholder 2 fæstebreve 1841 og 1842.
Tersløsegård (Tersløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1677-1786 (register nr. 42).
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1677 ff., do. breve 1686 ff. og
skifteprotokol 1703 ff.
Toftholm (Mørkøv sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1838-1913.
Trudsholm (Sonnerup sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Se også Rygård og Trudsholm. Skifteregistre 1719-1843.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1719 ff.
Tryggevælde (Karise sogn Fakse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder konceptskifter 1748-50 og forpagtningskontrakt
1705.
Tryggevældegård, se Vallø gods.
Turebyholm, se Bregentved. Register til fæsteprotokol 1805-51 (register
nr. 43).
Tybjcerggård(Tybjærg sogn Tybjærg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1691-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1691 ff., overformynderipro
tokol 1826 ff. og do. regnskaber og dokumenter 1806 ff.
Tølløsegård (Tølløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokoller for Tølløsegård og Søgård 1719-1919 (regi
ster nr. 44). Skifteregister 1697-1850.
Arkivet indeholder bl.a. dokumenter vedr. Tølløsegård og gods 1559
ff., jordebøger 1773 ff., div. korrespondancesager 1787 ff., fæsteprotokol
ler 1719 ff., hoveriprotokol 1793 ff., hoved- og kassebøger 1805 ff., skifte
protokoller 1697 ff., skifte-og overformynderidokumenter 1771 ff., over
formynderiprotokol 1803 ff., lægdsruller 1792 ff. samt sager henhørende
til det Zeuthenske privatarkiv 1827-90.
Tågerød, se Lellinge.
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Tårnborg (Tårnborg sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1797-1818.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1797 ff., overformynderiproto
kol 1790 ff., sager vedr. fæste- og skiftevæsen 1711 ff. ogdiv. sager 1784 ff.
Tårnholm (Tårnborg sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1774-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1774 ff., do. dokumenter
1821 ff., overformynderiprotokoller 1790 ff., do. regnskaber 1804 ff. og
lægdsruller 1796 ff.
Valbygård (Skt. Mikkels landsogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregistre 1775-1850.
Arkivet indeholer bl.a. jordebøger 1805 ff., fæstebreve og lejekontrak
ter 1768 ff., skifteprotokoller 1775 ff., do. dokumenter 1830 ff., overfor
mynderiprotokoller 1792 ff., do. regnskaber 1808 ff. og div. sager 1793 ff.
Vallø gods (Valløby sogn Bjæverskov hrd.), Rudholt og Gunderup godser
(Herfølge sogn Bjæverskov hrd.) samt Tryggevældegård (Hårlev sogn
Bjæverskov hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 1652-1866.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1652 ff.
Vallø stift, stiftsskriveren (Valløby sogn Bjæverskov hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Der findes maskinskrevne registraturer over Vallø stifts
arkiv udarbejdet af arkivkommissionen. Skifteregistre 1741-1850.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog for stiftsskriverembedets indberetnin
ger 1850 ff., div. overformynderisager 1827 ff., do. protokol 1826 ff., kas
se- og hovedbog 1851 ff., skifteprotokoller 1741 ff. og do. dokumenter
1797 ff.
Vallø stifts gods, stiftsforvalteren (Valløby sogn Bjæverskov hrd.). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. kopibog for stiftsskriverembedets indberetnin
ger 1790 ff., do. breve 1736 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff., do.
regnskaber 1826 ff., og lægdsrulleudtog 1824 ff.
Vartov hospital (København). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregi
stre 1677-1745.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1677 ff. og lægdsruller 1701
ff.
Vedbygård (Ruds-Vedby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
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Register til fæsteprotokoller 1787-1920 (register nr. 45). Skifteregistre
1760-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1682 ff., jordebøger 1853
ff., fæsteprotokoller 1787 ff., do. breve og lejekontrakter 1798 ff., hoveri
protokol 1800 ff., cirkulære-kopibog 1823 ff., skifteprotokoller 1760 ff.,
do. dokumenter 1716 ff., overformynderiprotokol 1827 ff., skifte-og over
formynderidokumenter 1797 ff., do. regnskaber 1800 ff., lægdsruller 1792
ff. og div. sager 1792 ff. I arkivet er henlagt maskinskrevet manuskript til
Vedbygårds historie i 600 år ved pastor Villads Christensen.
Vemmetofte klosters godser (Vemmetofte sogn Fakse hrd.) og Højstrup
gård (Lyderslev sogn Stevns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifte
register 1785-1819. Register til fæsteprotokoller m.v. for Vemmetofte
1704-1882 (register nr. 46) og do. for Højstrupgård 1680-1869 (register
nr. 14). Skifteregistre 1704-1853.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller for klosterfrøkener 1745 ff.,
do for godset 1704 ff., do. dokumenter 1767 ff., overformynderiprotokol
1827 ff., fæsteprotokoller 1680 ff., do. breve og lejekontrakter 1719 ff.,
hovedbøger 1719 ff. og lægdsruller 1760 ff.
Vesterbygård (Jordløse sogn Skippinge hrd.) og Avnsøgård (Avnsø
sogn Skippinge hrd.) Seddelregistratur. Læsesalen. Register til fæstepro
tokol 1722-1804 (register nr. 47). Skifteregistre 1797-1850.
Arkivet indeholder bl.a. jordebøger 1791 ff., hovedbog 1730 ff., fæsteprotokoller 1722 ff., skifteprotokoller 1797 ff., do. dokumenter 1729 ff.,
og overformynderiprotokol 1827 ff.
Vibygård (Syv sogn Ramsø hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skiftere
gistre 1743-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1743-1850 og overformyn
deriprotokoller 1827-50.
1 1974 er bl.a. modtaget: skifte- og overformynderisager 1798-1882, do.
regnskaber 1791-1840, fæsteprotokol 1719-1827, do. breve 1760-1853,
jordebøger ca. 1730-1871, hovedbøger 1801-95, hoveriprotokol 1800-42,
do. sager 1776-1880 og div. kort og tegninger.
Vognserup (Kundby sognTuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Regi
ster til fæsteprotokoller 1719-1854 (register nr. 48). Skifteregistre 17181850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1637 ff., jordebøger 1720
ff., godsregnskaber 1752 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., skifteprotokoller
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1718 ff., do. dokum enter 1789 ff., reserveruller og lægdsjordebøger 1733
ff.

Zeuthen, baroniet, Se Tølløsegård.
Øbjerggård (Køng sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder fortegnelse over sluttede skifter 1799 og overfor
mynderiregnskaber 1794 og 1797.
Ødemarksgård (Bromme sogn Alsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1802-27. Se også Nordruplund og Ødemarksgård.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1802-27.
Østrup (Kirkerup sogn Sømme hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1779-1813.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1779-1813.
Østrupgård, se Lerchenborg.
Ågård (Helsinge sogn Løve hrd.) og Helsingegård (Helsinge sogn Løve
hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregistre 1841-50.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1801 ff., skifteprotokol
1841 ff., overformynderiprotokol 1848 ff. og fæstebreve 1770 ff.
Ålebækgård (Borre sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1771-1850.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1771 ff. og overformynderiprotokol
1827 ff.
Åstrup (Såby sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Regi
ster til fæsteprotokol 1691-1919 (register nr. 1). Skifteregistre 1701-1850.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: korrespondance
(herunder kopibøger 1774 ff.), fæstevæsen (herunder fæsteprotokoller
1714 ff., do. breve og lejekontrakter 1691 ff. samt syns-og taksationsfor
retninger 1788 ff.), regnskabsvæsen (herunder hoved- og kassebøger 1776
ff.), jordebøger 1707 ff., skifte- og overformynderivæsen (herunder skifte
protokoller 1701 ff., do. breve og dokumenter 1715 ff. og overformynde
riprotokoller 1810 ff.), udskrivningsvæsen (herunder reserveruller 1737 ff.
og lægdsruller 1792 ff.), skolerne (herunder regnskaber for Vester Såby
skole 1812 ff.).
L o lla n d
A s s e r s tr u p

(Sandby sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læse-
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salen. Register til fæsteprotokol 1752-1872 (register nr. 3).
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokoller 1752 ff., hovedbøger 1804 ff.,
kopibog 1803 ff. og div.sager 1797 ff.
Berritsgård(Tårs sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se des
uden Guldborgland. Skifteregistre 1719-99.
Arkivet indeholder bl.a. jordebøger 1654 ff. skifteprotokoller 1719 ff.,
do. dokumenter 1747 ff., overformynderiprotokol 1732 ff., do. dokumen
ter 1751 ff., lægdsruller 1734 ff. og div. sager 1746 ff.
Bremersvold (Errindlev sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1725-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1725 ff., overformynderipro
tokol 1821 ff. og div. dokumenter 1754 ff.
Christiansdal, se Sæbyholm og Christiansdal.
Christiansholm, grevskabet (Nysted landsogn Musse hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Skifteregistre 1725-1882.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1725 ff., overformynderipro
tokol 1798 ff., do. regnskaber 1817 ff. og div. papirer vedr. familien Råben
1682 ff.
Christianssæde, grevskabet (Skørringe sogn Fuglse hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Skifteregistre 1762-1851.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1762 ff., do. dokumenter
1832 ff., overformynderiprotokoller 1793 ff., do. regnskaber 1817 ff. samt
hoved- og kassebøger 1838 ff.
Danstedgård (Nebbelunde sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1779-99.
Engestofte (Engestofte sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1719-1850. Register til fæsteprotokol 1719-1906 (omfatter
tillige Ulriksdals gods) (register nr. 7).
Arkivet indeholder bl.a. adkomstdokumenter 1721 ff., jordebøger 1847
ff., cirkulærekopibøger 1776 ff., kopi bøger over udgående breve 1828 ff.,
fæsteprotokoller 1719 ff., do. breve og lejekontrakter 1749 ff., hoveripro
tokoller 1800 ff., hovedkassebøger 1719 ff., kassebøger 1840 ff., godsregn
skaber 1823 ff., skifteprotokoller 1719 ff., do. dokumenter 1751 ff., over
formynderiprotokoller 1746 ff., do. dokumenter 1778 ff., lægdsruller 1808
ff. og div. sager 1790 ff. 1 arkivet er desuden henlagt kammerherre Wich-
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feids private regnskabssager 1847 ff. samt dokumenter vedr. stamhuset
Rosenkrantz 1803-04.
Frederiksdals gods (Sandby sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1777 ff., brevkopibog 1819 ff. og
hovedkassebog 1812 ff.
Fredsholm (Vesterskov sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1765-1868. Se i øvrigt Rudbjærggård.
Fuglsang-Prierskov (Toreby sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1746-1850. Register til fæsteprotokol 1776-1838 (re
gister nr. 10).
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokol 1776 ff., skattehovedbøger 1776
ff., skifteprotokoller 1746 ff., do. dokumenter 1818 ff., overformynderi
protokoller 1809 ff. og reserveruller m.m. 1756 ff.
1 1969 er bl.a. modtaget: fæsteprotokol 1892-1915, godsregnskaber
1855-1919, div. regnskabs- og skattebøger 1821-1919, forpagtningskon
trakter 1811-1916, indkomne breve 1893-1918, udskiftningssager 17851821 og hoverisager 1793-1853.
Gammelgård(Ryde sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1720-1851.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1720 ff., do. dokumenter
1838 ff., overformynderiprotokol 1811 ff., do. dokumenter 1830 ff., ho
vedkassebøger 1776 ff. og div. dokumenter 1751 ff.
Guldborgland, baroniet (Sakskøbing landsogn Musse hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Skifteregister 1791-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1811 ff., do. dokumenter
1811 ff., overformynderiprotokoller 1747 ff., do. dokumenter og regnska
ber 1785 ff., lægdsruller 1785 ff., jordebog 1840 og diverse sager 1792 ff.
Hardenberg-Reventlow, grevskabet. Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1829-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1829 ff., skiftedokumenter
1839 ff., overformynderiprotokol 1811 ff., do. regnskaber 1817 ff. og
lægdsruller 1827 ff.
Havlykke, se Årsmarke.
Højbygård (Tågerup sogn Fuglse hrd.). Ufuldstændig seddelregistratur.
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Læsesalen. Skifteregister 1726-1832. Register til fæsteprotokol 17571832 (register nr. 13a). Se desuden Højbygård-Lungholm.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1726 ff., overformynder ¡pro
tokol 1747 ff. og skøde- og fæstebreve 1726 og 1782.
Højbygård-Lungholm, stamhuset (Tågerup sogn Fuglse hrd.). Ufuld
stændig seddelregistratur. Se desuden Lungholm.
Arkivet indeholder bl.a. overformynderiregnskaber 1805 ff.
I 1967 er bl.a. modtaget godsregnskaber 1844-1950, jordebøger 18601915, journalsager 1878-1900 og div. sager indtil 1917.
Juellinge, baroniet (Halsted sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Se desuden afleveringsdesignation fra Halsted Kloster 1932.
Skifteregister 1719-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skøder og adkomstdokumenter 1697 ff., jorde
bøger 1718 ff., jordebogs- og kontributionsregnskaber 1782 ff., fæstepro
tokol 1782 ff., genparter af fæstebreve 1717 ff., skifteprotokoller 1719 ff.,
do. dokumenter 1750 ff., overformynderiprotokol 1785 ff., do. regnskaber
1818 ff., lægdsruller m.m. 1724 ff. samt div. kort. Som særligt arkiv findes
godsforvalter Christen Sørensens arkiv 1728-43.
Knuthenborg, grevskabet (Hunseby sogn Musse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1739-1857.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1739 ff., do. dokumenter
1811 ff., overformynderiprotokoller 1753 ff. og do. regnskaber 1817 ff.
Krenkerup, stamhuset (Radsted sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregister 1698-1815.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1698 ff. og overformynderi
protokol 1743 ff.
Kærstrup (Fuglse sogn og hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skiftere
gister 1733-50.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1733-1850.
Lundegård (Branderslev sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur.
Leesesalen. Skifteregister 1723-31.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1723-31.
Lungholm (Olstrup sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se
desuden Højbygård-Lungholm. Skifteregistre 1720-1850.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1720-1850 og fæsteprotokoller
1719-1923.
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(Våbensted sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregistre 1754-1829.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1754-1829.

N ie ls tr u p

Orebygård (Sakskøbing landsogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Se desuden Guldborgland. Skifteregistre 1727-1811.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1727 ff., overformynderiprotokol
1749 ff. og div. skiftedokumenter 1771-1810.
Rudbjærggård (Tillitse sogn Lollands Sønderhrd.) Seddelregistratur.
Læsesalen. Se desuden afleveringsdesignation fra 1948. Skifteregistre
1753-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1753 ff., fæsteprotokol 1796
ff., fæste- og lejekontrakter 1820 ff., hoveriprotokoller 1813 ff. og hoved
kassebøger 1793 ff.
Sæbyholm (Halsted sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Se også Sæbyholm og Christiansdal.
Arkivet indeholder skiftedesignation 1809.
Sæbyholm (Halsted sogn Lollands Nørrehrd.) og Christiansdal (Bran
derslev sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder designationer over skifter 1810-14.
Sædingegård (Sædinge sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Se desuden Søholt. Skifteregister 1790-1812.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1790-1812.
Søholt (Krønge sogn Fuglse hrd.) med Ulriksdal (Godsted sogn Musse
hrd.) og Sædingegård (Sædinge sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister (Ulriksdal) 1776-1850.
Arkivet indeholder bl.a. kopibøger 1834 ff., cirkulærekopibøger 1783
ff., hovedkassebøger 1795 ff., forvalterens hovedbøger 1835 ff., godsfor
valterens kassebøger 1835 ff., skifteprotokoller 1750 ff. og overformyn
deriprotokol 1807 ff. I arkivet findes endvidere sager vedr. Bursø hospital
1835 ff., sager vedr. gården Nøjsomhed i Købelev sogn 1875 ff. og sager
vedr. gården Svenstrup i Købelev sogn 1880 ff.
Søllestedgård (Søllested sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Register til fæsteprotokol 1719-72 (register nr. 41). Skiftere
gister 1782-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomster og retsdokumenter 1803 ff., jordebøger og tiendefortegnelser 1844 ff., cirkulærekopibøger 1807 ff., fæste
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protokoller 1719 ff., do. breve og lejekontrakter 1784 ff., forvalterens
regnskabsbøger 1835 ff., skifteprotokoller 1782 ff., overformynderiproto
kol 1810 ff. og div. dokumenter 1832 ff. 1 arkivet findes desuden forhand
lingsprotokol for Søllestedgårds landøkonomiske selskab 1843-48, div.
familiepapirer, hovedsagelig regnskabssager 1774 ff., sager vedr. tiende
kommissionen for Lolland 1805-53, kommissionen til undersøgelse af
præstegårdsavlingerne i Maribo amt, nedsat 1861, fattigprotokol for Søl
lested m.fl. sogne 1769-1826 og div. fattigregnskaber 1836-41 samt breve
og dokumenter vedr. Søllested sogneforstanderskab 1841-43.
Sønderkarle, baroniet (Olstrup sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Se desuden Højbygård-Lungholm. Skifteregister 1832-50.
Arkivet indeholder bl.a. overformynderiprotokol 1817 ff. og do. regn
skaber 1820 ff.
Ulriksdal, se Søholt.
Wintersborg, baroniet (Utterslev sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Skifteregister 1700-1849.
Arkivet indeholder bl.a. erektionspatent 1673, div. retsdokumenter ca.
1694 ff., jordebøger 1690 ff., fæstebreve 1689 ff., godsregnskaber 1722 ff.,
skifteprotokoller 1700 ff. og div. dokumenter 1709 ff.
Øllingesøgård (Græshave sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1734-1850.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1734-1850 og overformynderipro
tokoller 1815-50.
Ålholm, se Christiansholm.
Åsmarke (Bandholm sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1685-1719.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1685-1719.
Falster
Egense, senere Valnæsgård (Vålse sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Skifteregister 1766-1807.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1766-1807 og do. dokumenter 17991806.
I 1966 er bl.a. modtaget: fæsteprotokol 1767-1883, hovedkassebog
1816-40, protokol over kgl. skatter 1822-35 og skifteprotokol i skiftet efter
kammerjunker Wallmoden 1829.
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Carlsfeldt, se Korselitze.
Gedsergård (Skelby sogn Falsters Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1767-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1767 ff., do. dokumenter
1815 ff., overformynderiprotokol 1818 ff. og do. regnskaber 1790 ff.,
lægdsruller 1774 ff. og div. dokumenter 1792 ff.
Grimmelstrup, senere Hvededal (Nørre Vedby sogn Falsters Nørrehrd.).
Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregister 1770-1818.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1767-1818 og do. breve 1799-1811.
Hvededal, se Grimmelstrup.
Kirstinebjærg (Tingsted sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregister 1800-52.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1800-52, overformynderiprotokol
1812-50 og skifte- og overformynderidokumenter 1847-50.
Kommunitetets bøndergods på Falster. Seddelregistratur. Læsesalen. Se
desuden afleveringsdesignation fra Sorø akademi 1942 (afl.j. nr. 85030).
Skifteregister 1732-1850.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1732-1850, overformynderiprotokol
1830-50 og do. regnskab 1850.
Korselitze (Sønder-Alslev sogn Falsters Sønderhrd.) og Carlsfeldt
(Åstrup sogn Falsters Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifte
register 1766-1851. Register til fæsteprotokol 1772-1922 (register nr. 19).
Arkivet indeholder bl.a. fæsteprotokoller 1772 ff., skifteprotokoller
1766 ff., overformynderiprotokol 1808 ff., og do. regnskab 1850-51.
Nebbøllegård, se Skørringe.
Nørre Ladegård, senere Vestensborg (Nykøbing F.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1767-1809.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokol 1768 ff. og do. breve 1798 ff.
Orupgård (Idestrup sogn Falsters Sønderhrd.) Seddelregistratur. Læsesa
len. Skifteregister 1767-1850.
Arkivet indeholder bl.a. adkomstbreve 1739 ff. retssager m.m. 1767 ff.,
jordebøger 1727 ff., cirkulærekopibog 1796 ff., fæsteprotokol 1832 ff., do.
breve 1745 ff., hovedbøger 1852 ff., hovedregnskaber 1870 ff., skifteproto
koller 1767 ff., do. dokumenter 1769 ff., overformynderiregnskab 1850-51
og lægdsruller 1788 ff. 1 arkivet er endvidere henlagt diverse privatarkiva
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lier vedr. E. og Fr. Tesdorph, sager vedr. Bøtø Nor 1860 ff., sager vedr.
digebestyrelsen på Falster 1879 ff., sager vedr. Landbrugets Toldbeskyt
telsesforening 1897 ff.og skolekommissionssager for Sønder Alslev og
Sønder Kirkeby sognekald.
Skørringe (Falkerslev sogn Falsters Sønderhrd.) og Nebbøllegård (Nør
re Kirkeby sogn Falsters Nørrehrd.) Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1767-1850.
Arkivet indeholder bl.a. fæstebreve og lejekontrakter 1752 ff., hoveri
protokoller 1801 ff., hovedkassebøger 1832 ff., godsregnskaber 1781 ff.,
skifteprotokoller 1767 ff., do. dokumenter 1787 ff., overformynderiproto
kol 1785 ff., do. regnskaber 1781 ff. 1 arkivet er desuden henlagt private
sager vedr. medlemmer af familienStampe 1831 ff. samt oberstløjtnant G.
C. Coldevins personlige papirer 1825 ff.
I 1966 er bl.a. modtaget: fæsteprotokol 1768-1847, kopibog 1831-50,
hovedkassebøger 1778-1904, hollænderibøger vedr. Skørringe og Dalbygård og sager vedr. Lolland-Falsters rekylkorps 1912-17. Se også s.
323.
Slangerup (Maglebrænde sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1768-86.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1768-86.
Valnæsgård, se Egense.
Vennerslund (Stadager sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregister 1767-1850.
Arkivet indeholder bl.a. skifteprotokoller 1767 ff., do. dokumenter
1827 ff. og overformynderiprotokol 1809 ff.
Vestensborg, se Nørre Ladegård.

Det Classenske fldeicommis

Det Classenske fideicommis oprettedes 1789 af generalmajor J. F. Classen, der foruden en række falsterske godser (Korselitze, Carlsfeldt m.m.)
ejede en del ejendomme i København samt hovedgården Arresødal og
fabrikkerne i Frederiksværk. Classen bestemte, at hele hans formue sam
let skulle gå til fideicommisset, der fik til opgave »at uddanne nyttige
mennesker til statens bedste, at understøtte og befordre vindskibelighed
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og arbejdsomhed samt at lindre fattigdom og elendighed«. J. F. Classen
døde 1792.
Over arkivet er udarbejdet en udførlig registratur, der findes på læsesa
len (registratur nr. b. 18). Fra det egentlige fideicommisarkiv er udskilt
følgende privatarkiver: Classens forretningsfører i København, Jørgen
Koustrup, hans arkiv 1786-93, P. H. Classen den yngres arkiv 1844-84 og
justitsråd Thomas Severin Birchs arkiv 1819-47.
Arkivet er opstillet i følgende hovedgruper:

Arkivalier fra tiden før 1792
Denne gruppe indeholder arkivalier fra hovedkontoret i København, her
under indkomne breve 1759-92, kassebøger med bilag 1758-92 samt hus
holdningsregnskaber 1776-85, arkivalier vedr. Frederiksværk, herunder
rapporter fra funktionærer 1760-92, kassebøger 1759-90 samt div. sager
vedr. de enkelte værksteder 1758-74 og godset 1758-94, Korselitze, herun
der rapporter fra funktionærer 1766-92 og regnskaber for de falsterske
godser 1766-91 samt sager vedr. de norske jernværker Froland og Moss
1705-90.

