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FORORD

Amtsarkiverne er blandt de største og mest righoldige 
arkivfonds i landsarkiverne. Af samme grund har de 
hidtil været uoverkommelige at registrere i deres 
helhed. En af et amtsarkivs mest interessante bestandde
le består af indberetningsmateriale fra amtets lokale 
embedsmænd. Det drejer sig overvejende om indberetninger 
fra præster, provster, sognefogder, magistrater, her
reds- og byfogder samt fra amtets godsejere. Indberet
ningerne handler om allehånde lokale forhold, eksempel
vis lige fra skovenes tilstand, strandinger, veneriske 
sygdomme og priser på fødevarer til oplysninger om døv
stumme, kriminelle, mosaiske trosbekendere og brand
lidte.
Dette materiale, der er ukendt for de fleste, vil være 
en guldgrube for arbejdet med først og fremmest lokal
historie, men også socialhistorie, landbrugshistorie, 
håndværks- og industrihistorie, handels- og prishisto
rie, skolehistorie, retshistorie og naturligvis forvalt
ningshistorie. Det var derfor en vigtig formidlingsop
gave, Lokalhistorisk Afdeling ved Københavns Universi
tets Institut for Historie, påtog sig ved at planlægge 
og gennemføre en registrering af ca. 800 arkivpakker med 
indberetninger fra 1700- og 1800-årene i de sjællandske, 
lolland-falsterske og bornholmske amtsarkiver.
Resultatet er blevet en specialregistratur med en intro
duktion og brugervejledning ved afdelingsleder, lektor, 
mag.art. Knud Prange, og med både et emneopdelt sagregi
ster og et stikordsregister. Publikationen indledes med 
en afhandling om indberetninger som kilde til dansk lo
kalhistorie, skrevet af cand.mag. Karl Peder Pedersen, 
stipendiat ved Statens Humanistiske Forskningsråds pro
jekt "Stat - Forvaltning - Samfund". Således har nævnte 
projekt, Lokalhistorisk Afdeling og Landsarkivet på det 
smukkeste samarbejdet om at tilgængeliggøre en vigtig og 
indholdsrig kildegruppe.
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Til den del af arbejdet, der er udført af Lokalhistorisk 
Afdelings studentermedarbejdere, er der modtaget bevil
linger fra Statens Humanistiske Forskningsråd, og til 
færdiggørelse og trykning er der modtaget en bevilling 
fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. Vi bringer 
en oprigtig tak for begge beløb - uden dem var arbejdet 
strandet på halvvejen.

Denne bog er tilegnet det sjællandske landsarkivs tid
ligere chef, dr.phil Harald Jørgensen. Da Dansk Histo
risk Fællesforening i slutningen af 1960erne arbejdede 
for at oprette en afdeling for lokalhistorisk forskning 
ved Københavns Universitet, var det af helt afgørende 
betydning, at Harald Jørgensen kunne og ville stille de 
fornødne lokaler til rådighed på Landsarkivet. Som 
landsarkivar har Harald Jørgensen lagt stor vægt på at 
gøre arkivets samlinger tilgængelige via guide, regi
straturer og andre hjælpemidler. Denne bog er udarbejdet 
og fremlagt i hans ånd.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 
april 1992

Grethe I ls ø e  Knud Prange
landsarkivar leder af Lokalhistorisk Afdeling
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INDBERETNINGER
- en spændende kilde til dansk lokalhistorie

Af Karl Peder Pedersen

Hvad er en indberetning egentlig?
Bedst kan den vel defineres som ” en tjenstlig redegørelse om en 
bestemt sag eller emne affattet på foranledning af overordnede 
myndigheder ". Selve betegnelsen ”indberetning” kom først rigtig 
i brug efter 1750, idet man indtil da havde anvendt ordet ”rela
tion” om sådanne skrivelser.1 Indberetningernes fornemste opgave 
bestod i at forsyne regering og centraladministration med infor
mationer om regionale og lokale forhold, således at man ikke traf 
beslutninger ud i det blå, men i nøje samklang med landets reali
teter - lokalt og regionalt såvel som centralt.

De første indberetninger
Danmark har i århundreder bestået af tre forvaltningsniveauer. 
Det lokale - det nære - var landsbyen, sognet og kommunen, hvor 
præst og sognefoged efterhånden som lokalmyndigheder afløstes af 
sogneråd og kommunalbestyrelser. Hertil hørte også herreds-, by- 
og birkefogederne, der varetog de lokale doms- og politiopgaver. 
Dernæst var der på det regionale niveau en række forvaltninger 
omfattende bl.a. amtmænd, amtsforvaltere og bisper. Øverst i hie
rarkiet befandt sig centralforvaltningen i København bestående af 
kancellier og kamre, som igen senere blev til ministerier.

Det er sandt, når det om enevældens Danmark er sagt, at magten 
lå koncentreret i København. Alle store vigtige beslutninger blev 
truffet i hovedstaden, og det var ligeledes her, mange af lokal- 
og regionalforvaltningens beslutninger skulle godkendes. For at 
kunne træffe rigtige beslutninger er det ikke nok bare at have 
kompetancen i orden, man må også være i besiddelse af et til
strækkeligt bredt beslutningsgrundlag, således at trufne beslut
ninger umiddelbart fremstår som de bedste og klogeste disposi
tioner. Hvad det første angik havde den enevældige konge intet 
problem - al magt lå pr. definition i majestætens hænder. Van-

1 Ordbog over det danske Sprog, bd .9 , sp.206. Kbh. 1927.
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skeligere lå det derimod med beslutningsgrundlaget. Kongen kunne 
være nok så enevældig, han være ville; informationer måtte han 
dog næsten altid have fra andre for at kunne træffe fornuftige 
beslutninger, og disse efterretninger hentede han hos embedsmæn- 
dene på Slotsholmen. Centraladministrationens folk kunne imidler
tid ikke vide alt, og ofte måtte de skaffe yderligere oplysnin
ger hos regionale og lokale embedsmænd. Denne informationsind
samling skete, enten på den måde at man bad provinsembedsmænd om 
at udtale sig i foreliggende, konkrete sager, eller derved at man 
indkaldte oplysninger om bestemte emner fra en række embedsmænd, 
således at centraladministrationens generelle informationsniveau 
på feltet øgedes.2

Enevældens indførelse i 1660 betød en kraftig udvidelse af stats
forvaltningen. Nye opgaver toges op, og det krævede en styrkelse 
ikke alene af de centrale magtorganer, men også af lokal- og re
gionalforvaltningen. Gode og pålidelige indberetninger fra pro
vinsernes embedsmænd måtte nødvendigvis blive af stadig større 
vigtighed i denne proces. Allerede siden Christian IV1 s dage hav
de lensmænd og andre øvrighedspersoner haft pligt til at påtegne 
de supplikker (ansøgninger, klager, o.l.), der sendtes ind til 
kongen, og i 1666 skærpedes bestemmelserne yderligere, idet em- 
bedsmændene nu truedes med straffe og i sidste instans fyring, 
såfremt det senere skulle vise sig, at deres påtegninger havde 
været forkerte eller partiske.3

I enevældens første årti fornemmer man tydeligt en gåen på lis
tesko, når det debatteredes i hvilket omfang centrale afgørelser 
skulle bygge på provinsembedsmænds indberetninger. Hvordan kunne 
det forklares, at den enevældige majestæt, der i Kongeloven fra 
1665 beskrives som "det ypperste og højeste hoved her på jorden 
over alle menneskelige love” skulle indhente oplysninger fra den 
fjerneste herredsfoged for at træffe beslutning? Griffenfeld, der 
i løbet af 1660erne fik stadig mere at skulle have sagt i det 
centrale regeringskontor, Danske Kancelli, gik helt og holdent

2 A llerede fø r 1660 indhentede de cen tra le  myndigheder i et v is t omfang indberetninger. Se Danske K an ce lli, 
V e jl .  a rk ivreg . I ,  s. 26-28. Kbh. 1943.

