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Forord.

I rækken af de af landsarkivet udarbejdede foreløbige arkivre
gistraturer udsendes hermed en registratur over de i landsarki

vet beroende brandforsikringsarkivalier for købstæder og land

bygninger indtil ca. 1872. Arkivalierne anvendes i vid udstræk

ning på læsesalen, navnlig af bygningshistorikere, og der er
heller ingen tvivl om, at materialet indeholder et værdifuldt
stof til belysning af den almindelige økonomiske historie.

I modsætning til de tidligere af landsarkivet udgivne fore
løbige arkivregistraturer har man i denne samlet dokumenter fra

helt forskellige arkivfonds. Dette er sket først og fremmest af
praktiske grunde, idet benytteren til sit specielle studiefor

mål nødvendigvis må sammenholde oplysningerne fra de forskelli
ge fonds. Len omskiftelighed, der gennem tiderne har været i

administrationen af brandforsikringen, har hidtil gjort det van
skeligt for forskningen at følge oplysningerne om de enkelte
ejendomme, så langt tilbage som det er muligt, og forhåbentlig

vil den valgte opstillingsform lette fremtidige undersøgelser.
Den foreliggende registratur bygger på de af skiftende ar

kivargenerationer forfattede seddelregistraturer, og der er i

denne forbindelse navnlig grund til at fremhæve de af fhv. arki

var Holger Nielsen udarbejdede registraturer. Tilrettelægningen
og udarbejdelsen af det manuskript, som hermed udsendes, er fore

taget af arkivar Andreas Jørgensen, der ligeledes har skrevet
indledningen.
landsarkivet for Sjælland m.m. august 1967.

Harald Jørgensen

INDLEDNING.

Litteratur.

Som baggrund for registraturen og som grundigere vejled

ning til dens benyttelse kan henvises til en del fremstillin
ger af brandforsikringsvæsen og brandforsikringsarkivalier i
Danmark.

I "Eorsikringsvæsenets historie i Danmark indtil det 19.

århundrede'', København 1935, giver J.O.Bro Jørgensen en omfat
tende og grundig skildring af såvel Københavns og købstæder-

nes brandforsikring som udviklingen af brandforsikringsforhol 
dene for landbygninger frem til 1792, I "Kjøbstædernes almin
delige brandforsikring 1792-1892", København 1892, af J.Goldschmidt og i "Købstædernes almindelige brandforsikring 1871192o", København 1921, af K.Hammerich gives en del histori

ske oplysninger om udviklingen i købstædernes brandforsikrings
væsen tilbage til 1761.

"Den almindelige brandforsikring for

landbygninger 1792-1892", København 1892, af Mich. Petersen
giver oversigter og eksempler fra udviklingen for landdistrik
ternes og branddirektoraternes vedkommende, idet "Den alminde

lige brandforsikring for landbygninger 1792-1917", København

1917, af J.Thorius m.fl. kun føjer lidt hertil. Por København,

som ikke er medtaget i denne registratur, kan henvises til Axel
Linvalds omfattende fremstilling i "Kjøbenhavns brandforsik

ring 1731-1911", København 1913, samt til "Kjøbenhavns brand

forsikring 1885-1931", København 1931, af Axel Linvald m.fl.
Af særlig interesse i tilknytning til den foreliggende

registratur er Hans Knudsens afhandling i "Fortid og Nutid"
bd. 16, 1945-46: "Bygningshistoriske brandforsikringsarkiva 
lier". Heri er givet dels en kort administrationshistorisk

oversigt over hele brandforsikringsvæsenet og dels en kortfat

tet beskrivelse af bevarede brandforsikringsarkivalier ledsaget
af korte anvisninger på, hvorledes de skal benyttes. Hans Knud

sens oversigt er siden for så vidt angår landbygninger og brand
direktoratsarkiver blevet suppleret af Helle Linde i "Fortid og
Nutid" bd. 22, 1963: "Landbygningernes brandforsikring", som

især giver værdifulde oplysninger om, hvorledes man arbejder

med branddirektoratsarkivalierne.
På denne baggrund skal her kun gives en oversigt i korte
rids.

Købstæderne.
Efter oprettelsen af Københavns brandforsikring i 1731 var

der stærke ønsker om også at finde frem til en forsikringsord
ning for købstæderne. 16, december 1735 blev det ved kongeligt

reskript pålagt stiftamtmændene at indsende forslag herom, og
ved brev af 31. december 1735 pålagde Sjællands stiftamtmand,

Niels Gersdorff, købstæderne at lade foretage og indsende taxa-

tionsforretninger over alle huse i byerne. Disse taxationsfor-

retninger omfattende næsten alle stiftets købstæder er bevarede
i stiftamtets arkiv og medtaget i den foreliggende registratur.
Om oprettelse af en almindelig brandforsikring kunne der

dog på dette tidspunkt ikke opnås enighed. En sådan blev først
efter en række omfattende brande gennemført ved anordningen af
13. januar 1761, som bestemte, at alle bygninger af enhver art

i købstæderne nu skulle forsikres i en offentligt administreret
brandkasse for købstæderne.

Alle bygninger skulle straks takseres, og hvert lo. år skul
le af hensyn til nybygninger, forandringer m.v. en omvurdering

finde sted. Af registraturen fremgår det, at man de fleste steder
har overholdt dette interval på lo år, idet man dog nogle steder
efter 178o er begyndt at lade foretage vurderinger straks, når
en nybygning var færdig.

Taxationerne skulle affattes i 3 enslydende eksemplarer,
således at købstadens magistrat beholdt det ene, mens de to an

dre indsendtes til henholdsvis stiftamtmanden og kommercekol-

legiets brandforsikringskontor. Af disse taxationsforretninger
er en del, som det fremgår af registraturen, bevaret i stifta.ni-.

tets arkiv, mens adskillige magistratseksemplarer er bevaret i
rådstuearkiverne. Kollegiets eksemplarer er alle gået tabt.
Lisse taxationsforretninger er affattet gadevis. Hver bygning

er forsynet med et nummer, ejerens navn, bygningens placering
på grunden samt naturligvis en beskrivelse af bygningens anven

delse, omfang og indretning. Brandforsikringsnummeret var i re

gelen fast fra taxation til taxation, og foruden den rent byg

ningshistoriske værdi, protokollerne har, kan de således med
hensyn til ejerskifter m.v. være en erstatning for realregistre
til skøde- og panteprotokoller, som dengang ikke blev ført.

Porsikringsnumrene fandt endda hurtigt anvendelse som ejendoms
betegnelse i selve skøde- og panteprotokollerne, ligesom de og
så i en del tilfælde er ført direkte over i de første realregi

stre som faste numre på ejendommene.
I henhold til kongelig resolution af 4. september 1795 om

reorganisation af amterne skulle købstæderne nu overgå fra
stiftamterne til de lokale amtmænd. Stiftamtmændenes løbende

brandforsikringssager skulle herefter afleveres til amtmændene,

hvorfor Sjællands stiftamts brandforsikringssager med en enkelt
undtagelse slutter 1791, mens sagerne på grund af særlige for

hold først slutter 1815 for lolland-Falsters stiftamts vedkom

mende.
Ved en ny brandforsikringsanordning for købstæderne af

29. februar 1792 blev der givet nye anvisninger på, hvorledes
husene skulle vurderes, takseres og beskrives, således at be

skrivelsen med hensyn til husenes indretning og udførelse nu

bliver mere grundig og oplysende end tidligere. Taxationsforretningerne skulle stadig affattes i 5 eksemplarer, men ingen af

disse er bevaret hverken ved amterne eller i kollegiet. Man er
derfor henvist til at søge dem i rådstuearkiverne, hvor da og

så mange, som det fremgår af registraturen, er bevaret.
Indtil 1875 var der forsikringstvang for købstadsejendom 
me. Denne blev imidlertid ophævet ved loven af 14. maj 187o om

købstædernes brandforsikring, hvis administrative forhold i
øvrigt blev omlagt ved bekendtgørelse af 9. april 1872. Herefter

skulle kommune og borgmester ikke længere være ansvarlig for
brandforsikringsvæsenet og taxationsforretningerne i byerne,
idet der i stedet skulle beskikkes branddirektører, som skulle

modtage brandforsikringsarkivalierne fra borgmestre og byskri
vere. En væsentlig del af disse arkivalier er dog i sin tid
forblevet i rådstuearkiverne og er hermed blevet afleveret til

landsarkivet. En del er endvidere i tidens løb blevet afleveret

fra enkelte branddirektører, mens andet siden er afleveret direk

te fra brandforsikringen, således at man ved landsarkivet for
nogle byers vedkommende har forsikringsprotokoller langt op i
det 2o. århundrede.

De ældste dele af disse afleveringer fra branddirektører
og brandforsikringen er her samordnet med afleveringerne fra

rådstuerne, og i princippet standser den foreliggende fortegnel

se ca. 1870. I enkelte anmærkninger er dog ganske kort angivet,

hvor også nyere sager, afleveret via brandforsikringen, fore
ligger.
Landbygninger indtil år 18oo.

Allerede i 1752 blev oprettet en privat brandforsikring
for dem, som boede på landet i Sjælland. Heri kunne adelige

sædegårde, selvejergårde og lystgårde forsikres. Hertil kom i

1759 en brandforsikringsforening for Sjællands stifts kroer og
møller. Om begge disse foreninger gælder, at deres virksomhed

skrumpede stærkt ind efter 1761, og ingen af dem har efterladt
sig forsikringsarkivalier.

I anordningen af 13. januar 1761 om købstædernes brandfor

sikring blev indføjet en bestemmelse om, at det skulle være til
ladt proprietærer og andre på landet for deres huse og bygninger
at indtræde i købstædernes brandforsikring. Der blev altså åbnet
adgang til at lade landbygninger forsikre i den offentlige brand

forsikring for købstæderne, men bl.a. af hensyn til allerede ek
sisterende brandforsikringsselskaber på landet blev der her ikke

på noget område tale om forsikringstvang.
Bortset fra forsikringstvangen blev den offentlige brand

forsikring for landbygninger efter 1761 administreret efter samme

retningslinier som dem, der gjaldt for købstæderne. Taxationerne blev udarbejdet i 3 eksemplarer, som skulle indsendes ikke

til amtet, men til stiftamtet, hvorunder købstædernes brandfor

sikring sorterede. I stiftamtets arkiv er for perioden 1761-87

bevaret en ganske omfattende række af taxationsforretninger for
landbygninger, mens en del kopier senere ved administrations

omlægningen er overgået til amtsarkiverne og her indordnet i

disses taxationssamlinger. Ved stiftamtet har man i samtiden
udarbejdet et register over taxationsforretninger over forsik
rede landbygninger. Registret omfatter samtlige bevarede taxati
onsforretninger, og man kan ved hjælp af det hurtigt finde frem

til de enkelte forsikrede ejendomme. Det er i kopi opstillet på
læsesalen.

I begyndelsen blev kun få landbygninger indtegnet i køb
stædernes brandforsikring, hovedsageligt møller, kroer og fa
briksanlæg samt bygninger på Københavns grund, som ikke kunne

optages i Københavns brandforsikring. Fra slutningen af 176o'
erne tog indtegningen af landbygninger imidlertid fart. Landbo

reformerne og især den almindelige økonomiske fremgang, der med
førte meget kraftige stigninger i priserne på landejendomme,

skabte stigende interesse for at forsikre landbygninger, og i
1788 nåede man frem til, at de indtegnede landbygningers forsik
ringssum blev større end byernes.

Allerede før dette tidspunkt havde man dog i kollegiet ar
bejdet med en nyordning, dels på grund af administrative besvær

ligheder og dels på grund af formentlige interessemodsætninger
landet og købstæderne imellem (jvf. bl.a. skrivelse til amtmæn-

dene af 7. januar 1783). Bestræbelserne resulterede foreløbigt
i en kongelig resolution af 24. oktober 1789, ifølge hvilken

taxationsforretningerne for landbygninger herefter skulle til
sendes amtmændene i stedet for stiftamtmændene, der på denne må
de skulle aflastes.

29. februar 1792 udsendtes endelig en brandforsikringsan
ordning for landet, hvorefter landbygningernes forsikring helt

udskiltes fra købstædernes. Taxationsforretningerne skulle sta

dig udfærdiges i 3 eksemplarer, der i første omgang skulle ind

sendes til amtet, der selv beholdt det ene eksemplar, mens et

andet indsendtes til kollegiet, og det sidste gik tilbage til
ejeren.

Som det fremgår af registraturen, er en del af disse taxa
tionsforretninger dels fra tiden efter 1787 og dels fra perioden

efter 1792-95 - administrationsomlægningen skete ikke overalt
på samme tid - bevaret i amtsarkiverne. Det er dog vigtigt at

understrege, at for perioden 1787-18oo er langt fra alle taxa
tionsforretninger bevaret. Man vil, omend med stort besvær, i

enkelte tilfælde, hvor ingen eller næsten ingen taxationsfor

retninger er bevaret, kunne finde enkelte forretninger i de på
gældende amters almindelige journalsager.

Por ejendomme på Københavns grund gjaldt den undtagelse,
at forretningerne her kun skulle udfærdiges i 2 genparter, til
kollegiet og til ejeren, idet originalen forblev hos rådstue

skriveren. Disse arkivalier skal derfor nu søges i stadsarkivets

samling af taxationsforretninger.

Amternes taxationsforretninger er ofte forsynet med særlige
numre, hvortil ofte henvises i branddirektørernes forsikrings-

og taxationsprotokoller.

Landdistrikterne efter 18oo.

a. Branddirektoratsarkiverne 18oo-57.

Den stærke vækst i forsikringstagernes tal førte hurtigt
til et uventet stort arbejde for amtmændene og i øvrigt også

for herredsfogederne, der under amtet havde ansvaret for de lo
kale taxationsforretningers udførelse. 26. maj 18oo blev der

derfor udstedt en forordning, hvorved hele brandforsikringsvæ

senet for landet igen blev underkastet en omfattende administra
tiv nyordning. Landet blev inddelt i distrikter, der indtil vi

dere svarede til amterne, og til at varetage brandforsikrings

forretningerne i hvert distrikt udnævntes en branddirektør un
der amtet. Øer og enkelte mindre områder fik dog undertiden en

særlig branddirektør, der som oftest var birkedommeren eller
herredsfogeden (jvf. i øvrigt indledningerne til de enkelte

branddirektoratsarkiver).

Efter 1800 udnævnte eller godkendte nu amtet særlige taxationsmænd, og det påhvilede branddirektøren at være tilstede ved

alle taxationer for straks at kunne indføre forretningerne i sin
taxationsprotokol. Amtet skulle herefter hvert kvartal have t.-i i -

sendt en ekstrakt over nye forsikringstagere og forandringer ved
gamle forsikringer (jvf. kvartalsekstrakt- eller ekstraktproto

koller) .

Branddirektøren førte i hovedsagen 2 protokolrækker; Forsik
ringsprotokoller og taxationsprotokoller. I almindelighed er ført
en forsikringsprotokol for hvert herred for sig, idet protokollen
da oftest som et realregister til skøde- og panteprotokol er ind

delt sognevis. Hver ejendom har sin rubrik og heri henvises til
taxationer og taxationsnumre i taxationsprotokollen. Ved under

søgelse af en bestemt ejendom, skal man derfor altid begynde med

forsikringsprotokollen.
Også de enkelte rækker af taxationsprotokoller følger som
regel herredsinddelingen parallelt med forsikringsprotokollerne.
Taxationerne er indført kronologisk med fortløbende nummerering,

hvortil forsikringsprotokollen henviser. Denne ordning varede
til 1857. Såfremt en bygning overhovedet har været forsikret og

takseret i perioden 18oo-57 er der, hvis arkivalierne er bevaret,

ingen vanskelighed ved at finde frem til taxationerne.

Efter 18oo byggede branddirektørernes forsikringsvæsen videre
på taxationer og forsikringer fra den tid, da forsikringsvæsenet
blev administreret direkte af amtet. Mange taxationsforretninger

er derfor fra amterne overgivet til branddirektørerne, hvor de
efter omvurderinger ofte er gået tabt. I såvel forsikrings- som

taxationsprotokoller vil man for den første tids vedkommende der
for meget ofte se henvisninger til taxationer fra før 18oo med

hovednummer (taxationsdagen) og binummer (den enkelte ejendom).

Man vil se, at disse taxationer undertiden meget længe lå til
grund for forsikringssummen. Der var ikke faste terminer for om

vurderinger, hvoraf dog mange fandt sted efter pengekrisen og
nationalbankens oprettelse i 1818 og efter en meget stor brandhyppighed i 185o'erne, som indicerede for høje forsikringer.

Hvor amtstaxationsforretningerne er bevarede, vil henvis
ninger til taxationer fra før 18oo ofte kunne være en værdifuld

hjælp til at finde frem til taxationsforretninger fra perioden
1787-1800.

Branddirektørerne førte også på herredsfogedernes vegne til
syn med brandvæsenets almindelige tilstand, idet de overtog den

regelmæssige visitation af alle forsikrede bygninger. Visitati
onen skulle finde sted mindst hvert 3. eller 4. år. Resultatet

akul 1e indføres i visitationsprotokollen, der således i en del

tilfælde kan siges at erstatte egentlige omtaxationer.

I princippet foretoges i øvrigt nye taxationer kun ved op
rettelse af nye forsikringer og efter større brandskader, eller
når prisudviklingen helt havde forrykket vurderingen.

Med tiden blev også branddirektoraterne for store, og 1851

bestemtes det, at de ved embedsledighed skulle opdeles i mindre
distrikter. Denne opdeling kom naturligvis til at stå på over
en længere periode, og de distrikter, der først blev opdelt,

blev senere undertiden genstand for indtil flere nydelinger. I

registraturen er der for at lette benyttelsen og for sammenhæn
gens skyld taget så lidt hensyn som muligt til disse skiftende
distriktsopdelinger. Da nemlig såvel forsikrings- som taxations
protokollerne fortsat så nogenlunde er ført herredsvis, har man

valgt at opstille og fortegne protokollerne efter de oprindelige
branddirektoraters grænser, som i alt væsentligt falder sammen

med amtsgrænserne. I indledningen til de enkelte amtsoversigter,
hvortil henvises, er der redegjort for de forskellige embedsom

lægninger indenfor amtets område.
En vanskelighed ved benyttelsen af forsikringsprotokollerne
ligger i, at nogle sogne af branddirektørerne indenfor deres eget

distrikt af praktiske grunde kan være flyttet fra et herreds pro
tokolrække til et af naboherredernes. I andre tilfælde kan et sogn

ligefrem være flyttet fra et direktorat til et andet, således at
vedkonunende sogn umiddelbart kan være vanskeligt at finde. Sådan

ne flytninger af sogne er, i så vid udstrækning som de ved regi
streringen har kunnet følges, meddelt, dels i indledningerne til

de enkelte amter, dels i indledningerne til de enkelte herredes-

oversigter, samt i nogle tilfælde i anmærkninger til de enkelte
protokolrækker. Man bør derfor altid benytte registraturen, før

man begynder en brandforsikringsundersøgelse.

b. Branddirektoratsarkiver efter 1857.
Ved. lov af 4. marts 1857, der faktisk ophævede anordningen
fra 1792, skete en ny omlægning af landdistrikternes brandforsik

ringsvæsen. Bygningerne blev nu inddelt i fem klasser efter brand

farlighed, som skulle ligge til grund for kontingentberegningen.
Dette havde til følge, at der overalt måtte udarbejdes nye

forsikringsprotokoller, hvor den nye klasse- og kontingentplace

ring kunne anføres. I hovedsagen ligger de gamle taxationer fra
før 1857-58 til grund for disse forsikringsprotokoller, som i øv

rigt i lighed med de tidligere inddeltes herreds- og sognevis.
I protokollen er nu ofte indført et matrikelnummer, der gør det
lettere at identificere ejendommen, og der henvises enten til

nummeret på en taxation foretaget før 1857 eller til kvartalet
for en ny taxation efter dette tidspunkt. For så vidt matrikel
nummeret er indført i de nye forsikringsprotokoller efter 1857,
vil det da i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at begynde en

undersøgelse af en bestemt ejendom med netop disse protokoller.

I de ældre protokoller vil ejendommen ofte kun kunne identifice

res ved et eventuelt navn eller ved ejeren.
Hvad angår taxationer og protokolførelse, skete også ved
loven af 1857 en væsentlig ændring. De fleste taxationer skulle
for fremtiden udføres af særlige sognetaxationsmænd, der førte
en taxationsprotokol,

som branddirektøren skulle autorisere og

føre tilsyn med. Genparter af taxationerne skulle indsendes til
branddirektøren, der da skulle gøre notat i forsikringsprotokol

len. Som det fremgår af registraturen, er der ved afleveringer
af branddirektoratsarkiver indtil videre kun kommet ret få sognetaxationsprotokoller til veje, ligesom branddirektørerne kun

i de færreste tilfælde synes at have opbevaret de fra sogne
taxationsmænd ene indsendte genparter. Det må derfor understreges,

at de fleste henvisninger til taxationer foretaget efter 1858 i
de nye forsikringsprotokoller netop går på sognetaxationsmændenes
forretninger, som altså i mange tilfælde ikke vil være at finde
i det foreliggende materiale. Det er muligt, at en del af disse

protokoller vil kunne bringes til veje ved fremtidige afleve
ringer, ligesom der i nogle af de store godsers arkiver findes

taxationsmateriale for en del sogne. Godsarkivernes eventuelle

indhold af taxationsforretninger er ikke medtaget i denne regi

stratur.
Branddirektøren fortsatte ganske vist også efter 1857 at
føre sin særlige taxationsprotokol, men den vil ofte vise sig
ikke at være særlig omfattende. Heri skulle nemlig nu kun ind

føres de såkaldte amtstaxationer, hvorved branddirektøren skul
le være til stede sammen med de særlige amtstaxationsmænd,

som

skulle taksere, når enten forsikringstageren, sognetaxations-

mændene eller branddirektøren fandt det fornødent på grund af

bygningernes særlige beskaffenhed. Det er altså kun en ringe del
af de i forsikringsprotokollen omtalte taxationer, der vil være

at finde i branddirektørens egen taxationsprotokol, og alminde
lige bondegårde vil næsten aldrig være der.

Efter 1872.
Loven af 25. april 187o frigjorde staten fra brandforsik

ringen, der fra 1. april 1872 skulle overgå til at være et pri

vat selskab på linie med andre private selskaber, som loven ba
nede vejen for. I mange tilfælde førtes protokolrækkerne videre

ved de private branddirektorater, hvorfra en del senere er af

leveret til landsarkivet. Den foreliggende registratur standser
i princippet ved 1872. Hvor protokoller er videreført, er den i

nogle tilfælde ført noget længere frem. Man skal imidlertid være
opmærksom på, at der efter 1872 også arbejdede andre brandforsik

ringsselskaber .
Kun i tilfælde, hvor særlige omstændigheder har talt derfor,

er registraturen ført længere op. Dette gælder således især for
Københavns forstæder og Sokkelunds herred, hvor administrations

forholdene har været særligt indviklede, og hvorfra der findes

meget omfattende og sammenhængende rækker. Forholdet er her end
videre det, at de ældre protokolrækker i en del tilfælde lette

re lader sig benytte, når man begynder en undersøgelse i de ny

ere rækker, bl.a. fordi landsarkivet har udarbejdet navneregistre
til en del af disse.