Arkivalier fra tiden efter 1792
Denne gruppe indeholder arkivalier fra hovedkontoret i København,
herunder korrespondancejournaler med tilhørende sager indtil 1900,
journalsager sagligt ordnede (enkelte saggrupper er afleveret indtil 1936),
hovedbøger m.m. med tilhørende kassebilag indtil ca. 1910, sager vedr. de
Classenske boliger 1867-1909, godserne på Falster, herunder korrespon
dancesager 1800-77, jordebøger 1793-1899, godsregnskaber 1792-1901
samt div. sager 1773-1922.
Til arkivet hører endvidere en del kort og tegninger fra Classens have
ved København, fra Frederiksværk samt de falsterske godser.
Ved en efteraflevering i 1966 har landsarkivet modtaget arkivalier fra
perioden ca. 1900-45 omfattende både hovedkontorets arkiv og godsfor
valtningen på Falster.

LAVSARKIVER

Landsarkivet råder over en betydelig samling af arkiver fra de gamle
håndværkerlav. Samlingen omfatter både københavnske håndværkerlav
og lav, der eksisterede i forskellige provinsbyer. Landsarkivet er ikke den
eneste institution, der har interesseret sig for dette vigtige arkivalske ma
teriale. Med hensyn til de københavnske lav kan det oplyses, at også Kø
benhavns stadsarkiv har en omfattende samling af lavsarkivalier, og i ik
ke fa tilfælde ligger såvel landsarkivet som stadsarkivet inde med arkiv
materiale fra det samme lav. Også på det kgl. bibliotek og i Arbejder
bevægelsens bibliotek og arkiv kan man finde spredte dele af diverse lavsarkiver.
Med hensyn til købstadslavene ligger den mest omfattende samling i
landsarkivet, men der er fra gammel tid foretaget visse afleveringer af
lavsarkivalier til de lokale museer. Det bør også nævnes, at ikke alle
håndværkerlav har ønsket at afgive deres materiale til de offentlige sam
linger. 1 visse tilfælde opbevares materialet ved de endnu eksisterende
håndværkerorganisationer indenfor forskellige fag.
I årene efter 1966 har landsarkivet foretaget en nyregistrering af dette
betydningsfulde arkivalske materiale, og det blev besluttet at offentliggøre
de nye registraturer i serien af »Foreløbige arkivregistraturer«. 1 denne
forbindelse aftaltes det med Københavns stadsarkiv, at man i fællesskab
skulle udgive en publikation, således at den historiske forskning på eet
sted kunne skaffe sig underretning om, hvad der var bevaret af gamle
københavnske lavsarkiver. 1 1971 udsendtes denne publikation under
titlen: Københavnske lavsarkiver, og de enkelte lavs arkiver er opført i
alfabetisk rækkefølge. Fremtidige benyttere af lavsarkiver henvises til at
anvende denne registratur.
Af københavnske lavsarkiver findes følgende i det sjællandske landsar
kiv. De med en stjerne forsynede arkiver skal også søges i stadsarkivet på
Købenavns rådhus:
♦Blikkenslagerne, *buntmagerne, *bødkerne, *hattemagerne, *hjul- og
karetmagerne, høkerne, *isenkræmmerne, kobbersmedene, *possementmagerne, sadelmagerne, skipperne, *skomagerne, *smedene, ♦strømpe
væverne, *tobaksspinderne, *tømrerne, *urtekræmmerne og sukkerba
gerne.
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Også over modtagne lavsarkiver udenfor København er udarbejdet og
offentliggjort nye registraturer i publikationen »Sjællandske og lollandfalsterske lavsarkiver« (1971). De enkelte lav er opført alfabetisk under de
byer, hvor de har haft hjemme, og interesserede benyttere henvises til at
anvende publikationens indholdsfortegnelse.
Der er modtaget lavsarkivalier fra følgende lokaliteter: Helsingør, Hil
lerød, Holbæk, Kalundborg, Kronborg geværfabrik, Køge, Maribo, Nak
skov, Nykøbing Falster, Nysted, Næstved, Ringsted, Roskilde, Rødby,
Sakskøbing, Skælskør, Slagelse, Sorø, Stege, Stubbekøbing, Vording
borg og Dragør.

DIVERSE ARKIVER AF PRIVAT PROVENIENS, HER
UNDER SELSKABER, FORENINGER m.m.

OVERSIGT
Videnskab og kunst
Folkeoplysning m.m.
Kirkelige forhold
Politiske forhold
Presseforhold
Rets- og fængselsforhold
Forsvarsvæsen
Socialvæsen, herunder privat godgørenhed
Forsikringsvæsen
Sundhedsvæsen, herunder sygekasser
Landvæsen og havebrug
Industri og håndværk
Handel og søfart
Forskønnelsesforeninger m.m.
Ungdomsforeninger
Diverse

Videnskab og kunst
Det kgl. medicinske selskab. Oprettet 1772. 1 1872 blev det slået sammen
med selskabet Philiatrien. Det tog samtidig navneforandring til Det medi
cinske selskab i København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1772-1872 og korres
pondancesager 1792-1872. Endvidere findes der enkelte latinske selvbio
grafier af medlemmer. I arkivet indgår desuden den hygiejniske komités
papirer 1845-72 og den medico-forensiske komités papirer 1850-51.
S e l s k a b e t P h ilia tr ie n . Oprettet 1829. I 1872 blev selskabet slået sammen
med Det kgl. medicinske selskab til et nyt selskab kaldet Det medicinske
selskab i København. Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder bl.a. forhandligsprotokoller 1829-63 og diverse sa
ger 1834-70.
Det medicinske selskab i København. Oprettet 1872 ved en sammenlæg
ning af de to i det foregående omtalte selskaber. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1872-1912, bestyrel
sesprotokol 1897-1919, medlemsprotokoller 1900-13, korrespondancesa
ger 1872-1915 og regnskabssager 1872-1913.
Societas exercitatoria medica Hafniensis. Dette selskab eksisterede i Kø
benhavn i årene 1774-80. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1774-80.
Det medicinske Disputeerselskab. Selskabet eksisterede omkring 1787.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder selskabets love og en udat. beslutningsprotokol.
Det Classenske litteraturselskab fo r læger. Selskabet oprettedes 1808 og
eksisterede indtil 1968. Se Ugeskrift for læger 1968 s. 1542-43. Uregistreret.
Arkivet, der dækker perioden 1869-1968 og består af en enkelt pakke,
indeholder bestyrelsesprotokoller 1869-1968 samt korrespondance- og
regnskabssager fra samme periode.
Det danske og norske teologiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kun en forhandlingsprotokol 1775-78, der siden
blev brugt som protokol for Det homiletisk-kateketiske selskab 1789-98
og for Psalmebogskommissionen 1790-97.
Det homiletisk-kateketiske selskab, se Det danske og norske teologiske
selskab.
Psalmebogskommissionen, se Det danske og norske teologiske selskab.
Pædagogisk selskab. Oprettet 17/6 1820 i København. Der findes en
ufuldstændig seddelregistratur på læsesalen. Det anbefales også at benytte
afleveringsdesignationerne.
De modtagne arkivalier dækker årene 1821-1939, og arkivet er opstillet
i følgende hovedgrupper: 1) Selskabets, bestyrelsens og komitéernes
forhandlinger, 2) korrespondance, 3) regnskabsvæsen, 4) biblioteket og 5)
diverse.
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Komitéen til at stifte legat til kgl. skuespiller H. C. Knudsens minde.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af en enkelt pakke fra 1816.
Casino teatret i København se teaterdirektør Fritz Petersens privatarkiv.
Frits Petersen var direktør for Casino 1905-10.
Nordisk musikfest i København 1919. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder protokol over musikfesten 1919.
Københavns koncertforening. Stiftet 12/3 1937. Seddelregistraur. Læse
salen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke med diverse korrespondance- og
regnskabssager samt avisudklip 1937^44.
Sangforeningen Brage, Nykøbing F. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter en enkelt pakke med diverse sager 1904-33.
Slagelse dramatiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder inventarieprotokol 1827.

Folkeoplysning m.m.

Kronborg amts læseforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1793-96.
Helsingørs borgerlige forening til realkundskabers udbredelse. Seddelre
gistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1834-62.
Helsingør læseforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke med love, medlemslister og regn
skaber 1839-48.
Foreningen til udbredelse a f dansk læsning i Slesvig(Den slesvigske Hjæl
peforening). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 184M6, bl.a. kopi af
adresse til Hiort Lorenzen, 1842.
Voldborg herreds læseselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke regnskabssager 1835-67.
Merløse herreds læseselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1824-77.
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Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder 1 læg defekte forhandlinger 1832-33.

Ø s te r F l a k k e b j e r g h e r r e d s læ s e s e ls k a b .

Snoldelev sogns læseforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1908-18.
Haraldsted og omegns foredrags- og selskabelige forening. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1897-1906 (bagfra medlems
fortegnelse).
Lejre og omegns foredragsforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og regnskabsprotokol 1906-17.
Danske venners samfund i Skælskør. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af et læg med love og medlemsfortegnelse 1848.
Den danske folkefor ening fo r Nakskov og omegn. Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1865-70.
Foreningen til afholdelse a f folkemøder i Østsjælland. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1898-1933 og regnskabsbog
1899-1933.

Kirkelige forhold

Psalmebogskommissionen, se under gruppen Videnskab og kunst (Det
danske og norske teologiske selskab).
Bibelselskabet i Køge. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1816-48 og regnskabsbog
1817-47.
Bibelselskabet i Vordingborg. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder mødeprotokol 1820-51.
Vester Flakkebjerg herreds og grevskabet Holsteinborgs bibelforening.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbøger 1821-1908.
Bibelforeningen fo r Slagelse og omegn. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1824-49.
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Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og regnskabsprotokoller 1819-84.

B i b e l s e l s k a b e t i K ø b e l e v m .f l . s o g n e .

Komitéen fo r opførelsen af Grundtvigs kirken i København. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv, der bl.a. indeholder indsamlingslister og
korrespondancesager, dækker perioden ca. 1926-43.
Mosaisk trossamfund, København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er modtaget som depot, indeholder forhandlingsprotokol
ler 1856-1916.
Udvalget fo r den vestindiske kirkesag. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. udvalgsprotokol 1904-23, korrespondancesa
ger 1904-26 og regnskaber 1907-15.
Komitéen til oprettelse af mindesmærke fo r valgmenighedspræst P.C.
Trandberg. Mindesmærket rejstes i Ekkodalen på Bornholm. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter en enkelt pakke fra 1897.
Politiske forhold
Majfesterne i Egebæksvang. (Frederiksborg amt). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Til at begynde med fejredes anordn, af 28/5 1831, senere grundlovsda
gen.
Arkivet indeholder korrespondance- og regnskabssager 1841-52. Ved
lagt en samling trykte sange.
Frederiksborg amts Communalforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1844-46.
Foreningen Uafhængig venstreungdom i Roskilde, Lejre og Køgekredsen.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter forhandlings- og regnskabsbog 1915-20, medlems
fortegnelser 1921 og div. korrespondancesager 1915-20.
Lokale partiforeninger under Det radikale Venstre. Det modtagne arkiv
materiale består hovedsagelig af forhandlings- og regnskabsprotokoller.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der er modtaget materiale fra flg. forenin
ger:
Helsingør 1951-72, Fredensborg 1940-53, Hørsholm 1947-70, Gurre,
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Tikøb og omegn 1924-69, Esbønderup-Nøddebo 1944-50, Nøddebo-Gadevang 1919-43, Helsinge-Valby 1896-1951, Ramløse Annisse 1935-68,
Sydkystens rad. vælgerforening 1956-68, Tingsted sogn 1916-70, Præstø
amt 1928-69 og Maribo amt 1954-70.
Konservativ ungdoms Københavnsafdeling. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet dækker perioden 1933-68 og indeholder bl.a. korrespondance
sager, kassejournaler og medlemsfortegnelser.
Liberalt centrum, Søndre og Østre storkreds (København.) Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter forhandlingsprotokol og korrespondancesager 196668 .

Den danske Anti-Apartheid komité. Oprettet 1965. Indstillede virksom
heden 1975. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke med div. korrespondance- og regn
skabssager 1965-76.
Komitéen vedr. opførelse a f mindesmærke fo r C. C. Hall (Herlufs
holm). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder korrespondance- og regnskabssager 1908-09.
De arbejdsløses Organisation. Stiftet 1917. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1917-18.

Presseforhold

Socialisten 1872-74. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af en pakke indeholdende fotokopi af regnskabsbog for
Socialisten 1872-74 og for Demokraten 1873.
Aftenbladet, Aftenbladet Søndag og Dansk Familieblad. Det i mange år
meget populære dagblad »Aftenbladet« var grundlagt 1887 af K. P. Korsgaard og videreførtes fra 1906 af C. Bærentzen. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet, der dækker årene 1894-1961, indeholder hovedsagelig regn
skabssager, navnlig vedr. F.C.W. Bærentzens bogtrykkeri og reproduk
tionsanstalt. Bevaret er ligeledes originale censureksemplarer af Aftenbla
det 1943-45.
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Vittighedsbladet Klods-Hans. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder generalforsamlings- og bestyrelsesprotokol 18991904.

Rets- og fængselsforhold

Det juridisk-praktiske selskab. Selskabet eksisterede i årene 1749-1863,
jfr. Tidsskrift for Retsvidenskab 1926, s. 84-30. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet omfatter en protokol 1750-89 og et læg fra 1828.
Det sjællandske fængselsselskab. Oprettet 11/7 1889. Seddelregistratur.
Læsesalen. Se også afleveringsdesignationen.
Arkivet indeholder div. korrespondance-og regnskabssager 1890-1922,
herunder det københavnske fængselsselskab 1896-1951, Lolland-Falsters
fængselsselskab 1892-1951, Vridsløselille og Nyborg fængselsselskab
1907-51 og optagelseshjemmet Asserbølsgård 1931-52.

Forsvarsvæsen

Foreningen i det nordøstlige Sjælland til indsamling af bidrag til nye
søudrustninger og komitéen a f 14¡4 1848 i Helsingør til indsamling a f
penge og kornvarer til flåden. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder korrespondance og indsamlingslister 1848-49.
Fonden til de såredes og faldnes efterladte. Udtaget af Helsingør byfoged
arkiv. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1848-51 og 1863-64 samt diverse sa
ger, herunder ansøgninger 1864-66.
Høstfesten i Rosenborg Have 1850. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol for centralkomitéens 1.
sektion 1863-64.
De danske forsvarsbrødre. Sorø afd. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1865-1901, regn
skabsbøger 1880-1904 og korrespondance- og regnskabssager 1879-1913.
Danske kvinders forsvarsforening. 13. kreds. (København). Foreningen
blev stiftet i 1907 og ophævedes 1920. Seddelregistratur. Læsesalen.

Diverse arkiver af privat provenons

323

Arkivet indeholder bl.a. medlemsfortegnelse og regnskabsprotokol
1914-20.
Skytteforeningen fo r Rødby købstad og Fuglse herred. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse breve 1862.
Maribo amts skytteforening. Stiftet 9/ 12 1867. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder en enkelt pakke korrespondance- og regnskabssa
ger 1867-77.
Lolland-Falsters rekylkorps. Eksisterede 1912-23. Seddelregistratur. Læ
sesalen. Se også Skørringe godsarkiv.
Arkivet indeholder protokol over bidragydere, kassebog og div. sager
1912-24.
Socialvæsen, herunder privat godgørenhed

Foreningen a f 1837 til forsømte børns frelse. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder rapporter vedr. forsømte børn 1862-78.
Samfundet og Hjemmet fo r Vanføre. Oprettet 1872 i København. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bestyrelsesprotokoller 1872-1958.
Det forenede velgørenhedsselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder korrespondance- og regnskabssager ca. 1885-1970.
1arkivet indgår desuden elev- og eksamensprotokoller fra selskabets dren
geskole (senere Frederik Barfods skole) 1834-1951.
Foreningen imod lovbeskyttelse fo r usædelighed. Uregistreret.
Arkivet indeholder 3 pakker breve 1878-1905.
Gjensidig Hjælpeforening a f 6/ 9 1894. Frederiksberg. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1894-98.
Sjællands stifts købstæders Enkepensions-Societet. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet, der er udskilt af Korsør rådstuearkiv, dækker perioden 174855 og indeholder bl.a. forarbejder m.m. til fundats, indkomne breve samt
regnskabsprotokoller.
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Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder journal 1885-1905.

Dannebrogsmændenes forening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder sager vedr. generalforsamlingen 1884-96, indkomne
breve 1871-1909 (div. år) og ansøgninger 1880-1910.
Bangs virksomhed var en social institution med sæde i København. Den
var stiftet af red. N. Bang og tog sig navnlig af hjælpeløse og forladte børn.
Virksomheden drev bl.a. børnehospital og flere børnehjem. Uregistreret.
Det ret omfattende arkiv dækker perioden ca. 1899-1922.
Skolehjemmet Holsteinsminde. Oprettet 1840 af A. Stephansen. Uregi
streret.
Arkivet indeholder div. korrespondance- og regnskabssager.
Præstø asylselskab. Stiftet 30/1 1870. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder div. forhandlingsprotokoller 1869-1924.
Plejehjemsforeningen fo r Roskilde amtsrådskreds. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder journaler ca. 1908-22 og regnskabsprotokol ca.
1897-1928.
Børnehjemmet Kana (Frederiksberg og Jørlunde). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol, kassebøger, årsberetninger
og div. sager 1916-62.
Maribo børnehjem. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bestyrelsesprotokol 1899-1927, stambøger 18991974, lægejournaler 1926-73 og legatprotokol 1913-58.
Understøttelsesforeningen fo r enker efter politibetjente og arrestforvarere
i Præstø amt. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og regnskabsprotokol 1896-1923.
Fiskernes understøttelseskasse. Humlebæk afd. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1930-42.
Komitéen til indsamling af gaver til forulykkede fiskeres efterladte på
Lynæs og Kikhavn. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder 1 pakke diverse breve 1852-53.
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Bespisningsanstalten fo r trængende i Slagelse. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder bestyrelsesprotokol 1853-62 og bidragsfortegnelser
ca. 1853-62.
Holbæk amts plejeforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder indkomne breve 1895-99 og regnskaber 1904-07.
Skælskør købstads låneforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1861-1904.
Understøttelsesforeningen fo r Sakskøbing købstad. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1879-1908.
Etatsråd H. C. Jacobsen og hustrus fideicommis. Oprettet 1840, kgl.
konfirmeret 1883. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder legatbog 1883ff.

Forsikringsvæsen

Sygeforsikringen fo r udenlandske landarbejdere. Oprettet i henhold til
lov af 21 / 5 1908 om anvendelse af udenlandske arbejdere. Arkivet dækker
perioden 1908-33. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig regnskabssager 1908-33.
Forsikringsforeningen »Veterinær«. Oprettet 1924 under navnet »Øernes
forsikringsforening for heste og kreaturer«. Hovedkontoret i Nykøbing F.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1924-27.
Marker Madsens brandkasse. Oprettet 1845 af gårdejer M. Madsen, Tågerup. Eksisterede som selvstændigt brandforsikringsselskab for indbo og
løsøre indtil 1971. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1881-1971, kasse- og er
statningsprotokoller 1845-1971 (div. år) og regnskabsprotokoller 18941971.
Husmandsstandens brandforsikringsforening fo r rørlig ejendom. Fore
ningens virksomhedsområde var Københavns amt og tilgrænsende amter.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabs- og forhandlingsprotokol 1854-56.
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Sundhedsvæsen, herunder sygekasser

Københavns amts sygehuse. Vedrører først og fremmest det gamle syge
hus i Ryesgade og senere hospitalet på Frederiksberg. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder patientjournaler 1863-1920 og en særlig række pa
tientjournaler fra epidemiafdelingen 1894-1918.
Dronning Louises børnehospital. Hospitalet blevåbnet 16/6 1879. Der
havde tidligere på privat initiativ været drevet børnehospital i Rigensgade.
Hospitalet er nu en afdeling under rigshospitalet, og de nyere arkivalier er
afleveret til dette hospital. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder såkaldte diagnosekassetter 1851-79 (fra Rigensgadeinstitutionen), indlæggelsesprotokoller 1879-84 og 1889-1934 samt pa
tientjournaler 1879-1933.
Fru Gleerups fødeklinik, Hellerup. Uregistreret.
Arkivet indeholder patientjournaler 1937-61.
Søllerød sanatorium. Uregistreret.
Arkivet indeholder patientjournaler 1932-52.
Professor Chr. Grams sygejournaler (private patienter). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder 8 bind sygejournaler m. alfabetisk register 18931932.
Sygekassearkiver
De forenede sjællandske sygekasser. Sammenslutningens formål var at
virke for de lokale sygekassers indbyrdes interesser fx. overfor stat og
kommune. Der henvises til afleveringsdesignationen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1877-1967, formands
beretninger 1935-73, journalsager ca. 1924-73 og regnskaber og årsberet
ninger 1913-71.
Lokale sygekassearkiver
Landsarkivet har efter 1972 modtaget et betydeligt antal sygekassearkiv
alier. De fleste af disse arkiver indeholder kun protokolmateriale (for
handlingsprotokoller, medlemsfortegnelser ogdiv. regnskabsbøger). Sed
delregistratur. Læsesalen.
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Der er modtaget materiale fra følgende sygekasser:
Allinge-Gudhjem 1865-1972, Asminderup-Gandløse 1936-70, Brøndbyer
ne 1962-73, Brøndbyvester 1870-1962, Brøndbyøster 1895-1962, Brønsholm 1894-1953, Butterup-Tuse 1933-70, Frederiksssund 1904-73, Ganløse og Slagslunde 1911-29, Hagested 1872-1966, Helsingør 1856-74 (lig
kasse), Hørsholm 1885-1968, Holbæk 1871-1941 (også tandklinik), Hør
by 1937-66, Karrebæk 1912-60, Knudsker 1909-69, Lille Lyngby 18861970, Nivågård 1895-1960, Nordrup(øster) og Farendløse 1871-1914,
Nykøbing F. 1866-1970, Nykøbing S. 1869-1973, Nørre-Alslev 18691970, Orø 1898-1970, Rønne 1844-1973, Rørvig 1928-70, Slagelse 18951970, Slagslunde-Ganløse 1864-1967, Sorø 1851-1913 (begravelses
selskab), Stenløse-Veksø 1871-1970, Tuse Næs 1965-70, Tårnby 18751972, Udby 1929-66, Ugerløse 1893-1910, Ågerup 1902-70.
Desuden findes ikke-registrerede arkivalier fra følgende nedlagte syge
kasser: Benløse, Haraldsted-Allindemagle, Jystrup-Valsølille, Kværkeby,
Majbølle, Radsted, Ringsted landsogn, Sakskøbing landsogn, Slemminge-Fjelde, Vetterslev-Høm, Vigsnæs og Våbensted-Engestofte.
Sygekasse fo r politibetjente og vægtere i Helsingør. Udtaget af byfogedar
kivet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsprotokol 1868-83.
150-mandsforeningen fo r Hillerød og omegn. En privat, ikke statsaner
kendt syge- og begravelseskasse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1897-1908.
Asminderød-Grønholt sogns sygeplejeforening. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder korrespondance- og regnskabssager 1891-92.
Sygeplejeforeningen fo r Frederikssund og Udesundby. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1910-68.

Landvæsen og havebrug

De delegerede fo r Sjællands 5 amters landboforeninger. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1861-74.
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Holbæk amts økonomiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1867-77, journal
1816-37, korrespondancesager 1832-95 og regnskaber 1866-95. Arkivet
indeholder desuden sager vedr. den af selskabet oprettede sparekasse
1825-94.
Sorø amts landøkonomiske selskab. (Øster og Vester Flakkebjerg her
red). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokol 1833-46, journaler og
kopibøger 1833-46, hovedkassebog 1833-91 og indkomne sager 1833-61.
Præstø amts landboforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke diverse sager ca. 1845-50.
Landsudvalget fo r anvendelse a f udenlandske landarbejdere. Oprettet
15/6 1908. Seddelregistratur. Læsesalen. Forud for landsudvalget eksiste
rede en forening for tilvejebringelse af arbejdskraft for landbruget. Arki
vet går derfor tilbage til 1901.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller for bestyrelse og for
retningsudvalg 1901-25, journaler og kopibøger 1917-31, div. korrespon
dancesager 1909-31, kassebøger og div. regnskabssager 1915-32.
Østifternes haveselskab, Københavns amts afd. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl.a. div. forhandlingsprotokoller 1913-53, med
lemsprotokoller 1900-26 (div. år), korrespondancesager 1918-24, div.
regnskabssager 1907-57 samt dagbog for havebrugskonsulent H. Mosegaard 1936-42.
Stensby husholdningsforening(Kallehave sogn). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1900-09.