3 Forordning Om Supplic a t ioners Paaskrifvelse, København, 15. marts 1666.
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ind for at bruge lokale- og regionale embedsmænd mest muligt,4 
hvorimod man i Skatkammeret - datidens Skatte- og Finansministe
rium - var mere forsigtige. I 1670 foreslog dets ledelse den nye 
konge Christian V, om det ikke i forbindelse med nogle planlagte 
salg eller forpagtninger af kirketiender ville være til "kgl. Ma
jestæts bedste", hvis man først skrev ud til amtmænd og amtsfor
valtere og indhentede "deres kundskab om samme tiende og steders 
beskaffenhed og bonitet", inden man traf endelig beslutning på 
kammeret.5

1700-tallets indberetninger
Indberetninger blev hurtigt en helt uundværlig del af enevældens 
forvaltningspraksis, og forud for mange lovgivningsinitiativer 
gik høringsfaser, hvor der indhentedes udtalelser fra embedsmænd 
rundt om i landet. Det skete f.eks. ved den reform af landets lo
kale retsvæsen, som blev sat i værk i midten af 1680erne,6 og en 
lang række andre eksempler kan nævnes.

Indberetninger gik normalt af tjenstlige kanaler, og det gav amt- 
mændene en særlig position, idet næsten alle disse skrivelser 
passerede gennem deres kontorer. "Amtmændene ere så at sige kol
legiernes øjne, som de skulle se med, når det kommer an på at 
vide en sags omstændigheder eller beskaffenhed på et eller andet 
sted på landet", sådan karakteriserer generalprokurør Henrik 
Stampe amtmændenes rolle i 1767,7 og for at blive i billedet ud
gjorde indberetningerne således de synsimpulser, der gik fra øj
nene og op til hjernen, hvor centraladministrationen i så fald 
kunne tænkes at befinde sig.

I løbet af 1700-tallet forøgedes antallet af indberetninger, og 
efterhånden rejstes på stadig flere områder krav om, at der auto
matisk skulle indsendes årlige indberetninger. Det udviklede sig

4 Knud Fabricius: G riffe n fe ld , s .97. Kbh. 1910.

5 Ekstraktprotokol 1669-73, s .76 (2 1 /9  1670) R tk .213 .3 . Rentekammeret, R igsark ive t.

6 Betænkning fra  Landsdommerne i Danmark om Herreders og B irkers Reduktion m.v. indsendte i Henhold t i l  
Sjællandske Missive af 1686, 15. ju n i. Danske K an ce lli, V e jl .  a rk ivreg . 1, s .44. Se også Kai Hammerich: 
Den danske Dommerstand under Enevælden, s .1 3 f, Kbh. 1931.

7 Henrik Stampe: Erklæ ringer, Breve og F o re s till in g e r , bd.V, s. 439. Kbh. 1797.
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til en ren indberetningsmani, der gjorde dagligdagen mere rutine
præget end tidligere. I 1805 udgav by- og herredsskriveren i 
Æbeltoft, Niels Sinding, et 56-siders stort katalog over alle de 
tidsbestemte opgaver, der skulle udføres ved landets herreds-, 
by-, og birkefogedkontorer.8 Af de ialt 255 årlige ekspeditioner 
var omkring 90 indberetninger, koncentreret omkring kvartaler og 
årsskifter. Ialt opregner Sinding godt 20 forskellige indberet- 
ningstypér, som skulle afgives en eller flere gange årligt.

1800-årenes indberetninger
Omkring 1800 var der i henhold til ældre og nyere lovgivning på
budt så mange indberetninger, at der rådede en betydelig uklar
hed. Mens man i 1804 på det kirkelige område havde udsendt et re
skript, der bestemte hvilke indberetninger præster, provster og 
bisper var pligtige til at indsende,9 manglede noget tilsvarende 
på andre områder, hvor situationen var endnu mere uoverskuelig, 
og her kunne Niels Sindings håndbog sikkert være til god hjælp.

1800-tallet kom til at stå i rutineindberetningernes tegn. En 
næsten uendelig strøm af skrivelser flød fra herredsfogeder, 
amtsforvaltere, præster og godsejere via amtmandens kontor ind 
til centraladministrationen i København, hvor man om ikke andet 
kunne bruge papirstrømmen til at kontrollere, at embedsmændene 
overholdt de foreskrevne tidsfrister. For mange initiativrige 
folk måtte disse rutineskrivelser være en pestilens. Det gjaldt 
bl.a. den dygtige jurist og birkefoged Gustav Baden, der i 1822 
lidt bittert skriver om vigtigheden af at overholde reglerne på 
området, "da ved disses iagttagelse eller forsømmelse mangen em
bedsmand er ophøjet eller nedsat meget mere end ved de øvrige 
embedsforretninger, der fordre hoved og indsigter. Jeg i det 
mindste har i min mangeårige praktiske bane kendt mangen både 
over- og underbetjent, der udenfor den egn, hvorpå han nærmest 
virkede, har haft navn for [at være en] virksom embedsmand, skønt

8 N iels Sinding: Jurid isk  Tavle over bestemte Tiders Expeditioner af Betjen te ved Underretten i Danmark. 
Kbh. 1805.

9 Provsterne sku lle  ved hvert i r s  udgang t i l s t i l l e  bispen 12 indberetninger, der a l le  igen s ku lle  bygge på 
tilbagemeldinger fra  sogneprasterne. Det var derpå bispernes opgave "at uddrage det vesentlige  indhold", 
og inden påske meddele dette  t i l  Danske K a n c e lli. Reskript t i l  samtlige Biskoper i Danmark ang. hvad 
øvrige G ies tlige  t i l  dem engang om Aaret og e lle r s  skal bere tte  og erk läre  samt de a a r lig  t i l  C a n c e llie t. 
København 28. december 1804. Se også Erik  Nørr: Prast og Adm inistrator, s . 409-19. Kbh.1981.
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hans virksomhed ene bestod i med nøjagtighed at varetage det 
slags forretninger, som behøves ved sådanne indberetninger, og 
han iøvrigt udenfor sit kontor ikke kender sit embedsdistrikt”.10

De mange indberetninger måtte uundgåeligt belaste den enkelte em
bedsmand arbejdsmæssigt meget, og det kunne få den uheldige kon
sekvens, at nogle henfaldt til standardvendinger, eller til i det 
hele taget at skrive så lidt som muligt. Samtidig betød det for
hold, at man fra centralt hold var begyndt at bruge indberet
ningsproceduren til at kontrollere og bedømme embedsmænd med,11 
at disse nemt kunne henfalde til ren og skær formalisme. ”Hellere 
sende to linier til tiden, end to sider for sent” blev mottoet 
for mange, og det gjorde indberetningerne intetsigende. Når man 
gennemgår forrige århundredes stakke af indberetninger, støder 
man år efter år på de samme få, formfuldendte vendinger om, at 
der for det pågældende herred intet havde været at melde om dette 
og hint. Hvorfor nøjedes man dog ikke med at bede folk om kun at 
indberette, når der var sket noget nyt i forhold til status quo, 
tænker man uvilkårligt.