(jvf. registraturen).

Under Den almindelige brandforsikring for landbygninger ud

arbejdedes taxationsmaterialet efter 1872 i 2 eksemplarer, hvor

af det ene forbliver hos branddirektøren, mens det andet går til
hovedkontoret. Len her opbevarede protokolrække er fra tiden ef
ter 1872 i sin helhed afleveret til erhvervsarkivet, mens det
endnu kun er sporadisk, hvad der fra branddirektoraterne er ind

gået til landsarkivet.

Centraladministrationen.

Pra 1761 blev brandforsikringsvæsenet administreret fra Let
dansk- norske brandforsikringskontor under kommercekollegiet.

Lette kontor blev i forbindelse med anordningen af 1792 delt i 2,
et for købstæderne og et for landdistrikterne. Begge fortsatte

med at høre under kommercekollegiet indtil 1816, da de blev hen
lagt under danske kancelli. Fra 1848 hørte de under justitsmini

steriet .

Alle sager fra disse kontorer er nu samlet i kancelliets

arkiv og medtaget i Vejledende arkivregistraturer I, hvortil der
henvises (Vejledende arkivregistraturer I: Lanske kancelli og de

dermed beslægtede institutioner, ved Bjørn Kornerup, 1943, side

135-44).
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Sjællands stiftamt.

1736.

Taxationsforretninger over ejendomme
i købstæderne .................................

1 pk.

Anm.: Omfatter de fleste købstæder i
Sjællands stift. Taxationsforretningerne er optaget i henhold
til kgl. res. lo/12 1735 og på
foranledning af stiftamtmand
Gersdorff.

1781-91.

Forandringer ved de forsikrede køb
stadsejendomme (oversigter) ..................

1 pk.

1751-67.

Ildebrande i Ringsted 1747, Hillerød
1751 og 176o og Set.Jørgensbjerg
1752 ........................................... 1 pk.

175o-6o.

Brandene i Præstø 175o og 1757 ...............

1 pk.

Anm.: Heri også sager vedr. byens
genopførelse.

Roskilde købstads brandtaxationsfor 
retning 1761 med senere tilføjelser
og forandringer ...............................

1 pk.

1771.1781 Omvurderingsforretninger over Roskilde bys
og 1791. offentlige og private bygninger ..............

4 bd.

Brandtaxationsforretning for Hillerød .......

1 bd.

1761-99.

1781.

1781 og 1791. Brandtaxationsprotokoller for Helsingør ... 2 bd.

1791-99.

Dokumenter vedr. brandtaxationsforret
ninger i Helsingør ............................ 1 pk.

1781.

Brandtaxationsforretninger for Slangerup
og Frederikssund ..............................

1761.1781
og 1791. Brandtaxationsprotokoller for Næstved .......

1 pk.

3 bd.
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1761 og 1781. Taxationsprotokoller for Vordingborg.
Præstø. Store Heddinge og Stege ............. 1 pk.
Anm.: Præstø og Store Heddinge kun 1761.

1761-91.

Generalomvurderinger for Bornholms
købstæder ...................................

4 pkr.

Lolland-Falsters stiftamt.
1761-91.

Brandtaxationsforretninger over bygninger
i amtets købstæder .......................... 4 pkr.

Nemlig;
1761 ..................................

1 pk.

; Stubbekøbing mangler.

1771 ..................................

1 pk.

A^m.: Maribo mangler.

1770-94.

1781 ..................................

1 pk.

1791 ..................................

1 pk.

(div.år). Diverse brandtaxations
forretninger .................................

1 pk.

Anm.: Omfatter såvel land- som købstads
bygninger. Alfabetisk ordnede ef
ter stednavne.

1818.

Brandtaxationsprotokoller for Rødby og
Stubbekøbing .................................

1736,
Diverse korrespondancesager vedr.
1761-1813. brandforsikring og brandvæsen ..............

Anm.; Beregninger over brandhjælp, ud
meldelse af synsmænd, brandskade
vurderinger m.v.

Nemlig:
1736, 1761-83 ........................

1 pk.

1785-1813 .............................

1 pk.

1 pk.

2 pkr.
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Diverse rådstuearkiver.
Allinge-Sandvig:

I80I-35,1867-78, Brandtaxationsprotokoller ..............

4 bd.

I80I-54.

Brandforsikringsprotokol ...............

1 bd.

1867-1900.

Brandforsikringsprotokol ...............

1 bd.

A^.: Se Købstædernes Almindelige
brandforsikring.
Frederikssund;

I80I-I7.

Brandtaxationsprotokoller ..............

2 bd.

I80I-37.

Brandforsikringsprotokoller ............

4 bd.

I80I-83.

Brandtaxationsprotokoller ..............

5 bd.

I80I-68.

Brandforsikringsprotokoller ............

5 bd.

Taxationsforretninger over samtlige
ejendomme ...............................

6 bd.

Hasle;

Helsingør;

1761,1771,
1782 og 1791.

1801,1811,1817,
1827,1857,1847,
1857 og 1867-75. Brandtaxationsprotokoller .............

15 bd.

1801,1811,1817,
1827,1857,1847,
1857 og 1867.

15 bd.

Brandforsikringsprotokoller ...........

Hillerød;

1867-74.

Brandtaxationsprotokol .................. 1 bd.

I867-I925.

Brandforsikringsprotokoller ............

2 bd.

Anm.: Se Købstædernes Almindelige
brandforsikring.
Holbæk:

1761,1771,1781,
1791 og I80I.

Brandtaxationsprotokoller ..............

5 bd.
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1801-74.

Brandtaxationsprotokoller.... .......... 8 bd.

1801-76.

Brandforsikringsprotokoller ............ 8 bd.

1829-74.

Brandregnskabsprotokol .................

1 bd.

Kalundborg;

1781-86,
1788 og 1790,

Brandtaxationsprotokoller i h.t.frd.
af 16/12 1755 og 15/1 1761 samt
brandtaxationsforretninger 1781-86,
1788 og 1790 ............................ 1 pk.

1771-1827.

Brandtaxationsprotokoller ..............

1801-26.

Brandforsikringsprotokoller ............ 5 bd.

6 bd.

Korsør;

1791-1800.

Brandtaxat ioner ........................

1 pk,

1828-56.

Brandtaxationsprotokol .................

1 bd.

1867-81.

Brandtaxationsprotokol .................

1 bd.

1867-1926.

Brand forsikr ings protokol

Anm.; Se Købstædernes Almindelige
brandforsikr ing.

Køge;
Brandtaxationsprotokol .................

1 bd.

1801-15,1817-67. Brandtaxationsprotokoller ..............

6 bd.

1791-98.

I80I-I0,1818-78. Brandforsikringsprotokoller ............ 7 bd.

1797-1840.

Beregning vedr. brandkontingent ......

2 pkr.

Maribo;
1771-1877.

Brandtaxationsprotokoller ............. 12 bd.

1801-78.

Brandforsikringsprotokoller ............ 8 bd.

Nakskov;

5 bd.

1801-84.

Brandtaxationsprotokoller ..............

1857-75.

Brandforsikringsprotokoller ............ 4 bd.

1867-1950.

Brandforsikringsprotokoller
Anm.; Se Købstædernes Almindelige
brandforsikring.

Tillæg til side 5.
Hørsholm,

(jf. tillæg til side 44).

1781,1791, Brandtaxationsprotokoller ......................... 5 bd.
1801-1857 Anm,; Udtaget af Hørsholm Amtstue, afd.K.,diverse.
1848-1868

Brandforsikringsprotokoller....................... 2 bd.
Nemlig:
1848-1858 ................................... 1 bd.
Anm.: Udt, af Hørsholm Amtstue,afd.K.,diverse.
1858-1868 ................................... 1 bd.
Anm.: Udt. af Helsingør Byfoged,afd.O., div.

1851-1884

Diverse brandforsikringssager .................... 1 pk.
Anm.: Udt. af Helsingør Byfoged,afd.0.,div.
Indeholder 1 arkivfortegnelse af 1872, gen
parter af brandforsikringspolicer 1865-72,
brandkontingentberegninger 1855-72, div.
cirkulærer vedr. brand-og bygningsvæsen
1851-82 og breve, cirkulærer m.v. til brand
direktøren.

_______
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Neksø;

179I-I80I.

Brandtaxationssager ....................

1 pk.

1827- 84.

Brandtaxationsprotokoller .............

5 bd.

1828- 68.

Brandforsikringsprotokoller ...........

4 bd.

Brandforsikringsprotokoller ...........

5 bd.

Nykøbing Falster:

1827-76.

Nykøbing Sjælland:

1781 og 1791.

Brandtaxationsprotokoller .............

2 bd.

I80I-27,1857-82.

Brandtaxationsprotokoller .............

5 bd.

I80I-26,1837-47.

Brandforsikringsprotokoller ...........

4 bd.

1818-26,1847-57,
1867-76.

Brandtaxationsprotokoller .............

3 bd.

1818-27,1847-57.

Brandforsikringsprotokoller ...........

2 bd.

1761,1781,1791.

Brandtaxationsprotokoller .............

3 bd.

I80I-37,1867-76.

Brandtaxationsprotokoller .............

6 bd.

I80I-77.

Brandforsikringsprotokoller ...........

6 bd.

18o9-44.

Brandkontingentregnskaber .............

1 bd.

1840-45«

Assurancebog .........................

1 bd.

Nysted:

Næstved:

Præstø:

I80I-I0,1867-74. Brandtaxationsprotokoller ..............
1811-20.

Brandforsikringsprotokol ...............

2 bd.
1 bd.

Ringsted:

I79I-I80I.

Brandtaxationsprotokol .................. 1 bd.

I80I-80.

Brandtaxationsprotokoller ..............

8 bd.

I80I-77.

Brandforsikringsprotokoller ............

8 bd.

18o3-56.

Brandregnskabsprotokol .................. 1 bd.

s_;_ 6

-

1801-27

Neksø købstad

Brandtaksationsprotokol for Neksø købstad .. 1 bc

Anraj^: Udskilt af Bornholms amts arkiv; ryg=
titulaturen anfører årene 1801-10.

1801-11

Brandforsikringsprotokol for Neksø købstad . 1 bd
An^: Udskilt af Bornholms amts arkiv - lø=

benummer 597

årene 1801-10.

rygtitulaturen anfører

- 1 -

Roskilde;
1761, 1771,
1781 og 1791.

Brandtaxationsprotokoller ..............

5 bd.

I80I-75.

Brandtaxationsprotokoller ..............

6 bd.

I80I-66.

Brandforsikringsprotokoller ............

5 bd.

1751,1754
og 1755.

Sager vedr. brandene i Roskilde .......

1 pk.

1851-40.

Erklæringskopibog ......................

1 bd.

1815-81.

Papirer vedr. brandforsikring .........

1 pk.

I80I-57,1847-89.

Brandtaxationsprotokoller .............

7 bd,

I80I-76.

Brandforsikringsprotokoller ...........

8 bd.

Brandtaxationsprotokoller .............

2 bd.

Rodby:

Rønne:
1781 og 1791,

1857-58.

Brandtaxationsprotokol ................. 1 hft.

I80I-I0,1827-57.

Brandforsikringsprotokoller............

2 bd,

ca. I8I0-50.

Eorskellige brandforsikringssager .....

1 pk.

/a™. : Heri også brandtaxationer.

Sakskøbing:
Brandforsikringsprotokoller ............

2 bd.

I756-I80I.

Diverse brandtaxationsforretninger .....

1 pk.

1771.

Brandtaxationsprotokol ..................

1 bd.

I80I-76.

Brandtaxationsprotokoller ..............

7 bd.

I80I-57,

Brandforsikringsprotokoller ............

6 bd.

1761, 1775,
1786 og I806.

Brandtaxationsforretninger .............

1 pk.

1771, 1781,
1791, I80I-75,

Brandtaxationsprotokoller .............

I80I-77.

Brandforsikringsprotokoller ............

1818-57.

Skelskør:

Slagelse;

13 bd.

8 bd.

s, Q

-

1801-18

Åkirkeby købstad

Brandtaksationsprotokol for Åkirkeby købstad 1 bd
Anm^: Udskilt af Bornholms amts arkiv - lø=
benummer 600

rygtmtulaturen anfø=

rer årene 1801-10.

1801-18

Brandforsikringsprotokol for Åkirkeby

købstad .. 1 bd

Anm.; Udskilt af Bornholms amts arkiv - lø=
benummer 598

rygtitulaturen anfø=

rer årene 1801-10.

25/9 1972 - Mil.
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Slangerup:
1800- 22.

Brandforsikringsprotokol ................ 1 bd.

Sorø:

1801- 28,1858-89. Brandtaxationsprotokoller ..............

7 bd.

18ol-76.

Brandforsikringsprotokoller ............

8 bd.

1841-69.

Regnskaber, brandkontingent og
brandhjælpspenge .......................

1 pk.

1867-1926.

Brandforsikringsprotokol

Aiw.: Se Købstædernes Almindelige
brandforsikring.
Stege:

1781 og 1791.

Brandtaxationsprotokoller ..............

2 bd.

Stubbekøbing:
18ol-84.

Brandtaxationsprotokoller ..............

8 bd.

I80I-76.

Brandforsikringsprotokoller ............

8 bd.

1827-79.

Brandtaxationsprotokoller ..............

2 bd.

1827-79.

Brandforsikringsprotokoller ............

2 bd.

1761.

Brandtaxationsforretninger .............

1 pk.

I80I-67.

Brandtaxationsprotokoller ..............

7 bd.

I80I-67.

Brandforsikringsprotokoller ............

7 bd.

1791.

Brandtaxationsforretninger .............

1 pk.

1827- 81.

Brandtaxationsprotokoller ..............

4 bd.

1828- 68.

Brandforsikringsprotokoller ............

4 bd.

Svaneke:

Vordingborg;

Åkirkeby:

- 9 -

BRANDPORSIKRINGSÅEKIVÅLIER

VEDR. LANDBYGNINGER

før 18oo

åmtsårkiver
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Sjællands stiftamt.
1761-87.

,

1761-87.

Brandtaxationsforretninger ..................

15 pkr.

Arm.: Vedr. bygninger på landet, som i hen
hold til frd. 15/1 1761 blev forsik
ret i Købstædernes Brandforsikring.
Heraf 2 pkr. vedr. bygninger på Køben
havns stads grund, 7 pkr. vedr. Køben
havns amt, 2 pkr. for Roskilde amt,
mens resten er jævnt fordelt over det
øvrige Sjælland. Der er ingen taxationer for Bornholm.
Sagerne er henlagt i overensstemmelse
med brandregistret. Se nedenfor.
Ved bestillingen anføres folio og løbe
numrene i registeret, hvoraf en kopi
står på læsesalen.

Brandregister for landbygninger .............. . 1 bd,

Anm.: Kopi heraf opstillet i læsesalen. For
tegnelse over samtlige brandtaxations
forretninger for landejendomme fra
Sjælland forsikret i Købstædernes Brand
forsikring. Registret er ordnet efter
amter, og hver taxation er forsynet med
et kronologisk bestemt løbenummer.

GI. Københavns amt.

1767-99.

Brandtaxationsforretninger ...................
Anm.; Disse taxationer burde egentlig indtil
1787 være i stiftsamtets arkiv. Heri
findes imidlertid de i brandregisteret
optagne taxationer 1761-87, og der er
derfor for nærværende gruppes vedkom
mende sket en samordning efter sogne
med amtets taxationer for tiden efter
1787. Taxationerne er for en stor del
dubletter af de i stiftamtet bevarede
taxationer for landbygninger samt af
de nedenfor opførte brandtaxationsfor 
retninger ca. 1787-1800 i amtets arkiv.

4 pkr.
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Nemlig;

1. Sognene Ballerup 1772-87,
Brøndbyvester 1788-95, Brønd
byøster 1785-92, Brønshøj
1771-94 og Frederiksberg
1771-96 ..................... .

1 pk.

2. Sognene Gentofte 1771-98,
Gladsakse 1773-98, Hersted
vester 1771-93, Herstedøster
1771-93, Herlev 1773-85,
Hvidovre 1771-93, Høje Tå
strup 1772 og 1782 og Køben
havns forstæder 1767-9o .... ,. 1 pk.
3. Sognene Ledøje 1788 og Lyngby
1770-98 .......................

1 pk.

4. Sognene Måløv 1773, Rødovre
1772-98, Sengeløse 1772 og
1795, Slagslunde 1799, Smørum
1787, Søllerød 1771-94, Tårnby
1768-98, Vallensbæk 1786 og
1794 og Værløse 1777-94 ......

1 pk.

ca. 178718oo. Brandtaxationsforretninger

1 bd. 12 pkr.

Anm.: I henhold til res. 3o/lo 1787 skul
le taxationsforretningerne over de
i Købstædernes Brandforsikring op
tagne landbygninger som hidtil ud
færdiges i 3 eksemplarer. Det ene
eksemplar skulle nu for fremtiden
indgå i amtets arkiv i stedet for
som hidtil i stiftsamtets arkiv.
Denne ordning opretholdtes efter
anordningen 29/2 1792. Ved frd.
26/3 18oo blev det bestemt, at al
le amtsarkivernes taxationsforret
ninger skiille overgå til de nye
branddirektører. Ifølge instruks
21/6 18oo skulle de endvidere af
leveres byvis ordnede, forsynede
med hoved og binumre. Denne række,
der er ret mangelfuld, er afleve
ret fra branddirektøren på Frede
riksberg. Taxationsforretninger
er henlagt efter de i nedenfor op
førte koncept-designationer angiv
ne numre.

Nemlig:
Sokkelund herred.

1. Hoved-nr. l-3o;
Frederiksberg by

1 pk.
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2.

5.

Hoved-nr. 31» 33-58J
Hvidovre sogn .....

1 pk.

Hoved-nr. 39-49, 52;
Brønshøj og Rødovre sogne
samt Buddinge by af Glad
sakse sogn ...............

1 pk.

Anm. : Hoved-nr. 5o-51, 53-8o:
Resten af Gladsakse sogn
samt Herlev og Gentofte
sogne mangler.

4.
5.

Hoved-nr. 81-95 J
Lyngby sogn ..............

1 pk.

Hoved-nr. 97-lo3, Io5-o6,
lo8: Søllerød sogn ......

1 pk.

Anm. : Hoved-nr. 1o9-19j Resten
af Søllerød sogn mangler.

Amagerland.
6.

Hoved-nr. 12o;
.^agerland. Store Magleby
(1793-1800) ................

7-8. Hoved-nr. 121: Dragør
(St. Magleby sogn) ........
9.

Hoved-nr. 122-45:
Tårnby sogn................

1 pk.

2 pkr.
1 bd.

Smørum herred.
10.

Hoved-nr. 1-6; Glostrup.
Brøndbyøster og Brøndbyvester
sogne ...................... 1 pk.

11.

Hoved-nr, 7-16, 18-19:
Herstedøster. Herstedvester.
Vallensbæk. Ledøje og dele
af Smørum sogne ............ 1 pk.

12.

Hoved-nr. 24-29:
Ballerup og Måløv sogne .... 1 pk.

13.

Hoved-nr. 3o-38:
Kirke Værløse sogn....... . 1 pk ,

Anm.: Hoved-nr. 39-58: Sengeløse.
Høje TåstjTup. Torslunde
og Ishøj sogne mangler.
(I8oo)

Koncept-designationer over de fra
Københavns amts kontor til brand
direktøren afleverede brandtaxationsforretninger .................. .

1 pk.
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Anm.: Heri 4 hefter for henholdsvis
Sokkelund, Smørum og Ølstykke
herreder samt Amagerland.

1793-96.

1770-99.

Omvurderingsforretninger for Tårnby sogn
på Amager ................................
Assurancespecifikationer .................

1 bd.

2 pkr.

Anm,: Fortegnelser over beboere på Køben
havns amt, hvis bygninger er assure
rede, og som skal betale lo sk. for
hver loo rigsdaler taxationssum.

1776-94.

Diverse papirer vedr. brandforsikring og
udbetaling af brandhjælpspenge .........

1 pk.

GI. Frederiksborg-Kronborg amter.
1764-93.

Brandtaxationer .....................

Anm.

1 pk.

Hidrører fra såvel stiftamtet som
amtet. Samlingen er meget ufuld
stændig. Vedrører følgende sogne:
Frederiksborg, Gerlev, Græse, Her
lev, Jørlunde, Lillerød, Lynge,
Nederdråby, Slangerup, Terslev,
Uvelse og Ølsted.

1793-1800.Protokol for Frederiksborg og Kronborg amters
i brandkassen forsikrede bygninger ........... 1 bd.
Anm.: Indeholder kun oplysning om ejen
dommenes forsikringsdato og for
sikringssum. Indførslerne er fort
løbende nummererede.

1793-1800.Brandtaxationer ........................

1 pk.

Anm.; Samlingen er langt fra komplet.
Taxationerne er ordnet efter sog
ne, men forsynet med et nr., der
henviser til ovenanførte forsik
ringsprotokol .

Holbæk amt.
1783,
1794-1800.Brandtaxationsforretninger for Samsø

Anm.: øverst i pakken ligger en overleverings-designation fra 18ol, ef
ter hvilken sagerne er ordnet.

1 pk.

Tillæg til side 1^.

Hørsholm amt.
1768.

Brandforsikringsprotokol .............. ........
Anm.: Udt. af Hørsholm Amtstue,afd.K.,diverse.
Er brandforsikringsprotokol for Karlebo,
Blovstrød og Birkerød (undt. Hørsholm by)
sogne. Indeholder enkelte tilf. 1785.
Vedr. Hørsholm by, se tillæg til side 44.

1 bd.

Tillæg til ’’Brandforsikringsarkivalier for Købstæder og Land byg
ninger indtil ca. 1872”.
11. aug. 1972 / F.A.
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Sorø amt.
1795-1800,

Brandtaxationsforretninger ............... .

4 pkr.

Arm.: Findes i gruppen diverse korre
spondancesager m.v.
Nemlig;

1795-99. Taxationsforretninger vedr.
Antvorskov birk ........... 2 pkr.
Anm.; Ordnede efter hoved- og binumre
i overensstemmelse med den øverst
i første pakke anbragte designa
tion.

1795-99. Taxationer vedr.
Flakkebjerg herred ........

1 pk,

Anm.: Uden designation, Vedr. hoved
sageligt Boeslunde og Tårnborg
sogne.
1795-1800. Taxationsforretninger
for Sorø birk ............

Anm.

1 pk.

Ordnede i overensstemmelse
med en designation øverst i
pakken. Omfatter samtlige sog
ne i Alsted herred samt BrIng
strup. Sønderup og St. Mikkels
sogn.
Lolland-Falsters stiftamt.

1770-94.

Diverse brandtaxationsforretninger ........... 1 pk.