Industri og håndværk

Københavns håndværkerforening. Oprettet 1840. Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder afskrifter af foreningsarkivalier samt en samling
småtryk fra håndværkerforeningens arkiv 1840-1900.
Næstved industriforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bedømmelsesudvalgets protokol 1862-65.
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Københavns husflidsforening. Foreningen eksisterede i årene 18821938. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokol 1882-1938, div. korres
pondancesager 1882-1938, medlemsbøger 1911-37 og regnskabssager
1907-37.
Selskabet for dansk kunstflid. Uregistreret.
Arkivet består af en enkelt pakke og er i 1909 skænket landsarkivet af
prof. C. Nyrop.
Dansk kunstflidningsforening. Stiftet 1900 som en udvidelse af »Damer
nes Formiddagsklub« (formand: Emma Gad). Foreningens formål var at
bevare og højne interessen for håndgerning. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller 1900-54, korrespon
dancesager 1911-55 og trykte årsberetninger 1900-10. Se også forans. 70.

Handel og søfart

Mæglerkorporationen i København. Oprettet 22/12 1808. Korporationen
varetager varemæglernes og de københavnske skibsmægleres interesser. 1
1909 modtoges den første aflevering, og den seneste aflevering foregik i
1970. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv omfatter korrespondance- og regnskabssager
indtil ca. 1961, forhandlingsprotokoller indtil 1959, legatsager indtil 1958
og sager vedr. mæglereksamen 1866-1944 (div.år).

Forskønnelsesforeninger m.m.

Foreningen for naturforskønnelse ved Slagelse. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet, der dækker perioden 1835-50, består af en enkelt pakke inde
holdende bl.a. bestyrelsesprotokol samt div. korrespondance- og regn
skabssager.
Skælskør forskønnelsesforening. Foreningen eksisterede 1897-1937. Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1897-1937 og regnskabspro
tokol 1926-36.
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Ungdomsforeninger

Fuglse ungdomsforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1917-26.
Frivilligt drengeforbund. (F.D.F. Glostrup kredsen). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet omfatter en enkelt pakke med avisudklip m.m. vedr. stævner,
basarer o.lign. 1950-64.

Diverse

Det borgerlige fugleskydningsselskab (Næstved). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1797-1871.
Væddeløbene ved Slagelse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke diverse sager 1832-39.
Selskabet til druknedes og andre skindødes redning. 1798-1881. Seddelre
gistratur. Læsesalen.
Arkivet består bl.a. af direktionsprotokoller 1798-1867, kopi-og kasse
bøger 1798-1881 samt indkomne sager 1823-81.

ERHVERVSARKIVER

OVERSIGT

Håndværk og industri
Handel
Landbrug
Hotelvirksomhed
Banker og sparekasser
Trafik og samfærdsel
Byggeforeninger m.m.
Auktionsvirksomheder
Diverse

Håndværk og industri

Den kgl. porcellænsfabrik. Indtil 1867 blev fabrikken drevet som et stats
foretagende. Arkivet dækker perioden 1774-1867. I tilslutning til porcellænsfabrikkens arkiver opstillet fajancefabrikken Søholms arkiv 1826-48.
Håndskrevet registratur i afleveringssagen.
Porcellænsfabrikkens arkiv er opstillet i følgende grupper: A) arkivre
gistratur, B) korrespondance, C) regnskabsvæsen, D) arbejdsbøger, E)
bøger vedr. forrådsmagasinets varebeholdning, G) do. vedr. udsalgsma
gasinets varebeholdning, G) fabrikkens hoved-, syge- og enkekasse og H)
diverse protokoller og dokumenter.
Fajancefabrikkens arkiv indeholder bl.a. direktionens korrespondan
cesager samt diverse regnskabsbøger.
Arkivet indeholder desuden en pakke »Mulleriana« (F.H. Muller var
fabrikkens grundlægger) samt en pakke dokumenter vedr. foretagne un
dersøgelser af danske kalkarter 1826-31. Se også privatarkiver: Krog,
Arnold.
De Brøndsholmdalske fabrikker. (Karlebo sogn) el. A/ S til forædling af
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landmandens produkter i Frederiksborg amt. Seddelregistratur. Læsesa
len.

Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokol 1846-50 og diverse kor
respondancesager 1846-51.
Mullerupgårds teglværk. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog over udbetalt løn til arbejderne med
angivelse af den enkeltes arbejdspræstation, 1853-54.
Tømrermester Anders Malling (Hillerød). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1834-39.
Andelsbageriet Hesle Mølle (Merløse-Tuse herred). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1892-98.
Tegl- og murstensværket på Bornholm (Oprettet 1/5 1791) og Tobakspi
befabrikken på Bornholm (oprettet 6/ 5 1791). De to interessentskaber var
i nært samarbejde. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder fælles regnskabsprotokol for de to virksomheder
1791-93.
Maglekilde og Frederiksberg brøndanstalt A /S (Mineralvandsfabrikati
on). Stiftet 12/3 1873. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1873-1920 og generalfor
samlingsprotokol 1873-1917.
Handel

Købmand Peder Schow (København). Død 1757. Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder kopibog over udgående skrivelser 1729-57 samt do.
vedr. interssentskabet af 1754, hvis formål var at iværksætte produktion
af »Farve jord« på Bornholm.
N. P. Kirchs og Carl A. M. Lunds handelsarkiver (Helsingør). Deponeret i
erhvervsarkivet i Århus. Seddelregistratur. Læsesalen.
Købmand W. F. Born (Korsør). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1826-27.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1896-1972 og regnskabs
bøger 1899-1971.
N y s t e d o g o m e g n s æ g s a lg s k r e d s .
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Lindeborg andelscentral. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder mødeprotokol 1905-08.
Firmaet L. Kanneworff (København). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabssager 1818-1904.
Papirhandler H. J. Bing (København). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder brevkopibog 1822-24.
A jS A. G. Frisinettes forlag (København). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder indkomne breve, forlagskontrakter samt diverse
regnskabsmateriale og originaltegninger til publikationer 1917-18.
Krogs boghandel (Hillerød). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedbog 1846-49.
Asnæs forbrugsforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1869-83.
A l S Elektrisk Tidsmaaler Societet. (København). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1906.
Landbrug

A /S Lamrhefjordens tørlægning. Oprettet 1873. Seddelregistratur. Læse
salen.
Det ret omfattende arkiv omfatter hovedsagelig korrespondancesager
1872-98.
Interessentskabet »Svinninge- Vejle«. (Dragsholm). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1845-1932.
Aktieselskabet til Fremme a f dansk Ferskvandskultur. Opr. jan. 1897.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der dækker perioden 1897-1916, indeholder bl.a. sager vedr.
selskabets oprettelse og drift af Lammefjordssøen og arealerne derom
kring samt matrikelkort.

Hotelvirksomhed
K o n tr o lk o m ité e n f o r

Læsesalen.

H o te l

P h ø n ix

(København). Seddelregistratur.
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Arkivet indeholder kontrolkomitéens kopibog 1854-56.
Tårbæk hotel. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kasse- og hovedbøger samt regnskabsbilag 1912-26.

Banker og sparekasser

A /S Den ny lånekasse (København). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1907.
Hyllinge sogns spare- og lånekasse (Øster Flakkebjerg herred). Seddelre
gistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1873-1906 (bagfra regnska
ber 1873-1903).

Trafik og samfærdsel

Næstved- Præstø-Mernbanen. U registreret.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondance- og regnskabssager ca. 190056.
Kalvehavebanen. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondance- og regnskabssager ca. 18951952.
Maribo- Torrigbanen. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondance- og regnskabssager ca. 192443.
Nakskov- R ødby banen. Uregis t re ret.
Arkivet indeholder anlægssager 1919-34.
Interessentskabet Esrom nordre kanal og Dronningemode. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1873-99.

Byggeforeninger m.m.
(Brønshøj). Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv om fatter både korrespondance- og regnskabs
sager ca. 1887-1935.
B y g g e fo r e n in g e n » E n ig h e d e n «
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(Gladsakse). Seddelregistratur. Læsesa

len.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1917-32.
A /S Maltegårdens villakvarter (Gentofte). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder sager vedr. de enkelte ejendomme på lngersvej,
Ridehusvej, Tonysvej og Maltevangen ca. 1924-42.
A /S Klubgården i Slagelse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet vedrører en ombygning af klubgården og opførelsen af en tea
terbygning 1846-47.
Interessentskabet Amagerlands Salt holmsanliggender. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder en fotokopi af selskabets kopibog 1870-1909.
A /S Forsamlingsbygningen »Friheden« (Bringstrup). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1875-1951.

Auktionsvirksomheder

Arne Bruun Rasmussens kunstauktioner (København). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder auktionskataloger 1948-73.

Diverse

Landinspektørarkiver. Seddelregistratur. Læsesalen. Årstallene angiver
det modtagne materiales yderår. I parantes er anført den enkelte landin
spektørs virkeområde. Følgende arkiver er modtaget:
1) J. H. E. Krüger 1788-97 (Københavns amt), 2) P. M. Rosenkilde
1841-45 (Falster), 3) H. J. L. v. Wodschow 1811-19 (Møn og LollandFalster) og 4) D.A. v.d. Recke 1792-94, 1802-14 (Nordsjælland).
Sagførerarkiver. Seddelregistratur. Læsesalen. Indeholder forretningspa
pirer. Følgende arkiver er modtaget:
1) Prokurator Rosted (Præstø) I-VIII, 1780-92, 2) Prokurator Jørgen
Hansen (Næstved) 1790-1818, 3) Prokurator Frants Martin Lange (Kø
benhavn), død 1845, 4) Prokurator L. F. Trojel (København) 1845-55, 5)

336

Erhvervsarkiver

Prokurator H. C. Schaarup, Vordingborg, 1807-66 og 6) Sagfører N. C.
Jarnøe (død 1913 i København) 1-IX.

Kollektør Schiøth, Slagelse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog for Klasselotteriet 1826-39.
Stillingskommissionær H. Sørensen (København). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder protokoller aut. af magistraten 1862-65.
Rådgivende ingeniør K. Ekholm Christiansen (Kalundborg).
Arkivet indeholder sager vedr. diverse vandværk ca. 1962-72.
Interessentskabet Lindeborg Andelscentral. Selskabet oprettedes i 1902
og nedlagdes i 1908, da der oprettedes en offentlig telefoncentral under
Københavns telefonselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder mødeprotokol 1905-08.
Genealogisk institut. Arkivet afleveredes ved instituttets ophævelse i 1909.
Uregistreret. Der henvises til afleveringssagen.
Arkivet er opstillet i flg. grupper: a) navneforandringssager, b) sager
ang. beskyttelse af slægtsnavne, c) navnesager (generelt), d) slægtsunder
søgelser og slægtsoplysninger, e) sager ang. stamtavler, 0 sager ang. fami
lievåben og portrætter, g) legater, fideicommisser m.m., h) sager ang.
udgivne og planlagte værker samt manuskripter, i) instituttets indre for
hold, herunder forhandlingsprotokol 1887-1909 og j) forskelligt.
Al S Automobilhuset (Frederiksberg). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1913.
A /S Københavns motorvæddeløbsbane (Cilostrup). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol 192025.

PRIVATARKIVER

En meget væsentlig del af de i landsarkivet beroende privatarkiver er ud
skilt enten af afleverede retsbetjentarkiver eller af modtagne godsarkiver.
Kun en mindre del er direkte skænket eller deponeret.
De fleste af privatarkiverne er ordnet, og der findes registraturer og
brevskriverlister til de enkelte arkiver. Landsarkivar Holger Hansen, der
har ordnet adskillige privatarkiver, påbegyndte også udarbejdelsen afen
samlet brevskriverfortegnelse over alle arkiver. Desværre er den aldrig
blevet ført å jour.
Abben, Martin Vilh., tømrermester, Hillerød (død 1876). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bog over regninger og overslag 1859-65.
Andresen, Jens, etatsråd og godsejer (død 1772). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl.a. en udførlig regnskabsbog over driften af
Gjorslev gods 1734-44 og Benzonsdals gods 1744-56 foruden korrespon
dancesager 1726 ff. og sager vedr. Jens Andresens bo 1772-74.
Arbo, P. N., godsejer, Lundbygård (død 1827) og hustru Anne Cathrine
Arbo (død 1846). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse breve til ægtefællerne 1788-1844, papirer
vedr. ejendommen Holmens Kanal 12 1811-43, lyststedet Sans Souci i
Frederiksberg allé 1821-45, ejendommen Aldershvile og Højgård ved
Bagsværd 1804-47, korrespondancesager vedr. fru Arbos norske ejen
domme 1832-55, diverse regnskabssager 1814-55 samt papirer vedr. ægte
fællernes testamentariske dispositioner og skiftet efter fru Arbo 1802-55.
Barner, Conrad Wilhelm, amtsforvalter (død 1873). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve til Barner 1820-63, diverse dokumenter
1817-73 samt sager vedr. broderen, proprietær Chr. Barner 1859-60.
Basse, Hans Peder, skomagermester, grosserer og proprietær (død 1902)
Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder korrespondance og
regnskaber vedr. Basses ejendomme på Fyn, på Sjælland og i København
for perioden 1842-1902.

Bech, Jørgen Albert, apoteker og godsejer, København (død 1876). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. familiebreve 1824-34, breve fra forskellige
1824 og 1846 samt diverse sange.
Bech, Jørgen Peter, tobaksfabrikant, København (død 1812). Seddelre
gistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra sønnen Jørgen Peter Bech 1799-181 1, di
verse regnskabsopgørelser 1807-09 og samfrændeskifte, sluttet 1813.
Bech, Jørgen Peter, grosserer, skibsreder, København (død 1846). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. diverse familiebreve 1811-28 samt regnskabs
protokoller 1807-43.
Bergen, Georg Lauritz v., herredsfoged (død 1876). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige til Bergen og hans 2 hu
struer 1837-74 samt diverse sager 1813-76.
Bilsted, Ernst Reginal, proprietær, Bloustrød. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder udførlige månedsregnskaber for gården Nebbegård
i Bloustrød 1886-87 samt forskellige regnskaber og bilag for de foregåen
de to år.
Birch, David Seidelin, provst, Store Hedinge (død 1854).
Arkivet indeholder et indbundet skiftebrev, sluttet 1855.
Birch, Thomas Severin, kontorchef ved Det Classenske fideicommis
(død 1868). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder indkomne brevefor perioden 1819-47 fra bl.a. med
lemmer af familien Classen.
Bjørnsen, Carl Wilh., byfoged og borgmester, Rønne (død 1871). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra familie, venner og fra forskellige samt
kvitteringer og regnskaber for den private husholdning for perioden
1857-71.
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Borup, Johannes, boghandler. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forskellige papirer, heriblandt enkelte private breve
1867-73.

Breckwoldt, C. J. U., chef for 3. udskrivningskreds, generalkrigskom
missær, Næstved (død 1857). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dels forelæsningsreferater og notater af artilleri
stisk indhold, dels tjenestepapirer fra 1811-47.
Brehm, Carl Reinhardt, skovrider, Denderupvænge (død 1854). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder korrespondance og regnskabsbilag 1837-54.
Buntzen, Andreas, grosserer på Christianshavn (død 1810). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet består af en 700 sider stor kopibog over udgående breve for ud
landet samt Vestindien og Norge 1802 2. april- 1804 25. febr.
Biilow, Frederik Christopher, rådmand, København (død 1890). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1832-90, diverse familie
breve og familiepapirer, herunder stamtavler 1836-83, diverse forretnings
korrespondance, herunder sager vedr. Blågårdskvarteret, Bulowsvejkvarteret, grundene ved Forhåbningsholm og spredte ejendomme i og ved
København 1825-90 samt diverse sager 1848-90.
Castenschiold, Carl Vilh., Behagen (1837-1919), officer, Borreby. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke div. papirer.
Castenschiold, Jacob Aug., byfoged og borgmester, Korsør (død 1828).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1823-28 samt forskellige
dokumenter, herunder regninger, opgørelser o.lign. 1823, 1827.
Castenschiold, Johan Lorenz, godsejer, Knabstrup (død 1747). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet, hvori er optaget dele af faderens, plantageejer på St. Thomas,
Jørgen Carstensens papirer, indeholder bl.a. kopibøger 1708-61, breve
fra forskellige til J. L. Castenschiold 1724-47 og til hans hustru Jacobe
Castenschiold, f. Holten 1733-51, diverse familiepapirer 1632, 1721-79,
sager ang. Farumgård 1675-83, Knabstrup 1744^46, Søndrup ved Flens
borg, 1727, 1741, Ørholm 174M4, sager ang. de vestindiske besiddelser
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1688, 1725-44, sager ang. ostindisk og vestindisk-guineisk handelskom
pagni 1686-1747, diverse kontrakter, obligationer og andre dokumenter
1688, 1725-45 samt diverse regnskaber 1697-1765.

Classen, Peter Hersleb, (d. ældre) deputeret i kommercekollegiet, direk
tør for Det Classenske fideicommis (død 1825). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder 5 regnskabsbøger for året 1795 vedr. P. H.Classens
forretninger i kompagni med Peter Lorentzen og L. G. Treville. Forret
ningerne drejede sig især om en gros handel og kommissionshandel med
udlandet, assurance samt handel med aktier og skibe.
Classen, Peter Hersleb, (d. yngre) direktør for Det Classenske fideicom
mis (død 1886). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder sager vedr. Classens have 1731-1847, indkomne
breve og sager vedr. godserne på Falster, breve fra forskellige samt byg
ningstegninger.
Collett, Bernt Anker, godsejer, Lundbygård (død 1857) og hustru Emilie
Collett (død 1868). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. privatbreve 1824-68, diverse papirer vedr.
B. A. Colletts norske ejendomme, Emilie Colletts private pengesager
1857-68. B. A. Colletts private kassebøger 1830-50 og Emilie Colletts hus
holdningsbøger 1832-53, papirer vedr. B. A. Colletts virksomhed som
kvæstor ved universitetet i Kristiania 1834-50, papirer vedr. den i Kri
stiania i 1848 oprettede komité for Danmark, B. A. Colletts sager vedr.
bestyrelsen af biskop i Tromsø Kjerschous pengesager 1833-47 og af ma
jor C. F. Ugglas ejendomme og fordringer i Norge 1829-45 samt diverse
papirer 1809-74.
Collett, Holger Peter Harald, godsejer, Lundbygård (død 1943). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder personlige papirer vedr. H. P. H. Collett 18911929.
Collett, P. F., godsejer, Lundbygård (død 1909) og hustru Haralda Col
lett. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. diverse breve til Haralda Collett, f. Toft, heri
to digte af N. F. S. Grundtvig og diverse papirer 1836-1904.
Dorph, Frantz, overlæge, Næstved (død 1869) og hustru Karen Lorent
zen (død 1884). Seddelregistratur. Læsesalen.

Privatarkiver

341

Arkivet indeholder breve til overlæge Dorph fra forskellige 1822-69 og
til hustruen 1835-67. Desuden findes diverse breve til forskellige familie
medlemmer 1829-68.

Egtved, Søren, fhv. handelsforvalter på Færøerne, død i Birkerød 1841.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder div. sager vedr. den færøske handel samt breve fra
beboere på Færøerne 1805-06.
Erichsen, familiearkiv. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder hovedsageligt breve til
samt papirer og optegnelser vedr. prokurator, kancelliråd Thomas
Erichsen, Rønne (død 1886) og hustru Michella E., f. Westh, død 1890,
grosserer Christian Erichsen, København (død 1930) og hustru Elisabeth
E., f. Zahrtmann (død 1899), Vilhelmine Drachmann, f. Erichsen (død
1917) samt tegninger af malerinden Margrethe Levy, f. Erichsen.
Estrup, Lauritz Chr., auditør, sen. byskriver i Helsingør (død 1826).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1790.
Fabricius, Peter, ejer af Skovgård og Lyngbygård (død 1917) og hustru
Tofa, f. Quistgård (død 1895). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der ikke er ordnet, indeholder breve fra perioden 1860-1917.
Fabricius, Peter Christoffer Quistgård, Løjtnant, forvalter (død 1900).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der ikke er ordnet, indeholder hovedsagelig breve fra familie
og venner fra perioden 1885-1900.
Ferslev, H. C. L. Valdemar, assistent i Kongerigets arkiv, byfoged og
borgmester i Nykøbing M. (død 1911). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er almindelig ordnet, indeholder manuskripter til artikler
og taler vedr. kulturelle, politiske og religiøse forhold samt en håndskre
ven historisk oversigt over »De almindelige overordnede statsforvalt
ningsautoriteter« forfattet i forbindelse med hans arbejde i arkivet.
Frederiksen, Hans Peter, snedker, sen. bankdirektør. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder rejsejournal 1831-37.
Fåborg, Kristoffer, borgmester i Kalundborg. Seddelregistratur. Læsesa
len.
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Arkivet indeholder bl.a. forretningsbreve fra danske, tyske og holland
ske forretningsforbindelser 1567-85.

Fårtoft, A. C., dommer, Frederiksberg. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dommer Fårtofts private papirer vedr. det af
justitsministeriet 18/4 1942 nedsatte udvalg vedr. arkivering ved dom
mer- og politimesterembeder.
Gabrielsen, Niels, avlsbruger, Nyråd pr. Vordingborg. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke private papirer 1790-95.
Gamel, A. L. H., grosserer. Uregistreret.
Giøe, Michael Wulff, justitsråd, ejer af Gjeddesdal (død 1795). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder sager vedr. Glumsø
hospital, indkomne breve, skiftesager og testamente.
Goetze, Friederich, musiklærer (død 1870). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholderen omfattende brevsam
ling fra Goetzes familie i Tyskland omhandlende også politiske og kultu
relle emner, en del håndskrevne sange og salmer, noder og koncepter
til politiske og foreningsmæssige diskussionsindlæg fra tiden efter 1830.
Good, Frederik, oberst, departementschef (1827-80). Uregistreret.
Arkivet indeholder en stor samling indkomne breve, notesbøger og dag
bøger samt sager vedr. div. tjenesteforhold, herunder befæstningen af
Dybbølstillingen 1861-64.
Gottlieb, Eigil, bankier, København (død 1963). Seddelregistratur. Læse
salen. Se også Manuskriptsamlingen. Speciel personalhistorie.
Arkivet indeholder div. sager vedr. amtsforvalter C. N. C. Gottlieb
og diverse vedr. ridderordener i Danmark.
Gram, H. Christian J., overlæge, professor, dr.med. (død 1932). Se diver
se arkiver af privat proveniens. Sundhedsvæsen.
Grüner, Thomas Ludv. (1787-1844), universitetsforvalter. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder to pakker div. papirer 1810-44.
Grønbech, Chr., kancelliråd og bestyrer af Åstrup og Holbæk ladegårde.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1798-1820, sager vedr. det
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økonomiske selskab i Holbæk, diverse sager vedr. hovedgårdes salg i
Sjælland 1790-1800, regnskaber fra Holbæk ladegård 1806-16 og sager
vedr. diverse sjællandske gårde.