Selvom 1800-tallet er præget af rutineindberetninger, brugte cen
traladministrationen stadigvæk indberetninger som det vigtigste 
led i høringsproceduren forud for gennemførelsen af ny lovgiv
ning,12 samt til at skaffe sig informationer om løbende, akutte 
sager. Som eksempel på det sidste kan nævnes et forløb fra 1832, 
hvor kancelliet i et brev til amtmanden over Københavns amt den 
24. januar 1832 forlangte at få oplysninger om, hvordan man i am
tet så på en truende fårekoppesygdom. Den 31. januar sendte amt
manden forespørgslen videre til amtets embedsmænd, og i løbet af 
februar og marts indkom deres svar, således at amtmand Knuth den 
20. marts kunne respondere kancelliet. Efter at dette brev var 
afsendt, indløb yderligere to forsinkede indberetninger fra bir
kedommerne i Vallø og på Amager. Disse efternølere blev dog ikke

10 G .L .Baden: Dansk-Juridisk Ordbog, bd.1, s. 238f. Kbh. 1822.

11 De kontrol re js e r , som k an c e llie ts  deputerede begyndte a t gennemføre i 1803 og Arene d e re fte r , kan også 
ses som udtryk fo r ønsket om sterkere  kontrol a f den lokale re ts lig e  fo rv a ltn in g . Frank Jørgensen: 
Deputeredes embedsrejser 1803-30, A rkiv 3 , 1970-71, s . 78-91.

12 Se B irg it  Løgstrup: Dommer og A dm inistrator. Herredsfogden 1790-1868, s .134-5, Kbh. 1982.
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eftersendt, men blot henlagt ved sagen i amtsarkivet, hvor de 
stadig befinder sig.13

I resten af 1800-årene fortsatte man med at forfatte et hav af 
indberetninger, og først efter første verdenskrig forsvandt cen
traladministrationens behov for lokale- og regionale oplysninger. 
I stedet gik ministerierne over til at skaffe sig informationer 
gennem organisationer og foreninger, og det betød dødsstødet for 
de gammelkendte indberetninger fra regionale- og lokale embeds
mænd.

Indberetningens vej fra landsby til hovedstad
Formålet med indberetninger var, som før nævnt, at forsyne lan
dets regering med så mange og så pålidelige oplysninger, at den 
kunne træffe rigtige beslutninger. Normalproceduren var følgende: 
Fra centraladministrationen udgik breve til amtmændene med en 
kort beskrivelse af det pågældende emne, ofte ledsaget af en for
klaring på, hvorfor sagen toges op samt nogle konkrete spørgsmål 
med angivelse af fristen for deres besvarelse. Når amtmændene 
havde modtaget brevet, sendte de som regel spørgsmålene videre 
til lokale embedsmænd og andre, som vidste noget om emnet. Denne 
lokale høring kunne inddrage ikke alene kongelige embedsmænd som 
herreds- og byfogeder, præster og amtsforvaltere, men også halv
offentlige instanser som godsejere. Konkret kunne amtmændene ind
samle disse oplysninger på to måder. Den ene gik ud på, at der 
sendtes breve ud til samtlige personer, hvis mening man ønskede 
at høre, og igen modtog breve tilbage med deres svar. Den anden 
form var cirkulærebrevet, der bestod af et enkelt brev, der gik 
rundt til de implicerede, som derpå efter tur nedfældede deres 
kommentarer på selve brevet. Den sidste løsning var den billig
ste, og sikkert ofte den hurtigste, men samtidig også den, der 
kunne give de mest kortfattede informationer.

Når alle lokale høringssvar lå på amtmandens bord, kunne han en
ten ekspedere sagen videre til centraladministrationen ledsaget 
af et følgebrev, eller selv gennemgå og analysere materialet, og 
derpå fremsende et brev med de vigtigste konklusioner. Graden af

13 Journal 1832 , 24. januar 1832 (N r .127). Københavns amts a rk iv . Landsarkivet fo r S ja l land.
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den administrative bearbejdning af indberetninger på amtmandskon
toret varierede fra gang til gang. Ofte kunne der være behov for 
at knytte kommentarer til lavere embedsmænds udsagn, således at 
de kom til at fremstå i det rette perspektiv. Ligeledes havde hø
ringssvar fra godsejere ofte karakter af partsindlæg, og her var 
det i høj grad nødvendigt, at en kyndig embedsmand med overblik 
og lokalindsigt kunne give sådanne skrivelser et godt ord med på 
vejen. Som eksempel på i hvilket omfang indberetninger sagsbe
handledes i amtet har en undersøgelse af Københavns amts indbe
retninger fra året 1832 givet følgende resultat. I de to pakker 
med indberetninger fra dette år findes ialt 22 stk., og derudover 
er der fundet to i de almindelige korrespondancesager. Ved en 
gennemgang af de 22 indberetninger finder man i 14 tilfælde de 
originale indberetninger fra de lokale myndigheder. I de reste
rende 8 har amtmanden ekspederet de indkomne udtalelser videre 
til centraladministrationen uden, at der er taget kopier på am- 
tet.u

Indberetningernes vandring gennem flere administrative instanser 
måtte ud fra en kildemæssig betragtning antages at være en for
del. Ideelt set skulle det betyde, at der kunne findes mindst tre 
eksemplarer af hver indberetning, nemlig en kopi hos afsenderen, 
en kopi hos amtmanden og endelig originalen samt amtmandens føl
geskrivelse i centraladministrationens arkiver. Sådan er det, som 
vi lige har set det, imidlertid sjældent. Ofte undlod indberet
ningens forfatter selv at tage kopi, og på amtsniveau skete ofte 
det, at originalerne enten sendtes videre uden at blive kopieret, 
eller også deponeredes de i amtsarkivet, og i stedet gik kun et 
amtmandsbrev med indberetningernes hovedkonklusioner videre til 
København.

Tidens tand og truslen fra papirmøllen
Indberetningernes værdi for de myndigheder, som indkaldte dem, 
kan det i mange tilfælde være svært af fastslå.15 I hvert fald

14 Indberetninger fra  det samlede amt 1832 (2 pk .) samt journal og kopibog fo r 1832. Københavns amts a rk iv , 
Landsarkivet fo r S ja l land.

15 I Rentekammeret findes en del indberetninger bevaret. Blandt de a ldste  fra  det s ja l landske område er 
indberetninger vedr. herredsfogeder og deres gårde fra  1675 (R tk .2 1 4 .3 8 ). Andre indberetninger se: 
Rtk.2214.89, 2243.315-17, 2243.337 og 2243.346. Rentekammeret, V e j l .  a rk ivreg . X I I .  Kbh. 1964.
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kan man sige så meget, at de fleste indberetninger efter nogen 
tid automatisk forældedes. En del havde f.eks. nær tilknytning 
til regnskabsaflæggelser, og de mistede automatisk aktualitet i 
det øjeblik pengesagerne havde fået det blå stempel. Det kan der
for heller ikke overraske, at læssevis af indberetninger kasse
redes i årenes løb. Det skete på alle niveauer, og omfanget kan 
man kun gisne om.16

I forbindelse med indberetningers overlevelsesmuligheder synes 
amtskontorerne at indtage en særrolle. Man får undertiden det 
indtryk, at man her ofte har været interesseret i at gemme ældre, 
uaktuelle indberetninger, fordi man kunne tænkes at få brug for 
dem på et eller andet tidspunkt, hvor en sags baggrund og forhis
torie skulle drages frem. Den største trussel mod amtsindberet
ningerne var derfor frem for alt de utrygge rammer for amtsarki
verne. Først efter 1820 begyndte amtmændene at få tjenesteboli
ger med kontorfaciliteter, og indtil da befandt amtsarkiverne sig 
på deres private bopæle, og de holdt således ved hvert amtmands
skifte flyttedag. De skiftende amtmænds omhu blev dermed af stør
ste vigtighed for bevarelsen af materiale som f. eks. indberet
ninger. I denne registratur vil man f.eks. ikke kunne finde en 
eneste indberetning fra Møns og Nykøbing amter. De to embeder var 
betroet Gerhard de la Calmette, og efter hans død i 1803, hvor 
man ændrede på amtsinddelingen er åbenbart alle ældre indberet
ninger blevet smidt ud eller solgt til papirmøllen.17

Hvad kan indberetninger bruges til?
Til trods for at masser af indberetninger i årenes løb er for
svundet, er der dog heldigvis alligevel blevet reddet en god del, 
som nu befinder sig i Rigsarkivets og Landsarkivernes trygge ma
gasiner.18 Den her foreliggende registratur over indberetninger

16 Rentekanmerarkivaren kasserede f.e k s . i 1819 en serie  indberetninger om kornhøstens ud fald , og i 1845 
gik  det ud over b l .a .  indberetningerne vedr. m ilitä re  k ø rs le r, kornsad og snekastning. Rentekammeret, 
V e jl .  a rk ivreg . X I I ,  s.XXXf. Kbh. 1964.