Aim.: En tilfældig og meget ufuld
stændig samling omfattende så
vel land- som købstadsbygnin
ger. Alfabetisk ordnede efter
stednavne.
1769-95.

Brandtaxationsforretninger for
Falsters birk .................

1756,
Diverse korrespondance m.v. vedr. brand1761-1815. forsikring og brandvæsen .............. .
A^. : Beregninger over brandhjælp,
udmeldelse af synsmænd, brand
visitation m.v. Vedrører såvel
land som by.

, 1 pk.

2 pkr.
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KØBENHAVNS AMT.

Københavns amts branddirektorat
oprettedes ved frd. af 26/3 18oo § 1.
Herunder hørte tillige: Københavns
forstæder 1831-57, Amagerbro dog kun
til 1841, og Amagerland I800-4I 17/2,
men de herhen hørende protokoller er
af praktiske grunde opstillede sam
men med arkiverne fra de senere op
rettede branddirektorater for henholds
vis Københavns forstæder og Amagerland.
1818-21,
1827-30.

Kopibøger over udgåede breve .................
Anm.: Indeholder bl.a. de til amtmanden
(og kancelliet) indsendte årlige
fortegnelser på forsikrede steder
i Københavns amt (pr. 31. juli,
senere 3o. sept.) samt kvartals
ekstrakter over forandringer ved
samme. Med register foran i hvert
bind.
Nemlig;

1818-21 (brev nr. 775-1774)

........

1 bd.

1827-30 (brev nr. 31o4-357o) .......

1 bd.

Københavnsforstæder.

Københavns forstæder og øvrige
udenbys grunde, der siden oprettelsen
af Landbygningernes Brandforsikring
havde hørt under Københavns magistrat
(adg. 29/2 1792 § 47)5 blev ved plakat
af 8/11 1831 underlagt Københavns amts
branddirektorat. Amagerbro med øvrige
bebyggede grunde udenfor Amagerport
blev dog allerede ved res. af 17/2 1841
sammen med Amagerland henlagt under
birkedommeren i Amager birk, der ex
officio besørgede branddirektørforret 
ningerne indtil 1861, da der udnævn
tes en særlig branddirektør for Amager.
Le øvrige forstæder udskiltes fra Kø
benhavns amts branddirektorat 1857,
da der udnævntes en ny branddirektør
for amtet, m.ens den tidligere frem
tidig fungerede for forstæderne alene.
19o3 forenedes Vesterbro og Ama
ger til eet branddirektorat, mens Nør
rebro og Østerbro kom til at udgøre et
andet.

2 bd.
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Protokollerne skulle altså for tiden
indtil 1857 egentlig opstilles under
Københavns amts branddirektorat, men
er her af praktiske grunde holdt sam
men med de yngre.
Arkivalierne for tidsrummet 18oo51 findes ikke på landsarkivet, men en
væsentlig del af taxationsforretninger
ne for tiden efter 1792 findes i stads
arkivets almindelige samling af vurde
ringsforretninger .

ca.1851-58.B_i2. Brandforsikringsprotokol ................ 1 bd.

Anm.: Protokollen, der har rygtitlen:
”Brandforsikringsprotokol for
Københavns forstæder og Amager
bro etc. B.I." og er pagineret
621-1168, synes at være indret
tet ca, 1851, men først taget i
brug sidst i 1851, og da som fort
sættelse af et nu tabt bind og
kun omfattende Vesterbro og Nør
rebro. Et tilsvarende bind med
rygtitel: ”Brandforsikringspro 
tokol for Københavns forstæder
og Amagerbro A”, har på samme
måde været ubenyttet i mange år
og har først fra ca. 1846 været
taget i brug og da som supplement
til brandforsikringsprotokollerne
for Sokkelunds herred A-C (se Sok
kelund herred). Protokollen er
indrettet med hovednumre for de
enkelte gader og binumre for de
enkelte ejendomme i gaden. Regi
stret er ikke fast.
1858-71.

B.II. Brandforsikringsprotokol for Nørrebro .. 1 bd.
Anm.: Porsikringsnumrene er fortløben
de (nr. 1-656 og derefter fortsat
i et løst vedlagt tillæg nr. 657751). I anmærkningsrubrikken hen
vises til de gamle forsikringsnum
re samt til taxationsforretninger
nes numre.

1858-71.

B.III.Brandforsikringsprotokol
for Østerbro ...........
Anm.

Porsikringsnumrene er fortløben
de (nr. 1-245). I anmærkningsru
brikken henvises til de gamle for
sikringsnumre samt til taxations
forretningernes numre.

1 bd.
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1871-76.

Brandforsikringsprotokol
for udenbys Klædebo kvarter 2.distrikt

1 bd,

Anm.: Med nye forsikringsnumre (nemlig
nr. 1-255 Nørrebro: Set.Hans,
Fælled, Ravnsborg, Blegdams roder,
1871, nr. 256-451 Østerbro 1871,
nr. 452-528 begge uden sondring
1871-76), men i anmærkningsrubrik
ken findes henvisninger til de gam
le forsikringsnumre samt til taxationsforretningernes numre.

1876ca. 19o6.

Brandforsikringsprotokoller for
udenbys Klædebo kvarters roder....... .

11 bd.

Arm.: Protokoller for Set.Hans rode
mangler. De forsikrede ejendom
me er indført i nummerorden ef
ter forsikringsnumre (begynden
de med nr. 1 i hvert bind), i
anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de ældre forsik
ringsnumre samt til taxations
forretningernes numre, og over
siderne er der (gerne med ku
lørt blyant) gjort fremvisnin
ger til de nye forsikringsnum
re i de senere, ikke afleverede
forsikringsprotokoller, forneden
til venstre findes ofte indtegnet
en beliggenhedsplan over de på
gældende bygninger.
Nemlig;

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

I Blaagaards rode 1876-19o6 ......
II Blegdams rode 1876-19o6 .......
III Fælled rode 1876-1917 ........
IV Havremarkens rode 1876-19o7 ....
V Kalkbrænderiets rode 1895-19o7 ..
VI Kirkegårds rode 1876-19o6 .....
VII Lersøens rode 1876-19o6 ......
VIII Ravnsborgs rode 1876-19o6 ....
IX Strandvejens rode 1876-19o5 ....
X Vesterbros rode 1876-95 ........
XI Vesterbros rode 1895-19o8 .....

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1851-19o7. Register til brandforsikringsprotokollerne
Anm.; Udenbys Klædebo kvarter 185119o7 samt udenbys Vestre kvar
ter 1851-58. Udarbejdet i lands
arkivet og omfatter register
ordnet efter matrikelnumre til
brandforsikringsprotokollerne
B I-IV og K I-XI.

1 bd.
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1852-71.

9 bd,

Brandtaxationsprotokoller ...........

Anm.; Taxationsforretningerne er ind
ført i kronologisk orden uden
sondring mellem de enkelte for
stæder. Løbenumrene er fortlø
bende gennem alle bindene.

Nemlig:
1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1841-55.

1852
1847
1852
1855
1857
1859
1862
1866
1869

5/1-1847 14/9, nr.1-550 .... .
21/9-1852 15/7, nr.531-855 ...
2o/7-1855 11/9, nr.856-1225 ..
11/9-1857 15/9, nr. 1226-1554
17/9-1859 8/5, nr.1555-1716 .,
15/5-1862 25/2, nr.1717-1965 .
15/3-1866 15/5, nr.1966-2257 .
19/5-1869 I0/5, nr.2258-2495 .
10/5-1871 24/11, nr.2496-2714

1
1
1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Ekstrakter for Københavns forstæder

1 bd.

Anm.: Indbundne koncepter til kvar
talsekstrakter (april kv.l841,
okt. kv.l853) over de forsik
rede ejendomme i Københavns
forstæder, hvor der er sket
forandringer.

1905.

Protokol over indtegnede ejendommes for
sikringssummer .........................
Anm.

Indeholder samtlige roder under
Vestervold, udenbys Vester og
udenbys Klædebo kvarter. Ejen
dommene er ordnede dels efter
forsikringsnumre, dels efter ma
trikelnumre .

Amager.

Amagerland hørte I800-4I under Københavns
amts branddirektorat, men førtes dog i særskil
te protokoller. Ved res. af 17/2 1841 blev det
udskilt fra amtets branddirektorat, og branddi
rektørforretningerne for Amagerland og Amager
bro, som hidtil havde hørt sammen med Københavns

forstæder, blev derefter I84I-60 besørget af
birkedommeren i Amager birk ex officio. Fra 1861
havde Amager et eget branddirektorat. Siden 19o5

1 bd.
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har det været forenet med branddirektoratet
for Vesterbro.

Protokoller, der for tiden indtil 186o
egentlig skulle opstilles ved henholdsvis

Københavns amts branddirektorat og Amager
birk, er af pratiske grunde holdt sammen og

opstillet sammen med de yngre protokoller.

1800-42.

Brandforsikringsprotokoller ...............

2 bd.

Anm.: Topografisk ordnede efter byer, der
er betegnede med hovednumre, medens
de enkelte ejendomme inden for byen
er betegnede med binumre, men efter
hånden som den til hver enkelt by
afsatte plads er blevet opbrugt, er
der transporteret til en tom side
længere henne i bindet (dog inden
for samme sogn) og sluttelig i supp
lementsbindet litr. B.

Nemlig;

A. 1800-42, nr.1-514 .....................

1 bd.

Anm.: Foran i bindet findes et alfabetisk
register over byerne samt navne på
ejere af større, med selvstændigt
hovednummer betegnede ejendomme;
bagi kvartalsrekapitulation over de
samlede taxationssummer I800-4I.
B. ca.1827-42, nr.515-99o ..............

1 bd.

Anm.: Supplement til protokol A, for så
vidt angår ejendomme, hvortil der
ikke var plads i denne.

1842-58.

Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Anm.: Indrettede til afløsning af fore
gående. Med alfabetisk personregi
ster på fornavne, ført for hver by
for sig, forrest i hvert bind.
Nemlig:

A. Store Magleby sogn (hoved-nr. 1-2) ... 1 bd.
B. Tårnby sogn (hoved-nr. 3-22)

1858ca.l87o.

........

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ................ .

3 bd.
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Arm.: Indrettede i henhold til lov af
4/3 1857 § 21. Topografisk ord
nede efter byer, med nye forsik
ringsnumre, begyndende forfra i
hvert bind. I anmærkningsrubrik
ken henvisning til de gamle for
sikringsnumre. Porrest i hvert
af bindene findes et personregi
ster på efternavne, ført for hver
by for sig. Rubrikken ”kvartalet
hvori stedet er forsikret” er of
te ikke udfyldt.

Nemlig:

A. Store Magleby sogn
(Store Magleby og Dragør)............. 1 bd.

1800-69.

B. Tårnby sogn I (Kastrup, Maglebylille,
Tømmerup, Viberup, Ullerup) .........

1 bd.

C. Tårnby sogn II (Sundby 0, Sundby V,
Tårnby) ...............................

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller ......................

4 bd.

Anm.: Vurderingsforretningerne er ind
ført i kronologisk orden, med
fortløbende løbenumre indtil 31/3
1858, derefter uden numre.
Nemlig;

1800-29, nr. 1-389 ...................... 1
1829-44, nr. 39o-847 .................... 1
(indeholder antagelig også 1828
19/11)
1844-58, nr. 848-1374 og derefter uden nr.l
1859-69, ................................. 1

1858-62,
1867-69.

bd.
bd.

bd.
bd.

Taxationsprotokoller for sognetaxationsmændene i Tårnby sogns nordre distrikt .... 3 bd.
Nemlig;

1858- 59,
1859- 62,
1867-69,

1858-62.

Ib. nr. 1-126 ................... 1 bd.
Ib. nr. 127-254 ................. 1 bd.
Ib. nr. 333-418 ................. 1 bd.

Taxationsprotokol for sognetaxationsmændene i Tårnby sogns søndre distrikt ........

I880-I903. Opmålingsprotokoller vedr. de bygnings
afgift spligtige steder på Amager...............

1 bd.

3 bd.
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: Opmåling til bygningsafgiftens
beregning af landbygninger (jvf.
frd. l/lo 18o2) var ved res. af
l/lo 18o2 og cirk. af 2"^/^ 1858
pålagt branddirektørerne indtil
afgiftens bortfald ved lov af
15/5 19o3.

Nemlig;

1880-87. Store Magleby og Tårnby sogne ... 1 bd.,
1887-19o3. Store Magleby sogn............ 1 bd.
1887-19o5. Tårnby sogn................... 1 bd.
1840-62.

Branddirektoratets kopibog ......................

1 bd,

Sokkelund herred.
1800-45.

Brandforsikringsprotokoller ............. .......

2 bd.

Åim.: Topografisk ordnede efter byer,
således at disse er betegnede
med et hovednummer, der dog of
te kun er anført ved nogle, ger
ne de første af ejendommene i
byen, og de enkelte forsikrede
ejendomme i vedkommende by med
binummer. Hvor de til den en
kelte by afsatte blade er ble
vet fuldskrevne, er indførsler
ne fortsat på tomme blade læn
gere fremme i bindet og endelig
i supplementsbindet litr. C.
Pagineringen er fortløbende fra
bind til bind. Litr. A. indehol
dende hoved-nr. 1-59, 11: Frede
riksberg, Hvidovre, Brønshøj,
Rødovre, Gladsakse og begyndel
sen af Herlev sogn mangler, med
undtagelse af bindets 2 sidste
blade, der er indlagt løst i det
følgende bind litr. B.
Det særlige registerbind mangler.

Nemlig:
B. Hoved-nr. 59,12-119: Herlev, Gentofte,
Lyngby og Søllerød sogne ..............

1 bd.

C. Supplement til litr. A. og B...........1 bd.

Anm.: Indrettet ca. 18o7.

1845-58.

Brandforsikringsprotokoller .....................

4 bd.
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: Indrettede som foregående og
til afløsning af disse. Med
alfabetisk stedregister i hvert
bind over byerne samt ejendom
me med særligt navn.
Nemlig:

A. Hoved-nr. 1-45« Frederiksberg, Hvid
ovre og Brønshøj sogne ....... ........

1 bd.

B. Hoved-nr. 44-77: Brønshøj fortsat,
Rødovre, Gladsakse, Herlev og
Gentofte sogne ........................

1 bd.

C. Hoved-nr. 78-119: Gentofte fortsat,
Lyngby og Søllerød sogne ..............

1 bd.

D. Supplement til protokollerne A-C .....

1 bd.

^im.: Ifølge rygtitlen oprindelig ind
rettet til brandforsikringspro 
tokol for Københavns forstæder
og Amagerbro, men ikke benyttet
som sådan.
1858ca. 72.

Brandforsikringsprotokoller
(Amager undtagen) ...............................

Arm.: Topografisk ordnede efter byer,
men den gamle ordning med hovedog binumre er opgivet, de nye
forsikringsnumre er fortløbende
for hele sognet og stemmer altså
ikke med de gamle. Ejendommenes
matrikelnumre er sædvanligvis an
givet, og der er henvisninger til
brandtaxationsprotokollerne for
vurderingsforretninger før 1858;
for de seneres vedkommende angi
ves kun det kvartal, i hvilket
forretningen har fundet sted.
Bag i hvert bind er en fortegnel
se over forsikrede damp- og fa
briksmaskiner .

Nemlig:
A. 1. Frederiksberg sogn (1858- ca.72),
forsikrings-nr. 1-576 ........ .

1 bd.

A. 2. Frederiksberg sogn (1867- ca. 72),
forsikrings-nr. 577-811 ............ 1 bd.
A. 5. Frederiksberg sogn (1872),
forsikrings-nr. 812-95o ............ 1 bd.

B. 1. Gentofte sogn (1858- ca.72),
forsikrings-nr. l-76o ..............

1 bd.

11 bd.
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B, 2. Gentofte sogn (1869- ca.72),
forsikrings-nr. 76l-8o8 ........... 1 bd.
C. 1. Lyngby sogn (1858- ca.72),
forsikrings-nr. 1-646 ............

1 bd.

C. 2. Lyngby sogn (supplement til C. 1),
forsikrings-nr. 13o,265-268 ......

1 bd.

D. Søllerød sogn (1858- ca.72),
forsikrings-nr. .JL-428 ...................

1 bd.

E. 1858- ca.72 ........................... 1 bd.
Anm.; Eor følgende sogne;

Brønshøj, forsikrings-nr. 1-562
Gladsakse, forsikrings-nr. 1-541
Herlev, forsikrings-nr. l-19o

E. 1858- ca.72 ...........................

1 bd.

Anm.; Por følgende sogne;
Hvidovre, forsikrings-nr. 1-571
Rødovre, forsikrings-nr. 1-118

G. 1. Brønshøj sogn (1867- ca.72)
forsikrings-nr. 1-454 ............. 1 bd.

1872ca. 19o7.

G. 2. Brandforsikringsprotokol
for Brønshøj sogn................... • ••• 1 bd,
Anm.; Indeholder forsikringsnumrene
115-655, (byerne Vanløse, Utterslev,
Husum og Emdrup)
Brønshøj by foreligger ikke.

ca. 188o19oo.

Brandforsikringsprotokoller for
Gentofte sogn ..................................

2 bd.

A^.; Heri enkelte tilføjelser indtil 1919.

Nemlig;

Ordrup ...................................

1 bd.

Gentofte og Hellerup ....................

1 bd.

1858-19o7. Register til brandforsikringsprotokollerne • • • « 1 bd,

Anm.: Por Sokkelund herred 1858-72 samt
for Brønshøj sogn 1872-19o7. Regi
stret er udarbejdet i landsarkivet
og omfatter register ordnet efter
matrikelnumre til følgende forsik
ringsprotokoller :

A I-III, B I-II, C I II, D. E. P. G. I-II.
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1800-58.

15 bd.

Brandtaxat ions prot okoller

Anm.

Vurderingsforretningerne til
brandforsikring eller i anled
ning af brandskade er indført
i kronologisk orden, med løbe
numre fortløbende gennem alle
bindene.

Nemlig;

1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
15.

18oo -09,
18o9 -19,
1819-50,
1850 -59,
1859 -42,
1842 -46,
1846 -49,
1849 -52,
1852 54,
1854 -55,
1855 -56,
1857
1857 -58,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1-595 ..................
594-697 ................
698-lo74 ................
1075-1691 ..........
1692-2177 ..............
2178-2526 ..............
2527-2870 ..............
2871-5195 ..............
5196-5485 ..............

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5741-5990
5991-4149
4150-4288 ..............

1 bd.
1 bd.
1 bd.

5«
186e-95.

Brandtaxationsprotokoller .....................
Anm.: Ført af branddirektøren med
2 amtstaxationsmænd. Vurde
ringsforretningerne er ind
ført i kronologisk orden,
nemlig et hoved-nummer for
hver taxationsdag, medens de
den dag takserede ejendomme
er betegnede med bi-numre,
løbenumrene begynder forfra
i hvert bind. I marginen hen
visninger til forsikringspro
tokollen.

Protokollerne 1874-76 og 1885-87 mangler.

Nemlig;
1858-60
1860-65
1865-66
1866-68
1868-70
1870-75
1875-74
1876-77
1877-80
1880-85

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1887-90 ....
1890-95 ....
1892-95 ....
1892-95 ....
1895-95 ....
1895 ......
1900-0I ....
19o2-o5 ....
1905-04 ....

....
....
....
....
....
....
....
....
....

1
1
1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

19 bd.
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18oo-6o.

Brandvisitationsprotokol ..............

1 bd.

: Indeholder visitation af h-randredskaber, samt fra 1857 brandstedsundersøgelses- og brandskadetaxationsforretninger.

Ikke ført 1854-56.
ca.l875.

Assurancefortegnelse for Gentofte sogn
Anm.: Ordnet efter
(1-1592) med
kel-nr,, den
bygningernes
sikringssum.

1859-53.

1 bd.

forsikringsnumre
angivelse af matriforsikredes navn,
anvendelse og for

Ekstrakter .....................................

1 bd.

Anm.: Er indbundne koncepter til kvar
talsekstrakter over forandringer
ne ved de forsikrede steder i Sok
kelunds herred, (jvf. pi. 1828
15/4 § 2 og pi. 1839 27/11 § 5).

1858,

Beregning over brandkontingentet af Sokke
lund herred for halvåret l/4-3o/9 1858 til
justitsministeriet ........................

1 bd,

Anm.: De forsikrede ejendomme er opført
efter klasser, afdeling og risiko.

1858-69.

Policejournaler ................................. 2 bd.

Anm.: Ports, kronologisk efter datoen
for policens indsendelse, med an
givelse af den nye tarifering ef
ter lov 1857 4/3 § 5.
Nemlig:

A. 1858-63 ...............................

1 bd.

B. 1864-69 ...............................

1 bd.

Smørum herred.
18ooca. 184o.

Brandforsikringsprotokoller ...........

Anm.: Hovednumrene betegner de enkelte
byer, binumrene de enkelte takse
rede ejendomme indenfor byen.

2 bd.
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Protokol B. side 569-1136, inde
holdende en del af Ballerup, Må
løv, Kirke Værløse, Sengeløse,
Høje Tåstrup, Torslundemagle og
Ishøj sogne, mangler.
Vedr. Torslundemagle sogn før
1844: Se også Tune herred, Ros
kilde amt.

Nemlig;

A. Herstedøster, Herstedvester, Vallensbæk,
Ledøje, Smørum samt en del af Ballerup..! bd.
Anm.: Foreligger kun i brudstykker, idet
kun side 251-27o og 299-568 er be
varet .

C. Side 1137-1712, supplement til proto
kol A. og B............................. 1 bd.

Anm.: Indrettet ca. 1822.

ca.l8441858.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd,

Anm.: Indrettede ligesom foregående
2 bind. Med alfabetisk stedre
gister i hvert bind over byer
ne samt ejendomme med særligt
navn.

Nemlig;

A. Hovednummer 1-15: Glostrup, Brøndby
øster, Brøndbyvester, Herstedvester
og Vallensbæk sogne ................... 1 bd.
B. Hovednummer 16-31: Ledøje, Smørum,
Ballerup, Måløv og Kirke Værløse sogne..1 bd.
C. Hovedn-ummer 32-59: Kirke Værløse forts.,
Sengeløse, Høje Tåstrup, Torslundemagle
og Ishøj sogne ........................ 1 bd.
1858-ca.72.Brandforsikringsprotokoller......... .

Anm.: Topografisk ordnede efter byer,
men den tidligere ordning med
hoved- og binumre er afløst af
en fortløbende nummerering af
alle ejendommene i sognet. De
nye forsikringsnumre stemmer
altså ikke med de gamle. Ejen
dommenes matrikelnumre er sæd
vanligvis angivet, og der er
henvisninger til brandtaxations
protokollerne , for vurderinger

5 bd.
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foretaget før 1858 til løbenumre
ne i protokollen, for de seneres
vedkommende angives kun det kvar
tal, 1/4, 2/4, 5/4, 4/4, i hvil
ket taxationen har fundet sted.
Bag i hvert bind findes en for
tegnelse over forsikrede damp
og fabriksmaskiner.
Nemlig;

A. Brøndbyvester, Brøndbyøster og Vallensbæk sogne ..............................
B,

1 bd.