Familien Hagerups slægtsbibel med personalhistoriske notitser 17241855.
Hald, S. J. Th. auditør, herredsfoged (død 1902). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl.a. attester, eksamensbeviser o.lign. 1846-92, bre
ve fra forskellige 1865-76 samt koncepter vedr. hans tjeneste som auditør
1856-61 og regnskabssager.
Hansen, Georg Wilh., by- og herredsskriver, Hasle (død 1875). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibøger 1843-50.
Hansen, Jens, justitsråd, kancellist i højesteret (død 1793). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. en betydelig samling indkomne breve for ti
den 1786-93 fra Charlotte Amalie Brockdorff, enke efter baron SchackBrockdorff til Schelenborg.
Hansen, Jens Olaus (død 1854). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder landøkonomisk dagbog ført på Emdrup ladegård
1833-46 (fotokopi).
Hansen, Johan, ejer af Eskildstrup mølle og hans enke Christiane Mar
grethe H., f. Mellerup (død 1854). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke personlige papirer 1790-1854.
Hansen, Johan Edvard, skomagermester, Lyngby(død 1893). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke private papirer 1818-1904. Vedlagt findes
også papirer vedr. hans søn politibetjent i Farum Chr. Fred. Hansen.
Hansen, Jørgen, prokurator, Vordingborg (død 1819). Se: Erhvervsar
kiver. Diverse.
Hansen, N. P., sodavandsfabrikant, Frederiksberg (død 1907). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder såvel private sager som forretningspapirer samt en
stor samling litterære udkast fra tiden 1879-1907.
Hanson, Sir Levett, engelsk brigadegeneral og forfatter (død i København
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1814). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er en del medtaget af fugt, indeholder breve fra for
skellige, bl.a. Lord Nelson, Warren Hastings, William Hamilton og en
gelske, franske, svenske og danske firmaer samt manuskripter til utrykt
poesi og prosa.
Hansteen, Jacob, købmand, Præstø (død 1770). Se Stephan Wesenduncks arkiv.
Helweg, Heinrich, direktør København (død 1943). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke husholdningsregnskaber 190M9.
Hiort, Chr., birkedommer og birkeskriver. Saltø. Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder kopibøger 1807-14.
Holm, Jochum Rosendal, købmand, Nakskov. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder hovedbog 1803-24 og mæglerprotokol 1834-45
(aut. 8/2 1834).
Holmer, H. C., malermester. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. kontrabøger 1796-1802 samt diverse breve og
optegnelser 1758-1821.
Hvalsøe, Carl Frits Emil, birkefuldmægtig, Frederiksberg (død 1933).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder papirer vedr. privat praksis 1898-1900.
Haagen, Niels, købmand, Nyråd pr. Vordingborg. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke regnskabsmateriale.
Slægten Ingerslev. Seddelregistratur. Læsesalen. Se også: Manuskriptsamlingen. Speciel personalhistorie.
Arkivet indeholder udkast til stamtavler, manuskripter m.m. 18981960.
Jacobsen, Zacharias, kroejer. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1817-45, personlige do
kumenter 1820-51 samt sager vedr. vejvæsenet i Københavns amt 1843-54
og vedr. sogneforstanderskabet i Herstedøster og Herstedvester 1841
og u.d.
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Jahnsen, Anna Gertrud Miihlertz. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1853-59 samt koncepter, digte
og rim.

Jahnsen, Lauritz Aabye, købmand, hotelejer. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1823-70, planer og kort vedr.
bl.a. Nyhavn 21 (Hotel Løven) samt diverse dokumenter 1748-1870.
Jantzen, Carl Ullrich, postmester, Nykøbing F. (1797-1896) Uregistreret.
Jarnøe, Niels Chr., sagfører, København (død 1913). Se: Erhvervs
arkiver. Diverse.
Jensen, Jens N., gårdejer, Munkebjergby. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. dagbog fra elevtiden på Tune landbrugsskole
1887-88 samt regnskabsbøger for landbrugsbedriften 1894-1922, 1930-36.
Jespersen, Otto, prokurator, Helsingør (død 1855). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder hovedsagelig forretningspapirer
ca. 1841-55.
Johansen, Willum, søn af borgmester Johan Willumsen, Helsingør.
Arkivet indeholder blade af Willum Johansens stilebog 1609-10.
Jordan, Astrid, dansk-norsk sangerinde. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder privatkorrespondance og diverse sager 1903-09.
Jydtmann, Daniel Henrik, overretsprokurator, Hasle (død 1854). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1821-54.
Jørgensen, Bendt Søborg, landøkonom, professor (død 1888). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dagbogsoptegnelser af teknisk indhold.
Jørgensen, Georg, kaptajn, Slagelse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1811-12.
Kalkar, Chr. Andreas H., dr.theol., sognepræst, Gladsakse (død 1886).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bladartikler af og om dr. Kalkar.
Kinberg, Cecil. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder: Karen Andersdatters efterkommere, trykt som manuskript
1974.
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Kirck, N. P., skibsklarerer, politiker, Helsingør (død 1864) og hustru
Petrea Kirck, f. Christensen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1820-66, diverse breve og
dokumenter 1814-1911 samt sager vedr. de Kirckske ejendomme ca.
1764-1865 og vedr. Kircks virksomhed som stænderdeputeret og lands
tingsmand ca. 1834-61.
Kirck, Vigo, købmand, Helsingør (død 1919) og hustru Anna Lena
Kirck, f. Bengtsdatter. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1846-1926, diverse økono
miske sager ca. 1853-96 og diverse slægtshistoriske optegnelser 1905-29.
Kittel, Frederik, læge, Arendal og hustru Cecilie Kittel, f. Kirck. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1834-1909 samt diverse breve,
dokumenter og koncepter.
Klein, Henrik Adolph Esaias, prokurator i København, senere skriver i
Stege og herredsskriver på Møn (død 1865). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder papirer vedr.
ejendomme i og ved København samt i Stege, vedr. teglværket i Stege
Hegnede, sagførerarkivalier, regnskabsopgørelser samt personlige attes
ter og bestallinger.
Knudsen, Hans, landsarkivar, København (død 1946). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondancesager vedr. landsarkivet i
Viborg samt vedr. arbejdet med nordslesvigske arkivalier 1919-23.
Knuth, Chr. Fred. Lilliendal (død 1852). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder 4 pkr. uordnede korrespondance- og regnskabs
sager, herunder også godsregnskaber.
Knuth, Joachim Sigismund Ditlev, greve (død 1905). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder dokumenter vedr.
det Knuthske (Conradsborgske) fideicommis og en lang række enkelt
medlemmer af familien Knuth 1784-1890.
Knuth, Jochum Friderich. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lodseddel ved skifte efter Adam Levin Knuth til
Gisselfeld 1699.
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Kolderup-Rosenvinge, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse breve til og sager vedr. postdirektør P. A.
Kolderup-Rosenvinge 1798-1828, professor J. A. L. Kolderup-Rosen
vinge 1827-47 og vandbygningsdirektør V. Kolderup-Rosenvinge
1877-87.
Koustrup, Jørgen, agent for det Classenske fideicommis (død 1793).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder afskrifter af beretninger vedr. økonomiske og
politiske forhold i Sverige 1767-90 samt indkomne breve 1786-93.
Krog, Arnold, arkitekt, maler (død 1931). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. diverse optegnelser og breve vedr. den kgl.
porcellænsfabrik.
Kruse, Lauritz, professor (død 1839). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1829-39.
Kuhlmann, Johan Anton Braem, prokurator og toldkasserer i Køge
(død 1860). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, består af privat korrespondance,
heri også breve til sønnen Harald Kuhlmann (død 1843).
Langeland-Mathisen, Aage, arkitekt (1868-1933). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder erindringsblade om motorkøretøjernes pionertid
(kopi).
Lejmann, Wilh., købmand, Store-Hedinge. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve og fakturaer fra forskellige 1846-48.
Leuning, Søren Johan, byfoged, Sorø (død 1873). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1840-72 samt diverse
dokumenter 1819-72.
Lind, Karen, f. Kaysen, enke efter proprietær P. U. Lind, Ulvsund (død
1872). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1855-70.
Lund, Niels, snedker, Holbæk (død 1778) og Lund, Jens Cordt, snedker, Hol
bæk. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedbøger 1755-1806.
Liihe, Frederikke Louise v.d., f. Weyse. Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder husholdningsregnskab m. bilag 1757-59.
Lytz, Carl Henrik, amtsforvalter, Hørsholm (død 1842). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke private dokumenter og embedspapirer
1812-42.
Løschau, Martin Anton, skovrider, Juellund (død 1894). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1848-94.
Madsen, Morten, gårdmand og sognerådsformand. Nordby (Samsø)
(død 1934). Seddelregistratur. Læsesalen. 1975 deponeret i Samsø
bibliotek.
Arkivet indeholder diverse optegnelses- og regnskabsbøger 1776-1934,
diverse sager vedr. Morten Madsens offentlige hverv 1869-1934 og breve
fra forskellige 1839-1934.
Malling, Andreas, tømrermester, Hillerød (død 1853). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1827-42 og diverse regnskabssager
1833-47.
Matzen, Hans Gerdes, kapellan i Svaneke og Ibsker (død 1835). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder korrespondance, reg
ninger og personlige papirer.
Mehren, Aug. Ferdinand Michael van, professor(1822-1907). Uregistreret.
Merling, J. Anthon L., sadelmagermester, Hørsholm (død 1880). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedbøger for debitorer for perioden 1836-78
samt diverse papirer.
Mollerup, Herman Andreas, højesteretsassessor (1798-1886). Seddelre
gistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder private regnskabsbøger 1844-85.
Moltke, Adam Ferdinand, admiral (død 1820). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl.a. breve til og fra A. F. Moltke 1711-1807 samt
diverse optegnelser, bl.a. af militært indhold.
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Moltke, Adam Gottlob, greve, administrator for Tallotteriet (død 1868)
og hustru Frederikke, f. Lund (død 1846). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra familiemedlemmer og fra forskellige
1809-63, breve til sønnerne Ferdinand og Wilh. Moltke 1832-42 samt
diverse dokumenter og regnskabssager 1788-53.
Moltke, Werner J. A., lensgreve, overpræsident (død 1835). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra rentekammeret og fra familiemedlem
mer 1810-13 samt papirer vedr. Københavns magistrat 1800-24. Endvi
dere findes papirer vedr. Allégade 14, Frederiksberg, grev Moltkes gård
i Køge samt diverse regnskabssager.
Monrad, Maria, f. Frederiksen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder div. familiebreve 1861-73 samt dagbog skrevet af
broderen Fred. Frederiksen under en Italiensrejse 1871.
Mortensen, Hans, skræddermester, Rønne (død 1870). Uregistreret.
Arkivet indeholder bl.a. gamle skøder og tinglæste dokumenter.
Mylius, Johan Jacob, landsdommer, ejer af Rønningesøgård (død 1803).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse sager vedr. Sorø akademi 1746-1803 samt
diverse koncepter 1760-70.
Mylius, Peter Benzon, landsdommer (død 1745). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1733-44 samt sager vedr.
kommissioner, som Mylius var medlem af 1731-43.
Mynster, Fr. Ludvig, oversætter (død 1885). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder bl.a. afskrift af lægen O. H. Mynsters rejseerindrin
ger 1797-99 samt breve til Kamma Rahbeck og diverse regnskabssager
fra F. L. Mynster og hans døtre 1874-1919.
Møller, Carl Jonathan, godsforvalter, prokurator, Ålholm (død 1869).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1827-65, sager vedr.
Ålholm og Åstrup samt akter vedr. C. J. Møllers prokuratorvirksom
hed på Bornholm 1850-65.
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Neergaard, Chr. Marius, lektor, Hillerød. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder private regnskabsbøger 1910-67.

Nielsen, Hans Peter, musiker, Ørslev. Uregistreret.
Arkivet indeholder private breve.
Nielsen, Knud Chr., rektor, Herlufsholm (død 1872). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1810-19.
Nordow, Niels Nielsen, byfoged, Frederikssund (død 1911). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra familiemedlemmer og andre 185158.
Nyeland, Stephan Peter, proviantforvalter (død 1875). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1835-75, dokumenter vedr.
gården nr. 2 i Falkoneralléen, Frederiksberg 1851-75, Pedersminde ved
Århus 1856 og Algade 12, Korsør 1861-65 samt diverse regnskabssager.
Nyrop, Camillus, professor (død 1918). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1897-1912, materiale og
forarbejder til bøger og artikler samt diverse ekscerpter og optegnelser.
Olsen, Niels, brændevinsbrænder (død 1867) og hustru Anne Christine,
f. Fredsgård. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve til ægtefællerne fra forskellige 1820-67
samt diverse dokumenter, herunder regnskabssager 1794-1867.
Ottosen, Johan og Martha. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve og tryksager.
Ovesen, Jens Peder Aug., forpagter af Højstrup hovedgård (død 1885).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder arbejdsjournaler for Højstrup hovedgård 1845-85.
Paludan, Frederik Holmsted, sognepræst for Magleby-Holtug (død
1827). Uregistreret.
Arkivet indeholder diverse dokumenter vedr. familierne Spleth og Pa
ludan 1656-1812.
Pasbjerg, M athias Jacob, prokurator i Svendborg, sen. byfoged og
herredsskriver i Stege. Uregistreret.
Arkivet indeholder især korrespondancesager fra Pasbjergs sagfører-
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virksomhed, bl.a. vedr. Stenstrup kro ved Svendborg.
Pedersen, Chr. Jac., klokker, Selsø. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder begravelsesliste for Selsø sogn 1889-1912.
Pedersen, Chr. P., præst i Minesota og senest i Løgstør. Utilgængeligt.
Arkivet indeholder »Optegnelser fra min gerning og mit liv« med sup
plement.
Pedersen, Hans, Nordfeld (død 1870). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dagbogsoptegnelser 1842-69 og div. litterære ar
bejder.
Pedersen, Henning, major, landinspektør, økonomiinspektør ved Frede
riks stenbrud på Bornholm (død 1837). Seddelregistratur. Læsesalen.
Se også under Personalia.
Arkivet består hovedsageligt af korrespondance og koncepter til an
søgninger og regninger.
Pedersen, Peder, møller på Orup møllegård, Roholte sogn (død 1856).
Seddelregistratur. Læsesalen. Se også under Personalia.
Arkivet består af en regnskabsbog (kladde) for indtægter og udgifter
1826-58.
Petersen, Fritz Cato, teaterdirektør (1877-1911). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig arkivmateriale vedr. Casino teater
1905-10.
Petersen, Knud, partikulier og enke Sophie, f. Petersen. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige til ægtefællerne 1848-69 samt
dokumenter vedr. diverse københavnske ejendomme 1821-60.
Piessen (Scheel-Plessen), slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Slægten Piessens arkiv indeholder følgende småarkiver (hovedsagelig
breve): Carl Adolph v. Piessen (død 1758), Carl Adolph v. Piessen den
yngre, stiftamtmand Chr. Ludv. v. Piessen, Århus (død 1752), gehejmeråd
Chr. Ludv. Scheel v. Piessen (død 1801), gehejmeråd Chr. Siegfried
v. Piessen (død 1723), Mogens Joachim v. Scheel-Plessen (død 1853) og
hans enke Elisabeth Christine v. Thienen. Endvidere er i arkivet henlagt
papirer fra forskellige personer, der har haft tilknytning til familien
Piessen, nemlig sognefoged Anders Mogensen, Stensbæk, fuldmægtig
Ditlev Eggers, kaptajn Hjort, oberst Rosenørn, jomfru Sinding, Selsø
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og generalfiskal Fr. Wilh. Treschow samt diverse papirer henhørende til
det Plessenske familiearkiv 1700-1847 og diverse regnskabssager 16861840.

Prehn, Th. T., birkeskriver, Vordingborg (død 1809). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig regnskabssager.
Prætorius, S. H., toldforvalter, Vestindien. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1814-16.
Puck, H. C., grosserer, København (død 1976). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder hovedsagelig personlige papirer.
Puttfercken, Joachim Heinrich, tiendekommissær, sparekassedirektør og
byrådsformand, Stege (død 1876) og hustru Ida P. f. Paludan. Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. korrespondance og formueregnskaber
1876-80.
Raab, Gustaf Adolf, friherre, kaptajn, Frederiksberg. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. regnskabssager og dagbøger 1897-1913. Kap
tajn Raab interesserede sig bl.a. for indførelsen af en almindelig pen
sionskasse for mindrebemidlede i Sverige.
Ramus, Cosmus Johannes, toldinspektør, Randers (død 1860). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1834 og 1848-49 samt sager
vedr. hans 2. hustru Mariane Scheel og søsteren Ingeborg Christiane
Elise Schultz, f. Ramus.
Ramus, Erik Carl Cosmus Julius, søn af toldforvalter Ramus, Randers
(død 1849).
Arkivet indeholder breve fra faderen og søsteren samt dagbog 1849.
Ramus, Ernestine Inger Charlotte Augusta, datter af toldforvalter Ra
mus. Randers. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1846-72.
Ramus, Fritz Emanuel, generaldirektør (død 1874). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. familiebreve 1835-70, breve fra enkedronning
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Caroline Amalie og prins Hans 1868-72 samt breve fra forskellige
1834-74. Endvidere findes sager af officielt indehold 1859-62 og diverse
økonomiske sager 1844-74.

Rasmussen, Ole, kromand, Skillingskroen eller Driftekroen og hustru
Kirstine, f. Sørensen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve til ægtefællerne fra forskellige 1854-73 og
ejendomspapirer 1815-63.
Reedtz-Thott, Otto (1785-1862), lensbaron. Se Tage Reedtz-Thotts
privatarkiv.
Reedtz-Thott, Tage (1839-1923), lensbaron, konseilspræsident.
Specialregistratur (udarbejdet af arkivkommissionen) er anbragt foran
arkivet. Se iøvrigt Gaunø godsarkiv.
Rieper, Niels Chr., godsforvalter, Tersløsegård. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder hovedsagelig private papirer 1775-1819.
Rist, August Ahlert, prokurator, distriktskommissær (død 1884). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet er ordnet i sager efter personnavne og efter stednavne.
Rosenkrantz, familien. Seddelregistratur. Læsesalen. Se Liselund godsar
kiv.
Arkivet indeholder breve og diverse papirer fra Jørgen Rosenkrantz
(død 1831), Gottlob Rosenkrantz (død 1803), Fritz Verner Rosenkrantz
(død 1884) og kammerherre Johan Chr. Aug. Bjelke (død 1846).
Rosenkrantz, Hans Frederik, oberst (død 1905). Seddelregistratur. Læse
salen. Se Liselund godsarkiv.
Arkivet indeholder erindringer fra barndommen og fra de slesvigske
krige 1848-50 og 1864.
Rosted, Mathias, prokurator, Præstø (død 1792). Se Erhvervsarkiver.
Diverse.
Rønne, Albert Edward Sparre, journalist (død 1909). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder en levnedsbeskrivelse, manuskripter til avisartik
ler samt diverse sager vedr. adoptivfaderen, pastor Peter Bone Falck
Rønne.
Sandal, Henrik Paullin, sognepræst til Udby-Ørslev, amtsprovst (død
(1833). Uregistreret.
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Scheel, I. N., proprietær (død 1861). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig sager vedr. en retssag mod Stubbekø
bing kommune 1860-61 samt forskellige udskrifter og dokumenter i denne
forbindelse tilbage til 1690.
Schrøder, godsforvalter, Svenstrup. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse skiftedokumenter vedr. provst Schrøder,
Ringsted 1813-21, sognepræst J. F. Boeck, Maribo, 1843-45 og frk.
Christiane Boeck, Fredericia, 1846 ff.
Schrøder, Johan Andreas, ingeniør, teglværksejer og proprietær (død
1903). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder sager vedr. driften
af teglværk og Mariehøj gård i Lyngby, sager vedr. forskellige projekter
og opfindelser, politiske foreninger, forretnings- og privatkorrespon
dance.
Schwander, Johan Chr., strømpevæver, København. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1845-68, papirer vedr.
Lille Brøndstræde 5 (matr. nr. 103) 1817, 1839-70 og diverse dokumen
ter 1811-70.
Selmer, Carl Frederik, grosserer, København (død 1872). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1811-72, diverse doku
menter 1790-1872 og en »Secret-Bog« ført af Nic. Nisson 1778-87.
Slomann, Emil, skolebestyrer, København (død 1904). Indbundet regi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. familiebreve og breve fra forskellige 18721902, breve fra Emil Slomann til andre 1879-92, diverse sager vedr. Slomanns pædagogiske virksomhed 1881-1902, optegnelser fra Italien 1879,
særtryk af artikler samt skoleblade fra Slomanns skole.
Sparre, Conrad v., told- og konsumtionsforvalter i Hobro, sen. Stub
bekøbing. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig korrespondance, herunder også
koncepter 1769-1806.
Spleth, Fred. Olsen og Spleth, Hans Frederiksen, se Frederik Holmsted
Paludans arkiv.
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Spælling, Thor, købmand, Rønne, se Margrethe Kirstine West.
Starck, Joh. Fr. Chr. E., regiments kirurg, København (død 1873).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1824-72 og diverse papi
rer herunder kirurgiske afhandlinger og tegninger.
Steinmann, Pierre, boghandler og kortfabrikant (død 1823). Seddelre
gistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder optegnelser og breve
vedr. virksomhederne og familieforhold for perioden 1737-1823 samt
en del papirer vedr. sønnen, senere generalstabschef P. F. Steinmann.
Stephansen, Johan, købmand, Vordingborg. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet består af en hovedbog for debitorer 550 sider for perioden
1739-64.
Strunge, I. C., bogholder ved Holmegårds glasværk. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1857-70.
Stæhr, Rasmus Hendriksen, gårdejer, Farø (Bogø sogn) (død 1855).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dagbøger 1801-54.
Svanekiær, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skriftlige efterladenskaber efter følgende
medlemmer af slægten Svanekiær.
1. skræddermester Th. J. Svanekiær (breve fra forskellige 1837-38)
2. toldforvalter E. E. Th. Svanekiær (død 1888) (breve og dagbøger fra
hans deltagelse i krigen 1850 samt diverse dokumenter 1825-88).
3. Cecilie Cathinka Lauritzen, gift med toldforvalter E. E. Th. Svane
kiær (dokumenter vedr. familien Lauritzen 1813-50).
Arkivet indeholder endvidere slægten Svanekiærs historie, skrevet af
E. E. Th. Svanekiær.
Svendsen, J. Axel, fuldmægtig i Frederiksberg kommunes fattigvæsen,
birkefuldmægtig (død 1931). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kasse- og andre regnskabsbøger vedr. Svendsens ar
bejde for »Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme« 1885-87
samt forhandlingsprotokol og sager vedr. udvalget til oprettelse af et Folkekøkken på Frederiksberg 1890-91.
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Tetens, Carl Adolph, sognepræst (død 1876) og hustru Dorothea Maria
Lautrup (død 1867). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1832-76 og diverse
dokumenter, bl.a. taler af Tetens, lejlighedssange og litterære forsøg.
Thiesen, Chr., snedker, København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1850-72 samt diverse
papirer 1864-69.
Timmermann, Johan Jacobsen, købmand, København. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forretningskorrespondance 1680-82, hovedsagelig
på hollandsk.
Toft, Harald, godsejer (død 1841) og hustru Marie Toft f. Carlsen (død
1854). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. godsejer Tofts personlige papirer, herunder
breve fra moderen 1823-32 samt breve til Marie Toft 1835-53.
Tscherning, Fred. Eilert, oberst (død 1876). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1874-76, genealogiske
oplysninger 1852-76, regnskabsbøger 1828-75 samt optegnelser bl.a. om
krigen 1848-50.
Tuxen, Charlotte Elisabeth de, (død 1872) gift senere med auditør Fred.
S. Thorkelin (død 1840). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige 1809-72 samt diverse do
kumenter 1811-67, herunder sange, digte, tegninger og mønstre.
Tøxen, Thomas, købmand, Køge. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder private papirer 1785-1828.
Wassard, Christian Skeel, overretssagfører, rådmand og folketingsmand
(død 1918). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder brevkopibog 1884-91 og papirer vedr. bl.a. opret
telsen og driften af St. Croix Fællessukkerkogerier, Kolonialkassen, for
handlinger om de dansk-vestindiske øers salg 1902 samt valgkredsloven.
Weile, Severin Rohde (død 1848), sognepræst. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder dagbog 1802-24 og kassebøger 1802-43.
Weilstrup, Peter Chr., praktiserende læge, Vig (død 1912). U registreret.
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Arkivet indeholder hovedsagelig familiebreve.
Wesendunck, Stephan, købmand, Præstø (død 1783). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet består af en regnskabsbog for årene 1764-83. Foruden
oversigter over indtægter og udgifter indeholder bogen også oversigter
over udgifter til folkehold forårene 1765-71. Forårene 1764-70er bogen
ført af købmand Jacob Hansteen.
West, Margrethe Kirstine, f. Spælling (død 1866), enke efter købmand
Jens West, Rønne (død 1855). Uregistreret.
Arkivet indeholder skøder og adkomstdokumenter, enkelte regnskabs
sager samt afd. købmand Thor Spællings papirer.
Wiese, Ernst T., billedskærer, København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. husholdningsregnskaber, dagbogsoptegnelser
og privat korrespondance 1907-37.
Wolff, Benjamin, godsejer og stænderdeputeret (død 1866). Se Engel
holm godsarkiv.
Wiirtzen, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. breve fra forskellige til oberstløjtnant C. A. L.
v. Wiirtzen 1810-44 (død 1844) og hustru Henriette, f. Rohde 1826-65,
breve fra forskellige til cand.jur. Carl Jacob v. Wiirtzen 1838-71 (død
1872), enkelte breve til andre af familien samt diverse sager.
Wøldike, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig breve fra forskellige til sognepræst
Andreas Wøldicke, Helsingør, sognepræst Peter Wøldike, Sommer
sted (død 1725) og provst Andreas Wøldicke, Store Hedinge(død 1836).