17 J.Bloch: Stiftamtmand og Amtmand i Kongeriget Danmark og Is land 1660-1448, s .44 og 58. Kbh. 1895.

18 Indberetninger er blevet brugt i en rakke h is to riske  undersøgelser, f .e k s . Hans Sode-Madsen: Amtmands- 
indberetningerne 1735, landbrugskrisen og folkemengden (A rk iv  4 , n r .2, 1975, side 87-110 ). Desuden er 
f le r e  samlinger af indberetninger udgivet; b l .a .  Jens Holmgaard: Indberetninger om kornavlen i Danmark 
1778 og fors lag  t i l  dens forbedring og tø rrin g  (Bol og By 3 , Kbh. 1962); samme: Bonden, k irken og skolen, 
Odense 1986; M argit Mogensen og Poul Olsen: Godsejerrøster. Landøkonomiske indberetninger fra  Roskilde 
amt 1735-1770, Kbh. 1984 og G rith  Lercke: Bøndergårde i Danmark 1789-90, Odense 1987.
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i Sjællands, Lolland-Falsters og Bornholms amtsarkivfonde rummer 
ikke mindre end 537 numre, og selv om samme indberetningstype 
findes under flere amter - og dermed lægger beslag på flere numre 
- fortæller det noget om omfanget af denne kildetype. Den ældste 
indberetning er den relation om købstædernes brandvæsen fra 1721 
og fremefter, som befinder sig i det sjællandske stiftamtsarkiv 
(nr.3). løvrigt eksisterer der fra 1720erne og 1730erne indberet
ninger om så forskellige ting som bøder til Vor Frelsers kirke 
(nr.4), fattigvæsen (nr.5), læste dokumenter ved landstinget (nr. 
6) , justitskasseindtægter (nr.7 og 383), kornforråd og høstudsig
ter (nr.336), studeopstaldning (nr.337), skolevæsen (nr.350), 
brændevinsredskaber (nr.503) samt byernes brandvæsen (nr.502).

Især fra tiden 1750-1850 er bevaret en lang række indberetninger, 
som kan belyse snart sagt alle sider af datidens samfund. Sags
registeret på side 115-40 giver et godt overblik over alle disse 
områder og emner, og det kan inspirere til at dykke ned i materi
ale, hvor man kunne tænkes at finde noget om sine forfædre eller 
om den egn, der har ens særlige interesse. Det vil her føre for 
vidt at give en bred introduktion til alle disse områder. I ste
det bringes nogle få eksempler, som gerne yderligere skulle kunne 
stimulere interessen for de sjældent benyttede indberetninger. 
Her er masser af gode ting at hente, især for slægts- og lokal
historikere, og ofte bliver man overrasket over, hvor mange de
taljer og forhold man egentlig kan få oplysning om ved at læse 
indberetninger.19

Men nu til eksemplerne!
Ifølge Danske Lov måtte en lang række håndværk kun udøves i køb
stæderne. Hvert år skulle de lokale herreds- og birkef ogeder der
for undersøge, at der ikke inden for deres område fandtes ulov
lige erhvervsudøvere. I 1766 var Ferslev-smeden Laurs Andersen så 
uheldig at komme i myndighedernes søgelys. En urmager i Roskilde 
havde anmeldt, at smeden var begyndt at lave ure, og så rullede 
sagen. Det er historien om en snild smed, der selv havde lært sig 
urmageri, om købstædernes håndværkerprivilegier og om stigende

19 Et indtryk af h v ilk e t interessant lo ka lh is to ris k  m ate ria le , der iø v r ig t befinder sig i amtsarkiverne, 
kan man få  ved at lase R ita  Holms a r t ik e l :  Breve t i l  amtmanden (F o rtid  og Nutid 1983, s .191-206), hvor 
hun har gennemgået den københavnske amtmands korrespondancesager i 1 7 0 0 -ta lle t .

X IX



velstand blandt bønderne, hvor stueure begyndte at blive det sto
re statussymbol (nr.241).

Mens urmageri var et eksklusivt købstadserhverv, måtte en række 
andre håndværk gerne udøves på landet, men også over disse folk 
førtes efter 1816 registre. Heraf kan man fra det første år se, 
at der i Lyngby sogn boede og virkede 11 skomagere, 6 grovsmede, 
5 hjulmænd, 5 murere, 4 vævere, 4 tømrere samt 3 skræddere, 3 
slagtere, 3 sadelmagere og 3 snedkere foruden en række andre pro
fessioner, hver repræsenteret ved én person. For hver enkelt gi
ver indberetningen oplysning om, hvor lang tid den pågældende 
havde boet i sognet, hans evt. kone og antal børn, samt hvorvidt 
han havde lærebrev (nr.129).

I 1807 var der i København oprettet et døvstumme institut, og nog
le år senere begyndte Danske Kancelli årligt at indhente oplys
ninger om døvstumme. Herfra kan man f.eks. få at vide, at der i 
1832 i Københavns amt kun boede én døvstum person under 25 år, 
udgået fra instituttet. Det drejede sig om den 22-årige Sahs Hen- 
riksdatter, der opholdt sig hos moren Gritt Dirch Jansendatter i 
Hollænderbyen på Amager. Sahs Henriksdatter klarede sig selv; hun 
fik ikke fattighjælp, da hun selv tjente til livets ophold bl.a. 
ved at sy, strikke og spinde for folk (nr.180).

I de forskellige landbrugsindberetninger findes meget om livet på 
landet. I 1832 kan man fra Ramsø-Tune herreder erfare, at udover 
godsejerne er kun husmand Peder Nielsen i Ulvemosen ved Havdrup 
begyndt at mergle sine marker. En driftig og ihærdig småbonde ud 
over det almindelige lader sig her ane20 - måske findes der mere 
om ham i andre indberetninger? I de samme indberetninger kan man 
også registrere, hvorledes man stadig i 1830erne brugte de gamle 
hjulplove overalt i amtet (nr.136).