Glostrup, Herstedvester og Herstedøster
sogne .................................. 1 bd.

C. Høje Tåstrup, Ishøj og Torslunde sogne . 1 bd.
D. Ballerup, Kirke Værløse og Måløv sogne. 1 bd.
E, ledøje, Sengeløse og Smøjrum sogne .... 1 bd.

1800-58.

Brandtaxationsprotokoller ..............

6 bd.

Anm.: Vurderingsforretningerne er ind
ført i kronologisk orden, med lø
benumre fortløbende gennem alle
bindene.
Nemlig;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1858-75.

1800-26,
1826-41,
1841-47,
1847-52,
1852-56,
1856-58,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

l-4o7 ............
4o8-87o ..........
871-1268 ........
1269-1581 .......
1582-1822 .......
1823-1976 .......

....... 1
....... 1
....... 1
....... 1
....... 1
....... 1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

2 bd.

Brandtaxationsprotokoller ....... .
Anm.; Vurderingsforretningerne, der er
foretaget af branddirektøren med
2 sognetaxationsmænd, er indført
i kronologisk orden. Løbenumrene
(nemlig et hovednummer for hver
taxationsdag, medens de den dag
takserede ejendomme er betegnede
med binumre) begynder forfra i
hvert bind. I marginen er gjort
henvisning til forsikringsproto
kollen.

Nemlig;
A. 1858-67 .............................

1 bd.

B. 1868-75 .............................

1 bd.
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ROSKILDE AMT.

Roskilde amts branddirektorat, som var oprettet i hen
hold til frd. af 26/5 18oo, blev i henhold til kgl* res. af

17/12 fra 1/2 1854 delt i to distrikter, der foreløbig skul
le bestyres ved konstituerede branddirektører (jvf. Roskilde

amts alm. journal nr. 724/1853). Vestre distrikt omfattede
herefter Sømme og Voldborg herreder, og Østre distrikt Ram
sø og Tune herreder. Frue sogn synes dog henlagt fra Sømme

til Tune herred, og Rorup sogn fra Ramsø til Sømme herred.
Ved justitsministeriets skriv, af 2/6 1865 blev Østre

distrikt igen opløst fra l/lo 1865, således at
1. Sognene: Køge landsogn, Ølsemagle, Højelse, Ejby, Dalby,

Jersie, Kirke Skensved, Havdrup, Solrød og Karl
strup blev sammenlagt med Bjæverskov herred af

Præstø amt til et branddirektorat i Køge og
2. Sognene: Gadstrup, Syv, Ørsted, Dåstrup, Rorup, Kimmer-

slev, Karlslunde, Greve, Kildebrønde, Snoldelev,

Tune, Reerslev, Vindinge og Frue blev sammenlagt
med Roskilde Vestre distrikt til et branddirek

torat i Roskilde.

Ved arkivaliernes opstilling er dog af praktiske grun

de intet hensyn taget til disse embedsomlægninger, men pro
tokollerne er opstillet herredsvis. Den eneste undtagelse er
arkivalierne vedrørende bygningsafgift, der har måttet opstil

les samlede til sidst.
Tune herred.
Vedr. Kirke Skensved sogn se også Ramsø herred.

I800ca.l856.

Brandforsikringsprotokoller.... ....
: Hvert bind indeholder samtlige
herredets sogne med undtagelse
af Kirke Skensved. Under Tune
herred er til gengæld medtaget
Torslundemagle sogn af Smørum
herred.

5 bd,

- 30 -

Nemlig;
A. 18oo- ca.l827 ........................

1 bd.

Aim.; Heri alfabetisk stedregister,
der til dels også omfatter den
følgende protokol B. Bag i bin
det rekapitulation for årene
I800-07 og 1819-26.
B. ca. 1818-27 ............................ 1 bd.

Ænm.: Supplement til protokol A. Kun
meget få indførsler.

C. 1828- ca.l856 ........................

1 bd.

Aim. : Bag i bindet rekapitulation
1828-39.
ca.1856-58.Brandforsikringsprotokoller .................... 3 bd.

Anm.; Indeholder alle herredets sogne
med undtagelse af Kirke Skensved.
Desuden er fra Smørum herred med
taget Torslunde sogn og fra Søm
me herred Vor Frue sogn. Har op
rindeligt udgjort 4 bind med hver
sin indholdsfortegnelse:

A. Karlslunde, Carlstrup, Greve
og Havdrup sogne.
B. Jersie, Kildebrønde og Reerslev
sogne.
C. Snoldelev, Solrød og Tune sogne.
L. Torslunde, Vindinge og Frue sogne.
De 3 første bind er, formentlig
ved embedsomlægningen i 1865, ble
vet opløst, og de enkelte dele
samlet i en anden orden i neden
nævnte bind A. og B. til brug
for branddirektoraterne i hhv.
Roskilde og Køge. Ejendommenes
matrikelnumre og nye forsikringsnumre er tilføjet med hhv. blæk
og blå blyant.

Nemliis::
A. Karlslunde, Greve, Kildebrønde, Reer
slev, Snoldelev og Tune sogne ....... 1 bd.
B. Karlstrup, Havdrup, Jersie og Solrød
sogne .................................

1 bd.

C. Torslunde, Vindinge og Frue sogne .... 1 bd.
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1858ca.l878.

Brandforsikringsprotokoller ....................

2 bd.

Anm.: Indeholder alle herredets sogne,
med undtagelse af Kirke Skensved,
samt Torslunde sogn af Smørum her
red, og Frue sogn af Sømme herred.
Sognene har oprindelig været ind
bundet i alfabetisk orden i 2 bind:
A. Karlslunde og Jersie. B. Kilde
brønde og Vindinge, med alfabetisk
stedregister i hvert bind, men dis
se er formentlig ved embedsomlæg
ningen i 1865, blevet opløst og de
enkelte dele samlet i en anden or
den i nedenanførte 2 bind: Et for
herredets nordlige, et for dets
sydlige del, til brug for brand
direktørerne i Roskilde og Køge,
og derefter fortsat af disse til
henholdsvis ca. 187o og ca. 1878.

Nemlig:
A. 1858- ca.l87o. Karlslunde, Frue, Greve,
Kildebrønde, Reerslev, Snoldelev, Tors
lunde, Tune og Vindinge sogne ....... 1 bd.
B. 1858- ca.l878. Karlstrup, Havdrup,
Jersie og Solrød sogne ............... 1 bd.

1854-55.

Udskrift af Sømme herreds brandforsikrings
protokol vedr. Frue sogn.....................

1 hft.

Anm.: Udskriften, der er attesteret 15/4
1854, er formentlig taget i anled
ning af, at Frue sogn ved Roskilde
amts branddirektorats deling i l/2
1854, henlagdes til branddirektoratet i Havdrup, og er derefter
fortsat ved dette indtil indrettel
sen af nævnte protokol B.

1800-69.

Brandtaxationsprotokoller .....................

Anm.: Angår fra l/lo 1865 den til brand
direktøren i Roskilde henlagte nord
lige del af Ramsø og Tune herreder.

Nemlig:

1. 1800-48, nr. l-3o2 ......

1 bd.

2. 1848-61, nr. 3o3-532 .................. 1 bd.

3. 1861-69, nr. l-2ol .................... 1 bd.

3 bd,
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1869-75.

Brandtaxationsprotokol for den nordlige del

af Tune herred, se under Ramsø herred.

1865-74,
1886.

Brandtaxationsprotokol for den sydlige del

af Tune herred, se brandtaxationsprotokol

for Ramsø herred C. 1858-65.

Ramsø herred.
Vedr. Rorup sogn se Sømme herred.

18ooca.l856.

Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd,

Anm.: Hvert bind indeholder alle her
redets sogne samt Kirke Skens
ved sogn af Tune herred. Ejen
dommenes matrikelnummer samt evt.
godsejer er sædvanligvis tilføjet.
Alfabetisk stedregister foran i
hvert bind.

Nemlig;
A. 1800-28 ...............................

1 bd.

Anm.: Bagi bindet rekapitulation 18oo-o7
og 1818-27.
B. 1828- ca.l856 ........................

1 bd.

Anm.: Bagi bindet rekapitulation 1828-59.

ca.1856-58.Brandforsikringsprotokoller ...................
Anm.: Indeholder (med undtagelse af Rorup)
alle herredets sogne samt Kirke Skens
ved af Tune herred. Har oprindeligt
udgjort 4 bind nemlig:
A. Borup, Dåstrup og Dalby. B. Ejby
og Gadstrup. C. Højelse, Kimmerslev
og Kirke Skensved. D. Kirke-Syv, Kø
ge landsogn, ølsemagle og Ørsted.
Formentlig ved embedsomlægningen
1865 er disse fire bind blevet opløst,
og de enkelte dele samlet i en anden
orden i nedenanførte 2 bind, til brug
for branddirektoraterne i hhv. Roskil
de og Køge.

2 bd.

- 33 -

Nemlig;

A. Borup, Dåstrup, Gadstrup, Kimmerslev,
Kirke-Syv og Ørsted sogne ............ l bd.
B. Dalby, Ejby, Højelse, Kirke Skensved,
Køge landsogn og Ølsemagle sogne ....

1858ca. 1878,

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ....... ............

2 bd.

Anm.: Indeholder med undtagelse af Rorup
alle herredets sogne samt Kirke
Skensved af Tune herred. Sognene
har oprindeligt været indbundet i
alfabetisk orden i 2 bind:
A. Borup-Gadstrup, B. Højelse-Ørsted. Formentlig ved embedsomlæg
ningen 1865 er disse 2 bind blevet
opløst, og samlet igen i en anden
orden for hhv. herredets nordlige
og sydlige del og derefter fortsat
i disse til hhv. 187o og 1878.

Nemlig:

A. 1858-70. Borup, Dåstrup, Gadstrup,
Kimmerslev, Kirke-Syv og Ørsted
sogne .................................

1 hd.

Anm.: Heri stedregister til begge de op
rindelige bind.

B. 1858-78. Dalby, Ejby, Højelse, Kirke
Skensved, Køge landsogn og Ølsemagle
sogne .................................
1842-65.

1 bd.

3 bd,

Brandtaxationsprotokoller .............
Anm.: 1800-42, nr. 1-251, mangler. Pra
juni 1858 henvises ved de enkel
te forretninger til nummer og fo
lio i forsikringsprotokollen.

Nemlig:
2. 1842-58, nr. 252-488 ...............

1 bd.

3. 1858-65, nr. 1-94 ...................

1 bd.

Anm.; Protokollen er derefter fortsat
brandtaxationsprotokol for den
til branddirektoratet i Køge hen
lagte sydlige del af Ramsø og
Tune herreder 1865-74 og 1886,
nr. 95-151 og fra 187o uden num
re .
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1865-69.

Brandtaxationsprotokol for den sydlige del

af Ramsø herred, se under Tune herred.

1869-75.

Brandtaxationsprotokol for Ramsø og Tune
herreders nordlige del................. .
Omfatter tidsrummet 15/9 1869Anm.
19/11 1875, og indeholder nr.
1-159. Fra l/lo 1872 angår pro
tokollen tillige Sømme og Volborg herreder.

1865-74,
1886.

1 bd,

Brandtaxationsprotokol for den sydlige del

Af Ramsø og Tune herreder, se brandtaxati
onsprotokol nr. 5 for Ramsø herred 1858-65.

1800-72.

Brandvisitationsprotokol ...................... . 1 bd.
Anm.: Med alfabetisk stedregister
foran i bindet. Omfatter fra
1/4 1872 tillige Bjæverskov
herred.

Sømme herred.

Vor Frue sogn efter 1854, se Tune herred,
18ooca.l827.

Brandforsikringsprotokoller ...................
Anm.: Indeholder alle herredets sogne.
Efterhånden som den til de enkel
te sogne afsatte plads i protokol
A. er blevet fuldskrevet, er til
førslerne transporteret til en le
dig plads længere henne i samme
bind og sluttelig i det i ca.l815
indrettede supplementsbind B.

Nemlig;

A. 18oo- ca.l827 ......................... 1 bd.
^im.: Med alfabetisk stedregister til
A. og B. Bagi rekapitulation
18oo-o7.

B. ca.l815- ca.l827 ................... .
Anm.; Med alfabetisk stedregister til
B. Bagi rekapitulation 1818-26.

1 bd.

2 bd,
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ca.l828ca.l855.

Brandforsikringsprotokol ......................

1 bd,

Anm,: Indeholder alle herredets sogne.
Foran i bindet alfabetisk sted
register, bagi rekapitulation
1828-59.

ca.1854-58.Brandforsikringsprotokoller ..................

5 bd.

.^im.: Indeholder, med undtagelse af
Frue sogn, alle herredets sogne,
samt Ro3?up sogn af Ramsø herred.
Ejendommenes matrikelnumre er
tilføjet med sort, de nye forsik
ringsnumre med rødt blæk. Ind
holdsfortegnelse foran i hvert
bind.

Nemlig;
A. Ågerup, Domkirkens, Fløng og Gundsømagle sogne .......................

1 bd.

B. Glim, Herslev og Himmelev sogne ....

1 bd.

C. Hvedstrup, Jyllinge og Kornerup
sogne ................................

1 bd.

D. Kirkerup og Skt.Jørgensbjerg sogne .. 1 bd.
E. Skt.Ibs, Svogerslev og Roimp sogne .. 1 bd.

1858ca.l872.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd.

Anm.: Indeholder, med undtagelse af
Frue sogn, samtlige herredets
sogne, samt Rorup sogn af Ram
sø herred. I anmærkningsrubrik 
ken henvises til de gamle for
sikr ingsnumre, samt datoerne
for sogne eller amtstaxations
forretningerne efter 1858. Med
stedregister bagi hvert bind.

Nemlig:
A. Ågerup, Domkirkens, Gundsømagle,
Glim og Herslev sogne ...............

1 bd.

B. Himmelev, Hvedstrup, Jyllinge,
Kornerup og Kirkerup sogne .......... 1 bd.
C. Rorup, Skt.Ib, Svogerslev og Skt.
Jørgensbjerg sogne
.................

1800-72.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

5 bd.
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Anm.; 1872-75, se brandtaxationsproto 
kol for den nordlige del af Ram
sø og Tnne herreder 1869-73, lin
der Ramsø herred.
Nemlig;

1800-33, nr. 1-250 ..

1 bd.

1833-56, nr. 251-656

1 bd.

1856-72, nr. 1-270 ..

1 bd.

Voldborg herred,

1800-28.

1 bd.

Brandforsikringsprotokol
Anm.; Indeholder alle herredets sogne.
Foran i protokollen findes alfa
betisk stedregister, bagi rekapi
tulation 18oo-o7, 1818-26.

1828ca.l853

1 bd.

Brandforsikringsprotokol ............
Anm.: Indeholder herredets samtlige
sogne. Foran i protokollen fin
des alfabetisk stedregister,
bagi rekapitulation 1828-39.

ca. 1854-58.Brandforsikringsprotokoller

.... ...........

5 hd.

Anm.: Indeholder herredets samtlige
sogne. Ejendommenes matrikel
numre er tilføjet med sort,
det nye forsikringsnummer med
rødt blæk. Indholdsfortegnel
se foran i hvert bind.
Nemlig;
A. Allerslev, Osted, Gevninge og Gers
høj sogne ..............................

1 bd.

B. Kidserup, Kirke Hvalsø og Kirke Hyl
linge sogne ............................ 1 bd.
C. Kirke Såby og Lundby sogne ............ 1 bd.
D. Rye og Sonnerup sogne ..................

1 bd.

E. Sæby og Særløse sogne ..................

1 bd.

1858-ca.72.Brandforsikringsprotokoller ...................
Aim.; Indeholder herredets samtlige
sogne. I anmærknings3?ubrikken

3 bd.
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henvises til de gamle forsikringsnumre, samt datoerne for sogne
eller amtstaxationsforretningerne
efter 1858. Stedregister bagi hvert
bind.
Nemlig:

A. Allerslev, Gevninge, Gershøj, Kisserup,
Kirke Hvalsø og Kirke Hyllinge sogne.. 1 bd.

B. Kirke Såby, Lyndby og Osted sogne .... 1 bd.
C. Rye, Sonnerup, Sæby og Særløse sogne.. 1 bd.

1800-75-

Brandtaxationsprotokoller ................. .....5 bd,

Anm.: 1872-75, se brandtaxationsprotokol
for den nordlige del af Ramsø og
Tune herreder 1869-75 under Ramsø
herred.
Nemlig:

..
1800-57, nr. 1-196 ......................

1 bd.

1856-56, nr. 197-482 ....................

1 bd.

1856-72, nr. 1-172 ......................
..

1 bd.

Roskilde.
(Por Sømme og Voldborg herreder)
1856-72.

Bygningsafgifts- og opmålingsprotokol for

Sømme og Voldborg herreder ....................

1 bd.

1872-19o5. Opmålingsregistre for bygningsafgiften .......

2 bd.

Anm.: Angår hele branddirektoratsdistrik
tet, ført i skematisk form.
Nemlig:

B. 1872-88 ...............................

1 bd.

C. 1888-1905 .............................

1 bd.

1865-ca.98.Kontoprotokol for bygningsafgiften ............ 1 bd.
Anm.: Angår hele distriktet, skematisk
ført, ordnet topografisk. I an
mærkningsrubrikken henvises til
numrene i opmålingsprotokoller
ne 1856- ca.l888.
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1875-19o5. Bygningsafgiftssager ..................... . .....
An>.: Et læg for hvert år.

Nemlig:

1875-85 ...................................

1 pk,

1886-93 .....

1 pk.

1894-19o3 ........................

1 pk.

5 pkr.
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FREBERIKSBORG AMT.

Frederiksborg amts branddirektorat, der var oprettet
1/7 I800 i h.t.frd. af 26/3 I800, blev i h.t. kgl. res. af
17/12 1851 og ved justitsministeriets skr. af 6/8 1857 til
amtet fra september s.å. delt i 4 branddirektoratsdistrik
ter;

1. Nordre distrikt i Hillerød for Holbo herred med Fre-

deriksværks gods.
2. Søndre distrikt i Hillerød for Ølstykke, Lynge-Frederiksborg og Strø herreder.

3. Østre distrikt i Hillerød (fra 1861 i Fredensborg)
for Lynge-Kronborg herred.

4. Vestre distrikt i Frederikssund for Horns herred og
Jægerspris gods.
Fra 1868 har nordre og søndre distrikt igen været for
enede. I I880 henlagdes fra dette branddirektorat til Frede

rikssund (Vestre distrikt) sognene: Græse, Oppe Sundby, Si-

gerslewester af Lynge-Frederiksborg herred og Snodstrup,
Stenløse, Veksø og Ølstykke af Ølstykke herred.

Af praktiske hensyn er protokollerne yngre end 1857 ikke
udskilt, men opstillet i tilslutning til de ældre rækker.

I800-I8.

Kvartalsekstrakter ....................... .

2 bd,

Am.: Ekstrakter over forandringer ved
de i hele amtet forsikrede steder.
Med alfabetiske registre.

Nemlig:
I800-I7 ..................................

1 bd.

Anm.: Foran i bindet enkelte kopier af
udgåede breve 1818.

1818 .....................................

1 bd.

; Heri enkelte kopier af udgåede
breve 1818.

1818-53.

Ekstraktprotokol ..............................

1 bd,
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Anm.: Journal over indkomne skrivelser.
Pra 1852 er skrivelserne indført
in extenso. Alfabetisk register
foran i bindet.
1855-58.

Opmålingsprotokol for bygningsafgift.

Anm.: Se lynge-Kronborg herred.

Holbo herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ..................

5 bd.

Anm,: Alfabetisk stedregister fælles
for A-C. findes forrest i pro
tokol A. Hvor den til en by af
satte plads er opbrugt, er til
førslerne transporteret til en
ledig side andensteds i samme
bind eller i et af de andre
bind.

Nemlig:
A. Side 1-568, nr. 1-51: Helsinge, Esbønde3?up. Søborg og Vejby sogne ........ 1 bd.

B. Side 569-1140, nr. 52-85: Græsted, Ram
løse, Blidstrup og Mårum sogne ...... 1 bd.
C. Side 1141-1712, nr. 86-lo2: Annisse,
Tibirke, Valby og Nøddebo sogne .....

1857-72.

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ..................

4 bd.

Anm.: Porsikringsnumrene begynder for
fra for hvert sogn. I anmærknings
rubrikken henvises til de gamle
forsikringsnumre samt til nr. og
dato for amts- eller sognetaxationsforretningerne. Med stedregi
ster foran i hvert bind.
Nemlig:

A. Annisse, Blidstrup og Esbønderup sogne 1

bd.

B. Græsted, Helsinge og Mårum sogne .....

1 bd.

C. Nøddebo, Ramløse og Søborg sogne .....

1 bd.

D. Tibirke, Valby og Vejby sogne ......... 1 bd.
1800-71.

Brandtaxationsprotokoller ....................

6 bd.
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Nemlig:

I800-I7, nr. 1-166 ....
1818-39, nr. 167-502 ..

1839-50, nr. 502-781 ..

1850-56, nr. 782-916 ..
1856-69, nr. 917-1111 .
1869-71, nr. 1112-1163

Ølstykke herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Nemlig:

A. Brandforsikringsprotokol for Ølstyk
ke herred i Frederiksborg amt ....... 1 bd.
Anm.: Omfatter sognene Stenløse, Veksø,
Søsum, Ølstykke og Snostrup.
Alfabetisk stedregister foran i
bindet.

B. Brandforsikringsprotokol for Ølstyk
ke herred i Københavns amt ........... 1 bd.
Anm.: Omfatter sognene Farum, Slagslun
de og Ganløse. Alfabetisk stedre
gister med angivelse af ejernavne
foran i bindet.

1857-73.

Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Nemlig;

I800-72.

A. Side 1-456, Farum, Ganløse og Slags
lunde ............................ .

1 bd.

B. Side 457-I0I2, Snostrup, Stenløse,
Veksø og Ølstykke ....................

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

Anm.; Sognene Farum, Slagslunde og Gan
løse overgik l.juli I800 fra Køben
havns amt til Frederiksborg amt.
Nemlig:

I800-II, Ølstykke herred i Frederiksborg
amt .............................
Anm.: Indeholder numrene 1-8. Ikke fuld
skrevet .

1 bd.

4 bd.
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18o2-l6, Ølstykke herred Københavns amt.. 1 bd.
Anm.: Indeholder numrene l-5o. Ikke fuldskrevet.
1818-50, nr. 51-3ol, 2 .................. 1 bd.
1850-72, nr. 3-554 ......................

1 bd.

: Por perioden efter 1858 kun meget
få indførsler, idet branddirektø
ren kun i ringe udstrækning har
indført sognetaxationsmændenes
forretninger i sin protokol.

Lynge-Frederiksborg herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

3 bd,

Anm.: Med alfabetisk stedregister fælles
for A-C forrest i protokol A.
Nemlig;
A. Side l-56o, nr. 1-17: Slangerup, Uvel
se og Herlev sogne ................... 1 bd.