Personalia

Ved siden af privatarkiverne har man i landsarkivet skabt en samling af
Personalia, der hovedsagelig stammer fra udskilte dele af de afleverede
skiftearkivalier. Samlingen fremtræder som en række små privatarkiver,
der kun indeholder et enkelt stykke eller et mindre læg. Man kan i denne
samling finde en del privatbreve, hvorover der er udarbejdet brevskriverli
ster, men iøvrigt indeholder arkiverne en broget blanding af forskellige
dokumenter, såsom attester, bestallinger, ansøgninger, ejendomspapirer
og regnskabsmateriale. Den væsentligste del af samlingen er registreret på
sedler, som findes på læsesalen. En del af de i denne samling indgåede
breve er ligeledes optaget i den store samlede brevskriverfortegnelse, som
ligeledes står på læsesalen.
Ackermann, A., Stendrup.
Adler, Adolph Peter, præst.
Agre, Fred., Chr., amtsfuldmægtig, Holbæk (død 1819).
Brevskriverliste foreligger.
Ahrentzen, Jens Vallentin.
Alberti, A. R., hoftandlæge.
Ammentorp, Anders, præst, Tirsted-Skørringe-Vejleby.
Andersen, Adam, matros.
Andersen, Chresten, Brede 1855-71, minde om.
Andersen, Jens M., lærer.
Brevskriverliste foreligger.
Andersen, Vilh., lærer i Sundby (1870).
Andreasenj Søren, gårdmand, Vemmelev.
Andresen, Andreas David, provst, Korsør (død 1873).
Anrich, Moses Gottschalck, vekselmægler (død 1865)
Brevskriverliste foreligger.
Arentzen, Engelbrect g.m. Inger Marie Petersen.
Baahr, Jens, amtsforvalter, Odense.
Bachevold, Chr. Iversen.
Bachmann, kantor, Slagelse.
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Backe, Joh., traktør og distriktskommissær i kystpolitiet, Bellevue.
Baden, Jacob, rektor, Helsingør.
Balgum, Peder, Knabstrup.
Balle, Nicolai Edinger, biskop.
Brevskriverliste foreligger.
Bang, Rasmus Peter, fuldmægtig, Slagelse.
Brevskriverliste foreligger.
Bastian, Camilla, 1851, se Rasmus Christopher Schack Giøe.
Bauch (Bough), David Johan, the- og porcellænshandler, København.
Bauch (Bough), Lovise Maria, se Pehr Pehrsen, skipper, København.
Baumann, Jørgen, kleinsmed.
Baumgarten.
Bay, Søren, birkedommer, Samsø.
Bechmand, Margrete Kirstine, Bornholm.
Beck, Charlotte, frk.
Brevskriverliste foreligger.
Becker, Hermann, tysk præst, Helsingør.
Becker, Johann Friedrich Julius, oversergent.
Brevskriverliste foreligger.
Bendsen, Mikkel, Slagelse.
Bentsen, Johs. seminarist.
Bentzien, Wilh. B., sognepræst, Asminderød.
Bentzon, Jens Winther, sognepræst, Gladsakse.
Berg, Andreas Peter, købmand, Helsingør.
Bergen, Daniel v., landsdommer.
Brevskriverliste foreligger.
Bering, Ditlev, købmand, Randers.
Beringsskjold, Magnus, generalkrigskommissær, Rønnebæksholm.
Brevskriverliste foreligger.
Berner, Alexander Georg v., premierløjtnant.
Berrig, Anders, Spjellerup.
Beyer, A. F., grosserer.
Biering, Adam Gotlob, ingeniør (død 1914).
Billeschou, Vilhelm, provst, Stenløse.
Birch, Juliane Marie.
Brevskriverliste foreligger.
Birch, Nicoline Kirstine Severine.
Brevskriverliste foreligger.
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Birch, P. L., godsforvalter, Adelersborg.
Bjørn, Fred. Marius Julius, toldassistent (død 1869).
Brevskriverliste foreligger.
Blache, Hans Henrik, rektor, Århus (død 1871)
Brevskriverliste foreligger.
Blau, Wilhelmine.
Brevskriverliste foreligger.
Blume, Adser Hansen, provst, Fuglse.
Boisen, Lars Nannestad, præst, Vestenborg (død 1875).
Boisen, Otto Harald Benedict sognepræst til Vigsnæs.
Bonsach, Just Iver og Hans Ernst, brødre.
Borch, se Kornerup.
Borch, Elisabeth Sophie, enke efter major de Mann.
Borgen, Chr. Erhard.
Borgen, David, grosserer, oberstløjtnant (død 1868).
Brevskriverliste foreligger.
Brandt, familien.
Brandt, Chr., præst, Bjerregrav.
Brandt, Johan Conrad, købmand, Amsterdam.
Bredahl, Niels, skolemester, Bredsted.
Broager, Eggert Christopher, sognepræst, Gadstrup-Syv.
Brockenhammer, Ernst, sadelmager, Kalundborg.
Brevskriverliste foreligger.
Brockenhuus von Løwenhielm, Carl Chr., major (død 1868).
Brevskriverliste foreligger.
Brunoe, Aage, redaktør.
Bruun, familien, Roskilde, se Kornerup.
Bruun, Ole, sagfører.
Briinniche, familien, Roskilde, se Kornerup.
Brunniche, Peder, Roskilde.
Brøchner, Hans, professor (død 1875).
Brevskriverliste foreligger.
Budde, Leopold, højskoleforstander (død 1902).
Brevskriverliste foreligger.
Budde, Peder, birkedommer, Frederiksværk.
Brevskriverliste foreligger.
Budolph, Jens, matros.
Buhi, Carl, fuldmægtig.
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Bunde, Johan Andreas, apotekerlærling.
Buntzen, Andreas, grosserer, Christianshavn (død 1810).
Biilow, E. exam.jur.
Bødker, Anna Christine, Frederiksberg (død 1913).
Bøgvad, Chr.
Bøgvad, Johan Mathias, urtekræmmer.
Brevskriverliste foreligger.
Bøhm, Hans Peter, skrædderlærling.
Bøttger, Jensine, institutbestyrerinde (død 1871).
Brevskriverliste foreligger.
Carstensen, Hugo, birkefuldmægtig, Frederiksberg (død 1954).
Caspersen, Thomas, lærer, Store Fuglede.
Cathala, Frederik Alexis, nålemagersvend.
Charlmann, Ida Jacobsen, se Lyhne, J. Chr. Sophus.
Christensen, Christine Sophie, mejerske.
Christensen, Marie, sygeplejerske.
Brevskriverliste foreligger.
Christiansen, Lars, bud i Frimurerlogen.
Brevskriverliste foreligger.
Coldevin, G. C., oberstløjtnant, se Skørringe godsarkiv.
Coster, Margrethe, enkefru.
Brevskriverliste foreligger.
Cramer, Fritz, exam.jur.
Dahl, Fred. Peter, sognepræst, Skævinge og Gørløse.
Dahl, Jacob K., proprietær, Tjørnehøjgård, Lolland.
Dahlstrøm, J.F.C.E., bankdirektør, løjtnant, Ringsted.
Danholm, Christen, fiskemester.
Debes, Peder Jacobsen, guldsmed, Nykøbing F.
Dedenroth-Berg, Aug. Jfr. manuskriptsamlingen. Speciel personalhisto
rie.
Dorph, Peder, herredsfoged, Møn, krigsdagbog 1807-08.
Dorrien, Liebert Nieronymus, generalmajor (død 1814).
Brevskriverliste foreligger.
Dorrien, Louise Henriette, frk. (død 1870).
Brevskriverliste foreligger.
Drachardt, Mathias Bjørnsen, sognepræst, Sæby og Hallenslev (død
1715).
Draker, Tønnes Jansen, gårdejer, Dragør.
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Duncan, Hartvig, hofkasserer.
Dummier, Conrad, dr. jur., Kiel (død 1810).
Ebbesen, Carl Theodor, kobberstikker.
Brevskriverliste foreligger.
Eriksen, Betty.
Brevskriverliste foreligger.
Ernst, Johan Conrad, general, bygmester (død 1750).
Esmann, Vilh. Aug., provst, Hellested (død 1901).
Brevskriverliste foreligger.
Espersen, C. fuldmægtig, Arresødal (død 1884).
Faber, Dorthea C.
Falck, Frederik, garversvend, Næstved.
Fehmann, Annette Thomine Christiane, frk.
Brevskriverliste foreligger.
Fibiger, Ilia Marie, frk. (død 1867).
Brevskriverliste foreligger.
Fibiger, Wilhelmine Henriette Mathilde.
Fischer, Næstved.
Fischer, Hans Chr. (død 1817).
Fischer, Johan Christoph, værtshusholder.
Fischer, Peter Ephraim, sognepræst, Helsingør (død 1862).
Fogh, major, se prokurator Steffensens bo 1847 i Kronborg rytterdistrikts
birks skifte- og overformynderisager.
Forsblom, Otto W., juveler.
Brevskriverliste foreligger.
Foss, David Anchersen, Gyldenlund.
Fournier, Louis, porcellænsfabrikant.
Franckenau, Georg Friederich Frank v., højesteretssassessor, professor.
Freckmann, slægten. Oversigt udarbejdet 1960.
Frederiksen, Anna, frk. København.
Frederiksen, Hans Peter, snedker, bankdirektør.
Brevskriverliste foreligger.
Frederiksen, Johanne Marie, tjenestepige, København.
Brevskriverliste foreligger.
Frimudt, Carl Helenius, musiklærer, København (død 1909).
From, Louise Bastiane, frk.
Brevskriverliste foreligger.
Frøling, C. Hansen, kontrollør, Vordingborg.
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Gad, Sven, København.
Gade, Marie Dorothea, enke efter instrumentmager Jens Nielsen Gade
(død 1854).
Brevskriverliste foreligger.
Garde, Janus Andreas, by- og rådstueskriver, Helsingør (død 1874).
Giøe, Rasmus Christopher Schack, fuldmægtig, Rådvaddam.
Grandjean, Christine Christiane Madsen, Frk. (død 1872).
Brevskriverliste foreligger.
Grandjean, H.F., oberstløjtnant. Papirer vedr. udgivelsen af de danske
ridderordener 1903.
Grott, Peter Jensen, grosserer.
Grove, T. I. Chr. sognepræst, Gadstrup (død 1865).
Grundtvig, Nic. Fred. Severin, præst (død 1872).
Gude, Albert Peter, herredsfoged.
Gundersen, Hans Jacob, snedkermester (død 1867).
Brevskriverliste foreligger.
Gørtz, Johs. forpagter, Kattrup.
Brevskriverliste foreligger.
Haderup, C. E., toldinspektør, krigsråd.
Halling, Magnus, præst, se Olivarius.
Hansen, Erich, sognefoged i Hyltofte.
Hansen, Friedrich, rådmand, Roskilde.
Hansen, Hans, Roskilde Ladegårdshus.
Hansen, Jens, drejer ved Mønten.
Hansen, Jens, gårdejer, Udby pr. Vordingborg ca. 1858.
Hansen, Jørgen, landstingsskriver på Møn.
Hansen, Jørgen, kontorbud.
Brevskriverliste foreligger.
Hansteen, Johan, købmand, Præstø.
Harboe, Ludvig, biskop (død 1783).
Harboe, Ludvig, krigsråd.
Brevskriverliste foreligger.
Harreschou, Junius Niels Fr., Korsør.
Harris, se Neltrop.
Hartwig, Otto, færgemand, Helsingør.
Haundrop, Chr. Christopher, snedkersvend.
Hegelund, Peder Andersen, rådmand, Stege.
Heggum, Lars Peter, toldkontrollør (død 1868)
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Brevskriverliste foreligger.
Hellesen, Claus Bernth, urtekræmmer, oberst i det borgerlige infanteri
(død 1865).
Helmann, Poul Ericsen, guldsmed og Margarete Justine Wunder.
Helt, Søren Uldrich, præst på St. Thomas.
Hendrichsen. C. G., barber, København.
Brevskriverliste foreligger.
Henius, se Fischer.
Hermann, Michel, skomager.
Hersleb, Peder, biskop (død 1757).
Hertel, Aug. Wolfgang, sognepræst. Hårlev og Tingjellinge (død 1872).
Hindsberg, Carl Wilhelm, skomagermester.
Hjort, Hans Andreas, sognepræst i Gjerdum præstegæld, Akershus amt.
Hjort, Siegfred Chr. Fred., herredsfoged.
Hjorth, Schack Carl, kolonibestyrer, Grønland.
Hof, Andreas, slotspræst, Helsingør.
Holm, Rønne.
Holm, Jens, sognepræst til Bragernæs og Stromsø.
Holm, Johanne Ludovica, Møn.
Holm, Mads Schiffer, arkitekt (død 1874).
Brevskriverliste foreligger.
Holm, Sophia Magdalene, frk.
Holm, Søren, Gårdmand, Onsbjerg, Samsø.
Holm, Thomas Heinrich, skippper.
Brevskriverliste foreligger.
Holmsted, Friederich, etatsråd.
Holst, slægten.
Holstebroe, 1., Helsingør.
Holstein, Niels Rosenkrantz v. til Cathrinebjerg (død 1786).
Holstein-Holsteinborg, Vilhelmine Julie (død 1868).
Holstein-Rathlou, Fred. Chr. v. til Rathlousdal (død 1828).
Holten, Isbrandt van, købmand og toldskriver, Helsingør.
Brevskriverliste foreligger.
Holten, Nic. Abraham, direktør for Øresundstolden (død 1850).
Hutzen, Johan Fred. Wilh., København.
Hvidt, L. N., grosserer (død 1856).
Hviid, A. C., by- og herredsskriver, Neksø (død 1863).
Hviid, Hans Christoffer, stiftsrevisor.
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Høhi, Peder Andersen, matros.
Brevskriverliste foreligger.
Høst, Johan Detlev, oberst.
Ibsen, Rasmine, frk., København.
Brevskriverliste foreligger.
Ibsen, Søren Kaas, byfoged, Rødby (død 1867).
Brevskriverliste foreligger.
Ipsen, Laura Henrichsen, frk. København.
Brevskriverliste foreligger.
Iversen, Chr. værtshusholder, København.
Iversen, Oline, frk. Frederiksberg (død 1919)
Jacob, J. S., bogholder (død 1870)
Jacob, Minna Simon, frk.
Brevskriverliste foreligger.
Jacobsen, Adolph, sergent.
Jacobsen, Hans Vilh., sekondløjtnant.
Brevskriverliste foreligger.
Jansen, Siegfried Vilh., godsforvalter.
Janssen, Chr. Etatsråd, deputeret (død 1811).
Jantzen, Georg, bagersvend.
Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Ane Teresia, frk.
Brevskriverliste foreligger.
Jensen, August, vekselmægler (død 1876).
Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Birgitte, f. Mikkelsen, enke efter sømand Ole Jensen.
Jensen, Birthe, opvartningskone.
Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Jensine, syjomfru København.
Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Jørgen, soldat (død 1864).
Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Knud, sognepræst, Fensmark.
Jensen, Lars, murer, Vordingborg.
Jensen, Theodor, seminarist.
Jensen-Tusch, H. C. L., oberst (død 1894). Diverse korrespondance og
private papirer.
Jessen, Peter Petersen, skibsmålingsassistent.
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Jonsson, Grimur, amtmand.
Brevskriverliste foreligger.
Jørgensen, Christen, gårdfæster i Sønder Bjerge.
Jørgensen, Hans Chr. kontorist (død 1869).
Brevskriverliste foreligger.
Kalkar, Chr. Andreas Hermann, sognepræst, Gladsakse.
Kalman, Conrad, boghandler, Slagelse.
Brevskriverliste foreligger.
Kaustrup, Olaf.
Kempel, Svend Gertsen, færgemand, Helsingør.
Kiellerup, Daniel, bogholder.
Kier, Anders Jensen, degn, Førslev.
Kjeldsen, degn, Nordby, Samsø.
Kjøller, Andr. Jul.
Kjøller, Morten Hansen.
Kleinsborg, Balthazar, Helsingør.
Klingberg, Cornelia Wilhelmine.
Brevskriverliste foreligger.
Knagh, Carl Ferdinand Thorvald.
Koch, Hans Peter Gyllembourg, sognepræst, Nørre Alslev (død 1883).
Koefoed, Jens P., Neksø.
Kopp, Nathalie Eleonore Andrea.
Brevskriverliste foreligger.
Kornerup, slægten.
Kramer, Wilhelm, exam.jur.
Krebs, G., guldspinder og valser, København.
Kropp, Andreas Valerius, bagersvend, Helsingør.
Kruuse, Peter Abraham, læge ved grevskabet Bregentved 1825-57.
Kølle, Claus Anton, landskabsmaler.
Brevskriverliste foreligger.
Kønnemann, Daniel Caspar, brygger, København.
Kålund.
Kås, Fred. Jul., Kancellipræsident (død 1827).
Brevskriverliste foreligger.
Ladhof, Henrik Vilhelm, maler og glarmester, Stege.
Lambrechte, Fransine Christophora, frk. København.
Brevskriverliste foreligger.
Lange, Hans, præst, Tersløse.
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Lange, Marie, f. Holtzendorff (død 1869) enke efter pastor J. N. Lange.
Langeland Mathiesen, Aage, arkitekt, København.
Lanzky, Emil. Aug., toldassistent (død 1872).
Larsen, Casper, skipper, København (død 1809).
Larsen, Fred. Aug., drejermester, København (død 1883).
Larsen, Jens Henrik, sognepræst, Holbæk.
Brevskriverliste foreligger.
Larsen, Lauritz, exam.jur., Vejle.
Leidesdorff, Ulrich, guldsmed.
Brevskriverliste foreligger.
Leisberg, Skjellingsted.
Lemke, Johan, vintapperlærling.
Leone, Hulda Augusta, f. Jørgensen.
Liikonen, finsk løjtnant, kopi af dagbog fra krigen 1864.
Lindberg, C. G., søkaptajn (død 1853).
Lou, Marie, enke efter borgmester Lou.
Lund, Bendt Hansen, kirkesanger og lærer, Rye (død 1865).
Lund, Casper Peter Vorndran, sognepræst, Vigerslev og Veflinge (død
1864).
Lund, Hanne, datter af pastor C. P. V. Lund.
Lundager, Møns tugthus.
Lunde, Niels, stiftsskriver, Roskilde.
Lunn, Chr. Ditlev, forvalter, Einsiedelsborg.
Lyhne, Janus Chr. Sophus, glarmester, Nykøbing S.
Lyngbye, Peder Hansen.
Liitken, Olivia Marie, gift med overretsassessor F. T. Liitken
Lønborg, Peder Hansen, konsumtionsforpagter, Nakskov.
Løvenbalk, Chr. premierløjtnant.
Brevskriverliste foreligger.
Løvenskiold, Herman, amtmand.
Madsen, Johannes, redaktør, Frederiksberg. Privat korrespondance og
sager vedr. udgivervirksomhed 1907-09.
Madsen, Ole, degn i Sandby.
Marcher, Chr.
Marcher, Vilh. Frimann, premierløjtnant.
Marstrand, Sophus Vilh. (død 1946).
Matthiessen, Charlotte og Marie, søstrene.
Brevskriverliste foreligger.
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Melluinge, David, købmand, Helsingør.
Meyer, Carl Aug., kontrollør ved Assistenshuset (død 1901).
Brevskriverliste foreligger.
Meyer, Fred. Carl Emil, oberst (død 1863).
Meyer, Jens Pedersen, Øverup By.
Michaelsen, Jeppe Prætorius.
Mogensen, Hans Christian, tømrersvend, Højby.
Moltke, Joachim Godske, lensgreve, Bregentved (død 1818).
Brevskriverliste foreligger.
Moltke, Werner Jasper Andreas, stiftamtmand.
Monrad, Lauritz Vilh., provst, Marvede (død 1863).
Munch, Søren Broberg, kaptajn.
Brevskriverliste foreligger.
Murdoch, William, maskinmester og traktør (død 1850).
Brevskriverliste foreligger.
Møller, Caroline, frk.
Møller, Johann D., skipper og enke Marie D. Møller, f. Clausen.
Brevskriverliste foreligger.
Måløe, Hannibal Wilh. Ludv., lærer og præst.
Neltrop og Harris, læderfabrikanter.
Nielsen, Bodil, enke og datter Emilie Nielsen.
Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, Chr. Fog, cand.theol.
Brevskriverliste foreligger
Nielsen, Dorothea Frederikke, tjenestepige.
Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, Jens karetmagersvend.
Nielsen, Johan Georg Rasmus, sognepræst, Landet og Ryde.
Nielsen, Nicoline Marie, Tjenstepige.
Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, Niels, Følleslev.
Nielsen, Rasmus, fæstegårdmand i Vemmelev.
Nielsen, Thorvald, skræddermester.
Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, William Ejler, fisker i Humlebæk og hustru Ida Marie f. Thomsen
1891-1961.
Nilsson, Sven, møllersvend.
Brevskriverliste foreligger.
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Nissen, Catharina Elisabeth, f. Thørche, enke efter proprietær Jørgen
Nissen.
Brevskriverliste foreligger.
Nærve, Elisabeth, f. Halkier, gift med grosserer J. H. Nærve.
Brevskriverliste foreligger.
Nærve, Fred. Chr., sølvpop (død 1812).
Nærve, Jørgen Henrik, grosserer (død 1855).
Brevskriverliste foreligger.
Nærve, Nicoline, f. Mamen, gift med grosserer J. H. Nærve.
Olivarius, Holger Nielsen og Johan HolgersenOlivarius, præster i ØrslevBjerre.
Olsen, Hans, skomagersvend, Møllevang v. Frederiksværk.
Olsen, Ole, soldat.
Brevskriverliste foreligger.
Olsen, Ole Peder, arbejdsmand.
Opmand, Chr., løber.
Owe, Charles Theodor, handelsbetjent, Roskilde.
Brevskriverliste foreligger.
Pauli, G. C., købmand, Odense.
Brevskriverliste foreligger.
Pauli, John, konsul, Helsingør.
Brevskriverliste foreligger.
Pedersen, Christen, indsidder, Hårsløv og hustru Karen Pedersdatter.
Pedersen, Henning, major, Rønne (død 1837). Se også under privatarki
ver.
Pedersen, Michael, præst, Årslev Tiist.
Pedersen, Niels, gårdmand, Sundbylille.
Pedersen, Peder, møller, Orup mølle (død 1856). Se også under privatar
kiver.
Permin, Erasmine Sophie, Helsingør (død 1847).
Permin, Hedevig, f. Gundestrup, gift med varemægler O. V. H. Permin.
Brevskriverliste foreligger.
Permin, Otto Herman Vilh., varemægler, København (død 1873).
Brevskriverliste foreligger.
Petersen, kapellan, Lyngby.
Petersen, Andreas, skræddersvend, København.
Petersen, Augusta.
Brevskriverliste foreligger.