Indberetninger er ligeledes velegnede til at karakterisere de en
kelte embedsmænd, deres embedsførelse og holdninger. I de ovenfor 
omtalte indberetninger vedr. landbruget fandtes den faste rubrik:

20 I Landhusholdningsselskabets pub likation  om Københavns smt få r  Peder Nielsen nasten en halv sides omtale. 
Joh. P h il. Hage: Kjøbenhavns Amt, s .263-4. Bidrag t i l  Kundskab om de danske Provindsers narverende 
T ils tan d , bd. 11. Kbh.1839.
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"Gives der hindringer for landvæsenet?" Det nemmeste var selvføl
gelig at skrive som herredsfogeden i Løve: "Vides ikke", men mere 
interessant bliver det unægteligt, når kollegaen i Ramsø-Tune, 
exam. jur. Niels Blume i 1832 fyrer følgende salut af som svar 
på samme spørgsmål: "Et velorganiseret af sagkyndige, virksomme 
mænd bestyret særskildt landpoliti, ordnet kommunalvæsen, opmun
tringer til formindsket hestehold med en forbedret hesterace, 
forøget qvægbesætning af en bedre qvægstamme med indsendte gode 
tyre og en forædlet fåreflok. Thi landboflid og vindskibelighed 
som i Jylland, havedyrkning og humleavl som i Fyn er foranstalt
ninger, som kun alt for længe er savnet, mens tomme former og 
smålig kontrol optager tiden, nedkuer ånden og svækker den pro
duktive virksomhed" (nr.136). Pludselig forvandles en måske lidt 
kedelig indberetning til en politisk-social programerklæring, som 
fortæller noget interessant både om en embedsmand og den tid, han 
levede i.21

Hvor mange skibe var i 1804 hjemmehørende på Bornholm, hvor gamle 
var de, hvem ejede dem, og hvor mange mand var der om bord? På 
alle disse spørgsmål giver en indberetning fra øens tolddistrikt 
god besked. Svaret på første spørgsmål er 69, fordelt med 29 i 
Rønne, 21 i Neksø, 16 i Svaneke, 2 i Årsdale og en enkelt båd i 
Allinge-Sandvig. Blandt Rønnes skuder lå jagten Fortuna; den var 
bygget i Kappeln 1778, havde 4-mands besætning og ejedes i fæl
lesskab af skipperen og kaptajn Gise i København (nr.512).

Som sidste eksempel kan nævnes de kludesamlerpas, landets politi
mestre udstedte. I 1824 modtog daglejer Peder Nielsen i Maribo et 
sådant bevis, der gav ham lov til i tre måneder at indsamle klude 
på Lolland og Falster til en sjællandsk papirfabrik. På passet 
stod et signalement af ejermanden, og her får vi at vide, at Pe
der Nielsen var 43 år og født i Jylland. Han beskrives desuden 
som værende temmelig høj, blond og blåøjet, og til slut noteres 
det, at han ikke kunne skrive (nr.412).

21 N ie ls  BlLme (1780-1853), exam.ju r  1805, herredsfoged og -s k r iv e r  i Ramsø-Tune herreder 1813 og fo r fa t te r  
t i l  f le r e  landøkonomiske s k r i f te r .  H. H jorth-N ielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869, s .45 , Kbh. 1935.
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Til slut!
I amtsarkivernes hundredvis af pakker med indberetninger gemmer 
der sig mange, gode historier, som blot venter på at blive fundet 
frem og fortalt. Det er mit håb, at denne introduktion med dens 
få, tilfældigt udvalgte eksempler skulle kunne give en eller an
den lyst til at kigge nærmere på denne oversete kildegruppe, der 
uden tvivl kan være med til at berige dansk lokalhistorie i de 
kommende år.



AMTSINDDELING

Sjælland
Møn

Lolland-Falster
Bornholm



SJÆLLANDS STIFTAMT
KGL.AMTER

KØBENHAVNS AM1 
Sokkelund hrd. 
Smørum hrd. 
Amagerland

ROSKILDE AMT 
Sømme hrd. 
Voldborg hrd. 
Tune hrd.
Ramsø hrd.

FREDERIKSBORG AM'
Strø hrd.
Lynge-Frederiksb. hr< 
Ølstykke

KRONBORG AM'
Lynge-Kronborg 
Holbo hrd

JÆGERSPRIS
Horns herred

HØRSHOLM AMT 
Hørsholm birk

KALUNDBORG AM' 
Arts hrd. 
Skippinge hrd.

s æ b y gArd AMT 
Løve hrd

DRAGSHOLM AM'
ODS hrd

HOLBÆK AM1
Merløse hrd 
Tuse hrd.

RINGSTED AMT.
Ringsted hrd. ~~SORØ AMT_________________
Alsted hrd.

ANTVORSKOV OG KORSØR AMTER. 
V.Flakkebjerg hrd.
0.Flakkebjerg hrd. 
Slagelse hrd.

1748
SORØ AMT

1798

TRYGGEVÆLDE AM' 
Bjæverskov hrd. 
Stevns hrd. 
Fakse hrd.

VORDINGBORG AM1 
Tybjerg hrd. 
Hammer hrd. 
Bårse hrd.

MØNS AM'
Mønbo hrd.

BORNHOLMS AMT 
Nørre hrd. 
Vester hrd. 
Øster hrd. 
Sønder hrd.

BORNHOLMS AMT
1793

X X V



LOLLAND-FALSTERS STIFTAMT
KGL.ÄMTER

NYKØBING AMT___^ 
Falsters Nørre~~hrehr- 
Falsters Sønder hrd

ÅLHOLM AMT___
Fuglse hrd.
Musse hrd.

MARIBO KLOSTERS AMT,
1682

MARIBO AMT
1803

Spredt gods 
HALSTED KLOSTERS AM1

Lollands Nørre hrd. 
Lollands Sønder hrd

P R I V I L E G E R E D E  A M T M A N D S S K A B E R

SJÆLLANDS STIFTAMT
1677
1708
1746
1750
1773

Grevskabet SAMSØ 
Grevskabet HOLSTEINBORG 
Grevskabet LEDREBORG 
Grevskabet BREGENTVED 
Baroniet LØVENBORG

LOLLAND-FALSTERS STIFTAMT
1672 Baroniet JUELLINGE 
1714 Grevskabet KNUTHENBORG 
1729 Grevskabet CHRISTIANSSÆDE 
1734 Grevskabet CHRISTIANSHOLM 
1784 Baroniet GULDBORGLAND

I h.t. Christian 5.s 
privilegier af 1671 
oprettedes en række 
grevskaber og baro
nier, hvis indehave
re og deres arvinger 
fik amtmandsmyndig
hed på deres gods.

1793
overgik tilsynet med 

KØBSTÆDERNE 
fra

STIFTAMTMAND
til

AMTMAND

X X V I



KGL.AMTER 1 8 0 5

Kortet over amtsinddelingen 1805 og de foregående over
sigter, der illustrerer udviklingen frem til og med re
formen 1793 ff., er tænkt som en hjælp ved søgningen af 
lokalt indberetningsmateriale i registraturen.
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INDLEDNING
Af Knud Prange

Hvad er taget med - og hvad er udeladt?
Vi har ikke ved udarbejdelsen af denne registratur 
forsøgt at give en nøje og klart afgrænsende definition 
af, hvad begrebet indberetning dækker. Registraturen 
medtager således generelt, hvad der ligger i amtsarki
verne af lister, fortegnelser og andre besvarelser, der 
er indsendt til amtmanden som svar på cirkulæreskrivel
ser til indberetningens afsender fra den enkelte amt
mand, fra centraladministrationen, eller som årligt er 
indkaldt under henvisning til forordninger, reskripter 
m.v. Enkelte meddelelser, som embedsmænd og andre uop
fordret har indsendt til amtmanden, og som skønnes at 
have et generelt indhold, er også medtaget.