B. Side 561-1139, nr. 18-34: Lynge, Uggeløse, Hjørlunde og Græse sogne ...... 1 bd.

C. Side 1141-1712, nr. 35-41: Sigerslev.
Ude Sundby, Oppe Sundby og Lillerød
sogne .................................
1857-73.

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ...................
Anm.; I anmærkningsrubrikken henvises
til det gamle forsikringsnummer,
samt til amts- eller sognetaxationsforretningernes nummer og dato.
Nemlig:

A. Side 1-122, 195-6o6; Frederiksborg slots
sogn, Herlev og Hjørlunde sogne ..... 1 bd.

B. Side 6o7-798, 9o3-lo98, 12o5-1514:
lillerød, Lynge, Slangerup, Uggeløse
og Uvelse sogne ......................

1 bd.

C. Side Io99-12o2, 799-9o2, 123-194:
Ude Sundby, Oppe Sundby, Sigerslev
og Græse sogne .......................

1 bd.

18o9-ca.22.Brandforsikringsprotokol for Slangerup by,

se Slangerup rådstuearkiv brandforsikrings

protokol 18oo- ca.l822.

3 bd,
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1800-74.

Brandtaxationsprotokoller .....................

5 bd,

Nemlig:
1 bd.

I800-I7,

nr. 1-150 .......................

1818-41,

nr. 151-444 ..................... 1 bd.

1841-53,

nr. 444-731 .....................

1 bd.

1853-68,

nr. 732-95o .....................

1 bd.

1868-74,

nr. 951-lol3 ....................

1 bd.

: Pra 1872 uden numre.

Strø herred.
1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd,

Anm,: Alfabetisk stedregister fælles
for A-C, findes forrest i proto
kol A.

Nemlig;

A. Side 1-568, nr. 1-11: Skævinge, Gørløse, Strø og Lyngby sogne ...........1 bd.

1857-73.

B. Side 569-1140, nr. 12-6o: Ølsted,
Tjæreby, Alsøndemip, Kregme, Torup,
Melby og Vinderød sogne ..............

1 bd.

C. Side 1141-1375, supplement til A og B

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ...................

3 bd,

Anm.: I anmærkningsrubrikken henvises
ved hver ejendom til det gamle
forsikringsnummer samt til amts
eller sognetaxat ionsforretningens
nummer og dato.
Nemlig:

I800-72.

A. Side l-5o6, Alsønderup, Gørløse og
Lille-Lyngby sogne ...................

1 bd.

B. Side 5o7-lo66, Skævinge, Strø, Tjære
by og Ølsted sogne ...................

1 bd.

C. Side 1-346, Kregme, Melby, Torup og
Vinderød sogne .......................

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

Nemlig:
I800-I7, nr. 1-138 ......................

1 bd.

1818-40, nr. 139-381 ....................

1 bd.

4 bd.
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1854-71.

1840-54, nr. 582-658 .....................

1 bd.

1854-72, nr. 659-794 .....................

1 bd.

Brandtaxationsprotokol for Prederiksværks
gods ............................................ 1 bd,

Anm.: På første side er noteret: Nær
værende protokol er taget i brug
16. februar 1854, og da de tid
ligere forretninger er indførte
i Strø herreds protokoller, be
tegnes denne protokol som litra
B. Indeholder hovednumrene 1-86:
G-erlev og Dråby sogne. For peri
oden 18oo- ca.l86o, se i øvrigt
Horns herred.

Lynge-Kronborg herred.

1800-58.

Brandforsikringsprotokoller ...................

4 bd,

.^im.: Med henvisninger til numrene i
brandtaxationsprotokollerne. De
med rødt blæk tilføjede numre
henviser til de nye forsikrings
numre i det følgende sæt brand
forsikringsprotokoller. Porrest
i A findes et alfabetisk register
over byers og steders navne til
A-C.

Nemlig:
A. Side 1-564, nr. 1-54: Tikøb sogn .....

1 bd.

B. Side 565-1140, nr. 55-lo6: Asminde
rød, Grønholt og Blovstrød sogne
samt fortsættelse af Tikøb sogn fra A.. 1 bd.
C. Side 1117-1688, nr. Io7-154: Kar
lebo og Birkerød sogne ............

1 bd.

D. Side 1689-1962 supplement til A-C ....

1 bd.

Anm.: Indrettet ca.l815.

1858-73.

Brandforsikringsprotokoller ....................
Anm.: I anmærkningsrubrikken findes
henvisninger til de gamle for
sikringsnumre samt til amts
eller sognetaxationens numre
og dato. Porsikringsnumrene be
gynder forfra for hvert sogn.
De med rødt blæk og blå eller

4 bd,
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rød blyant tilføjede numre henvi
ser til de nye forsikringsnumre i
de følgende forsikringsprotokoller.

Nemlig;
A. Pol. 1-412, Asminderød og Grønholt
sogne .................................

1 bd.

B. Fol. 413-862, Tikøb sogn.............

1 bd.

C. Pol. 1-398, Blovstrød og Birkerød
sogne .................................

1 bd.

Anm.; Heri alfabetisk register over byer
og steder til protokollerne A-D.

D. Pol. 399-632, Karlebo sogn........... 1 bd.
1800-53.

Brandtaxationsprotokoller .....................

5 bd.

Anm.; I marginen, senere i teksten, hen
vises til tidligere forsikrings
nummer (hoved og binummer).

Nemlig:

1853- 71.

1800-18,

nr. 1-354 .......................

1 bd.

1818-32,

nr. 355-635 .....................

1 bd.

1833-40,

nr. 636-927 .....................

1 bd.

1840-49,

nr. 927-1243 ....................

1 bd.

1849-53,

nr. 1243-1411 ...................

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for Hørsholm amtstue-distrikt ..................................

2 bd.

Anm.: Indeholder kun amtstaxationsmændenes forretninger. Sognetaxationsprotokollerne synes at være
gået tabt.
Nemlig;

1853- 68, nr. l-2o6 ...................... 1 bd.

1868-71, nr. 2o7-262 ....................
1854- 71.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for Kronborg amt

stue-distrikt ..................................
Anm.: Indeholder kun amtstaxationsmændenes forretninger. Sognetaxationsprotokollerne synes at være
gået tabt.

Nemlig;
1854- 67, nr. 1-225 ......................
Anm.: De sidste lo blade mangler.

1 bd.

2 bd.
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1867-71, nr. 237-332 ....................

1828,
1852-71.

1 bd.

Brandvisitationsprotokol ......................

1 bd.

Am.: På ryggen mærket: Å. Kun ført 1828
23/9-4/10 (hertil alfabetisk sted
register) og atter 1852 18/2-1871
3o/lo, og da væsentlig ved brandskadetaxationer.

6 bd.

1859-19o3. Opmålingsprotokoller for bygningsafgift

Nemlig:
1864-68 ................................ .

1 bd.

Arm.: Er påbegyndt og ført ved Frede
riksborg amts branddirektorat
1855-58. Protokollen, der er ført
på trykte skemaer, og med son
dring mellem de forskellige herre
der, er efter branddirektoratets
deling fortsat alene for lyngeKronborg herred i nævnte periode.

1859-77 .......
1877-83 .......
1884-89 .......

1 bd.
1 bd.
1 bd.

1889-96 ..
1896-19o3

1 bd.
1 bd.

1857-19o3. Dokumenter vedr. bygningsafgiften ............. 1 pk,

Nemlig:

Indkomne skrivelser 1857-8o, 1892-19o3.
Diverse opmålingslister 1859-19ol div.år.

Fortegnelse over steder, hvis forsikrings
summer er forandrede 1878-1893.
Fortegnelse over frinæringsdrivende m.m.
188o-19o3.

Horns herred.
1800-57.

Brandforsikringsprotokol ......................

1 bd.

Anm.; Med alfabetisk stedregister foran
i bindet. Omfatter alle Horns her
reds sogne undtagen Gerlev og Dråby.
1800-73.

Brandtaxationsprotokoller .....................

3 bd.
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nemlig;

1800-17, nr.
1818-52, nr.
1852-72, nr.

1-42 .......................
43-238 .....................
1-173 ......................

i bd.
l bd.
1 bd.

18oo-ca.57.Brandforsikringsprotokol for Jægerspris gods

. 1 bd,

Anm.: På ryggen mrk.A - Med alfabetisk
stedregister forrest i bindet.
Omfatter sognene Gerlev og Lråby.
Bagest: Rekapitulation 18oo-71.

I800-60.

Brandtaxationsprotokoller for Jægerspris gods . 2 bd.

Anm.: Se i øvrigt brandtaxationsproto 
kol for Frederiksværk gods 185471, under Strø herred.
Nemlig;

A. 18o2-l6, hoved-nr. 1-34 ..............
B. I8I8-60, hoved-nr. 35-168 ...........

1800-78.

1 hd.
1 bd.

Rekapitulationsprotokol ........................

1 bd.

A^m.: Indeholder kvartalsvise rekapitu
lationer på sognenes brandforsik
ringssummer.

180^-7o.

(div.år). Brandvisitationsprotokol ............ 1 bd.

Anm.: Indeholder kun tilførsler fra åre
ne I805-07, 1826, 1852, 1859, I860,
1865, 1867-70. Med alfabetisk sted
register, men kun ført for 1826.

1858-19o3. Opmålingsregistre for bygningsafgiften .......

2 bd.

Anm.: Kronologisk ordnede.

Nemlig:

1858-89 .......

1 bd.

1889-19o3 ..... 1 bd.

1858-19o3. Protokol over bygningsafgiften ................

1 bd.

Anm.: Topografisk ordnet, med henvis
ninger til opmålingsregistrene
og forsikringsprotokol.

1858-19o3. Fortegnelse over afgiftspligtige steder ......

1 bd.
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Anm.: Udenpå bindet: Register for byg
ningsafgift. Topografisk ordnet,
synes indrettet ca.l894, med hen
visning til protokol for bygnings
afgiften. I bindet er løst indlagt
et par ældre fortegnelser.
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HOLBÆK AMT.
Holbæk amts branddirektorat, der var oprettet l/7 18oo,

blev i overensstemmelse med kgl. res. af 17/12 1851 ved va
kance i 1855 delt i flg. branddirektoratsdistrikter:

1. Merløse herred med undtagelse af sognene Nidløse,
Tersløse og Stenlille.
2. Tudse herred. Merløse og Tudse herreder forenedes

dog igen til østre distrikt 6/7 1857.
3. Løve herred med sognene Nidløse, Tersløse og Sten

lille af Merløse herred. Søndre distrikt.

4. Arts og Skippinge herreder med undtagelse af Føl
lenslev sogn. Vestre distrikt.

5. Ods herred med Føllenslev sogn af Skippinge herred.
Nordre distrikt.

1800-35,
1849-51.

Kopibøger ............. .........................

4 bd.

Nemlig:
18oo-o5 .................................

1

Anm.: "Brand-Copibog for Callundborgs,
Draxholms, Sæbygaards og Holbæk
amter A".
18o6-2o .................................
1820-35 .................................

1
1

Arm.: "Brand-Copibog for Holbechs amt B".
1849-51 .................................

1

Aim.: "Correspondance-Journal eller
Copie-bog for Holbæk amt".

1803-25,
1838-49.

Journaler ......................................

Nemlig:
1800-25 .................................

1

Anm.: "Brand-journal for Kalundborg,
Draksholm, Sæbygård og Holbæk
amter A".
1858-41 .................................

Anm.: "Brev-journal for det samlede
Holbæks amt".

1

5 bd.
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1841-49 .............................
Anm.: "Brev-journal for Holbæks amt"

1 bd.

Merløse herred.

18oo-ca.l848.

Brandforsikringsprotokoller ...............

3 bd.

Anm.: Hvert af bindene indeholder alle
sogne. Efterhånden som den til de
enkelte byer i A afsatte plads er
blevet opbrugt, er tilførslerne
transporteret til en ledig side i
et af de følgende bind. Alfabetisk
stedregister foran i hvert af bin
dene. Med rekapitulation af forsik
ringssummer.
Nemlig;

A. 18oo- ca.l848 .........................
B. 18o3- ca.l848 .........................
C. 1831- ca.l848 .........................
ca.1848-1857.

1 bd.
1 bd.
1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ...............

2 bd.

Am.: Indholdsfortegnelse bag i hvert
bind.

Nemlig;
A. Merløse, Ågerup, Asmindrup, Kvanløse,
Tølløse, Soderup, Taastrup og Ugerløse 1 bd.
B. Ugerløse,
Jernløse,
Butterup,
Holbæk og

Ondløse, Søndersted, Sønder
Nørre Jernløse, Søstrup,
Niløse, Tersløse, Stenlille
Grandløse .................. 1 bd.

Am.; Fra 1855 blev sognene Niløse, Ters
løse og Stenlille henlagt under søn
dre branddirektorat i Høng.
Se løve herred.

1800-73.

Brandtaxationsprotokoller .....................
Nemlig;

1800-19,
1819-37,
1837-41,
1841-48,
1848-55,
1855-56,
1857-73,

nr.1-354
nr.1-323
nr.1-136
nr.l-3o4
nr.1-339
nr.1-161
nr.1-186

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

Am.; 1867 ff. uden nr.

1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

7 bd.
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18o3-6o.

Brandvisitationsprotokol ......................

1 bd.

Anm.: Alfabetisk stedregister foran i
bindet.

1857-61. Kopibog og journal, se Tuse herred.

Tuse herred.
1800- ca.l848.

Brandforsikringsprotokoller ...............

2 bd.

Anm.: Hvert af bindene indeholder alle
byerne. Efterhånden som den til
de enkelte byer afsatte plads i
protokol A er blevet opbrugt, er
tilførslerne transporteret til
protokol B. Alfabetisk stedregi
ster foran i hvert af bindene.
Med rekapitulation af forsikrings
summerne 1800-12, 1823-47.

Nemlig:

A. 18oo- ca.l848 .......................... 1 bd.
B. 18o3- ca.l848 .......................... 1 bd.

ca.1848-1857.

Brandforsikringsprotokoller ...............

2 bd.

A^.: Uden register.

Nemlig:
A. Udby, Hørby, Hagested, Tudse, Gislinge
og Kundby sogne ...................... . 1 bd.
B. Svinninge, Hjembæk, Bjergby, Jyderup,
Mørke, Prydendal og Skamstrup sogne ... 1 bd.

1828-73.

Brandtaxationsprotokoller .....................

4 bd.

Anm.: Bindet 18oo-27 mangler.
Nemlig:

1828-42,
1842-55,
1855-57,
1857-73,

nr.1-385
nr.1-368
nr.1-115
nr.1-155

........................
........................
........................
........................

1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.

Anm.: 1867 ff. uden nr.
1801- 60.

Brandvisitationsprotokol .......................
Anm.: Stedregister foran i bindet.

1 bd.
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1855-61.

1 bd,

Kopibog og journal
Anm.

Omfatter fra juli 1857 tillige
Merløse herred. Indhold: Kopi
bog 1855-61 og journal 1855-61.

Løve herred.

ca.1841-57.Brandforsikringsprotokoller ..................

2 bd,

Anm.: Uden registre. I rubrikken for
forsikringsnumre er tilføjet de
nye forsikringsnumre efter 1858,
samt matrikelnumre.

Nemlig;
A. Sæby, Hallenslev, Reerslev, Vedby,
Skellebjerg, Ørslev. Solbjerg og
Pinderup sogne .......................

1 bd.

B. Pinderup, Gerslev, Havrebjerg, Drøsselbjerg, Helsinge, Gørlev, Bakkendrup, samt Sæby og Vedby sogne,
transporteret fra A................. . 1 bd.

1858-75.

Brandforsikringsprotokoller ..................

2 bd,

Anm.: I anmærkningsrubrikken er hen
visninger til de gamle forsik
ringsnumre, samt dato for taxa
tionerne .
Nemlig;

A. Bakkendrup, Havrebjerg, Pinderup,
Gerslev, Drøsselbjerg og Hallen
slev sogne ............................

1 bd.

B. Kirke Helsinge, Ørslev, Reerslev,
Skellebjerg, Solbjerg, Sæby og
Vedby sogne ........................... 1 bd.
ca.1848-57.Brandforsikringsprotokol for Niløse

og Stenlille sogne ............................ 1 bd,
Anm.: Udskrift af Merløse herreds
brandforsikringsprotokol B.
Taget 1855 ved de nævnte sog
nes henlæggelse fra Merløse
herred til Løve herreds brand
direktorat i Høng, og derefter
fortsat ved dette 1855-57. Hen
visningerne til nr. i taxations
protokollen gælder dels Merløse
herreds taxationsprotokoller 181955, dels Løve herreds taxations
protokoller 1851-75.
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1858-73.

Brandforsikringsprotokol for sognene

Niløse, Stenlille og Tersløse .................
ca.1874-1930.

Brandforsikringsprotokoller ...............

1 bd.

3 bd,

Anm.; Vedr. sognene fra Merløse herred.
Nemlig:

Tersløse sogn ............................
Stenlille sogn................
Niløse sogn ..............................

1800-73.

1 bd.
1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .............

5 bd.

Anm.: Omfatter fra 1855 tillige Niløse,
Tersløse og
Nemlig:

1800-24,
1825-41,
1841-51,
1851-56,
1856-73,

1800-36.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1-411
l-4oo
l-3o7
1-188
l-3o8
1 bd.

Brandvisitationsprotokol for Løve herred .

A^.: Alle de beskrevne blade er udskårne.
Med alfabetisk stedregister foran i
bindet.
ca.l839-19o3.

Opmålingsprotokoller til bygnings

afgift ................................ 1

bd. 1pk.

Nemlig;
ca. 1839-90 ...............................
189o-19o3 ..........................

ca.1857-19o2.

1 pk.
1bd.

Opmålingsregistre til bygningsafgift ...... 2 bd.

Nemlig;
ca. 1857-91 ..............................

1 bd.

Anm.: Fortegnelse over opmålte steder
ca.1857-85 og revision heraf
1886-91.
ca. 1891-1902 .............................

1 bd.

Arts herred.

18oo-ca.1848.

Brandforsikringsprotokoller

2 bd.
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: Efterhånden som den til de enkel
te byer i protokol A afsatte plads
er blevet opbrugt, er tilførslerne
transporteret til ledig side længe
re henne i samme bind eller i den
nye protokol B. Begge bind er for
synede med alfabetisk stedregister.
Nemlig;

A. 18oo- ca.l848 ........................ 1 bd.
B. 1814- ca.l848 ......................... 1 bd.
ca.1848-57.Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Anm.: Ejendommenes forsikringsnumre, der
stemmer med dem i det ældre sæt
protokoller, er i 1857, da det nye
sæt protokoller blev indrettet,
overstregede og de nye forsikrings
numre tilføjet. Uden register.

Nemlig:
A. Refsnæs, Raklev, Tømmerup, Årby og
Rørby sogne ........................... 1 bd.
B. Svallerup, Udby, St.Puglede og Ka
lundborg sogne .......................

1858- ca.l871.

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ..............

2 bd.

Anm.: Med henvisninger i anmærknings
rubrikken til de gamle forsik
ringsnumre samt datoen for nye
taxationsforretninger.

1800-57.

Nemlig;
A. Årby, lille Puglede, Raklev og Refs
næs sogne .............................

1 bd.

B. Rørby, St.Puglede, Svallerup, Tønnnerap, Udby og Kalundborg sogne .......

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller ......... ....... .

3 bd.

Nemlig;
1800-36 ..................................
1836-45 ..................................
1845-57 ..................................

1857-76.

1 bd.
1 bd,
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................
A^.; Indeholder kun de af branddirek
tøren selv foretagne taxations
forretninger.

2 bd.
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Nemlig:

1 bd.
1 bd.

1857-69, nr. I-II5 ......................
1869-76, nr. l-9o .......................

1857-76.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxationsmændene ..................................

Nemlig;
Årby sogn 1858-61 .......................
St. og lille Puglede 1857-63 ...i.......................
St. og Lille Puglede 1869-74 ............
Raklev sogn 1857-65 .....................
Raklev sogn 1865-70 .....................
Svallerup sogn 1857-67 ..................
Svallerup sogn 1868-75 ..................
Tømmerup sogn 1858-71 ...................
Tømmerup sogn 1871-76 ...................
Udby sogn 1857-62 .......................
Udby sogn 1868-74 .......................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11 bd,

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Skippinge herred.

I800- ca.l848.

Brandforsikringsprotokoller ..............

2 bd.

Arm.; Efterhånden som den til de enkel
te byer i protokol A afsatte plads
er blevet fuldskrevet, er tilførs
lerne transporteret til en ledig
side længere henne i samme bind
og sluttelig i den nye, i 1817
indrettede protokol B. Alfabetisk
stedregister foran i hvert bind.
Rekapitulation 18oo-29, 1817-47.
Nemlig:

A. I800- ca.l848 ........................ 1 bd.
B. 1817- ca.l848 ......................... 1 bd.
ca.1848-57.Brandforsikringsprotokoller ...................
Anm.: Ejendommenes forsikringsnumre, der
stemmer med numrene i den ældre ræk
ke, er i 1857 da det nye sæt proto
koller blev indrettet overstregede,
og de nye forsikringsnumre tilføje
de. Uden registre.

Nemlig:

A. Føllenslev indtil 1855. Særslev, Bregninge, Aunsø og Viskinge sogne ...... 1 bd.
B. Værslev, Jorløse, Holmstrup, Sejerø
og Bjergsted sogne ...................

1 bd.

2 bd.
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1 bd,

1858- ca.71. Brandforsikringsprotokol ................

Jxm.: Indeholder i alfabetisk orden alle
herredets sogne undtagen Føllenslev,
der siden 1855 henhørte under Ods
Herreds branddirektorat. I anmærk
ningsrubrikken henvises til gi. for
sikringsnummer samt taxationsforret
ningens dato.

1800-57.

Brandtaxationsprotokoller .....................

3 bd.

Anm.: Por Føllenslev sogns vedkommende
kun til 1855, da sognet overgik
til Ods herreds branddirektorat.

Nemlig:
1800-33,
1833-49,
1849-57,

1857-77.

nr. 1-339 ....................
nr. 1-312 ....................
nr. 1-228 ....................

1 hd.
1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

2 bd.

Anm.: Indeholder kun de af branddirek
tøren selv foretagne taxations
forretninger.

Nemlig:
1857-69, nr. l-lo4 .....................
1869-77, nr. 1-71 ......................
1857-74.

1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxa-

tionsmændene ...................................

6 bd.

Nemlig:
Aunsø og Viskinge sogne, 1866-74 ......
Bregninge og Bjergsted sogne, 1857-6o ..
Holmstrup sogn, 1857-69 ................
Jorløse sogn, 1857-74 ..................
Sejerø sogn, 1858-73 ...................
Værslev sogn, 1857-73 ..................

1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Ods herred.

18oo- ca.l849.
Anm.

Brandforsikringsprotokoller ......

Hvert bind indeholder alle sogne.
Efterhånden som den til de enkel
te byer afsatte plads i protokol
A er opbrugt, er tilførslerne
transporteret til en ledig side
længere fremme i samme bind eller

3 bd,
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i protokol B og derfra i C. Alle
bindene er forsynet med alfabetisk
stedregister. Med rekapitulation
1800-22, 18o4-38, 1828-46.
Nemlig:

A. 1800- ca.l848 .........................
B. 18o4- ca.l848 .........................
C. 1828- ca.l849 .........................