370

Personalia

Petersen, Jacob Eilert, kaptajn, bogholder.
Brevskriverliste foreligger.
Petersen, Pehr, skipper, København.
Pettersson, Bengt, gartner, København.
Brevskriverliste foreligger.
Phaff, Wilh. Fred.
Piesner, Chr., sognepræst, Ledøje og hustru Christine, f. Meier.
Brevskriverliste foreligger.
Piessen, Carl Adolph v.
Piessen, Fred. Chr. v. (død 1783).
Plum, Friederich, biskop, Odense.
Poulsen, Otilia, tjenestepige
Brevskriverliste foreligger.
Prehn, Louise Henriette, frk.
Brevskriverliste foreligger.
Prosch, Chr. Gustav Emil, assistent.
Brevskriverliste foreligger.
Paaske, Jacobi (død 1873).
Brevskriverliste foreligger.
Qventin, Marie.
Rabeholm, Adrian, toldbetjent (død 1838). Uregistreret.
Rasch, Marcus Peter, købmand, Rønne (død 1853).
Rasmussen, Axel, landsdommer.
Ratenburg, Peder Horrebow, byskriver, Hillerød (død 1830).
Brevskriverliste foreligger.
Reenberg, Morten, se Schmidt, Morten Reenberg.
Riemann, F. W., snedkermester, København.
Rohde, Jacob Peter, skipper.
Rothe, Louis, viceguvernør (død 1871).
Brevskriverliste foreligger.
Rudelbach, A. G., konsistorialråd (død 1862).
Ryberg et comp.
Saxesen, Frederik, major, Husum (død 1837).
Brevskriverliste foreligger.
Schaper, Chr. Gotfred, præst, Præstø.
Scheel, Charlotte, Amalie, frk. (død 1855).
Schepelern, Jens Bregendal, oberstløjtnant (død 1864).
Brevskriverliste foreligger.
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SchlUschen, H. H., tømrermester.
Brevskriverliste foreligger.
Schmidt, Chr. Theodor, skuespiller (død 1865).
Brevskriverliste foreligger.
Schmidt, Morten Reenberg, sognedegn, Fanefjord (død 1790).
Scholten, Jobst Gerhard von, kaptajn, godsejer, Lundbygård.
Schule, Johan Christoph, klædefabrikant.
Schumacher, Gert, sognepræst, Helsingør.
Schydtz, Rasmus, inspektør på Løvenborg, se Fr. Chr. Agre.
Simonsen, Hans, proprietær, M. F.
Simonsen, Laurits Laurbjerg, Kongslev.
Simonsen, S. S., soldat 1864.
Skaarup, Sara Magrethe, fhv. figurantinde, København.
Skovgaard, Niels oversergeant, København.
Brevskriverliste foreligger.
Slomann, Vilh., museumsdirektør.
Sparre, Adolph, bager, Basnæs.
Stage, Carl L., finanshovedkasserer.
Brevskriverliste foreligger.
Stavanger, Chr., Dragør.
Steenstrup, Hans Resen, sognepræst til Karleby og Horreby.
Brevskriverliste foreligger.
Stehr, Mads, fuldmægtig, Rugård.
Stibolt, Frederik, bagermester, Rønne.
Storm, Matthias Hansen, snedkersvend, København.
Brevskriverliste foreligger.
Stub, C., konsulatssekretær, informator på Løvenborg.
Suhr, Jochum Evans, professor, g.m. Hedevig Margrethe f. Bloch.
Suling, Sophie Cathrine.
Sundt, Ane Helene f. Pedersen, enke efter snedker J.O.F. Sundt.
Svendsen, Hildegard, f. Rudelbach, gift med Joh. Chr. Svendsen, Ran
ders.
Sylow, Niels Peter Chr. Martin, byfoged, Korsør (død 1870).
Synnestvedt, Ludvig, norsk artillerikaptajn.
Brevskriverliste foreligger.
Sørensen Mourits, kapellan, Skælskør.
Thiessen, Margrethe, enke efter overspillemand F.F.C. Thiessen (død
1864)

372

Personalia

Brevskriverliste foreligger.
Thomsen, Fritz, kaptajn. Breve fra prins Carl af Danmark og prins Georg
af Grækenland 1890-1910.
Thomsen, Thomas Anton, lærer.
Thurah, Chr. Henrik de, kommandør (død 1812).
Thønnesen, Andreas, kordegn, Præstø (død 1838).
Topsøe, Johan Frederik, sognepræst, Hørsholm (død 1865).
Tuxen, Nic. Henrik, kommandørkaptajn.
Tybring, Hans Henrik Sørensen, skibspræst.
Tiirck, Anton Adolph, proprietær.
Wachtelbrenner, Andreas, købmand, Helsingør.
Wad, Mathias, præst, Korsør.
Brevskriverliste foreligger.
Wagner, Margrethe S.C.,f. Manthey, enke efter oberstløjtnant M.C.A.F.
Wagner.
Wahl, Anna Marie, f. Bræmer (død 1867) enke efter major, tømrermester
J. C. Wahl.
Walberg, se David Johan Bauch (Bough).
Waldorff, slægten.
Wallich, Zacharias, mægler (død 1843) og hustru Hanne, f. Kalisch(død
1866).
Brevskriverliste foreligger.
Warberg, Niels, kommissionær, København (død 1813).
Warthoe, Severin, sognepræst, Nørre Jærnløse(død 1829) og hustru Thomasine de Sundt.
Wedelsparre (tidl. Beringsskjold), Thomas, til Sparreholm.
Welsing, F.P., stiftsprovst (død 1894).
Willemann, P. L., kammerassessor.
Wodschou, G., f. Biilow.
Wolf, Mathias Eiler, kirkesanger, Kæderup (død 1829).
Wraae, Hedevig Erasmine Cathrine, f. Gylche, enke efter pastor C. E.
Wraae.
Brevskriverliste foreligger.
Wærn, Marthe, f. Haslef, enke efter generalkrigskommissær Wærn.
Zahrtmann, Kr., kunstmaler.
Zinn, F., grosserer.
Ølgaard, Chr., prokurator, Skive (død 1860).
Brevskriverliste foreligger.
Ørslef, Peder, sognepræst, Helsingør (død 1748).
Ørsted, Sophus Vilh., sognepræst, Sønderby.

Diverse samlinger

PERGAMENTSSAMLINGEN

Den registrerede del af pergamentssamlingen omfatter ca. 500 numre,
hvoraf ca. 200 stammer fra tiden før 1536. Samlingen er blevet til på den
måde, at man ved ordningsarbejder har udskilt pergamentsbrevene, for
di de vanskeligt kunne opbevares sammen med papirdokumenterne. Der
findes utvivlsomt endnu diverse pergamentsbreve rundt omkring i de
ikke-registrerede arkivfonds, og ved aflevering, navnlig af godsarkiver,
kommer også nye pergamentsbreve til, hovedsagelig adkomstdokumen
ter. Ved nyregistreringen i 1962 og nyopstillingen i stålskabe efter 1966
er samlingen blevet anbragt efter arkivalsk proveniens, og inden for det
enkelte arkivfond kronologisk. Man kan dog ikke længere regne med, at
den på læsesalen opstillede seddelregistratur er fuldstændig. Det samme
gælder nedenstående oversigt. Over den store samling af pergaments
breve i Helsingør rådstuearkiv henvises specielt til den udsendte arkiv
registratur: Sjællandske rådstuer indtil ca. 1868. Frederiksborg amt I,
1971, s. 169-77.
Landsarkivet besidder desuden en samling fotografier af påtrufne per
gamentsfragmenter fra middelalderen med tilhørende register.
Oversigt over samlingen

Sjællands stift

Diverse dokumenter, 1555-1734
Slangerup skole og kirke, 1622
Vordingborg kirke 1453-1641
Førslev sogns fattige, 1630, 1653
Skælskør skole og fattige, 1578-1632
Slagelse latinskole, 1594-1624
Slagelse fattige, 1592-1617

Pergamenter
ialt
10 stk.
2 stk.
21 stk.
2 stk.
3 stk.
4stk.
4 stk.

Lolland-Falsters stift
Diverse dokumenter, 1570-1654

12 stk.

Ældre
end 1536

16 stk.
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Diverse sognekald
Vor Frue, København, 1695
Klemensker, 1606
Store og LI. Fuglede, 1443-1571
Sejerø, 1667, 1692
Herlufsholm, 1630
Slemminge (Fuglse), 1631
Nykøbing F., 1555-1630

1stk.
1stk.
4 stk.
2stk.
1stk.
1stk.
3stk.

2stk.

Kirkeinspektionsarkiver
Skt. Petri (København), 1571-1704
Helsingør Skt. Olai, 1728
Roskilde (brudstykke af regnskab),
1504, 1562-65
Kalundborg, 1495-1568
Nysted, 1643

29stk.
1stk.
1stk.
4 stk.
1stk.

2stk.

Stiftelser
Søren Olsens hospital, Roskilde,
1592,1660
Slagelse hospital, 1629

2stk.
1stk.

Kronens skøder
Skøde fra Chr. V., 1670

1stk.
Retsbetjentarkiver

Københavns birk, 1695 og 1699

2stk.

Rådstuer
Helsingør, 1426-1682
I denne samling også 4 tingsvidner
fra Hålsingborg rådhusting 1615,
1623, 1633 og 1671 og 2 fra Bierre
herred i Skåne 1651 og 1653.
Holbæk, 1573-1653
Kalundborg, 1410-1648

73 stk.

16stk.

6stk.
76 stk.

52stk.
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Korsør, 1441-1661
København, Christianshavn,
Køge, 1377-1665
Maribo, 1391-1650
Nakskov, 1642
Nykøbing S., 1553
Næstved, 1548-1649
Rønne, 1555-1608
Skælskør, 1483-1648
Slagelse, 1584
Vordingborg, 1634-36

1566-1691

18 stk.
11 stk.
125 stk.
11 stk.
1 stk.
1 stk.
13 stk.
4 stk.
19 stk.
1 stk.
2 stk.

Lavsarkiver
Københavns bødkerlav, 1678
Københavns tømrerlav, 1623-74
Roskilde smedelav, 1491-92
Nysted skomagerlav, 1634

1 stk.
3 stk.
2 stk.
1 stk.

Diverse lærebreve
Københavns hattemagerlav, 1635
Københavns tømrerlav, 1655-1789
Københavns kobbersmedelav, 1647-1794
Diverse, 1624-1792

2 stk.
5 stk.
4 stk.
6 stk.

Godsarkiver
Borreby, 1593-1682
Borupgård,
1668,
1674 og
1679
Egholm, 1610-86
Gavnø, de modtagne pergamentsbreve
endnu ikke udskilt af godsarkivet.
Gerdrup, 1690
Giesegård, 1586, 1632
H arrested, 1576, 1637, 1669
Højbygård, 1553, 1627
Juellinge, 1671-1721
Knabstrup, 1577-1685
Lilliendal, 1627

1 pk.
3 stk.
14 stk.

1 stk.
2 stk.
3 stk.
2 stk.
6 stk.
6 stk.
1 Stk.

8 stk.
95 stk.
5 stk.

4 stk.
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Lystrup og Jomfruens Ege, 1581-1751
Merløsegård, 1676
Nysø, 1655-73
Sonnerup, 1661-95
Søgård, 1587, 1670
Wintersborg, 1654, 1673
Åstrup, 1668

11 stk.
1 stk.
3 stk.
6 stk.
2 stk.
2 stk.
1 stk.

Diplomer
Diplom som Dannebrogsridder (J.J.M.
Holten Castenschiold), 1690

1 stk.

SAMLINGEN AF KORT OG TEGNINGER

Som andre offentlige arkivinstitutioner besidder det sjællandske landsar
kiv en broget samling af topografiske kort, bygningstegninger, planer over
havneanlæg og veje m.m. Størsteparten af dette materiale har oprindelig
været bilag til verserende sager, men er blevet udskilt først og fremmest,
fordi formaterne ikke tillod opbevaring sammen med almindeligejournalsager. Allerede tidligt i institutionens tilværelse indrettedes en særlig sam
ling af disse kort og tegninger. Materialet er i løbet af de seneste år blevet
restaureret, fotograferet og nyregistreret, og i 1973 udsendte landsarkivet i
sin serie af »Foreløbige arkivregistraturer« en specialregistratur under
titlen: Oversigt over landsarkivets samlinger af kort og tegninger indtil ca.
1900. Oversigten omfatter de kort og tegninger, som på dette tidspunkt
var udtaget af de arkivfonds, hvortil de egentlig hørte, og som er ældre end
år 1900. Ved nyordningen er kortene opstillet efter deres arkivalske proveniens, og i den udgivne oversigt finder man på s. 1V-V1 en nærmere vejled
ning i benyttelsen af oversigten. Der er desuden udarbejdet et stednavnere
gister over alle i registraturen forekommende sogne- og herredsnavne
samt navne på danske vandløb og farvande.
Oversigten giver kun besked om de udtagne kort- og tegninger. 1adskil
lige korrespondancesager inden for en lang række arkivfonds findes stadig
henlagte kort og tegninger.
På læsesalen er desuden opstillet en registratur på kort, der er indrettet
således, at kortets forside giver en beskrivelse af det enkelte kort med
tilhørende oplysninger om arkivalsk proveniens, medens kortets bagside
indeholder en fotografisk gengivelse af kortet. I mange tilfælde vil benyt
teren kunne nøjes med at studere fotografiet og behøver ikke at rekvirere
originalen. Denne registratur forøges stadig med nye registraturkort.

FILMSSAMLINGEN

Efter at landsarkivet i 1967 kunne tage sit nyindrettede fotografiske atelier
i brug, har man anlagt en egentlig filmssamling. Denne består indtil videre
først og fremmest af sikkerhedsfilm, altså af fotografiske optagelser, derer
foretaget for at kunne unddrage værdifulde arkivfonds for fortsat brug på
læsesalen. På basis af den originale negativfilm er fremstillet enten positivfilm eller kopier på fotografisk papir. Af den negative moderfilm kan man
til enhver tid efter behov fremstille nye kopier.
Landsarkivets sikkerhedsfotografering har hidtil taget sigte på forskel
lige grupper af arkivfonds. 1 første række har man mikrofilmet det ældste
kirkebogsmateriale fra Roskilde og Lolland-Falsters stifter. Det gælder
de kirkebøger, der kun foreligger i et enkelt eksemplar, altså op til årene
1812(1814). Den anden gruppe, der er blevet mikrofotograferet, er sam
lingen af skifteprotokoller fra de private godser. Man har begyndt affoto
graferingen af de sjællandske godser og vil fortsætte med godserne på
Lolland-Falster.
Landsarkivet har ligeledes fået fotograferet samlingen af kort og tegnin
ger ældre end ca. 1900. Det drejer sig om henved 6.500 stk. Optagelserne er
dels foretaget med et Linhof kamera, og der er her tale om negativ planfilm i to forskellige størrelser, dels som mikrofilm.
Ud herover rummer samlingen kun ganske få og indtil videre ganske
spredte filmsoptagelser. Disse er endnu ikke detaljregistreret og derfor
utilgængelige.

MANUSKRIPTSAMLINGEN

Fra tid til anden har landsarkivet modtaget manuskripter og samlinger,
som er et resultat af flittige personal- og lokalhistorikeres mangeårige
arbejde. Selv om dette materiale er tilvejebragt med et bestemt formål for
øje - som det ofte kan være vanskeligt for en udenforstående at gennem
skue - udelukker det dog ikke, at andre besøgende på læsesalen kan drage
nytte af det. Enkelte samlinger må siges at have gjort fortrinlig nytte
gennem årene. De fleste af de modtagne samlinger er af rent personalhistorisk eller overvejende personalhistorisk indhold. Andre giver hovedsa
gelig topografiske oplysninger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Samlingen er opstillet i følgende grupper:

Personalhistorie i almindelighed

Register til den almindelige enkekasse. 1775-1848. Registerkortene, der er
opstillet alfabetisk efter forsikringstagerens navn, indeholder oplysninger
om hans stand, fødsels- og dødsår. Endvidere oplyses, hvornår han er
optaget i enkekassen og hans sagsnr. Enkekassens arkiv findes som be
kendt i rigsarkivet.
Registre over begravelser fra Skt. Petri kirke i København. Det alfabetisk
ordnede seddelregister, der opbevares i 3 kasser, er udarbejdet af kontor
chef Brask på basis af Skt. Petri kirkes 1. forstanderregnskab. Det dækker
årene 1667-83, 1691-95, 1706-18 og 1723-28.
Provst I. Barfods samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Provst Barfod var før 1864 præst i Oversø og siden i Sørup (Slesvig). Fra
1864-94 var han præst i flere lollandske sogne og virkede 1884-94 som
provst i Musse herred.
1 samlingen indgår 1) Optegnelser om dødsfald, udnævnelser, entledigelser samt bestående examina bekendtgjort i Berlingske Tidende og andreaviser 1860-67 og 1870-72,2) Uddrag af Rødby skifteprotokoller 16961717 og 1737-38, 3) Uddrag af Nakskov skifteprotokoller 1742-52, 177174 og 1774-1820,4) Uddrag af Nakskov kirkebog 1793-1802,5) Uddrag af
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Svendborg kirkebøger og skifteprotokoller samt af forskellige lollandske
kirkebøger, 6) Uddrag af andre lollandske kirkebøger, 7) Uddrag af for
skellige lollandske og sjællandske kirkebøger, optegnelser om gravskrifter
fra forskellige kirker og kirkegårde samt andre personalhistoriske notitser
og 8) Udtog af Sørup og Oversø kirkebøger, henholdsvis 1771-90 og 16631857.
Ingeniør T. Coldings samlinger. Afl. af H. Hatt. Uregistreret.
Indeholder udskrifter af sjællandske, lolland-falsterske og bornholm
ske kirkebøger og skifteprotokoller samt optegnelser fra 1913 af gravskrif
ter.
Viggo Holms samlinger. Viggo Holm virkede 1875-1911 som lærer og
kantor i Nykøbing F. Hans samlinger er opstillet i kartotekskasser uden
for læsesalen, og en vejledning til benyttelse af samlingerne findes forrest i
kassen, mærket A-G.
Samlingen består af følgende grupper: 1) Kasserne mærket A -0 inde
holder bidrag til Lolland-Falsters stifts personalhistorie indtil 1800, 2)
Kasserne mærket a-ø indeholder bidrag til Lolland-Falsters stifts perso
nalhistorie efter 1800. Grænsen mellem de to tidsrum er dog flydende. 3)
En kasse mærket »Topografi Nykøbing F« indeholder optegnelser af to
pografisk interesse, og 4) En kasse mærket »Topografi Lolland-Falster«
indeholder optegnelser af topografisk interesse for hele stiftet med undta
gelse af Nykøbing F.
Christonjes sedler. Udarbejdet af genealogen F. V. Christonje (18371917).
Samlingen indeholder kirkebogsudskrifter på personer med særpræge
de navne eller i fremtrædende stillinger fra København, de fleste sjæl
landske, lolland-falsterske og bornholmske købstæder samt enkelte land
sogne. Sedlerne A-Bo er gået tabt, men A-Bl er trykt i Personalhistoriske
Samlinger 1908.
Overretssagfører Holger Mallings samling a f vielser i danske landsogne.
1-IV. Opstillet på læsesalen.
Forrest i bd. 1 findes en redegørelse for manuskriptets udarbejdelse og
principperne for opstillingen. 1 manuskriptet er kun medtaget de vielser,
ved hvilke der er betalt kopulationspenge, og det er udarbejdet på grund
lag af eksisterende regnskaber over betalte kopulationspenge. De notere
de brudgomme er opført i alfabetisk rækkefølge med alle de oplysninger,
der indeholdtes i regnskaberne, og hver brudgom har sit løbenr. I bd. IV

Manuskriptsamlingen

383

findes et alfabetisk register over hustruer med vedføjet løbenr. for brud
gommen.

Overretssagfører Holger Mallings samlinger omfattende 4 bd, 3 pkr., 3
læg og 3 æsker. Seddelregistratur. Læsesalen.
Samlingen indeholder bl.a. optegnelser om vielser i provinsbyerne
1661-1712 (div. år) og seddelregister over københavnske vielser 1720-25,
en alfabetisk fortegnelse over begravede i København 1718-19 og i provin
sen 1717-21 samt optegnelser om ikke-lutherske familier i København og
på Christianshavn 1682 og 1750. Endvidere er afleveret et utilgængeligt
manuskript »Efterkommere efter Jacob Olsen og Inger Joensdatter fra
Skovhuse«.
Pastor Erhard Qvistgaards Ekscerpter omfattende 2 pkr. og 1 læg. Sed
delregistratur. Læsesalen.
Ekscerpterne er forarbejder til pastor Qvistgaards præstehistoriske
samlinger, der findes på det kgl. bibliotek og i rigsarkivet. Samlingen
indeholder også oplysninger om familierne Bolt og Rose samt et manu
skript til Ods herreds præsterække.
Viceskoleinspektør Fr. Friis-Petersens sedler over degne, skoleholdere,
organister og andre kirkebetjente indtil 1814.
Samlingene synes kun at bygge på trykte kilder og er baseret på et ret
tilfældigt materiale fra hele landet.
Nina Petersens samlinger. Registreret.
Samlingen, der omfatter en enkelt pakke, består hovedsagelig af genea
logiske optegnelser bl.a. vedr. vendsysselske præstesiægter samt præste
siægterne Steenberg, Friis og Blichfeldt.
Registrator Otto Jørgensens personalhisloriske samlinger. Seddelregistraur. Læsesalen.
Registrator Nanna Langes personalhistoriske samlinger. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Genealogen D. E. Rugaards samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder bl.a. optegnelser om diverse sjællandske familier og lokali
teter ca. 1844-1929.
M a g is te r H a n s W e r n e r s s a m lin g e r . En del af samlingen beror på Frede
riksberg bibliotek. De i landsarkivet beroende dele af samlingen er skaffet
til veje af arkivar Andreas Jørgensen. Uregistreret.
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Samlingen indeholder bl.a. samlinger om københavnske købmænd
1662-1741, herunder det københavnske købmands- og kræmmerkompag
nis medlemmer 1652-81. Endvidere findes i samlingen »Efterkommere af
provst Peder Jensen Bering i Kobberup gennem fem slægtled«.
Major F. E. Tschernings samlinger til en dansk landmilitæretat 1808-64.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Pastor Aage Dahis præstehistoriske samlinger. Seddelregistratur. Læse
salen.