Derimod er ikke medtaget korrespondance, der behandler 
aktuelle, verserende sager, ejheller anden korrespondan
ce, der i amtsarkiverne ligger arkiveret i grupperne 
journaliserede eller ujournaliserede sager. Der har 
været foretaget forskellige stikprøveundersøgelser for 
at se, om det ville være muligt at registrere de ind
beretninger, der måtte findes i disse grupper. Det viste 
sig dog hurtigt, at amterne har haft så varierede og så 
hastigt skiftende henlæggelsessystemer, at en løsning af 
denne registreringsopgave ville kræve en total gennem
gang af såvel amternes som stiftamternes korrespondance
sager. En sådan gennemgang lå langt hinsides Afdelingens 
arbejdskapacitet, og udbyttet af en sådan undersøgelse 
vil næppe stå i et rimeligt forhold til arbejdsindsat
sen. Der er ikke tvivl om, at der ligger egentlige ind
beretninger såvel blandt de journaliserede som blandt de 
ujournaliserede sager. Imidlertid kan de her registrere
de indberetninger, som det senere omtales, i mange til
fælde give indgang til de indberetninger, der er arkive
ret som korrespondancesager.
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Registraturen medtager undertiden arkivalier, der ikke 
kan karakteriseres som indberetninger, men som vil kunne 
erstatte manglende - lede på sporet af - eller supplere 
eksisterende - indberetninger. Dette gælder f.eks. 
reg.nr. 355: "Kopibog over indberetninger til centralad
ministrationen 1808-43" (Grevskabet Holsteinborgs amt
mandsskab), reg.nr. 360: "Om de med bevillinger forsyne
de håndværkere 1816-47" (Sorø amt) og reg.nr. 464: "For
tegnelse og designationer over indsendte indberetninger 
1841-49" (Maribo amt).

Endvidere må det nævnes, at også indberetninger med "ne
gativt" indhold er registreret. F.eks. er der i en pakke 
med diverse indberetninger i Frederiksborg amtsarkiv en 
indberetning fra Hørsholm birk, hvori det oplyses, at 
der i birket ikke findes klubber og dramatiske selska
ber. Denne indberetning er registreret, og i stikords
registeret er der en henvisning til den under "klubber" 
og "selskaber, dramatiske".

Som man vil forstå, kan der altså findes indberetninger 
i pakker, som ikke her er blevet gennemarbejdet. Foruden 
det store antal indberetninger, der ligger i amtsarki
vernes korrespondance- og journalsager, gælder det even
tuelle indberetninger, henlagt i pakker, hvis titler 
ikke umiddelbart antyder, at der heri kunne findes ind
beretninger. Der tænkes her på pakketitler af typen : 
"Indkomne sager", "Diverse breve" eller lignende. 
Registraturen kan imidlertid bruges til at finde frem 
til indberetninger, der ikke er medtaget. Lad os tage et 
eksempel: På trods af, at det i en forordning er fast
lagt, at alle præster skal indberette, hvor mange døv
stumme der findes i sognene, kan det konstateres, at 
ikke alle disse indberetninger er blandt de her regi
strerede. Dette kan skyldes, at nogle præster har 
undladt at indsende den pågældende indberetning, at den 
er gået tabt, eller at den ligger i en pakke, der ikke
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er gennemgået. I det sidste tilfælde vil det være muligt 
ud fra de her registrerede indberetninger at tidsfæste 
de manglende og dernæst søge dem i amtsarkivernes jour
naler eller korrespondancesager, eller man kan orientere 
sig om indberetningernes indhold i amtets kopibøger, 
hvor man eventuelt kan finde sammendrag af alle de i 
amtet modtagne indberetninger, således som de er videre
sendt fra amtmanden til centraladministrationen.

Et konkret tilfælde belyser mulighederne. I Maribo amts
arkiv ligger en pakke "Indberetninger om sognedistrik
ternes forsørgelsesplaner 1804-13” (reg.nr. 388). Disse 
lister over fattige omfatter dog ikke alle sogne i 
amtet, da en del af forsørgelsesplanerne er blevet 
anbragt mellem amtets journalsager, mens andre ligger 
blandt de ujournaliserede sager. Kendskabet til eksi
stensen af nr.388 førte i dette tilfælde til, at man ef
tersøgte og fandt yderligere et antal indberetninger.
I det hele taget kan forekomsten af en indberetning i 
ét, i og for sig tilfældigt, amt være et fingerpeg om, 
at tilsvarende indberetninger måske kan findes i andre 
amtsarkiver - på Sjælland, eller i resten af landet.

Udarbejdelsen af registraturen
Der blev i første omgang foretaget en gennemgang af 
Landsarkivets seddelregistratur over amts- og stiftamts
arkiver, og det blev noteret, hvor man med sikkerhed 
kunne forvente at finde indberetninger. Dette arbejde 
resulterede i en foreløbig registratur. Derefter blev de 
pågældende pakker hentet frem fra magasinet og gennem
gået. For hver pakke blev oplysningerne fra pakketitlen 
noteret, indberetningernes emnemæssige indhold beskre
vet, og det blev angivet hvilke år og hvilke geografiske 
områder, de dækker. Det viste sig nu, at der i magasinet 
var flere pakker med indberetninger, end det fremgik af 
seddelregistraturen, og at der var en del uoverensstem
melser mellem pakketitler, der var anført i seddel-
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registraturen, og de titler, der var anført på pakkerne. 
Da det var pakketitlerne, der gav den bedste informa
tion, blev de 28 amtsarkiver løseligt gennemgået. De 
pakker, der efter titlerne at dømme kunne forventes at 
indeholde indberetninger, blev herefter detailgennem
gået, og alle relevante oplysninger blev indføjet i den 
foreløbige registratur. Der er på denne måde foretaget 
en detailgennemgang af omkring 800 pakker, hvoraf nogle 
indeholdt op til 25 forskelligartede indberetninger.

Denne meget krævende og omfattende arkivaliegennemgang 
er udført af Afdelingens studentermedarbejder Per Malm
berg Jensen, som også påbegyndte udarbejdelsen af regi
strene. Dette arbejde blev videreført af studentermedar
bejderne Peter Uffe Meier og Klaus Egeberg. Sidstnævnte 
gennemførte den endelige strukturering af registrene, og 
han har tillige skrevet trykmanuskriptet. Det endelige 
ansvar, herunder for arbejdets anlæg og afgrænsninger, 
påhviler undertegnede.

Registraturens opbygning og anvendelse
Registraturen er ordnet topografisk efter amter (hertil 
medregnes grevers og baroners amtmandsskaber), og for 
hvert amt er titlen på de enkelte pakker (eller rækker 
af pakker med ens titel) angivet med versaler, pakkens 
eller pakkernes yderår angives, og de opregnes i krono
logisk rækkefølge efter begyndelsesår. Det oplyses i pa
rentes i hvilken af det pågældende amtsarkivs undergrup
per pakken ligger, og antallet af pakker anføres.
Bag en pakketitel kan der imidlertid gemme sig mange 
indberetninger. Derfor er de enkelte pakker/rækker af 
pakker i registraturen opløst i deres forskellige sagli
ge bestanddele, som opregnes i kronologisk orden efter 
begyndelsesår. For hver af disse bestanddele anføres:
- Et nummer (nummereringen er fortløbende registraturen 

igennem.
- Indberetningernes saglige indhold.
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- Om de eventuelt er afgivet i henhold til forordninger 
og cirkulærer m.m. (hvis dette umiddelbart fremgår af 
sammenhængen).

- Hvem der har indsendt beretningen (købstæder, præster, 
retsbetj ente, godsej ere).

- Hvilke år indberetningerne dækker.
- Hvor store geografiske områder indberetningerne dæk
ker. Det har ikke været muligt at gennemføre en fuld
stændig registrering af de enkelte lokaliteter på sog
neplan. Det er i stedet anført, om den enkelte indbe
retning omfatter: størsteparten ( = ca. 2/3), en del 
(= ca. 1/3 - 2/3) eller enkelte (= mindre end 1/3) af 
amternes administrative eller økonomiske enheder.

Ved bestilling til brug for læsesalen anføres på bestil
lingssedlen amtets navn, undergruppe (oplysningen i pa
rentes) samt pakketitlen (oplysningen med versaler) med 
dennes årstalsangivelse, men ikke oplysninger om ind
beretningen eller hvilke år den dækker.
Følgende eksempel viser fremgangsmåden ved bestilling. 
På registraturens side 45 oplyses således bl.a. om Ros
kilde amt:

DIVERSE DOKUMENTER 
1740-1815
(Diverse korrespondancesager). 1 pk.
235. ...
236. Om bygningsmåden for udflyttede bøndergårde... 