1 bd.
1 bd.
1 bd.

2 bd.

ca.1849-58.Brandforsikringsprotokoller ...................

A^.; Uden register.

Nemlig;
A. Vallekilde, Fårevejle, Asnæs, Vig
og Grevinge sogne ....................

1 bd.

B. Egebjerg, Højby, Asmindrup, Rørvig,
Odden og Hørve sogne ............. .

1 bd.

. 1 bd.

ca.1848-58.Brandforsikringsprotokol for Føllenslev sogn
: Er for årene ca.1848-55 en af
skrift af brandforsikringsproto 
kol A for Skippinge herred. Sog
net overgik 1855 fra dette her
red til Ods herreds branddirek
torat .

1858- ca.l871.

Brandforsikringsprotokoller ..............

3 bd.

Anm.: I anmærkningsrubrikken henvises
til de gamle forsikringsnumre
samt taxationsforretningens dato.

Nemlig;
A. Asnæs, Asmindrup, Egebjerg og Gre
vinge sogne ........................... 1 bd.

B. Højby, Odden, Rør^'-ig og Vig sogne .... 1 bd.
C. Føllenslev, Fårevejle, Hørve og
Vallekilde sogne ..................... 1 bd.
1800-75.

Brandtaxationsprotokoller ............ .........

Nemlig;
1800-11,
1811-38,
1838-45,
1845-56,
1856-65,
1865-75

nr. 1-598 .......................
nr. 1-713 .......................
nr. 1-233 .......................
nr. l-3o3 .......................
nr. 1-189 .......................
.................................

1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

6 bd.

- 58 -

18o4-62.

1 bd.

Brandvisitationsprotokol ....
: Alfabetisk stedregister.

Samsø.

Samsø branddirektorat, der var oprettet l/7 18oo, var
1800-24 forbundet med forvaltertjenesten, 1825-39 var det et

selvstændigt embede, og i h.t. pi. af 15/4 1828 var det 1839-

66 forbundet med birkedommerembedet, således at birkedommeren
udførte branddirektørforretningerne ex officio mod en passen

de godtgørelse. Også siden 1866 har branddirektørstillingen,
der nu ikke længere var et kongeligt embede, været bestredet
af birkedommerne.
Tunø og Ning herred, Århus amt, der iflg. res. af 8/8

1828 var henlagt under Samsø birk, hørte fra 1839 ligeledes

under Samsø branddirektorat.
Arkivalierne er modtaget dels fra Samsø birk og dels fra
branddirektøren i Tranebjerg.

*

1839.

Arkivfortegnelse .....................

1 pk.

Anm,; Affattet 3l/5 1839 ved arkivets
overlevering fra branddirektør
B. Friis til birkedommer Bay.

*" 1800-83.

Kopibøger ............

4 bd.

Nemlig;

1800-26 .......
1827-41 .......

vl8oo-9o.

1 bd.
1 bd.

1841-58 .......
1858-83 .......

1 bd.
1 bd.

Korrespondancesager................. .........

2 pkr.

Nemlig;
1800-49 .......

1 pk.

185o-9o ....... 1 pk.

18o2-1911. Brandvisitationsprotokol ......................

1 bd.

Anm.; Alfabetisk stedregister ført til 1837.
*^1801-71.

Sager vedr. brandvisitation m.m. div.år...... 1 pk.
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1800- 57.

2 bd.

Brandforsikringsprotokoller ...................

Anm.: Efterhånden som den i protokol A
til de enkelte byer afsatte plads
er opbrugt, er tilførslerne trans
porteret til en ledig plads andet
steds i samme protokol eller til
den i 1847 indrettede protokol B.

Nemlig;
1800-57 ...............................

1 bd.

Anm.: Heri alfabetisk stedregister samt
rekapitulation 18oo-29.

<zB. 1827-57 ...............................

1 bd.

Anm.; Heri rekapitulation 1829-54.

1857- ca.l874.

Brandforsikringsprotokoller ..............

2 bd.

Anm.; I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de gamle forsikrings
numre.

Nemlig;
Besser, Koldby og Nordby sogne .......... 1 bd. ■

Onsbjerg og Tranebjerg sogne ........... . 1 bd.

1801- 7I. 1/ Brandtaxationsprotokoller .....................

5 bd.'

Nemlig;
I80I-3I,
1832-48,
1848-71,

nr. 1-289 ......................
nr. 29o-756 ....................
nr. 757-1112 ...................

1 bd.
1 bd.
1 bd.

A^.; Efter 1858 uden nr.

1857-73.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxationsmændene i Tranebjerg sogn................

1 pk.

Anm.; Heri ikke medtaget Pillemark by,
se Koldby sogn.

1857-63,

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations-

1871-73.

mændene i Koldby sogn og Pillemark by..... .

1 pk.

1844-59.

Brandvæsensprotokol for Tunø ..........
A^.; Aut. 27/8 1844 af Århus stiftamt.
Bogen har desuden været benyttet
som panteregister for Tunø 184983, men dette er i 1917 udtaget

1 bd.
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og indbundet sammen med det til
svarende register 1797-1849.
Bindet indeholder:

1.
2.
5.
4.
1861-86.

Brandforsikringsprotokol 1844-57,
Brandtaxationsprotokol 1844-56,
Brandvisitationsprotokol 1848-58,
Brandkopibog 1844-59-

Brandtaxationsprotokol for sognetaxationsmændene i Tunø sogn ............................ 1 bd.

'/18o2-7o.

ca.l858.

(div.år). Brandtaxationsforretninger..........

1 pk.

Assurancefortegnelse for Koldby sogn ......... . 1 bd.
A^.: Til brug for sognetaxationsmændene.

ca.l874.

Assurancefortegnelse for Tranebjerg sogn .....

1 bd.

Anm.: Til brug for sognetaxationsmændene.

ca.l87o-19o5. Assurancefortegnelse for Tunø sogn .......

1 hft.

Anm.: Til brug for sognetaxationsmændene.

1858-90.

V

1858-61.

Police journal og tariferingsprotokol for Samsø
Erandpolicer ...................................

'/1812- ca.l862.

1 bd.
1 pk.

(div.år). Fortegnelser over de forsikrede

steder samt af- og tilgangslister ............. 1 pk.

Anm.: Indeholder fortegnelser over de
forsikrede steder 1815, 1846,
1852-62, af- og tilgangslister
1812-16, 1829-59.
*^18o8-88.

^^1818-38,
1858-6o.

(div.år). Brandkontingent beregninger m.m...... 1 pk.

De danske landbygningers brandforsikringsregnskaber (trykte)

................ ...........

Indhold:

Generalekstrakt 1818-27.
Regnskaber 1828-29, 1835-36, 1837-38,
1858-59, 1859-60.

1 pk.
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‘^ 1852-19o3. Opmålingsprotokoller til bygningsafgift ......

2 bd.

Nemlig;
1852-78, nr. l-6oo ......................
1879~19o3, nr. 6ol-lo22 .................

1 bd.
1 bd.

Anm.: Stedregister bagi bindet.
‘^1847-88.

Designationer m.m. vedr. opmålinger af

afgiftspligtige bygninger .....................

1 pk.
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SORØ AMT.
Sorø amts branddirektorat, der var oprettet i henhold til

frd. af 26/3 18oo § 1 fra l/7 18oo, blev ved justitsministeri

ets skriv, af 3/6 og 26/6 1857, i henhold til den ved kgl. res,
af 17/12 givne bemyndigelse, fra I/7 1857 delt i følgende 3 di

strikter, der indtil videre skulle bestyres af konstituerede
branddirektører:
1. Østre distrikt i Ringsted, omfattende Ringsted herred.

2. Vestre distrikt i Sorø, omfattende Alsted og Slagelse

herreder.
3. Søndre distrikt i Næstved, omfattende Øster og Vester

Flakkebjerg herreder.

Bringstrup og Sigersted sogne henlagdes ved justitsministe
riets skriv, af 11/12 1857 fra vestre til østre distrikt.
Ved den i 1872 foretagne omordning af brandforsikringsvæse«

net oprettedes fra I/4 1872 følgende branddirektorater:
1. Ringsted, omfattende Ringsted herred, ca halvdelen af

Alsted herred, nemlig sognene: Stenmagle, Gyrstinge,
Plinterup, Slaglille, Bjernede, Alsted, Pjenneslev

samt Aversi sogn af Tybjerg herred.
2. Slagelse, omfattende Slagelse herred, Vester Flakkebjerg

herred samt ca. halvdelen af Alsted herred nemlig sogne
ne: Munke Bjergby, Bromme, Pedersborg, Lynge og Broby.

3. Næstved, omfattende Øster Flakkebjerg herred, Tybjerg

herred, undtagen Aversi sogn, samt ca. halvdelen af Ham
mer herred nemlig sognene: Vejlø, Vester Egesborg, Mogen

strup, Toksværd, ifl.strup, Ifestelsø og Rønnebæk i Præstø

amt.

I800-2I, 1823-34.

Kopibøger over udgåede breve ........

Anm.: Heri også ekstrakter over foran
dringerne ved de forsikrede ste
der 1823-34.

Nemlig:
A. I800-06 ..............................
B. I806-I4 ..............................

1 bd.
1 bd.

8 bd,
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

1850-45.

1814-21
Mangler
1825-24
1825-27
1827-29
1829-51
1851-54

..............................

1 bd.

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Kopibog for af- og tilgangslister............ 1 bd.
Anm»: Indeholder de årlige af- og til
gangslister over forandringerne
ved de forsikrede steder.

1847-55.

Kopibøger for ekstrakter .....................

2 bd.

Anm.: Indeholder kvartalsekstrakter
over forandringerne ved de for
sikrede steder.

Nemlig;

1847-51 .......
1800-54.

1 bd.

1852-55 ........

1 bd.

Journaler over indkomne breve...... .........

2 bd.

Nemlig;
1800-25 .......

1 bd.

1824-54 .......

1 bd,

1800-55.

Journalregister ................................ 1 bd.

1840-56.

Diverse korrespondancesager m.m...............

1 pk.

Anm.: Modtaget fra Ringsted klosters
godskontor.
Indhold;
Fortegnelse over de brandforsikrede ste
der i Slagelse og Alsted herreder 184o-45
samt diverse korrespondance 1855-56.

Ringsted herred,

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller......... ...
Anm.; Indeholder alle herredets sogne
i alfabetisk orden i protokol A
og en del af B. Efterhånden som
den til hvert sogn afsatte plads
er opbrugt, er tilførslerne trans
porteret længere frem i Protokol B

4 bd,
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og derfra til bind C og D. De med
rødt kridt tilføjede tal henviser
til forsikringsnumrene efter 1857.
Vedr. dele af Bringstrup sogn i
denne periode, se Alsted herred.
Nemlig:

A.
B.
C.
D.

Side
Side
Side
Side

1858- ca.l872.

1-585, 18oo-57 ..................
586-1184, 18oo-57 ..............
1185-1760, ca.l83o-57 .........
1761-2286, ca. 1840-57 .........

1
1
1
1

bd,
bd.
bd,
bd.

Brandforsikringsprotokoller ..............

Anm.

5 bd.

Indeholder samtlige herredets sog
ne i alfabetisk orden. I anmærk
ningsrubrikken henvises til de gam
le forsikringsnumre samt til sogneog amtstaxationernes dato efter 1857.

Nemlig:
A. Side 1-558, Allindemagle til Haraldsteil bd.
B. Side 599-771, Haslev til Sigersted ....1 bd.
C. Side 772-1157, Sneslev til Ørslev .... 1 bd.

1800-57.

7 bd.

Brandtaxationsprotokoller

Nemlig:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
1857-75.

I800-I0,
I8I0-50,
1850-41,
1841-45,
1845-51,
1851-55,
1855-57,

nr. 1-711 ...................
nr. 712-1494 ................
nr. I495-20I8 ...............
nr, 20I9-2559 ...............
nr, 2559-2992 ...............
nr. 2995-3564 ...............
nr. 5565-4270

1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1 bd.

Brandtaxationsprotokol

Nemlig;

1857-75, nr. 4271-4647
1858-72.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Testrup sogn ......................... 1 pk.

I800-85.

Brandvisitationsprotokoller ...................
Nemlig;

A. I800-50 ...............................
B. 1850-85 ...............................

1 bd.
1 bd.

2 bd.
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1828-40.

1 bd.

Protokol over forsikringssummer ........

Anm.; Protokollen, der har klademæssigt
præg, synes indrettet 1828 og år
lig berigtiget indtil 184o. Inden
for sognene, der er opført væsent
lig i alfabetisk orden, er ejendom
mene ordnede efter forsikringsnum
re. Et løst indlagt blad synes at
høre til en lignende protokol for
Vester Plakkebjerg herred.

1857-19o5. Protokoller vedr. bygningsafgiften ........... 3 bd.

; Ordnet alfabetisk efter sogne.

Nemlig:
1857- ca.l876 ........................... 1 bd.
ca.l876- ca.l885 ........................ 1 bd.
ca. 1885-1903 ............................ 1 bd.

Alsted herred.
(Sorø birk)

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ..................

3 bd.

Anm.: Protokol A indeholder alle herre
dets sogne med undtagelse af Lyn
ge sogn, der indtil 1858 hørte un
der Slagelse herred. Heri desuden
dele af BrIngstrup sogn, Ringsted
herred, samt Set.Mikkels og Sønde
rup sogne, indtil de ved reskript
af 18/8 1853 førtes tilbage til
Slagelse herred. Pra protokol A er
tilførslerne transporteret først
til protokol B og derefter til C.

Nemlig:
A. Side 1-580 ........................... 1 bd.

Anm.: Heri alfabetisk stedregister til
A-C.
B. Side 605-II80 .......................
C. Side 1181-1752 ......................

1858- ca.l872.

1 bd.
1 bd.

Brandforsikringsprotokoller........ .

Anm.: Indeholder alle herredets sogne i
alfabetisk orden. I anmærknings
rubrikken henvises til de gamle
forsikringsnumre samt til sogne
eller amtstaxationsforretningernes dato.

3 bd.
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Nemlig;
A. Ålsted-Pjenneslev sogne ............. 1 bd.
B. Plinterup-Munke Bjergby sogne ...... 1 bd.
C. Pedersborg-Sorø landsogn ............ 1 bd.

1800-61.

Brandtaxationsprotokoller ....................

8 bd,

Nemlig;
A.
B.
C.
D.
E.
P.
G.
H.
1861-87.

1800-11,
1811-36,
1836-42,
1842-43,
1843-47,
1847-52,
1852-56,
1856-61,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1-884 .................
885-1535 ........
1536-2o46 .............
2o47-2618 .............
2619-3123 .............
3124-3591 .............
3592-4o86 .............
4o87-4543 .............

1
1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Brandtaxationsprotokol .......................

1 bd.

Anm,; Indeholder hovedsageligt amtstaxationsforretninger.

1858-72.

Brandtaxationsforretninger ...................

1 pk.

Anm.; Vedr. Lynge-Broby, Munke BjergbyBromme og Pedersborg sogne. Porretningerne er indsendt af sognetaxationsmændene. Ordnede efter
løbenumre.

1858-61.

1800-65.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxationsmændene i Munke Bjergby og Bromme sogne .,

1 bd.

Brandvisitationsprotokol

1 bd,

Anm.; Med alfabetisk stedregister ind
til 1835 foran i bindet. Bagfra
fortegnelser over sognefogeder
og brandfogeder i Sorø birk 1857ca.l871.
1857- ca.l9o3.

Bygningsafgiftsprotokol .................

Anm.; Ordnet alfabetisk efter sogne.
Nemlig;

1857- ca.l889 ........................... 1 bd.
ca. 1889-1903 ............................ 1 bd.

2 bd,
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Slagelse herred.
(Antvorskov birk)
Af Slagelse herred findes sognene Boeslunde og Tårnborg
indtil 1825 i protokollerne fra Plakkebjerg herred og derefter
indtil 1855 i Vester Plakkebjerg herred. Sognene Set.Mikkels
og Sønderup findes under Alsted herred indtil 1855. Af Vester

Flakkebjerg herred hørte indtil 1855 sognene Hyllested, TingJellinge, Plakkebjerg, Sørbymagle, Kirkerup, Gimlinge, Skør

ping e og Pårdrup samt af Øster Plakkebjerg herred Krummerup
sogn Tuider Slagelse herred (Reskript 18/8 1855). Lynge sogn,

Alsted herred, findes i protokollerne for Slagelse herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller.... .............

5 bd.

Anm.: Efterhånden som det først indret
tede sæt protokoller A-C, der til
sammen indeholder alle sognene, er
fuldskrevet, er tilførslerne trans
porteret først til supplementsbin
det D og derefter til E.

Hemlig:

A. 1800-57, side l-6o8 .................

1 bd.

Anm.: Porrest i dette bind register
til A-D.
B.
C.
D.
E.

1800-57, side 6o9“896 ...............
1800-57, side 897-1472 ..............
ca.l8o6-57, side 1475-2o48 .........
ca.1850-57, side 2o49-2444 ..........

1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.

Register til protokollerne A-D............... 1 bd.

Anm.: Indrettet ca.l822 til afløsning
af registeret i protokol A. Heri
indlagt et kortfattet register
over sogne til A-E.

1857- ca.l9o8.
Anm.

Brandforsikringsprotokoller .....

Heri tilbagevisninger til ældre
forsikringsprotokollers sider og
numre.

5 bd,
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Nemlig;
A. Kindertofte, Lønderup, Nordrup, Sorte]7up, Ottestrup, Gudum og Set.Peders
sogne ................................. 1 bd.

1800-57.

B. Set.Mikkels, Hejninge, Stillings,
Lundforlund, Gerlev, Slots Bjergby
og Sludstrup sogne ...................

1 bd.

C. Hemmeshøj, Vemmelev, Boeslunde,
Tårnborg og Karise sogne .............

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller ..................... lo bd,

Nemlig;
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.

1857-73.

I800-06,
I806-22,
1822-33,
1833-40,
1840-42,
1843-46,
1846-49,
1849-52,
1852-55,
1855-57,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1-674 ........... ....... 1 bd.
675-1245 ........ ....... 1 bd.
1246-1823 ...... ........ 1 bd.
1824-2311 ....... ....... 1 bd.
2312-2752 ....... ....... 1 bd.
2753-3188 ....... ....... 1 bd.
3189-3708 ....... ....... 1 bd.
bd.
3709-4267 ....... ....... 1
4268-4794 ....... ....... 1 bd.
4795-5404 ....... ....... 1 bd.

1 bd.

Brandtaxationsprotokol, nr. 54o5-7721 ..

; Indeholder hovedsagelig amtstaxationsforretninger.

1858-72.

Brandtaxationsforretninger ...................

3 pkr,

Anm.; Indsendt af sognetaxationsmændene.
Ligger ordnede efter løbenumre, en
kelte sogne dog efter forsikrings
numre.

Nemlig;
A. Set.Mikkels, Set.Peders, Hejninge,
Kindertofte, Lundforlund og Gerlev
sogne .................................

1 hd.

B. Slots Bjergby, Sludstrup, Sorterup,
Ottestrup og Stillings sogne ........

1 bd.

C. Tårnborg, Vemmelev, Hemmeshøj og
Boeslunde sogne ..................... . 1 bd.
18oo-4o.

Brandvisitationsprotokol ...............
Anm.; Heri alfabetisk stedregister ind
til 1835.

1 bd.
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1859-

Protokol over bygningsafgift-

ca.l883.

Anm.

1858-70.

1 bd.

pligtige steder ............. .

Også betegnet opmålingsprotokol.
I bindet er løst indlagt en for
tegnelse over bygningsafgiftpligtige steder i Slagelse herred ud
færdiget 22/9 1859 ved Korsør amt
stue samt et register over de af
gift pligtige landbygninger i Sla
gelse herred indrettet 187o.

Diverse korrespondancesager ............... .

1 pk.

Flakkebjerg herred.

Omfatter såvel Øster som Vester Flakkebjerg herred uden
sondring. Heri også Boeslunde sogn, Slagelse herred. En række

sogne fra Flakkebjerg herred findes i protokollerne for Slagel
se herred, se indledningen der. I henhold til kane. skriv. 5o/7

1822 indrettedes fra 1/7 1823 særskilte protokoller for hen
holdsvis Øster og Vester Flakkebjerg herreder.

1800-23.

Brandforsikringsprotokoller ...................

4 bd.

Nemlig:
A. Side l-6o4 .............................

1 bd.

Anm.: Foran i bindet alfabetisk sted
register til A-D., bagi rekapi
tulation 1800-22.
B. Side 6o5-118o, indrettet 18o2...........1 bd.
C. Side 1181-1756, indrettet 18o5 ........ 1 bd.
D. Side 1757-2332, indrettet 18o5 ........ 1 bd.

1800-23.

Brandtaxationsprotokoller .................. .
Nemlig:

A. 18oo-o5, nr. 1-925 ..................... 1 bd.
B. 18o5-lo, nr. 925-1715 .................. 1 bd.
C. 1810-23, nr. 1716-2463 ................. 1 bd.

3 bd,
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Vester Flakkebj erg herred.

Herunder indtil 1857 Boeslunde og Tårnborg sogne af Slagel
se herred samt Marvede, Kvislemark og Fyrendal sogne af Øster

Flakkebjerg herred.

1825-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd.

Nemlig;

A. For sognene: Agersø, Boeslunde, Eggeslevmagle, Magleby, Omø, Skelskør og
begyndelsen af Tårnborg..............

1 bd.

B. For sognene; Fortsættelsen af Tårn
borg, Tjæreby, Korsør, Bjerre, Fy
rendal, Hårslev, Holsteinborg og be
gyndelsen af Høve .................... 1 bd.
C. For sognene; Fortsættelsen af Høve,
Marvede, Kvislemark, Venslev, Ørslev
samt fra 1857 Holsteinborg, Tårnborg,
Flakkebjerg, Hyllested og Ting-Jellinge .................................... 1 bd.
Anm.; Bagi rekapitulation 1825-3o.

1857- ca.l9o2.

Brandforsikringsprotokoller ..............

2 bd.

Anm.: I anmærkningsrubrikken henvises
til de gamle forsikringsnumre
samt til datoerne for taxationsforretningerne. AT=amtstaxation,
ST=sognetaxation, SV=sognevurdering.
Nemlig;

A. For sognene: Agersø, Bjerre, Eggeslevmagle, Fårdrup, Flakkebjerg og
Gimlinge ............. ...... .......... 1 bd.

B. For sognene: Hårslev, Holsteinborg,
Hyllested, Høve, Kirkerup, Magleby
og Omø mangler.

C. For sognene: Skørpinge, Sørbymagle,
Ting-Jellinge, Tjæreby, Venslev og
Ørslev ................................
1825-74.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller ..................... . 5 bd.
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Nemliis:;
A.
B.
C.
D.
E<

1825-40,
1840-46,
1846-52,
1852-56,
1856-74,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

l-6o9 ........... .......
610-1045 ........ .......
Io44-154o ...... ........
1541-2077 ....... .......
2078-2625 ...... ........