Speciel personalhistorie

Familien Baumgarten. Uregistreret.
Notaterne vedr. familien Baumgarten, samlet af genealogen Thorvald
Baumgarten, er indført i et håndskrevet kvartbind, der iøvrigt indeholder
afskrifter af en række digte.
Slægten Bistrup (Bornholm.) Deponeret af H. Kure i 1940.
Lærer C. Brammers livserindringer.
Nedskrevet i perioden 1896-1901 (xero).
Sagfører A. Dedenroth-Bergs personalhistoriske samlinger.
Samlingerne omfatter en enkelt pakke indeholdende materiale til fami
lierne Dedenroth og Berg. Se også: Personalia.
Slægten Engel. Stamtavle udarbejdet af direktør John A. Lange.
Erik Fischers familiearkiv /-//.
De to maskinskrevne bind er forfattet af Adolf Fischer 1937-41. De
bærer titlen: Aus Erik Fischers Familienarchiv og indeholder optegnelser
om slægterne Fischer-Unnerstadt, Fischer, Coburg, Fischer, Krug, Fischer-Gera, Edle v. Braun og Henius.
Cand.theol. Alfred Goods personalhistoriske samlinger. Afl. af H. Hatt.
Uregistreret.
Den meget store og brogede samling omfatter først og fremmest opteg
nelser, breve m.v. vedr. familien Good. Desuden forefindes samlinger til
flg. familier og personer: Beeken, de Coninck, Duntzfelt, H. Garrigues og
højesteretsassessor J. Koefoed og hustru, f. Duntzfeldt.
B a n k i e r E ig il G o t t l i e b s ( d ø d 1 9 6 3 ) p e r s o n a l h i s t o r i s k e s a m lin g e r . Uregi
streret. De meget omfattende samlinger vedrører navnlig familien Gott-
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lieb (65 kapsler). Desuden findes optegnelser om slægterne van Deurs,
Knuth, Sprunck og Tamdrop. Fra familiens svenske gren er 1973 modtag
et en efterlevering, bl.a. fotokopi af en stamtavle (ca. 1050 sider) over
Hieronymus Nicolai Gottliebs mandlige og kvindelige efterkommere,
samlet af Eigil Gottlieb. 10. udg. 1944.
Faktor Olaf Helsteds samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Omfatter den sjællandske slægt Helsted.
Slægten Hoffmann. Samlingen vedrører slægten Hoffmann fra Hanau
(indvandret 1756).
Samlingen består af 5 bd. optegnelser og en anetavle.
Ingerslevske familiesamlinger. U registreret.
En broget samling omfattende 5 pakker og indeholdende optegnelser,
breve og billeder.
Topografi

Pastor Chr. Th. Christensens samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder optegnelser om Vajsenhuset (1861-69), Borgerdydsskolen
på Christianshavn (1853-70 og 1877-82), Studenterforeningen (1852,
1856-68, og 1882-84), de nordiske studentermøder i København og Kri
stiania (1845, 1862 og 1869) samt forskelligt.
Københavns brandforsikring. Seddelregistratur. Læsesalen.
Er Axel Linvalds manuskript til bogen om Københavns brandforsik
ring I-V (1731-1911).
Kommandørkaptajn H.F. Kiærs samlinger til Tårnby sogns historie på
Amager.
Lærer Niels Stenfeldts samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder 3 hefter med optegnelser om Hvidovre og degnene i Pilealléen.
Bidrag til Ladegårdens historie 1893-98 (xerokopi).
Optegnelser vedr. Nærumgård (Søllerød sogn) 1773-1891. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Manuskript vedr. Hørsholm 1780-88. Seddelregistratur. Læsesalen.
U d s k r i f t a f N ie ls S t e n f e l d t s h å n d s k r e v n e v æ r k : T i k ø b s o g n i g a m l e d a g e .

Seddelregistratur. Læsesalen. Uddraget vedrører navnlig præsterne.
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Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder 1) optegnelser af oberst E. P. Tscherning, 2) samlinger af G .
L. Hornem ann og 3) avisartikler af overlærer C. Christensen.
M a te r i a le r til F r e d e r i k s v æ r k s h is t o r ie .

Lærer E. T. Hansens samlinger til Græsted-Mårum pastorats historie.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Pastor P. C. Gardes samlinger til Holbo herreds historie. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivassistent Matthiessens samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder specialregistraturer (på sedler) over Helsingør bys breve
1509-1764.
Kaptajn Otto Smiths samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
De ret omfattende samlinger omfatter bl.a. 1) samlinger til dansk lavs
historie, 2) do. til det københavnske glarmesterlav, 3) do. til Ribe og
Ålborg bys historie, 4) samlinger til dansk havnevæsens historie, herunder
specielt Køge og Holbæk havne, og 5) opklæbede ældre og yngre general
stabskort.
G. L. Wads samlinger til Herlufsholms og Korsørs historie. Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Indeholder bl.a. breve og materiale til Wads bøger om Herlufsholm
(dimitterede og rektorer). Desuden findes spredte optegnelser, avisudklip
og tryksager vedr. elever og lærere på Herlufsholm, begivenheder på
skolen og møder og sammenkomster i Herlovianersamfundet. Wads
håndeksemplar af »Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Fort
sættelse«, 1882 indgår også i samlingerne.
Samlingerne indeholder endelig et vist materiale til Korsørs historie.
Kemikeren A. H. Nielsens samlinger om møller og møllerfamilier, fo r 
trinsvis i Holbæk amt. Seddelregistratur. Læsesalen.
Samlingen består hovedsagelig af udskrifter af arkivalier og bøger.
Olsens samlinger. Uregistreret. Modt. fra landsarkivet i Viborg. Aug.
1945.
Notaterne er indført i et håndskrevet kvartbind med titlen: Skjoldenæs
holm. Det indeholder topografiske og personalhistoriske notitser om Jydstrup, Valsølille, Haraldsted og Allindemagle sogne i fortid og nutid.
J. H . E . H o f f m a n n s s a m l i n g e r o m d e n d a n s k e s k o l e i S la g e ls e .

Seddelregistratur. Læsesalen.

1-1V.

Manuskriptsamlingen

387

Seddelregistratur. Læsesalen. M askin
skrevet m anuskript af bager Vilh. Hoff, Maribo.
B a g e r i M a r i b o f o r 1 0 0 å r s id e n .

Adjunkt Jørgen Jørgensens samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indeholder manuskripter til en fremstilling af Sundby-Nykøbing færge
væsen indtil 1867, vejforholdene på Lolland og lidt om slægten Børsen fra
Grænge og Toreby.
Gårdejer Jens Wolsings samlinger.
Samlingen vedrører Holeby sogn på Lolland.
Læge G. F. A. Lutkens optegnelser fra og om Nysted 1866-79.

Diverse

Forarbejder til Hjort Lorenzens repertorium over legater.
Samlingen omfatter 2 pakker.
Arkivar Holger Nielsens arkivalske notitser.
Optegnelserne, der findes på sedler i to kapsler, er blevet til i årene 190036. De indeholder et broget materiale, også til belysning af den lokale
administrationshistorie. Materialet er inddelt i grupper såsom retsbetjent
arkiver, rådstuearkiver, gejstlige arkiver o.s.v.
Professor Karl O. Christiansens samlinger. U registreret. Se afleveringsdesignationen.
Indeholder materiale til studiet af landssvigerkriminaliteten i Dan
mark.
Samlinger fra social-psykologisk laboratorium. Uregistreret.
Samlingerne omfatter en enkelt pakke og er afleveret af forstander
Johs. Kirkegaard.
Ribe katedralskoles håndskriftssamling. Diverse sager. Uregistreret.
Samlingen, der i tid dækker perioden 1559-1812, indeholder bl.a. nogle
originale kaldsbreve, synodalia Roscildensia, optegnelser om landemode i
Maribo 1736 samt div. topográfica vedr. København og Sorø amt.
Adresse fra Finland til dagbladet Politiken, ved bladets 50 års jubilæum.
1934. (xerokopi).

TOPOGRAFISK SAMLING

Gennem årene har landsarkivet opbygget en samling arkivalier, der ved
rører enkelte og snævert afgrænsede lokaliteter. Ofte drejer det sig om et
løsrevet aktstykke, undertiden om et bind eller en enkelt pakke. Kun i
sjældne tilfælde omfatter »arkivet« flere bind og pakker. De fleste af de
arkivalier, der er optaget i denne samling, er kommet til landsarkivet som
gaver fra private eller afleveringer fra andre arkiver, museer og samlin
ger. En væsentlig del af samlingen består af originale ejendomspapirer:
skøder, pantebreve, synsforretninger, forpagtningskontrakter, fæstebre
ve o. lign. Der findes ligeledes regnskabssager, herunder skattelister og
skattekvitteringsbøger, enkelte kort og planer samt avisudklip. Som hel
hed må samlingen karakteriseres som broget og yderst tilfældig. Dette
udelukker dog ikke, at en besøgende på læsesalen kan finde materiale i
samlingen, som supplerer egne optegnelser.
Samlingen er opstillet topografisk. Man begynder med Sjælland og
København og fortsætter med de enkelte amter. Seddelregistratur. Læse
salen.
Af arkivalier, der er henlagt til Topografisk Samling, skal nævnes:
Sjælland:
Observationer ved Landgodsis Administration udi Sælland
ca. 1750-80.
København: Materialet vedr. København findes i en pakke med titlen:
Diverse sager vedr. lokaliteter i København (indholdsfortegnelse i sed
delregistraturen). Af pakkens indhold skal nævnes:
Fortegnelse over viede, fødte og døde 1791 (uden navne) samt papi
rer vedr. Chorskolen ved Holmens kirke (afskrifter fra 1700-tallet).
Københavns amt: Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i
amtet (indholdsfortegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves
følgende:
Papirer vedr. gård nr. 4 i Tårnby og dens ejere 1740-1849.
Kopi af opmålingsbog for Sokkelund og Smørum herreder
1869.
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Købmand Jac. Kornerups ejendomme i Roskilde 16251833.
Ombygningen af Roskilde rådstue. 1839.
Vejkort fra Roskilde til Frederiksborg 1821.
Frederiksborg amt:
Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i amtet (indholdsfor
tegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves følgende:
Dokumenter vedr. gården Carlsberg ved Hillerød 16341808.
Ejendomspapirer vedr. Folehavegård 1794 og 1798.
Adkomstdokumenter vedr. ejendomme i Helsingør 16981865.
Div. sager vedr. Helsingør og omegn.
Protokoller over frivillige til forsvaret 1848.
Holbæk amt:
Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i amtet (indholds
fortegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves følgende:
Ekstrakt af landmålingsforretning for Havrebjerg by (Løve
hrd.) 1713.
Gården Emilsminde m. tilliggende huse 1839-97.
Sorø amt:
Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i amtet (indholdsfor
tegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves følgende:
Dokumenter vedr. gården Grønhøj 1775-1851.
Markregister for Stillinge sogn ca. 1720.
Fæstebrev m.m. vedr. fiskerhuset nr. 13 påGlænø 1825-75.
Præstø amt:
Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i amtet (indholdsfor
tegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves følgende:
Dokumenter vedr. Askov mølle 1697, 1788-1856.
Dokumenter vedr. den såkaldte provstegård tilhørende
Stege præstekald (19. og 20. årh.).
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Maribo amt:
Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i amtet (indholdsfor
tegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves:
Dokumenter vedr. gården Østervang (Vejleby sogn) 180318.
Bornholms amt:
Foruden en samlingspakke vedr. diverse lokaliteter i amtet (indholdsfor
tegnelse i seddelregistraturen) skal bl.a. fremhæves:
Indsamlingslister i anledning af stormfloden 1913-18.

REGISTER
I efterfølgende register finder man henvisning til størsteparten af de be
handlede arkivfonds. De under afsnittene »Godsarkiver«, »Privatarkiver«
og »Personalia« opførte arkiver er dog ikke medtaget, da de allerede er
opstillet i alfabetisk rækkefølge. Om enkelte grupper af arkivfonds gæl
der, at de kun er optaget i registeret med en enkelt henvisning. Det drejer
sig fx om »Borgerlige ægteskabsprotokoller«, »Folkeregistrenes arkiver«
o.lign.
,
Foruden den alfabetiske fortegnelse over behandlede arkivfonds inde
holder registeret enkelte yderligere stikord, som forhåbentlig vil gøre
bogen mere nyttig for fremtidige brugere.

Aftenbladet, Aftenbladet Søndag og
Dansk Familieblad 321
Agersø sogneråd 157
Allerslev sogneråd 164
Allinge - Sandvig rådstue 182
Alsted herreds provsti 45
Alstrup birk 109
Amager birk 87
Amager lægedistrikt 231
Amagerland - Tårnby birk 87
Amagerlands Saltholms anliggender,
interessentskabet 335
Amalienborg palæforvaltning 221
Amtsarkiver 136
Amtsrådsarkiver 147
Amtstuearkiver 204
Andelsbageriet Hesle Mølle (Merløse Tuse hrd.) 332
Anerkendte trossamfund 58
Anklagemyndighedens arkiver 124
Anti - Apartheid - komitéen 321
Antung (Kina), skolen i 70
Antvorskov amt 141
Antvorskov rytterdistrikt (amtstuen)
209
Antvorskov rytterdistrikts birk 99

Antvorskov - Korsør amtstue, 209
Arbejdsløses organisation, de (1917)
321
Arbejdstilsynet 265
Arrestarkiver 133
Arts herreds provsti 43
Arts herredsfoged 96
Arts og Løve herreders provsti 44
Arts - Skippinge herredsfoged 96
Askø birk 104
Asylselskab (Præstø) 324
Auktionskontoret (København) 77
Automobilhuset (Frederiksberg) 336
Aversi sogneråd 164
Ballerup ret 114
Bangs virksomhed 324
Beldringe sogneråd 164
Benløse sogneråd 157
Berritsgård birk 107
Besser sogneråd 156
Bibelselskaber og -foreninger 319
Birkerød sogneråd 155
Birkholm (Løvenborg) birk 95
Bispearkiver 35
Bistrup birk 90
Bjæverskov herreds provsti 46
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Bjæverskov herredsfoged 89
Bjæverskov og Stevns herreders prov
sti 48
Blegdamsvejens fængsel 134
Blindeinstitut, det kgl. 72
Blovstrød sogneråd 155
Boeslunde sogneråd 157
Bogø navigationsskole 70
Boligretter 265
Borgretten 76
Bornholm fysikat 236
Bornholms amt 145
Bornholms amts lægekreds 240
Bornholms amtsråd 149
Bornholms amtstue 210
Bornholms kirkekommission 31
Bornholms landsting 73
Bornholms nordøstre lægedistrikt 236
Bornholms Nørreherredsfoged 110
Bornholms provsti 38
Bornholms sydvestre lægedistrikt 236
Bornholms Sønderherredsfoged 111
Bornholms Vesterherredsfoged 110
Bornholms vestre provsti 38
Bornholms Østerherredsfoged 111
Bornholms østre provsti 38
Bornholmske landdistrikters skiftefor
valtning 111
Bornholmske landsby- og købstadkir
ker 34
Borreby birk 100
Branderslev sogneråd 164
Brandforsikringsarkivalier 222
Bregentved birk, grevskabet 97
Bregentved grevskabs amt 141
Bregentved - Gisselfeld birk 97
Bregninge - Bjergsted sogneråd 158
Bremersvold birk 108
Bringstrup - Sigersted sogneråd 158
Brøndbyernes ret 114
Brøndbyernes sogneråd 150

Brøndbyvester skoleseminarium 71
Brøndholmdalske fabrikker 331
Byggeforeninger 334
Bygningsinspektoratsarkiver 220
By- og egnsudvikling 266
Byudviklingsudvalget for Københavns-egnen 266
Børnehjem 324
Børnehuset på Christianshavn 132
Børneværnskonsulenter 268
Bådesgård gods (amtstuen) 211
Bårse herredsfoged 102
Bårse herredsprovsti 47
Bårse sogneråd 164
Bårse - Beldringe sogneråd 164
Bårse og Mønbo herreders provsti 48
Casino-teatret 318
Centralkontoret for særlige anliggen
der for Storkøbenhavn 269
Christiansborg slotsforvaltning 221
Christianshavn byting 75
Christianshavn straffeanstalt 132
Christianshavns arrest 133
Christiansholms amt, grevskabet 143
Christianssæde amt, grevskabet 143
Christianssædes birk 105
Christiansø, fæstningen, 260
Christonjes sedler 382
Classenske fideicommus, det 312
Conradsborg birk 98
Dannebrogsmændenes forening 324
Dansk læsning i Slesvig, foreningen til
udbredelse af 318
Danske kvinders forsvarsforening (13.
kreds) 322
Disputeerselskab, det medicinske 317
Domænegodset i Ålholm og Maribo
udenfor ryttergodset (amtstuen) 211
Dragsholm birk 95
Dragør sogneråd 150
Dronning Louises børnehospital 326
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Dronningens livgeding på LollandFalster, amtmanden over 144
Druknedes og andre skindødes red
ning, selskabet til 330
Duebrødre kloster (Roskilde) 61
Duebrødre klosters birk 91
Døvstummeinstitut, det kgl. 72
Egeslevmagle sogneråd 158
Egholm birk 93
Embedslægearkiver 231
Enkekassen, register til 381
Ergoterapeuter, skolen for 70
Esrom nordre kanal, interessentskabet
334
Everdrup sogneråd 164
Fabriksinspektører 265
Fakse, Bjæverskov og Stevns herreders
provsti 48
Fakse herredsfoged 101
Fakse herredsprovsti 46, 48
Falsters birk 109
Falsters landsting 73
Falsters lægekreds 239
Falsters Nørreherredsfoged 108
Falsters nørre provsti 51
Falsters provsti 51
Falsters rytterdistrikt (amtstuen) 212
Falsters Sønderherredsfoged 108
Falsters Sønderherredsprovsti 51
Falsters søndre provsti 51
Falsters Vesterherredsfoged 109
Fanefjord sogneråd 164
Fejø birk 104
Fejø birk, det falsterske domænegods
med (amtstuen) 212
Fejø, Femø, Askø og Vejrø, kongens
gods på (amstuen) 212
Fejø lægedistrikt 235
Feltpolitiet 261
Feltpræsters kirkebøger 58
Ferskvandskultur, selskabet til fremme

393

af 333
Filmssamlingen 380
Flakkebjerg herredsfoged 100
Flygtningelejre, tyske 269
Flygtningeregistreringen 270
Fodby sogneråd 165
Fogedkontoret (København) 77
Folkeoplysning, foreninger til 318
Folkeregistrenes arkiver 194
Folkeskoler udenfor København 68
Folketællingen 1965 272
Foredragsforeninger 319
Foreningsarkiver 316
Forhyringskontorernes arkiver 219
Forligskommissionen i København 78
Forligskommissionsarkiver 254
Forsikringsforeningen
»Veterinær«
325
Forsikringsselskaber, private 325
Forskønnelsesforeninger 329
Forstarkiver 241
Forstmesteren i Københavns amt 242
Forsvarsbrødre, de danske (Sorø-afd.)
322
Forsømte børns frelse, foreningen af
1837 323
Fredensborg slotsforvaltning 221
Frederiksberg birk 88
Frederiksberg birkeret 113
Frederiksberg politikreds 127
Frederiksberg slotsforvaltning 221
Frederiksberg stadslæge 236
Frederiksborg amt 138f.
Frederiksborg amtslægekreds 237
Frederiksborg amtsprovsti 41
Frederiksborg amtsråd 148
Frederiksborg amtstue 207
Frederiksborg amts Communalforening 320
Frederiksborg birk 92
Frederiksborg len 135
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Frederiksborg lægedistrikt 232
Frederiksborg lægekreds 237
Frederiksborg lærde skole (Hillerød)
64
Frederikssund amtstue 208
Frederikssund byfoged 92
Frederikssund politikreds 128
Frederikssund ret 115
Frederikssund og Horns herreds læge
distrikt 233
Frederikssund - Slangerup rådstue 172
Frederiksværk birk 92
Frederiksværk gods (amtmandsadmi
nistrationen) 139
Frederiksværk gods (amtstuen) 207
Frederiksværks historie, materialer til
386
Fredningsnævn 266
Frydendal birk 95
Fugleskydningsselskab, det borgerlige
(Næstved) 330
Fuglsang birk 107
Fuglse herred 106
Fuglse herreds provsti 50
Fyrarkiver 264
Fængselsarkiver 132
Fængselsselskab, det sjællandske, 322
Fødselsanmeldelser for København,
Frederiksberg, Gentofte og Køben
havns amtsråds kreds 272
Føllenslev-Særslev sogneråd 158
Førslev birk 99
Førslev-Sneslev sogneråd 159
Fårevejle sogneråd 159
Gadstrup-Syv sogneråd 151
Gammel Køgegårds birk 89
Gammelgårds birk 105
Gavnø birk 103
Gedser birk 108
Genealogisk institut 336
Gentofte politikreds 127

Gentofte ret 113
Gentofte sogneråd 151
Gentofte-Lyngby hospital 60
Gisselfeld klosters birk 97
Gladsakse politikreds 127
Gladsakse ret 113
Gleerups fødeklinik, fru 326
Glostrup politikreds 128
Glostrup ret 114
Godsarkiver (private) 275
Godsinspektoratet for Sjællands, Lolland-Falsters samt Fyns stift 247
Grundforbedringsudvalg 263
Grundtvigskirkens opførelse, komité
en til 320
Græsted-Mårum pastorats historie,
samlinger til 386
Grønlandske kirkebøger 58
Guldborglands amt, baroniet 143
Guldborglands birk 107
Gyrstinge sogneråd 159
Gyrstinge-Flinterup sogneråd 159
Gældskommissionen 77
Gæsteretten (København) 77
Gårdsretten på Københavns slot 76
Hagested birk 95
Hall, C.C., mindesmærke for politike
ren 321
Halsnæs birk 93
Halsnæs - Frederiksværk lægedistrikt
233
Halsted amt 144
Halsted amts sygehus 269
Halsted klosters amtstue 211
Halsted klosters len 135
Hammer herredsfoged 102
Hammer herredsprovsti 47
Hammer-Lundby sogneråd 165
Hammer og Tybjerg herreders provsti
48
Hammershus birk 110
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Handelsarkiver, diverse 332
Haraldsted-AUingemagle sogneråd 159
Hardenberg-Reventlows vestre di
strikts birk 105
Hardenberg-Reventlows østre distrikts
birk 107
Harrested birk 99
Hasle byfoged 110
Hasle rådstue 182
Haslev ret 116
Havdrup-Solrød sogneråd 151
Hejninge sogneråd 159
Hellebæk birk 91
Helsinge ret 115
Helsingør byfoged 94
Helsingør byråd 184
Helsingør lærde skole 64
Helsingør politikreds 128
Helsingør ret 115
Helsingør rådstue 172
Helsingør stadsfysikat 232
Helsingør stift 36
Helsingør stiftsøvrighed 33
Helsingørs alm. hospital 60
Herfølge sogneråd 151
Herfølge-Sædder sogneråd 152
Herlufmagle-Tybjerg sogneråd 165
Herlufsholm lægekreds 238
Herlufsholm sogneråd 165
Herlufsholms birk 103
Herlufsholms historie, G.L. Wads sam
linger til 386
Herslev-Gevninge sogneråd 152
Herstedernes sogneråd 151
Hillerød byfoged 92
Hillerød politikreds 128
Hillerød ret 115
Hillerød rådstue 172
Hillerøds alm. hospital 60
Himmelev sogneråd 152
Hjælpeforeninger og -kasser, private

395

323f.
Hof- og stadsretten (København) 76
Hofretten 76
Holbo herreds historie, samlinger til
386
Holbo herreds provsti 40
Holbo-Strø herreders provsti 42
Holbæk amt 139
Holbæk amtslægekreds 237
Holbæk amtsprovsti 44
Holbæk amtsråd 148
Holbæk amtstue 208
Holbæk byfoged 94
Holbæk lægedistrikt 233
Holbæk lægekreds 237
Holbæk politikreds 129
Holbæk provsti 44
Holbæk ret 116
Holbæk rådstue 173
Holeby sogn, samlinger vedr. 387
Holmens provsti 38
Holms samlinger 382
Holsteinborg birk 101
Holsteinborg grevskabs amt 141
Holsteinborg-Venslev sogneråd 159
Holsteinsminde, skolehjemmet 324
Homiletisk-kateketisk selskab 317
Horns herredsfoged 93
Horns herreds lægedistrikt 233
Horns herreds provsti 40
Hospitalsarkiver (stiftelser) 60
Hotelarkiver, div. 333
Hovedstadsordningen, undersøgelses
udvalg vedr. 266
Husdyrvoldgiftsretten for Antvorskov
birk 262
Husflidsforeninger 329
Husholdningsforeninger 328
Husmandsbrugskommissioner 262
Husmandsstandens brandforsikrings
forening 325
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Hvedstrup-Fløng sogneråd 152
Hvidovre politikreds 128
Hvidovre ret 114
Hyllinge sogneråd 165
Højelse sogneråd 152
Høng ret 116
Hørsholm amt 139
Hørsholm amtstue 206
Hørsholm birk 91
Hørsholm len 135
Hørsholm lægedistrikt 232
Hørsholm ret 115
Høve - Flakkebjerg sogneråd 160
Håndværkerforeningen (København)
328
Idestrup sogneråd 165
Indsamlingskomitéer til hær, flåde og
sårede 1848-50 og 1864 322
Industriforeningen (Næstved) 328
Inkvisitionskommissionen 76f.
Jacobsen, H.C. og hustrus fideicommis
325
Jernbanearkiver, private 334
Jersie-Kr. Skensved sogneråd 152
Jomfruens Egede birk 104
Jonstrup statsseminarium 71
Juellinge birk 105
Juelske stiftelse (Roskilde) 62
Jungshoved birk 102
Jungshoved len 135
Jungshoved sogneråd 165
Juridisk - praktisk selskab 322
Jystrup-Valsølille sogneråd 160
Jægermesterarkiver 246
Jægerspris amt 138
Jægerspris birk 93
Jægerspris gods (amtstuen) 207
Jægerspris lægekreds 237
Kallø birk 107
Kalundborg amtstue 208
Kalundborg byfoged 96