Indberetninger fra godserne.
1789: En del af amtets godser.

Ved at bestille
Arkivfond: Roskilde amt
Undergruppe: Diverse korrespondancesager 
Pakketitel: Diverse dokumenter 1740-1815

vil man derefter få en pakke, hvor der bl.a. findes ind
beretninger med oplysninger om bygningsmåde for ud
flyttede bøndergårde fra en del af amtets godser, ind
sendt fra godserne i 1789.
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Med hensyn til ændringer i amtsinddelingen gennem 
tiderne henvises (foruden til oversigt og kort på side 
xxiii-xxvii) til: J:Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd i 
Kongeriget Danmark og Island 1848-1922 (1923), Stiftamt
mænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 
1848-1970 (1970) og Karl-Erik Frandsen: Atlas over Dan
marks administrative inddeling efter 1660 (1984).

Registre
Registraturen er forsynet med to registre, der begge 
oplyser hvilket år, der findes indberetninger fra, samt 
hvilket nummer de enkelte indberetninger har i registra
turen. Ved hjælp af nummeret og oversigten på side 113 
kan man hurtigt se, hvilket amt indberetningen stammer 
fra.

Sagregistret (s.115-127) er opstillet i 30 emnegrupper 
(se fortegnelsen s.113 f), og hver af grupperne har en 
alfabetisk underinddeling.
Stikordsregistret (s.128-140) er ordnet rent alfabetisk.

Vi er udmærket klar over de principielle vanskeligheder, 
der er forbundet med at udarbejde sådanne registre, men 
vi håber, at denne dobbelte indgang vil kunne være en 
god hjælp og en inspiration for historikere af mange 
slags

Forkortelser
Amterne er forkortet:
Chrh.'s amt « Grevskabet Christiansholms amtmandsskab 
Frdb. amt « Frederiksborg amt 
Kbh.'s amt = Københavns amt
Lo.- Fa. stiftamt = Lolland-Falsters stiftamt 
Sj. stiftamt = Sjællands stiftamt
Vrdb.- Trgv. amter = Vordingborg-Tryggevælde amter
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REGISTRATUR



Sj . stiftamt 1-4

SJÆLLANDS STIFTAMT

SAGER VEDR. KØBSTÆDERNE NÆSTVED, PRÆSTØ, ST.HEDDINGE, STEGE 
OG VORDINGBORG
1720- 77.
(Almindelig korrespondance) . 1 pk.
1. Relation om havnens tilstand i økonomisk og fysisk hen

seende.
1742: Næstved.

2. Relation om Næstved med oplysninger om købstadens økono
mi, dens indbyggere, dens havn (Karrebæksminde), dens 
herligheder og offentlige bygninger m.m.
1749: Næstved.

BRANDORDNINGER FOR KØBSTÆDERNE
1721- 56.
(Brandvæsen og brandassurance). 1 pk.
3. Relation for samtlige købstæder om i hvilken tilstand

brandvæsenet fandtes.
1721- 56, div. år: Enkelte af stiftamtets købstæder.

INDBERETNINGER OM BØDER TIL FRELSERS KIRKE
1722- 97.
(Indberetninger fra købstæderne). 2 pkr.
4. Om hvem der er dømt til at betale bøder til Vor Frelsers

Kirke på Christianshavn samt om bødernes størrelse. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1722- 97: En del af stiftamtets jurisdiktioner.
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5-8 S j. stiftamt

FATTIGVÆSENET I KØBSTÆDERNE OG PÅ LANDET
1731-40.
(Indberetninger fra købstæderne). 1 pk.
5. Om fattigvæsenet, fattigvæsenets regnskaber, hvem der ny 

der fattighjælp samt om der i sognene findes udenlandske 
betlere m.m.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1731-35: En del af stiftamtets sogne.
1736-40: Enkelte af stiftamtets sogne.

INDBERETNINGER FRA SJÆLLANDS LANDSTING OM TINGLÆSTE BREVE 
1736-50.
(Indberetninger fra købstæderne). 1 pk.
6. Om hvilke breve, der er oplæst samt om brevenes indhold 

og oplæsningsdatoen.
1736-50, 1756: Sjællands landsting.

JUSTITSKASSEN, BREVE OG INDBERETNINGER OM IDØMTE BØDER 
1736-1805.
(Indberetninger fra købstæderne). 14 pkr.

7. Om justitskassens indtægter i form af bøder, hvem der er 
idømt disse samt hvor store de enkelte bøder er. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1736-1805: En del af stiftamtets købstæder.

KOLLEKTER MED TILHØRENDE DOKUMENTER
1740-87, 1790-1822.

8. Om hvor store beløb, der til forskellige formål er ind
kommet ved indsamlinger.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1740-87, 1790-1822: En del af stiftamtets sogne samt køb 
stæderne Ålborg, Frederikshavn, Odense, Middelfart, Vi
borg, Århus, Christiania, Hamburg, Christianssand m.fl.
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Sj. stiftamt 9-11

INDBERETNINGER OM BØDER EFTER FRDG. AF 6.12.1743
1743-93.
3 pkr.
9. Om pådømtes navn, erhverv, bopæl, hvad bøde han er i- 

dømt og til hvilket trug denne ved dommen er henlagt. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1744-49: Størstedelen af stiftamtets købstæder.
1750-93: En del af stiftamtets købstæder.

INDBERETNINGER OM BRANDVÆSENET OG BRANDREDSKABER INDSENDTE 
I HENHOLD TIL FRDG. 1761, 24.januar 
1761 .
(Brandvæsen og brandassurance). 1 pk.
10. Forskelligartede indberetninger om brandvæsenets til

stand, hvilket brandslukningsmateriel, der findes i 
købstæderne m.m.
Indberetninger fra købstædernes øvrigheder og/eller 
branddirektører.
1761: Størstedelen af stiftamtets købstæder.

EFTERRETNINGER OM FORANDRINGER VED SORØ AMTS KØBSTÆDERS 
JORDER I HENSEENDE TIL FÆLLESSKABETS OPHÆVELSE 
1765-87, 1793.
(Korrespondance købstæderne vedrørende). 1 pk.
11. Om hvilke forbedringer, åers rensning, agerskiftning, 

indgrøftning m.m., der er foretaget på købstædernes jor
der.

Ifølge forordningen af 29.december 1758 om landvæsenets 
forbedring.
Indberetninger fra købstæderne.
1765-87, div. år, 1793: Korsør, Slagelse, Korsør, Ring
sted.
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12-15 S j. stiftamt

KØBSTÆDERNES DIV. ÅRLIGE INDBERETNINGER
1765-1802.
(Indberetninger fra købstæderne). 10 pkr.
Ved bestilling af indberetninger fra pakkerne må man anføre 
årstallet for de ønskede indberetninger. Pakkerne dækker 
følgende år:

1765-90: 3 pkr.
1791: 1 pk.
1792: 1 pk.
1793: 1 pk.

1794-96: 1 pk.
1797: 1 pk.

1798-99: 1 pk.
1800-02: 1 pk.

12. Om vognmands- og færgetakster med angivelse af tilladte 
maksimalpriser for transport.
Indberetninger fra købstæderne.
1743: En del af stiftamtets købstæder.

13. Om uafgjorte skifter. Lister med oplysninger om afdødes 
navn og dødsdag samt om dødsboet.
Indberetninger fra købstæderne.
1749: Kalundborg.

14. Om norsk trælast og hvad man ønsker at indføre af norsk 
træ.

Indberetninger fra købstæderne.
1765-80: Enkelte af stiftamtets købstæder.