1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Anm.; Indeholder efter 1858 hovedsagelig
amtstaxationsforretninger.

1858-72.

Brandtaxationsforretninger ...................

5 pkr.

Anm.: Indsendt af sognetaxationsmændene
til branddirektøren. Ligger som
regel ordnede efter løbenumre, en
kelte sogne dog efter forsikringsnumre.
Nemlig;

I. Hyllested, Venslev, Holsteinsborg,
Ørslev, Bjerre, Høve, Flakkebjerg,
Hårslev og Ting-Jellinge sogne ......

1 pk.

II. Eggeslevmagle, Tjæreby, Magleby,
Agersø og Omø sogne ..................

1 pk.

III. Sørbymagle, Kirkerup, G-imlinge,
Skørpinge og Fårdrup sogne .........

1 pk.

Øster Flakkebjerg herred.
Por tiden før 1825 se Flakkebjerg herred. Vedr. sognene

Marvede, Kvislemark og Fyrendal for perioden før 1857, se Ve
ster Flakkebjerg herred. Krummerup sogn hørte indtil 1855 un
der Slagelse herred.

1825-57.

Forsikringsprotokoller ......................... 2 bd.

Nemlig;
A. Podby, Puglebjerg, Perslev, Gunderslev,
Haldagerlille, Herlufsholm, Hyllinge og
Karrebæk sogne ....................... 1 bd.
B. Tjustrup. Vallensved, Krummerup samt
dele af Perslev og Podby sogne trans
porteret ..............................

1 bd.

; Rekapitulation 1825-5o.

1857“ ca.l895. Brandforsikringsprotokoller ...............

2 bd,
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Anm.: Der har oprindeligt i denne række
været 3 bd., men det ene omfatten
de sognene Gunderslev, Haldagerlille, Herlufsholm, Hyllinge og
Karrebæk mangler. I anmærknings
rubrikken henvises til forsikringanumrene fra før 1857.
Nemlig;

1. Fyrendal, Podby, Puglebjerg og Ferslev
sogne ................................ 1 bd.
3. Krummerup, Marvede, Kvisiemark, Tju
st rup og Vallensved sogne ........... 1 bd.

1823-59.

Brandtaxationsprotokoller .....................

4 bd.

Nemlig:

A.
B.
C.
D.

1859-77.

1823-41,
1841-47,
1847-53,
1853-59,

nr.
nr.
nr.
nr.

l-64o .................
641-lo97 ..............
Io98-1611 .............
I6l2-228o .............

1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.

Brandtaxationsprotokol E ......................

1 bd.

Anm.: Indeholder hovedsagelig amtstaxationer.

1858-76.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Fodby sogn ........................... 2 bd.
Nemlig;

1858-68, nr. 1-74 ......................
1869-76, nr. 75-145 ....................
1858-74.

1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Perslev sogn ........................

2 bd.

Nemlig;
1858-68, nr. 1-97 ......................
1868-74, nr. 98-23o ....................

1868-74.

1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Gunderslev sogn..... ...............

1 bd.

Anm.: Indeholder nr. 96-215.

1858,

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations-

1867-73.

mændene i Herlufsholm sogn....................

1 bd.
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Nemlig:
1867-73, nr. 131-263 ...................

1 bd.

Anm.: Heri indlagt brudstykke fra 1858,
nr. 11-24.

1858-74.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Krummerup og Puglebjerg sogne ......

3 bd.

Nemlig:

1858-64,
1864-70,
1870-74,

1858-73.

nr. 1-116 .............
1 bd.
nr. 117-257 .................... 1 bd.
nr. 259-328 ...................
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Kvislemark og Fyrendal sogne .......

3 bd.

Nemlig:
1858-64,
1864- 70,
1870-73,
1858-73.

nr. 1-85 ....................... 1 bd.
nr. 86-186 ..................... 1 bd.
nr. 187-265 .................... 1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Marvede og Hyllinge sogne ........... 2 bd.

Nemlig:

1858-65, nr. 1-121 .....................
1865- 73, nr. 122-258 ...................
1858-72.

1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Tjustrup og Haldagerlille ........... 1 bd.
1858-70.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Vallensved sogn .....................

2 bd.

Nemlig;
1858-60, nr. 1-24 ......................

1 bd.

A^.: Medtaget af ild.
186o-7o, nr. 25-118 ....................

1 bd.

ca.l87o-

Assurancefortegnelse til brug for taxations-

ca.l895.

mændene i Podby sogn .......................... 1 hft.
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Slagelse branddirektorat.
1872-

Udskrifter af vurderingsforretninger vedr.

ca.l9oo.

afbrændte steder m.m............................

ca.l886-

19o5.

1 pk.

Protokoller for opmålinger til bygnings-

afgift ..........................................
: Alfabetisk ordnede efter sogne.
Nemlig;

1. For sognene Agersø-Tjæreby ......... 1 bd.
2. For sognene Vemmelev-Ørslev.......... 1 bd.

2 bd.
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PRÆSTØ AMT.
Præstø amts branddirektorat, der var oprettet i henhold

til frd. af 26/3 18oo.§ 1 fra 1/7 18oo, og som omfattede hele
amtet med undtagelse af Møn, blev ved justitsministeriets

skriv, af 24/lo 1859 fra l/ll s.å. midlertidig delt i 3 di
strikter, der skulle bestyres ved konstitution:
1. Tybjerg herred, på Næsbyholm.
2. Hammer og Bårse herreder, i Beldringe.
3. Bjæverskov, Stevns og Fakse herreder, i Køge.

Ved justitsministeriets skriv, af 29/6 og 19/lo 1861, blev

det derefter delt i 4 distrikter:
1. Vestre distrikt i Næstved, omfattende Tybjerg herred, undta

gen Vester Egede sogn, samt Toksværd, Rønnebæk og Olstrup

sogne af Hammer herred. Embedet forenet med Sorø amts søndre

distrikt.
2. Søndre distrikt i Beldringe, omfattende Bårse herred, Hammer

herred, undtagen Toksværd, Rønnebæk og Alstrup sogne, samt

Tærø, Langø og Masnedø.

3. Østre distrikt i Fakse, fra 1868 i Store Heddinge, omfatten
de Stevns og Fakse herreder samt Vester Egede sogn af Tybjerg

herred.
4. Nordre distrikt i Køge, omfattende Bjæverskov herred. Embedet

forenedes l/lo 1865, ved justitsministeriets skriv, af 2/6

1865, med den sydlige del af GI. Roskilde amts østre brand
direktoratsdistrikt .

Ved den i 1872 foretagne omordning af brandforsikringsvæ

senet oprettedes, se regulativ 22/l 1872 jvf. generalskattedi
rektoratets cirk. 25/5 s.å., minist. tid. A. side 158, fra l/4

1872 følgende branddirektorater:
1. Næstved branddirektorat, omfattende Tybjerg herred, ca. halv

delen af Hammer herred nemlig: Toksværd, Rønnebæk, Alstrup,
Mogenstrup, Næstelsø, Vejlø og Vester Egesborg sogne, samt
af Sorø amt Øster Flakkebjerg herred.

- 76 -

2. Præstø branddirektorat, i Beldringe, fra 19o4 i Præstø, om

fattende Bårse herred, undtagen Langø, Lilleø og Tærø, og
ca. halvdelen af Hammer herred nemlig: Kastrup, Køng, Svær

borg, Hammer og Landby sogne.
3. Store Heddinge branddirektorat, omfattende Stevns og Fakse

herreder.
4. Køge branddirektorat, omfattende Bjæverskov herred, samt af

GI.Roskilde amt ca. halvdelen af Ramsø herred nemlig: Køge
landsogn, Ølsemagle, Højelse, Ejby og Dalby sogne, og ca.

halvdelen af Tune herred nemlig: Havdrup, Solrød, Jersie,
Skensved og Karlstrup sogne.

Ved arkivaliernes opstilling er dog af praktiske grunde
intet hensyn taget til disse embedsomlægninger, men protokol

lerne er med undtagelse af arkivalierne vedr. bygningsafgiften
opstillet herredsvis.
Ved brand i 1852 på branddirektørens gård Christiansminde
ved Beldringe, gik følgende protokoller til grunde,

(Præstø

amts journal nr. 1656/1852): Kopibøgerne, brandvisitationspro 

tokollerne, Tybjerg og Bjæverskov herreds brandforsikringspro 
tokoller 1800-52, samt Tybjerg herreds brandtaxationsprotokol

1845-52.

Tybjerg herred.
1813-57.

Brandforsikringsprotokoller.................. . 3 bd.
./inm.: Er for tidsrummet 1813-52 afskrif
ter af de i brandforsikringskonto
ret beroende protokoller til er
statning for de ved branden 7/ll
1852 på branddirektørboligen
Christiansminde ødelagte origina
ler.

Nemlig:

A. For Skelby, Bavelse, Næsby, Tyvelse,
Tybjerg og Glumsø sogne ............

1 bd.

Åum.: Med alfabetisk stedregister til
protokollerne A-C.

B. Por Pensmark, Vester Egede, Set.Mortens
og Herlufmagle sogne ................. 1 bd.
C. Por Rislev, Sandby, Aversi, Olstrup,
Vrangstrup og Set.Peders sogne ......

1 bd.
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1858- ca.l893.

Brandforsikringsprotokoller ....

Anm.
___

3 bd.

I anmærkningsrubrikken henvises
som regel til de gamle forsik
ringsnumre, samt til sognetaxationsforretningernes dato. Med
alfabetisk stedregister bag i
hvert bind. Aversi sogn henlag
des 1872 til Ringsted branddi
rektorat og Vester Egede sogn
1861 til Præstø amts østre di
strikt .

Nemlig;

1. Aversi til 1872, Pensmark, Bavelse,
Glumsø og Herlufmagle sogne...... .

. 1 bd.

2. Set.Mortens, Næsby, Set.Peders, Ri
slev og Sandby sogne .............. .

. 1 bd.

Skelby, Tybjerg, Tyvelse, Vester
Egede til 1861 og Vrangstrup sogne

1861-

Brandforsikringsprotokol for Vester

oa.1892.

Egede sogn ...........................

. 1 bd.

1 bd,

Anm,: Sognet overgik 1861 fra vestre
til østre distrikt.
oa.l87o-

Assuranoefortegnelse til brug for taxa-

oa.l893.

tionsmændene i Næsby sogn ..............

1800-43, 1852-77.

Brandtaxationsprotokollei'.....

1 bd,

1 hft. 2 bd,

Anm.; Der henvises 1852-59 i marginen
til forsikringsprotokollernes
hoved- og binumre samt sidetal.
Indeholder efter 1858 hovedsage
lig amtstaxationsforretninger.
Protokol B, 1842-52, er brændt.

Nemlig;
A. 1800-43, nr. 4-59o ...................

1 bd.

Anm.: De 3 første forretninger mangler.
C. 1852-55, nr. 1-65 ...................
D. 1855-77, nr. 66-158 .................

1 hft.
1 bd.

Anm.; 1859 ff. uden nr.

1844.

Omtaxationsprotokol for Næsbyholm og
Bavelse godser ................................

1 hft.
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: En af godsejeren 24/8 1844 ind
sendt fortegnelse over de fæste
gårde og huse, som anmeldtes til
omtaxation i henhold til frd. af
29/2 1792 § 2, med en af godsfor
valteren s.å. forfattet forteg
nelse over samtlige assurancesum
mer for godset efter omtaxationen.

1858-72.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Fensmark og Rislev sogne ............

2 hd.

Nemlig:
1858-67, nr. l-lo3 ...................... 1 hd.
1867-72, nr. Io4-173 .................... 1 hd.
1858-75.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Glumsø og Bavelse sogne ...... ......

3 hd.

Nemlig;
1858-63,
1863-70,
1871-75,
1858-72.

nr. 1-111 ........................ 1 hd.
nr. 112-2oo ..................... 1 hd.
nr. 21o-273 ..................... 1 hd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Herlufmagle og Tybjerg sogne .......

3 hd.

Nemlig;

1858-59,
I860-66,
1866-72,

nr. 1-165 .......................
nr. 166-3o9 .....................
nr. 31o-47o .....................

1 hd.
1 hd.
1 hd.

Æjim.: Pra I/4 1872 gælder protokollen
kun for Herlufmagle.

1858-72.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Næshy og Tyvelse sogne ..............

2 hd.

Nemlig;
1858-63, nr. 1-113 ......................
1863-72, nr. 114-237 ....................

1858-79.

1 hd.
1 hd.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxationsmæn
dene i Set.Mortens og Set.Peders landsogne .... 1 hd.

1858-74.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Skelhy sogn..................

1 hft. 1 hd.
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Nemlig:

1858-70, nr. l-lo9 ...................... 1 bd.
1871-74, nr. II0-I80 ................... 1 hft.

1858-75.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Vester Egede sogn ................... 1 bd.
Anm.: Indeholder nr. I-I5I.

Hammer herred.

For sognene Kastrup, Hammer, Køng og Lundby efter

1872, se Bårse herreds brandtaxationsprotokol 185789.
1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 Bd,

Anm.: Efterhånden som den til de enkel
te byer i protokol A afsatte plads
er fuldskrevet, er tilførslerne
transporteret til litra B og deref
ter til C.

Nemlig:
A ......................................... 1 bd.

A^.: Forrest alfabetisk stedregister
til protokol A og B, bagi rekapi
tulation 1800-53.
B ......................................... 1 bd.

Anm.: Indrettet ca. 18o5, bagi rekapi
tulation 1853-36.
C ......................................... 1 bd.

Anm.: Ført fra ca. 1845.

1858- ca.l862.

Brandforsikringsprotokoller ..............

Anm.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de tidligere forsik
ringsnumre, i venstre margin med
blyant til de senere. Derimod mang
ler som regel henvisninger til brand
taxat ionsprotokollerne .

Nemlig:
A. Hammer og Kastrup sogne ..............
B. Køng, Lundby, Mogenstrup og Næstelsø
sogne .................................
C. Olstrup, Rønnebæk og Sværborg sogne ..
D. Toksværd, Vejlø og Vester Egesborg
sogne .................................

1 bd.

1 bd.
1 bd.
1 bd.

4 bd,
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ca.l862-

Brandforsikringsprotokol for Mogenstrup

ca.l872.

og Næstelsø sogne .......................

1 bd.

Anm.; I anmærk'lingsrubrikken findes hen
visninger både til de tidligere og
til de senere forsikringsnumre.

ca.l862-

Brandforsikringsprotokol for Vejlø og

ca.l872.

Vester Egesborg sogne .......................... 1 bd.
Anm.; I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger både til de tidligere og
til de senere forsikringsnumre.

1800-71.

Brandtaxationsprotokoller ......................

5 bd.

Anm.: Med henvisninger til forsikrings
protokollernes hoved- og binumre,
samt fra 1844-59 sidetal.

Nemlig:
A. 18oo-4o,
B. 1840-53,
C. 1853-71,

nr. 1-548 .................... 1 bd.
nr. 549-833 .................. 1 bd.
nr. 834-1255 ................ 1 bd.

Anm.: Pra 186o uden nr.

1862-77.

Brandtaxationsprotokol for Holme-Olstrup,

Rønnebæk og Toksværd sogne ....................

1 bd.

Anm.: Omfatter for tidsrummet 1872-77
tillige Vejlø, Vester Egesborg,
Mogenstrup og Næstelsø sogne.

1858-72.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mænd ene i Holme-Olstrup og Rønnebæk sogne ....

2 bd.

Nemlig:

1858-73.

1858-64, nr. 1-114 ......................

1 bd.

1865-72, nr. 115-239 ....................

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mænd ene i Toksværd sogn.... ...................
Nemlig:

1858-62,
1862-68,
1868-73,

nr. 1-132 .......................
nr. 133-273 .....................
nr. 274-413 .....................

1 bd.
1 bd.
1 bd.

3 bd.
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1858-75.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Næstelsø og Mogenstrup sogne .......

2 bd.

Nemlig;

1858-71, nr. l-19o ...................... 1 bd.
1871-75, nr. 191-275 .................... 1 bd.
1858-75.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Vejlø og Vester Egesborg sogne .....

5 bd.

Nemlig:

1858-65,
1865-71,
1871-75,
1858-85.

nr. 1-159 .......................
nr. 14o-27o .....................
nr. 271-387 .....................

1 bd.
1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations
mændene i Kastrup sogn ........................

2 bd.

Nemlig:
1858-61 ..................................
1861-85 ..................................

1 bd.
1 bd.

Bårse herred.
Vedr. øerne Langø, Tærø, lilleø og Masnedø,

se også Møns branddirektorat.

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

Anm.: Alle herredets sogne findes i
protokol A. Efterhånden som den
til de enkelte byer afsatte plads
ex* fuldskrevet, er tilførslerne
transporteret til en ledig side
længere fremme i samme bind og
derefter til protokol B og C.

Nemlig:
A ......................................... 1 bd.
Anm.: Foran i bindet alfabetisk sted
register til protokol A-C.
Bagi rekapitulation I800-06.

B ......................................... 1 bd.
: Formentlig indrettet I80I. Bagi
rekapitulation 18o7-36.

C ......................................... 1 bd.

3 bd.
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1858- ca.l862.

Brandforsikringsprotokoller ..............

8 bd.

Anm.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de tidligere forsik
ringsnumre, i venstre margin med
blyant til de senere. Derimod mang
ler som regel henvisninger til
brandtaxationsprotokollerne.
Nemlig;

A.
B.
C.
D.
E.
P.
G.
H.

1800-89.

Allerslev sogn .......................
Bårse og Beldringe sogne .............
Everdrup og Jungshoved sogne ........
Kallehave sogn .......................
Mern, Præstø og Skibbinge sogne .....
Snesere sogn .........................
Udby og Vordingborg sogne ............
Ørslev og Øster Egesborg sogne ......

1
1
1
1
1
1
1
1

bd..
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

4 bd.

Anm.; Omfatter fra 1872 tillige ca. halv
delen af Hammer herred, nemlig sog
nene; Kastrup, Køng, Sværborg, Ham
mer og Lundby. Indtil 1859 henvises
der i teksten eller marginen til
forsikringsprotokollernes hoved- og
binumre samt fra 1845 sidetal. Ef
ter 186o indeholder protokollen kun
amtstaxationsforretninger vedrørende
møller, kirker, herregårde og deslige.
Fra 29/5 1872 er brandskadsvurderingsforretninger ført for sig selv bag i
bindet.
Nemlig;

A.
B.
C.
D.

1800-56,
1856-50,
1850-57,
1857-89,

nr.
nr.
nr.
nr.

1-487 ....................
488-895 ..................
896-1252 .................
1255-15ol ...............

1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.

Anm.; 186o ff. uden nr.

Stevns herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokol A ...........

1 bd.

Anm.: Indeholder alle herredets sogne,
samt rekapitulation 18o2-56. For
rest i bindet alfabetisk stedre
gister.
18o2-57.

Brandtaxationsprotokol A, nr. l-5oo ........... 1 bd.
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Fakse herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Anm.: Alle herredets sogne findes i pro
tokol A. Efterhånden som den til
de enkelte byer afsatte plads er
fuldskrevet, er tilførslerne trans
porteret til en ledig side længere
fremme i bindet eller til den for
mentlig ca.l847 indrettede protokol B.

Nemlig;
A. Side l-6o8 ............................ 1 bd.

Anm.; Med alfabetisk stedregister foran
i bindet. Rekapitulation 18oo-36.
B. Side 6o9-1183 ........................

1800-72.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

2 bd.

Nemlig:

A. 1800-51 ...............................
B. 1851-72 ...............................
1858-75.

1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxationsmændene i Øster Egede og Ulse sogne, nr.l-2o3 . 1 pk.

Bjæverskov herred.

ca.183o-57.Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Am.: Er for tiden 183o-52 afskrifter
af brandforsikringskontorets pro
tokoller, taget som erstatning
for de ved branden 7/ll 1852 på
branddirektørboligen Christiansminde ødelagte originaler, jvf.
Præstø amts journal nr.1626/1852.

Nemlig:
1. For sognene Herfølge, Køge, Sædder,
Vollerslev, Vallø, Lidemark, Hårlev,
Endeslev og dele af Gørslev.......... 1 bd.
Anm.: Heri alfabetisk stedregister til
protokol 1-2.
2. Por sognene Himlingøje, Vråby, Tårnby,
Bjæverskov, Lellinge, resten af Gør
slev samt transport af Herfølge ..... 1 bd.

1858-73.

Brandforsikringsprotokoller.................. . 2 bd.
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Nemlig;
A ......................................... 1 bd.

Anm.; Omfatter alle herredets sogne.
Bagi bindet alfabetisk stedre
gister.

B. Supplement til A .....................

1 bd.

Anm.: Indrettet ca.l865.

1800-86*

Brandtaxationsprotokoller ......................

4 bd.

Nemlig:

A. 1800-58, nr. 1-555 .................... 1 bd.
B. 1858-65, nr. ±-15 ..................... 1 bd.
: Fra 1862 uden nr.

C. 1865-71 ............................... 1 bd.
D. 1871-86 ............................... 1 bd.
1859-82.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Lidemark sogn........................

1858- 74.

1 bd.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Valløby og Tårnby sogne ............. 1 bd.

Store Heddinge.
(Bræstø amts østre distrikt 1861 ff.)

1859- 19o5. Opmålingsprotokoller til bygningsafgift ......

4 bd.

Anm.; Omfatter Stevns og Fakse herre
der, samt indtil 2o/9 1869 til
lige Bjæverskov herred.
Nemlig;
1. 1859-78 ...............................

1 bd.

Anm.: Side 525 ff. findes et delvis
overstreget register 1859- ca.
1865, sognevis ordnet.
2. 1878-91 ...............................
5. 1891-1900 ............................
4. 19ol-o5 ..............................

1 bd.
1 bd.
1 bd.

ca.l865-19o5. Register til opmålingsprotokollerne nr. 1-4. 1 bd.

Anm.: Byvis ordnet.
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1894-19o4. Journaler vedr. bygningsafgiftssager .........

2 bd.

Nemlig;

1894-99 ..................................
1899-19o4 ..... ..........................

1 bd.
1 bd.

Møn.

Møns branddirektorat omfattede hele Møn undtagen Stege køb

stad med Nyord, Bogø og Farø, desuden Tærø, Lilleø og Langø, und
tagen 1859-72, da de var henlagt under branddirektoratet i Præstø,
samt indtil 1859 Masnedø.

18oo- ca.l858. Brandforsikringsprotokoller ...............

5 bd.

Anm.; Registrene er ikke fortløbende.
Nemlig;

A. Side l-5o6. Sognene Magleby, Borre, Elme
lunde, Keldby, begyndelsen af Stege og
Langø ................................. 1 bd.

B. Side 5o7-lo24. Fortsættelsen af Stege,
Damsholte, Fanefjord, Bogø, Tærø,
Langø og Masnedø ..................... 1 bd.
C. Side Io25-15o7, supplement til A og B,
indrettet 1826 ........................ 1 bd.

ca.1852-58.Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd.