Kalundborg byråd 185
Kalundborg lægedistrikt 233
Kalundborg lægekreds 238
Kalundborg politikreds 129
Kalundborg provsti 44
Kalundborg ret 116
Kalundborg rådstue 174
Kalvehave sogneråd 166
Karre bæk sogneråd 166
Karsemosegård, ungdomsskolen på 7 1
Kirkebogsregistraturer 53
Kirke Hyllinge-Lyndby sogneråd 152
Kirkeinspektionsarkiver 33
Klasselotterikollektørarkiver 336
Klods-Hans, vittighedsbladet 322
Knudsen, H.C., minde om skuespille
ren 318
Knuthenborg amt, grevskabet 143
Knuthenborg birk 106
Koldby sogneråd 156
Kommissionen vedr. udarbejdelse af
seminariereglement 71
Kommissionsdomstolsarkiver 120
Kommuneregnskaber 1926-63 272
Koncertforening, Københavns 318
Kongens foged (København) 77
Konservativ ungdoms Københavnsaf
deling 321
Konventhuset (København) 60
Kornerup-Svogerslev sogneråd 153
Korsør amt 141
Korsør byfoged 99
Korsør lægedistrikt 234
Korsør lægekreds 238
Korsør lærde skole 64
Korsør ret 116
Korsør rådstue 176
Korsørs historie, G.L. Wads samlinger
til 386
Kortsamlingen 379
Kragerupgårds birk 94
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Krenkerup (Radsted) birk 107
Kriminalindberetninger 272
Kriminal- og politiretten 79
Kristiansdals birk 105
Kristiansholms birk 108
Kronborg amt 138
Kronborg amtstue 206
Kronborg len 135
Kronborg lægedistrikt 232
Kronborg lægekreds 237
Kronborg rytterdistrikts birk 91
Kronborg vestre birk 91
Kronborg østre birk 91
Kunstauktioner, Arne Bruun Rasmus
sens 335
Kunstflid, selskabet for, 329
Kvindefængslet på Sundholm (Horse
rød) 134
Kværkeby sogneråd 160
Kystpolitiet 123
Kærstrup birk 108
Københavns amt 137
Københavns amts nordre birk 88, 113
København amts nordre birks amtstue
205
København amts nordre lægedistrikt
232
Københavns amts nordre lægekreds
236
Københavns amts provsti 39
Københavns amts rytterdistrikts birk
88
Københavns amts søndre birk 1 og II
88, 113
København amts søndre lægedistrikt
232
Københavns amts søndre lægekreds
237
Københavns amts vestre lægekreds 237
Københavns amtslægekreds 236
Københavns amtsråd 148
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Københavns amtstue 205
Københavns birk 87
Københavns byret 83
Københavns byting 75
Københavns brandforsikring 222
Københavns len 135
Københavns overpræsident 146
Københavns overtoldinspektorat (Kø
benhavns toldkammer) 214
Københavns politi 121
Københavns stadslæge 236
Københavns stift 35
Københavns stiftsøvrighed 30
Københavns stokhus 133
Københavns søret 78
Københavns vagtværn 123
Københavnske domstolsarkiver 75
Københavnske kirker 34
Københavnske købmænd 384
Købstadsarkiver efter 1868 184
Købstædernes alm. brandforsikring
223
Køge Bugt-udvalget 266
Køge byfoged 89
Køge byråd 186
Køge lægedistrikt 234
Køge lægekreds 237
Køge lærde skole 64
Køge politikreds 128
Køge ret 114
Køge rådstue 171
Ladegården (København), bidrag til
dens historie 385
Lammefjordens tørlægning 333
Landboforeninger 327
Landbygningernes alm. brandforsik
ring 225
Landinspektørarkiver 335
Landmilitæretaten, samlinger til 384
Landsover-samt Hof- og stadsretten 76
Landssvigerkriminaliteten i Danmark,
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studiemateriale til 387
Landstingsarkiver 73
Landsudvalget for anvendelse af uden
landske landarbejdere 328
Langes stiftelse (Roskilde) 61
Lavsarkiver 314
Ledreborg amt, grevskabet 138
Ledreborg birk 90
Lejre herredsfoged 90
Lejre provsti 43
Lellinge sogneråd 153
Lensarkiver 135
Liberalt centrums lokalforeninger 321
Lillemosegård, forsorgscentret 269
Litteraturselskab for læger, det classenske 317
Lodsarkiver 264
Lollands Nørreherredsfoged 105
Lolland Nørreherredsprovsti 49f.
Lollands nørre provsti 50
Lollands Sønderherredsfoged 105
Lollands Sønderherredsprovsti 49f.
Lollands søndre provsti 50
Lollands vestre provsti 49
Lollands østre provsti 50
Lollandsfar landsting 73
Lollandske rytterdistrikt (amtstuen)
211
Lolland-Falsters amt 143
Lolland-Falsters amtslægekreds 239
Lolland-Falsters stift 36
Lolland-Falsters stiftfysikat 235
Lolland-Falsters stiftsøvrighed 33
Lolland-Falsterske landsby- og køb
stadkirker 34
Lufthavn, Københavns 264
Lyngby politikreds 127
Lyngby ret 113
Lynge-Frederiksborg herreds provsti
40
Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og

Horns herreders provsti 41
Lynge-Kronborg herreds provsti 40f.
Lærde skoler 63
Lærer-Seminariet for de lærde skoler
71
Læseselskaber 318
Løve herred 97
Løve herreds provsti 43
Løvenborg birk 95
Løvenborgs amt, baroniet 140
Låne- og sparekasser 334
Magleby sogneråd 160
Maglekilde og Frederiksberg brøndan
stalt 332
Majfesterne i Egebæksvang 320
Malling, Anders, tømrermester (Hille
rød) 332
Mallings samlinger af vielser 382
Manuskriptsamlingen 381
Maribo amt 144
Maribo amtsråd 149
Maribo amtstue 211
Maribo birk 106
Maribo byfoged 106
Maribo domprovsti 50
Maribo klosters amt 143f.
Maribo klosters birk 106
Maribo lægedistrikt 235
Maribo lærde skole
Maribo ret 118
Maribo rådstue 179
Marker Madsens brandkasse 325
Marvede sogneråd 166
Marvede-Hyllinge sogneråd 166
Medicinske selskab, det kgl. 316
Medicinske selskab (København) 317
Mensalgods 248
Merløse herredsfoged 94
Merløse herredsprovsti 43
Merløse-Tuse herredsfoged 94
Mern sogneråd 166
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Metropolitanskolen 63
Meyercrone stiftelse (Roskilde) 61
Midtlollands lægekreds 239
Militærnægterlejren i Gribskov 261
Mosaisk trossamfund 320
Motorsagkyndige 264
Motorvæddeløbsbanen i Glostrup 336
Mullerupgårds teglværk 332
Musikfest i København 1919, alm. nor
diske 318
Musse herredsfoged 107
Musse herredsprovsti 50
Mæglerkorporationen i København
329
Mødrehjælpsinstitutioner 266
Møn lægedistrikt 235
Mønbo herreds provsti 47
Mønbo landsting 73
Møns amt 142
Møns amtstue 210
Møns herredsfoged 104
Møns navigationsskole (Stege) 70
Møns tugt- og forbedringshus 133
Møns vestre herredsfoged 104
Møns østre herredsfoged 104
Mønstringskontoret i København 219
Nakskov byfoged 104
Nakskov lægedistrikt 235
Nakskov lærde skole, 64
Nakskov politikreds 131
Nakskov ret 119
Nakskov rådstue 180
Neksø byfoged 111
Neksø ret 118
Neksø rådstue 182
Nielstrup birk 107
Nordby sogneråd 156
Nordre birks politikreds 127
Nordre sjællandske overførsterdistrikt,
242
Nordrupøster- Farendløse sogneråd
160
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Notarius publicus (København) 78
Ny Hollænderby 87
Nykøbing F amt 144
Nykøbing F amtstue 212
Nykøbing F byfoged 108
Nykøbing F herredsfoged 109
Nykøbing F hospital 62
Nykøbing F lægedistrikt 236
Nykøbing F lærde skole 64
Nykøbing F politikreds 130
Nykøbing F ret 118
Nykøbing F rytterdistrikt (amtstuen)
212
Nykøbing F rådstue 181
Nykøbing S byfoged 95
Nykøbing S lægedistrikt 233
Nykøbing S lærde skole 65
Nykøbing S ret 115
Nykøbing S rådstue 174
Nysted birk 108
Nysted byfoged 107
Nysted lærde skole 65
Nysted, optegnelser om, 387
Nysted rådstue 181
Nytorvs fængsel 134
Nærumgård (Søllerød sogn), optegnel
ser vedr. 385
Næstved amtstue 210
Næstved byfoged 102
Næstved byråd 187
Næstved lægedistrikt 235
Næstved lægekreds 239
Næstved lærde skole 65
Næstved politikreds 129
Næstved provsti 48
Næstved ret 117
Næstved rådstue 178
Ods herreds foged 95
Ods herreds lægekreds 238
Ods herreds provsti 44
Odsherred gods (amtstuen) 208
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Omø sogneråd 160
Onsbjerg sogneråd 157
Opfostringshus, det kgl, 60
Orebygård birk 107
Ostenfeldtske stiftelse (Næstved) 62
Overførsterarkiver 24lff.
3. overførsterdistrikt 242
Overskatterådet i København 259
Overtoldinspektoratet for Østifterne
214
Patientjournaler 326
Pergamentsamlingen 375
Philiatrien, selskabet 316
Plejehjemsforeninger 324
Plejestiftelse, den alm. (København) 60
Politigårdens fængsel 134
Politimesterarkiver 126
Politiretten (København) 78
Politiske foreninger 320
Porcellænsfabrik, den kgl. 331
Postkontorer, lokale 263
Priorskov birk 107
Priseretten (København) 78
Privatskoler i København og omegn 66
Provstearkiver 37
Præstehistoriske samlinger 384
Præstø amt 142
Præstø amts lægekreds 239
Præstø amts provsti 47
Præstø amts nordre amtsprovsti 47
Præstø amts søndre amtsprovsti 48
Præstø amtsråd 149
Præstø amtstue 210
Præstø byfoged 101
Præstø byråd 188
Præstø lægedistrikt 234
Præstø politikreds 130
Præstø ret 117
Præstø rådstue 177
Pædagogisk selskab 317
Radikale venstre, lokalforeninger 320

Raklev sogneråd 161
Ramsø herredsfoged 90
Ramsø herredsprovsti 42
Ramsø-Tune herredsfoged 90
Ravnsborg birk 105
Ravnsborg len 135
Redningsstationerne 264
Reerslev-Vindinge sogneråd 153
Rekylkorps, Lolland-Falsters, 323
Repertorium over legater, forarbejder
til, 387
Rigsdagsvalg 259
Ringsebølle sogneråd 166
Ringsted amt 140
Ringsted amtstue 209
Ringsted byfoged 97
Ringsted byråd 188
Ringsted herredsfoged 98
Ringsted herredsprovsti 45
Ringsted landsogns sogneråd 161
Ringsted lægedistrikt 234
Ringsted lægekreds 238
Ringsted lærde skole 65
Ringsted politikreds 129
Ringsted ret 116
Ringsted rådstue 175
Ringsted og Alsted herreders provsti 46
Ringsted-Sorø provsti 46
Ringsted-Tybjerg herredsfoged 98, 102
Roskilde adelige jomfrukloster 61
Roskilde amt 137
Roskilde amtsprovsti 42
Roskilde amtsråd 148
Roskilde amtsstue 205
Roskilde byfoged 90
Roskilde byret 114
Roskilde byråd 189
Roskilde herredsret 114
Roskilde katedralskole 65
Roskilde lægedistrikt 232
Roskilde lægekreds 237
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Roskilde politikreds 128
Roskilde ret 114
Roskilde rådstue 170
Roskilde rådstue, ombygning af 389
Roskilde stift 36
Roskilde stiftsøvrighed 32
Rye-Sonnerup sogneråd 154
Rø sogneråd 168
Rødby byfoged 106
Rødby lærde skole 65
Rødby politikreds 130
Rødby rådstue 180
Rødovre ret 114
Rønne byfoged 109
Rønne byråd 190
Rønne hospital 62
Rønne lærde skole 65
Rønne politikreds 130
Rønne ret 118
Rønne rådstue 181
Rønnebæk-Holme Olstrup sogneråd
167
Rådstuearkiver indtil 1868 169
Sagførerarkiver 335
Sakskøbing byfoged 106
Sakskøbing byråd 191
Sakskøbing lægedistrikt 235
Sakskøbing lærde skole 65
Sakskøbing politikreds 130
Sakskøbing ret 118
Sakskøbing rådstue 180
Salmebogskommissionen 317, 319
Saltø birk 99
Samfundet og hjemmet for vanføre 323
Samsø amt, grevskabet 140
Samsø birk 96
Samsø bitingssted 116
Samsø lægedistrikt 233
Samsø lægekreds 238
Sangforeningen Brage (Nykøbing F)
318
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Skt. Jørgensbjerg birk 91
Skt. Jørgensbjerg sogneråd 153
Skt. Mikkels landsogns sogneråd 161
Schoutembedet (Store Magleby) 87
Sejerø sogneråd 161
Selskabsarkiver 316
Selsø birk 93
Seminariearkiver 71
Sjællands nordre landfysikat 231
Sjællands stift 35
Sjællands stiftamt 136
Sjællands stiftsøvrighed 30
Sjællands søndre landfysikat 233
Sjællandsfar landsting 73
Sjællandske landsbykirker, de kgi. 33
2. Sjællandske regiments rytterdistrikt
(amtstuen) 209
Skattekommissionen for Vordingborg
og Tryggevælde amter 259
Skattekommissionerne for Bårse og
Hammer herreder 259
Skattemyndigheders arkiver 259
Skatterådsarkiver 260
Skelby sogneråd 167
Skelby-Gedesby sogneråd 167
Skellebjerg sogneråd 161
Skibinge sogneråd 167
Skiftearkivalier, københavnske 80
Skippinge herredsfoged 96
Skippinge herredsprovsti 44
Skippinge og Ods herreders provsti 44
Skjoldenæsholm birk 98
Skolearkiver 63
Skolen i Slagelse, J. H. E. Hoffmanns
samlinger 386
Skovdistriktsarkiver 243
Skovkassererarkiver 245
Skytteforeninger 323
Skælskør byfoged 100
Skælskør byråd 191
Skælskør lægedistrikt 234
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Skælskør politikreds 129
Skælskør provsti 46
Skælskør rådstue 177
Slagelse amtstue 209
Slagelse byfoged 99
Slagelse dramatiske selskab 318
Slagelse herredsfoged 99
Slagelse herredsprovsti 45 f.
Slagelse hospital og kloster 62
Slagelse lægedistrikt 234
Slagelse lægekréds 238
Slagelse lærde skole 65
Slagelse politikreds 129
Slagelse ret 116
Slagelse rådstue 175
Slagelse-Korsør provsti 46
Slagslunde-Ganløse sogneråd 155
Slangerup byfoged 92
Smørum herredsfoged 87
Smørum herredsprovsti 39f.
Snesere sogneråd 167
Sneslev sogneråd 161
Snoldelev sogneråd 153
Snoldelev-Tune sogneråd 153
Socialisten 1872-74 321
Societas exercitatoria medica Hafniensis 317
Sognekaldsarkiver 52
Sognerådsarkiver 150
Sokkelund herredsfoged 87
Sokkelund herredsprovsti 39
Sokkelund og Smørum herreders prov
sti 39
Sorterup-Ottestrup sogneråd 162
Sorø akademi 66
Sorø akademi, forstinspektøren for,
242
Sorø akademis gods 252
Sorø akademis hofret 99
Sorø amt 140 f.
Sorø amtslægekreds 238

Sorø amtsprovsti 45
Sorø amtsråd 148
Sorø birk 99
Sorø byfoged 99
Sorø lægedistrikt 234
Sorø lægekreds 238
Sorø ret 117
Sorø rådstue 175
Statsadvokaturens arkiver 124
Statsadvokaturer, de ekstraordinære
125
Statshingsteskuekommissionen for 1.
distrikt 262
Statstyrekommissionen for 1. skuedi
strikt 262
Stege byfoged 103
Stege byråd 192
Stege landsogns sogneråd 167
Stege ret 117
Stege rådstue 179
Stege- og Vordingborg provsti 48
Stenløse-Veksø sogneråd 155
Stevns herredsfoged 101
Stevns herredsprovsti 46
Stevnsby birk 102
Stiftamtsarkiver 136
Stiftelsesarkiver 60
Stiftsarkiver 35
Stiftsskriverembede, det sjællandske
31
Stiftsøvrighedsarkiver 30
Stillingskommissionærarkiver 336
Stokkemarke birk 105
Store Heddinge byfoged 101
Store Heddinge lægedistrikt 234
Store Heddinge politikreds 130
Store Heddinge ret
Store Heddinge rådstue 177
Stormfloden på Bornholm (indsam
lingslister) 390
Strø herreds provsti 41
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Stubbekøbing byfoged 108
Stubbekøbing herredsfoged 109
Stubbekøbing lægedistrikt 236
Stubbekøbing lærde skole 66
Stubbekøbing ret 119
Stubbekøbing rådstue 181
Stutterikommissionerne af 1852 og
1862 262
Stænderforsamlingen i Roskilde 258
Sundby-Nykøbing færgevæsen, manu
skript om 387
Svaneke byfoged 110
Svaneke byråd 193
Svaneke rådstue 182
Svanholm birk 93
Svinninge-Vejle, interessentskabet 333
Svenstrup birk 98
Sydsjællands lægekreds 239
Sygehusarkiver 326
Sygekassearkiver 326
Sygeplejeforeninger 327
Sæby-Gershøj sogneråd 154
Sædder sogneråd 154
Søholt birk 106
Søllerød sanatorium 326
Søllested sogneråd 167
Sømandskirker, danske 58
Sømme herredsfoged 90
Sømme herredsprovsti 42
Sømme og Voldborg herreders provsti
43
Sønder Alslev sogneråd 167
Sønder Kirkeby sogneråd 167
Sønderup-Nordrup sogneråd 162
Søndre birks politikreds 127
Søndre sjællandske overførsterdistrikt
242
Sø- og handelsretten (København) 78
Søren Olesens stiftelse (Roskilde) 61
Sørup og Oversø kirkebøger (Slesvig),
udtog af 382
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Tegl- og murstensværket på Bornholm
332
Teologiske selskab, det danske og nor
ske 317
Tikøb sogn i gamle dage (manuskript)
385
Tikøb sogneråd 155
Tinglæsningsarkivalier, københavnske
80
Tjæreby sogneråd 162
Tobakspibefabrikken på Bornholm
332
Toksværd sogneråd 167
Toldarkiver 214
Toldembeder, lokale 215
Topografisk samling 388
Tostrup sogneråd 162
Trandberg, O. C., mindesmærke for
320
Tranebjerg sogneråd 157
Trankebar, kirkebøger fra 58
Tryggevælde amt 142
Tryggevælde amts rytterdistrikt (amt
stue) 209
Tryggevælde amtstue 209
Tryggevælde herredsfoged 101
Tryggevælde lægedistrikt 234
Tryggevælde lægekreds 239
Tryggevælde provsti 48
Tryggevælde rytterdistrikts birk 101
Tugt-, rasp- og forbedringshuset på
Christianshavn 132
Tune herredsfoged 90
Tune herredsprovsti 42
Tune og Ramsø herreders provsti 43
Tuse herredsfoged 94
Tuse herredsprovsti 43
Tuse og Merløse herreders provsti 44
Tybjerg herredsfoged 102
Tybjerg herredsprovsti 47
Tybjerg sogneråd 168
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Tybjerggårds birk 103
Tølløse birk 95
Tømmerup sogneråd 162
Tågerup-Torslunde sogneråd 168
Tårnborg sogneråd 162
Tårnby politikreds 128
Tårnby ret 114
Tårnby sogneråd 151
Tårnby sogns historie, samlinger til 385
Tåstrup ret 114
Udenlandske landarbejdere, sygefor
sikringen for, 325
Udskrivningskredsenes arkiver 217
Ugerløse sogneråd 162
Underfogden (København) 77
Underretsdomstole efter 1919 112
Understøttelseskasser 324 f.
Ungdomsforeninger 330
Universitetsgodset 252
Usædelighed, foreningen imod lovbe
skyttelse for, 323
Valgbestyrelsesarkiver 258
Vajsenhusets forening med Blågård se
minarium, kommissionen ang. 71
Vallensved sogneråd 168
Vallø birk 89
Vallø stifts amt 141
Vandbygningsvæsenet 263
Vandværksanlæg 336
Waterskouten i Helsingør 219
Waterskouten i København 219
Vedbygårds birk 95
Vejlø-Vester Egesborg sogneråd 168
Velgørenhedsselskab, det forenede 323
Vemmelev-Hemmeshøj sogneråd 162
Vemmetofte kloster 104
Venstres ungdom (foreningsarkiv) 320
Vestenskov sogneråd 168
Vester Flakkebjerg herredsfoged 100
Vester Flakkebjerg herredsprovsti 45
Vester og Øster Flakkebjerg herreders

provsti 46
Vesterborg skolelærerseminarium 71
Vestindiske kirkebøger 58
Vestindiske kirkesag, udvalget for 320
Vestlollands lægekreds 239
Vestre fængsel 134
Vetterslev-Høm sogneråd 163
Viborg landsting 74
Vigersted sogneråd 163
Vigersted-Kværkeby sogneråd 163
Vildmoserne, betænkning om 263
Vintersborg birk 105
Viskinge-Avnsø sogneråd 163
Voldborg herredsfoged 90
Voldborg herredsprovsti 42
Vordingborg amt 142
Vordingborg amtstue (rytterdistriktet)
210
Vordingborg byfoged 103
Vordingborg landsogns sogneråd 168
Vordingborg len 135
Vordingborg lægedistrikt 235
Vordingborg lægekreds 239
Vordingborg lærde skole 66
Vordingborg nordre birk 102
Vordingborg politikreds 130
Vordingborg ret 117
Vordingborg rytterdistrikts birk 102
Vordingborg rådstue 179
Vordingborg søndre birk 103
Vor Frue provsti 38
Væddeløbene ved Slagelse 330
Værløse sogneråd 151
Vålse by, inspektøren for (amtstuen)
212
Ægteskabsprotokoller, borgerlige 196
Ølsemagle sogneråd 154
Ølstykke herredsfoged 87
Ølstykke herredsprovsti 40
Ørslev sogneråd 163
Ørslev-Sdr, Bjerge sogneråd 163
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Ørsted-Dåstrup sogneråd 154
Øster Egesborg sogneråd 168
Øster Flakkebjerg herredsfoged 100
Øster Flakkebjerg herredsprovsti 45
Østifternes brandforsikring 226
Østifternes haveselskab (Københavns
amts afd.) 328
Østlollands lægekreds 239
Østre landsret 82
Østre sjællandske overførsterdistrikt
241
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Ågerup-Kirkerup sogneråd 154
Åkirkeby byfoged 111
Åkirkeby byråd 193
Åkirkeby rådstue 183
Ålholm amt 144
Ålholm birk 108
Ålholm, Maribo og Halsted klosters
amtstue 211
Ålholm og Maribo klosters amtstue
211
Årby sogneråd 164
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