Anm.; Med alfabetisk stedregister i
hvert af bindene.

Nemlig;
A. Side 1-616. Sognene Magleby, Borre, Elme
lunde og Keldby ...................... 1 bd.

B. Side 617-1192. Sognene Stege, Nyord og
Damsholte ............................. 1 bd.
C. Side 1193-1672. Sognene Fanefjord og
Bogø, samt Tærø og Langø af Kallehave
sogn, og Masnedø af Vordingborg sogn . 1 bd.

1858- ca.l878. Brandforsikringsprotokoller ...............
Anm.; I anmærkningsrubrikken henvises
til de gamle forsikringsnumre,
samt til sogne- og amtstaxations
forretningernes dato.

3 bd.
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Nemlig;

1800-86.

A. Sognene Bogø med Parø, Borre og Damsholte .................................

1 bd.

B. Sognene Elmelunde, Fanefjord og Keldby
..............................

1 bd.

C. Sognene Magleby, Nyord og Stege .....

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller ......................

5 bd.

Am.: Indeholder fra 1858 kun amtstaxationsforretninger over møller, kir
ker 0.1. samt brandskadevurderinger.

Nemlig;
A.
B.
C.
D.
E.

1800-25,
1825-59,
1859-51,
1851-58,
1859-86,

nr.
nr.
nr,
nr.
nr.

1-256 ...................
257-470 .................
471-699 .................
699-924 .................
925-951 .................

1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Anm.: Efter 1859 uden numre.

1886-19o5. Opmålingsprotokoller til bygningsafgift ......

2 bd,

Nemlig;
1886-95 .......

1 bd.

1895-1905 ......

1 bd.

ca.l859-19o4. Registre over opmålinger til bygningsafgift. 2 bd,

Nemlig;

ca.l859- ca.l877 ........................
ca. 1871-1904 .............................

1 bd.
1 bd.
1 bd.l hft,

1885-19o5. Journaler for sager vedr. bygningsafgift
Nemlig;
1885-1900 ................................

1 bd.

Anm.: Indlagt 1 læg med cirkulærer,
skrivelser m.v.
1900-05 .................................

1 hft.

1884-19o5. Designationer over opmålinger af bygnings
afgift spligtige steder m.m................ .

1 pk.
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BORNHOLM.

Bornholms branddirektorat var 18oo-31 et selvstændigt em

bede. 1831-61 bestyredes branddirektørforretningerne ex officio
af de 4 herredsfogeder hver i sit herred, jvf. pi. 15/4 1828 § 6.

1861-82 blev øen i henhold til justitsministeriets skriv, af 12/3

til amtet delt i to branddirektorater, der bestyredes ved konsti

tution, nemlig: 1. Vestre distrikt omfattende Vester og Nørre her

reder og 2. Østre distrikt omfattende Øster og Sønder herreder.
1882 blev øen igen samlet under et branddirektorat i Rønne. Ved

registreringen er der ikke taget hensyn til disse embedsomlæg
ninger, idet arkiverne af praktiske grunde er registreret herreds
vis.

Bornholms vester herred.
1800-57•

Anm.

1858-87.

1 bd.

Brandforsikringsprotokol

Med alfabetisk personregister pa
fornavne foran i bindet.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd.

Anm.: Med henvisninger til de gamle for
sikringsnumre, samt til taxationsforretningernes dato, også fra ti
den før 1858.

Nemlig;
Knudsker sogn........... .................
Nyker sogn ................................
Nylarsker sogn ..................
Vester Marie sogn nordre distrikt .......
Vester Marie sogn søndre distrikt .......

1
1
1
1
1

hd.
bd.
bd.
bd.
bd.

18oo-19o6. Brandtaxationsprotokoller .....................
Anm.: Er 1858- ca.l878 tillige protokol
for opmåling til bygningsafgift.

Nemlig;
A. 1800-58, nr. 1-457 ....................

1 hd.

Anm.: Fra 1858 uden nr.
1859-19o6 .................... ............

1 bd.

2 bd.
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Bornholms nørre herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokol .....................

1 bd.

; Med alfabetisk personregister på
fornavne foran i bindet.

1858-75.

Brandforsikringsprotokol .....................

1 bd.

Anm.: Med henvisninger til taxationsforretningernes dato, også for tiden
før 1858,

1800-87.

Brandtaxationsprotokoller ....................

2 bd,

Anm,: Indeholder ca.l858- ca. 1877 til
lige opmålinger til bygningsafgift.

Nemlig;
A. 1800-51, nr. 1-515 ..................
B. 1851-87, nr. 516-678 ................

1 bd.
1 bd.

Anm.: Pra 1855 uden nr.

1828.

Konceptopmålingsforretning over Hasle til

bygningsafgift ................................

1 bd.

Anm.: Forretningen foretaget 18-21. august
1828 i henhold til rentekammerets
cirk. af 19/4 1828.

Bornholms øster herred.

1800-57.

Brandforsikringsprotokol .....................

1 bd.

Anm.: Med alfabetisk personregister på
fornavne foran i bindet.

1858-74.

Brandforsikringsprotokol .....................

1 bd.

Anm.: I anmærkningsrubrikken findes
henvisninger til de gamle for
sikringsnumre, samt til sognetaxationsforretningernes dato.
1800-94.

Brandtaxationsprotokoller ....................

Anm.: Er 1857-77 tillige protokoller
for opmåling til bygningsafgift.

3 bd.
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Nemlig;

1800-57, nr. 1-452 ..................... 1 bd.
1857-66, nr. 455-459 og uden nr........ 1 bd.
: Heri kun amtstaxationer for tiden
efter 1858.
1867-94 .................................

1 bd.

Bornholms sender herred.
1800-57.

Brandforsikringsprotokol .....................

1 bd.

4^. : Med alfabetisk personregister på
fornavne foran i bindet.

1858- ca.l874. Brandforsikringsprotokol .................

1 bd.

Aum.: I anmærkningsrubrikken findes
henvisninger til de gamle for
sikringsnumre, samt til sogne
taxat ionsforretningernes dato.
I800-I900. Brandtaxationsprotokoller ....................
Anm.: Er 1857- ca.l877 tillige proto
kol for opmåling til bygnings
afgift .

Nemlig:
I800-57, nr. 1-1199 ....................
1857-1900 ...............................

1 bd.
1 bd.

2 bd,
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FALSTER.
Falsters branddirektorat, der var oprettet i henhold til

frd. af 26/3 18oo, omfattede hele Falster samt indtil 1835 til
lige Fejø birk. 1835-59 bestyredes branddirektørforretningerne
af birkedommeren ex officio, jvf. pi. 15/4 1828 § 6. 1887-1912

var Musse herred forenet med Falsters branddirektorat. Brand
direktørens bopæl var i Nykøbing. Arkivet indeholder kun taxa

tionsprotokoller. Henvisninger hertil fra sønder og nørre her
reders forsikringsprotokoller.

1800-75.

6 bd,

Brandtaxationsprotokoller ...........

Anm.: Omfatter nørre og sønder herred
uden sondring.
Nemlig:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1800-64.

1800-26, nr.
1826-40, nr.
1840-49, nr.
1849-54, nr.
1854-57, nr.
1857-75, nr.
1858 uden nr

l-4oo ................. ..
401-832 ................ .
833-1309 ............... ,
131o-2o26 ...............
2o27-5oo3 ...............
5oo4-5o38, l-2o og fra
.

1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1 bd.

Brandvisitationsprotokol .............

1 bd,

Anm.: Omfatter nørre og sønder herred
uden sondring. Med alfabetisk
stedregister foran i bindet.

Falsters nørre herred.

Brandforsikringsprotokollerne henviser til

Falsters brandtaxationsprotokoller.

l8oo-57.

Brandforsikringsprotokoller ................

Anm.: Protokol A omfatter alle herredets
sogne. Efterhånden som den til dis
se afsatte plads er opbrugt, er til
førslerne transporteret til en le
dig side i samme bind, og sluttelig
til det i 182o indrettede supplements
bind B. Register bagi protokol A.

2 bd.
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Nemlig:

A. 1800-57 ..............................

1 bd.

^£m.: Med rekapitulation 18oo-o5 samt
alfabetisk stedregister.

B. 1820-57 ..............................
1858-68.

1 bd.

Brandforsikringsprotokoller ..................

2 bd»

Anm.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visning til de gamle forsikrings
numre, samt til taxationsforret
ningernes dato. Indrettet alfabe
tisk efter sogne.
Nemlig:
1. Sognene B til N ................... .
2. Sognene N til 0 .....................

1 bd.
1 bd.

1868- ca.l882. Brandforsikringsprotokoller ..............

5 bd.

Anm.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visning til taxationsforretninger
nes dato. Indrettet alfabetisk ef
ter sogne.
Nemlig:

1. Sognene B
2.
"
M
3
”
T

til L .....................
til S .....................
til 0 .....................

1 bd.
1 bd.
1 bd.

Falsters sønder herred.
Brandforsikringsprotokollerne henviser til

Falsters taxationsprotokoller.
1800-57.

Brandforsikringsprotokoller ..................

Anm.: Protokol A omfatter alle herredets
sogne. Efterhånden som den til dis
se afsatte plads er opbrugt, er til
førslerne transporteret til en ledig
side i samme bind, og sluttelig til
det i 18o3 indrettede supplements
bind B. Register bagest i protokol A.
Nemlig:

A. 1800-57 ..............................

1 bd.

Anm.: Med rekapitulation 18oo-o3, samt
alfabetisk stedregister.

B. 1803-57 ..............................

1 bd.

2 bd.
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1858-68.

Brandforsikringsprotokoller ...................

2 bd.

Åm.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visning til de gamle forsikrings
numre, samt til taxationsforret
ningernes dato. Indrettet alfabe
tisk efter sogne.

Nemlig:
1. Sognene A til J ......................
2.
”
K ” V .......................

1 bd.
1 bd.

1868- ca.l882. Brandforsikringsprotokoller ...............
Æ^m.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visning til taxationsforretninger
nes dato. Indrettet alfabetisk ef
ter sogne.

Nemlig;
1. Sognene Åstrup til Horbelev..........
2.
"
Horreby til N.Ørslev.........
3.
"
Nykøbing til Væggerlose ......

1 bd.
1 bd.
1 bd.

3 bd.
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LOLLAND.

Lollands branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af

26/3 18oo. Let omfattede hele Lolland, samt fra 1887 tillige
Fejø, Femø og Askø. 1887-1912 var Musse herred henlagt til Fal

sters branddirektorat. 1912 deltes Lolland i 2 branddirektorater:
Nakskov branddirektorat omfattende nørre og sønder herred. Maribo
branddirektorat omfattende Fuglse og Musse herred samt Fejø birk.
Arkivalierne er af praktiske grunde såvidt muligt registreret

herredsvis.

1861-73.

Fortegnelser over opmålinger af bygningsafgifts

pligtige steder ...............................

1 pk.

Anm.: 1 fortegnelse for hvert halvår.

Lollands nørre herred.
1855-58.

Brandforsikringsprotokoller ..................

3 bd.

Anm.: Indrettede i henhold til justits
ministeriets skriv, af 26/3 1851» 'da
ældre, nu tabte brandforsikrings
protokoller, dels på g3?und af ælde,
dels på grund af de mange fora.ndringer, der var foretaget i dem,
var blevet så utydelige, at de måt
te omskrives.

Nemlig;
A. Sognene: Horslunde, Vesterborg og
begyndelsen af Halsted .............. 1 bd.

B. Sognene: Slutningen af Halsted, Nak
skov landsogn. Birket, Utterslev og
Branderslev samt Vindeby og begyndel
sen af Købelev..... ................. 1 bd.
C. Sognene: Slutningen af Købelev, Her
redskirke, Sandby, V.Nordlunde og
L.løjtofte ........................... 1 bd.
1858- ca.l874. Brandforsikringsprotokoller ..............

Anm.: I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de gamle forsikrings
numre, samt til sognetaxationsforretningernes dato. Indeholder alle

2 bd.
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herredets sogne undtagen Halsted,
som nu er overflyttet til sønder
herred.
Nemlig:

A. Sognene: Birket, Branderslev, Herreds
kirke, Horslunde og Købelev.......... 1 bd.
B. Sognene: Lille Løjtofte, Nakskov land
sogn, Sandby, Utterslev, Vesterborg,
Vester Nordlunde og Vindeby .......... 1 bd.
1800-82.

Brandtaxationsprotokoller ........ ............

5 bd.

Nemlig:

A. 1800-18, nr. 1-259 .................... 1 bd.
B. 1818-48, nr. 26o-915 .................. 1 bd.
C. 1848-82, nr. 916-1527 ................. 1 bd.
1857-76.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Branderslev og Nakskov sogne,
nr. 1-215 ......................................

1857-71.

1 pk.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Herredskirke og Lille Løjtofte
sogne ........................................... 1 bd.
Anm.: Indeholder nr. l-lo2.

1857-74.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Horslunde og Vester Nordlunde sogne,
nr. 1-294 ......................................

1857-77.

1 pk.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Eøbelev sogn, nr. 1-266 ............. 1 pk.

1867-74.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations
mændene i Sandby sogn .......................... 1 bd.

: Indeholder nr. 15o-29o, sign. nr. 2.

1857-76.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Utterslev sogn, nr. 1-127 ........... 1 pk.
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1857-76.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations-

mændene i Vesterborg og Birket sogne, nr. l-4o6.1 pk.

1857-75.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations-

mændene i Vindeby sogn ........................

1 bd.

Anm.: Indeholder nr. 1-84, fra 1871 uden nr.

Lollands sønder herred.
182o- ca.l847. Brandforsikringsprotokol ............ ...... 1 bd.

Anm. : Protokollen, der er mærket litra B,
er formentlig indrettet ca. 182o
som et supplement til den tabte pro
tokol A, indrettet 18oo. Den inde
holder alle herredets sogne. Kun få
indførsler.
1855-58.

Brandforsikringsprotokoller ...................

5 bd.

Anm.: Indrettede i henhold til justits
ministeriets skriv, af 26/5 1851,
da de ældre, nu delvis tabte brand
forsikringsprotokoller dels på
grund af ælde, dels på grund af de
mange forandringer, der var fore
taget i dem, var blevet så utyde
lige, at de måtte omskrives.
Indeholder alle herredets sogne.
•Nemlig;

A. Sognene; Sollested. Skovlænge, Stokkemarke. Vestenskov og begyndelsen af
Tillitse .............................. 1 bd.
B. Sognene; Fortsættelsen af Tillitse,
Landet, Lannemare, Ryde, Arninge, Græs
have og begyndelsen af Kappel ....... 1 bd.

C. Sognene; Fortsættelsen af Kappel, Gurreby. Gloslunde, Avnede og slutningen
af Tillitse ........................... 1 bd.
1858- ca.l874. Brandforsikringsprotokoller ...............
Anm.; Indeholder alle herredets sogne,
samt Halsted sogn af nørre herred.
I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de gamle forsikrings
numre, samt til sognetaxationsfor
retningernes dato.

2 bd.
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Nemlig:

A. Sognene; Arninge, Avnede, Lannemare,
G-loslnnde, Græshave, Gurreby, Halsted,
Kappel og Landet ..................... 1 bd.
B. Sognene: Ryde, Skovlænge, Stokkemarke,
§øllested, Tillitse, Vestenskov og
Ageby ................................. 1 bd.

1800-77.

Brandtaxationsprotokol ........................

3 bd.

Nemlig;

A. 1800-39, nr. 1-474 .................... 1 bd.
B. 1839-57, nr. 475-917 .................. 1 bd.
C. 1857-77, nr. 918-1345 ................. 1 bd.
187o-8o.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Arninge sogn......................... 1 bd.
Anm.: Indeholder nr. l-5o, og fra 1877
uden nr.

1857-75.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Dannemare og Tillitse sogne ........

1857-74.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Gloslunde og Græshave sogne ........

1867-71.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i Stokkemarke sogn ....................

1857-74.

1 pk.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Skovlænge og Gurreby sogne .... .

1857-73.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mændene i landet og Ryde sogne ................

1857-80.

1 pk.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Kappel og Vestenskov sogne .....

1857-73.

1 pk.

1 pk,

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mændene i Søllested sogn................. .

1 bd,
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ca. 1872-

Assurancefortegnelse til brug for taxations-

ca. 1885.

mændene i G-loslunde sogn ....................

1 hft.

Anm.: Ejendommene er ordnede efter for
sikr ingsnixmre .

Fuglse herred.

1853-58.

Brandforsikringsprotokoller ............. ......

2 bd.

Anm,: Indeholder alle herredets sogne,
undtagen Fejø, Femø og Askø,
Indrettede i henhold til justits
ministeriets skriv, af 26/3 1851,
da de ældre, nu tabte brandforsik
ringsprotokoller, dels på grund
af ælde, dels på grund af de man
ge forandringer, der var foreta
get i dem, var blevet så utydelige,
at de måtte omskrives.

Nemlig;
A. Sognene; Tirsted, Hillested, Nebbelunde,
Tågerup, Fuglse, Rødby, Ringsebølle,
Vejleby, Olstrup og Sædinge .......... 1 bd.

B. Sognene; Torslunde, Østofte, Holeby,
Krønge, Errindlev, Skørringe og
Bursø .................................

1 bd.

1858- ca.l874. Brandforsikringsprotokoller ...............

2 bd.

Anm.; Indeholder alle herredets sogne,
undtagen Fejø, Femø og Askø. I
anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de gamle forsik
ringsnumre, samt til sognetaxationsforretningernes dato.
Indrettet alfabetisk efter sogne.

Nemlig;
A. Sognene; B til R .....................
B.
"
S " 0 . ....................

1800-84.

1 bd,
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller .....................

Nemlig;
A. 1800-42,
B. 1842-56,
C. 1856-84,

nr. 1-447 .................... 1 bd.
nr. 448-92o .................. 1 bd.
nr. 921-loll ................. 1 bd.

3 Bd.
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1857-72.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mænd ene i Errindlev og Olstrup sogne .......... 1 pk.
1857-74.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mænd ene i Fejø sogn .................... ....... 1 pk.

1857-76.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations

mænd ene i Feme sogn ............................ 1 bd.
1857-74.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations

mænd ene i Fuglse og Krønge sogne ..............

1862-75.

1 pk.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations-

mændene i Holeby og Bursø sogne,
nr. 71-176 .....................................
1857-66.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxations-

mændene i Nebbelunde og Sædinge sogne ........

1857-76.

1 bd.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations-

mændene i Tågerup og Torslunde sogne .........

1867-72.

1 bd.

1 pk.

Brandtaxationsprotokol for sognetaxationsmændene i Tirsted, Vejleby og Skørringe sogne . 1 bd.

Anm.; De sidste blade mangier.

1857- 75.

Brandtaxationsprotokoller for sognetaxations-

mændene i Østofte sogn ........................

1 pk.

A^. : Alle bindene har topografisk ord
net register bagi.

ca. 1872-

Assurancefortegnelser til brug for taxations-

ca. 1885.

mændene i Errindlev, Olstrup, Holeby og

Bursø sogne ................... ................. 1 pk.

Anm.: Indeholder 4 hæfter, et for hvert sogn.
Ejendommene er ordnede efter forsikringsnumre.
1858- 76.

Policejournal og tariferingsprotokol ..........

1 bd.
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Musse herred.

1853-58.

Brandforsikringsprotokoller............... .

4 bd.

Anm.: Indrettede i henhold til justits
ministeriets skriv, af 26/3 1851,
da de ældre, nu tabte brandfor
sikringsprotokoller, dels på grund
af ælde, dels på grund af de mange
forandringer, der var foretaget i
dem, var blevet så utydelige, at de
måtte omskrives. Indeholder alle
herredets sogne.
Nemlig:

A. Sognene: Begyndelsen af Toreby, Sakskø
bing, Majbølle, Godsted, Radsted og
begyndelsen af Vigsnæs ............... 1 bd.
B. Sognene: Fortsættelsen af Vigsnæs, En
gestofte, Våbensted, Døllefjelde, Mus
se, Nysted, Tårs, Pjælde, Bregninge,
Maribo og begyndelsen af Slemminge ... 1 bd.
C. Sognene: Fortsættelsen af Slemminge,
Herritslev, Vester Ulslev, Øster Ulslev, Hunseby og Kettinge ............ 1 bd.

D. Fortsættelsen af Toreby sogn........

1 bd.

1858- ca.l874. Brandforsikringsprotokoller............ .

2 bd.

Anm.; Indeholder alle herredets sogne.
I anmærkningsrubrikken findes hen
visninger til de gamle forsikrings
numre, samt til sognetaxationernes
dato.
Nemlig:

A. Sognene: B til N.....................
B.
"
R " 0 ......................

1800-53.

1 bd.
1 bd.

Brandtaxationsprotokoller ..... ................ 2 bd.
Nemlig:

A. 1800-26, nr. 1-396 ........ ..........
B. 1826-53, nr. 397-911 .................

1 bd.
1 bd.
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Fe .1 0.

Fejø birk, bestående af øerne Fejø, Femø og Askø hørte
1800-35 under Falsters branddirektorat. 1835-64 udførtes brand
direktørforretningerne ex officio af birkedommeren jvf. pi. 15/4

1828 § 6. 1864-87 var de forskellige birkedommere tillige kon

stituerede som branddirektører. 1887-1912 henhørte Fejø birk un
der Lollands branddirektorat i Nakskov.

18ol, 1820-55. Brandvisitationsprotokol .................

1 bd.

Anm.; Fortsættelsen se brandtaxations
protokol 1854-74.
1800-58.

Brandforsikringsprotokol for Fejø, Femø og

Askø sogne ....................................

1 bd.

1858- ca.l883. Brandforsikringsprotokol .................

1 bd.

Anm.; I anmærkningsrubrikken henvises
til de gamle forsikringsnumre,
samt undertiden til sognetaxationsforretningernes dato.

1800-74.

Brandtaxationsprotokoller ....................

Anm.; Indeholder fra 1857 tillige op
målinger til bygningsafgiftsbe
regning, og fra 1864 tillige
eftersyn af forsikrede ejendomme.

Nemlig:
A. 1800-54, nr. 1-538 .............. .

1 bd.

B. 1854-74, nr. 539-6ol, fra 1858
uden nr...............................

1 bd.

2 bd.

Landsarkivet har tidligere udsendt:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpe
midlerne til dets benyttelse. I-XXXVII samt 315 sider. 1966. Pris:

27,50 kr.

I serien af »Foreløbige arkivregistraturer« (stencilerede) er tidligere
udsendt :

Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919. 1964. Pris 11 kr.

Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. 1964. Pris 8,80 kr.
Lægdsruller ca. 1830 til ca. 1930 afleveret af 1. og 2. udskrivnings
kreds. 1965. Udsolgt.

Bornholmske retsbetjentarkiver indtil 1919. 1965. Pris 9,90 kr.
Ældre fængselsarkiver fra København og Møn, 1965. Pris 8,80 kr.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919. GI. Københavns amt.
1966. Pris 11 kr.

Anm.: Samtlige priser er ind. moms.
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