15. Fortegnelse over købmændene i købstæderne. Små biogra
fier over hver enkelt købmand med oplysninger om dennes 
navn, hvor længe han har været købmand, hans ærlighed, 
hans formue m.m.

Indberetninger fra købstæderne.
1768: En del af stiftamtets købstæder.
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Sj. stiftamt 16-21

16. Om civile børnemidler, umyndige børns arv, børnenes nav
ne, deres afdøde forældre, begyndelses- og afslutnings
datoen for skiftet efter disse, børnenes formyndere m.m. 
Indberetninger fra købstæderne.
1765-89, div. år: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1790: En del af stiftamtets købstæder.

17. Om rughøstens udfald samt om, hvor stort et forråd man 
har af rug.

Indberetninger fra købstæderne.
1770, 1775: En del af stiftamtets købstæder.

18. Om nye borgerskaber, hvem der har taget borgerskab m.m.
Indberetninger fra købstæderne.
1770-86: En del af stiftamtets købstæder.
1788-89: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1791-96: En del af stiftamtets købstæder.
1797: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1798, 1800-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

19. Om kornavlen, hvor meget korn, der er sået og hvor meget 
der skønsmæssigt er høstet hos hver af købstadens jord
ejere.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1771: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1773: En del af stiftamtets købstæder.
1789: Enkelte af stiftamtets købstæder.

20. Takst for brændevinsbrændere og ølbryggere med angivel
se af tilladte maksimalpriser på øl og brændevin. 
Indberetninger fra købstæderne.
1774: En del af stiftamtets købstæder.
1790: Køge.

21. Lister over indkomne og udgåede fartøjer med oplysning
er om fartøjets skipper, hvorfra ankommet og hvortil ud-
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21-27 Sj. stiftamt

gået, dets drægtighed, ind- og udført ladning m.m.
Indberetninger fra købstæderne.
1774,1789: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1790, 1792: En del af stiftamtets købstæder.
1793: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1794-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

22. Om brændevinsbrænding og fastsættelse af priser på korn
brændevin i forhold til kornpriserne.
Indberetninger fra købstæderne.
1774- 1802: En del af stiftamtets købstæder.

23. Om hvem af de i kongelig tjeneste og gage stående civi
le betjente, der er gift og som bor eller opholder sig 
i købstæderne.
Indberetninger fra købstæderne.
1775: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

24. Betænkning om markeder og markedsrejsers indskrænkelse.
Indberetninger fra købstæderne.
1775: En del af stiftamtets købstæder.

25. Om kræmmeres og handlenes antagelse til borgere.
Indberetninger fra købstæderne.
1775- 76: En del af stif.tamtets købstæder.

26. Om handlendes og kræmmeres antagelse af borgerskab. 
Indberetninger fra købstæderne.
1775-76: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

27. Om indkvartering af frimænd (samt disses ægtefæller og 
børn), som hører til købstædernes garnisioner. 
Indberetninger fra købstæderne.
1776: En del af stiftamtets købstæder.
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S j . stiftamt 28-34

28. Om hvilken vognmandstakst vognmandene lader sig betale
efter.
Indberetninger fra købstæderne.

1776: En del af stiftamtets købstæder.

29. Om behandlingen af politisager.
Indberetninger fra købstæderne.
1776: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

30. Lister over personer, der har fået markedspas. Oplys
ninger om deres håndtering, hvilke varer, de medfører 
til markederne samt hvilke markeder de har besøgt. End
videre om datoen for udlevering og aflevering af passet. 
Indberetninger fra købstæderne.
1777: Enkelte af stiftamtets købstæder.

31. Om justering af foustager, ankere og tønder samt om, 
hvor meget der betales for denne justering. 
Indberetninger fra købstæderne.
1778: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

32. Lister over spækhøkeres påbudte beholdning af smør, ost,
flæsk, ærter, boghvedegryn, byggryn, havregryn og salt
et sild ved udgangen af hvert års november måned. 
Indberetninger fra købstæderne.
1787: Helsingør.

33. Liste over bageres, bryggeres og brændevinsbrænderes på
budte beholdning af korn, malt, hvede og rug ved udgang
en af hvert års november måned.
Indberetning fra købstæderne.
1787: Helsingør.

34. Om sæbefabrikker og oliemøller og disses produktion. 
Indberetninger fra købstæderne.
1787: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
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35-40 Sj. stiftamt

35. Om håndværkere, der ved lodtrækning er valgt til kong
ens tjeneste.
Indberetninger fra købstæderne.
1788: En del af stiftamtets købstæder.

36. Om hvilken militær mundering man har i beredskab i køb
stæderne samt om, hvilket beløb man skal udrede i hånd
penge .
Indberetninger fra købstæderne.
1788: En del af stiftamtets købstæder.

37. Lister over bagere, bryggere og brændevinsbrændere med 
oplysninger om disses beholdninger af brændevin, øl, 
rug, byg og malt.
Indberetninger fra købstæderne.
1788, 1791: Enkelte af stiftamtets købstæder.

38. Lister over de handlende, der har indfundet sig ved di
verse markeder. Oplysninger om de handlendes navne, bo
pæl, håndtering og deres varer m.m.
Indberetninger fra købstæderne.
1788. 1794-96: Enkelte af stiftamtets købstæder.

39. Om udlejning af købstadsjord til udenbys personer.
Indberetninger fra købstæderne.
1788-89: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1790-93: En del af stiftamtets købstæder.
1799-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

40. Regnskab over Kalundborg skibbro's materialer. Oplys
ninger om indtægter og udgifter i -1789. - Indeholder en 
del bilag.
Indberetninger fra købstæderne.
1789: Kalundborg.
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Sj. stiftamt 41-47

41. Om beskattede "Chirurgiusser".
Indberetninger fra købstæderne.
1789: Enkelte af stiftamtets købstæder.

42. Om retssager af forskellig art, de i sagerne tiltalte 
eller implicerede samt om sagernes udfald. 

Indberetninger fra retsbetjentene.
1789- 90: En del af stiftamtets jurisdiktioner.

43. Om hvem der avler hør om hamp.
Indberetninger fra købstæderne.

1789: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1790- 96: En del af stiftamtets købstæder.

44. Diverse indberetninger om tobaksavl og -handel.
Indberetninger fra købstæderne.
1789-90: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1790, 1792: En del af stiftamtets købstæder.
1793-96: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1797: En del af stiftamtets købstæder.

45. Om .bøder tilfaldet Vor Frelsers Kirke på Christianshavn

Indberetninger fra retsbetjentene.
1789/ 1798-99: En del af stiftamtets købstæder.

46. Om hvem/ der har opsagt sit borgerskab.
Indberetninger fra købstæderne.
1789-90: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1791- 97: En del af stiftamtets købstæder.
1798-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

47. Om politibøder og almindelige mulkter/ de personer, der 
er idømt at betale disse samt om, hvilken kasse bøden 
eller mulkten er tilfaldet.
Indberetninger fra retsbetjentene.
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47-53 Sj. stiftamt

1789: En del af stiftamtets købstæder.
1790: Størstedelen af stiftamtets købstæder.
1791-92: En del af stiftamtets købstæder.
1793- 1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

48. Om sjette- eller tiendepenge samt hvoraf disse er be
talt.
Indberetninger fra købstæderne.
1789: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1793: En del af stiftamtets købstæder.
1794- 96: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1797: En del af stiftamtets købstæder.
1798-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

49. Lister over dem, der handler med salt.

Indberetninger fra købstæderne.
1789-90: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1791-93: En del af stiftamtets købstæder.
1794-96: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1797: En del af stiftamtets købstæder.
1800-02: Enkelte af stiftamtets købstæder.

50. Om brandforsikring. Lister over husejere, deres huses 
taksationsværdi og deres forsikringskontingent. 
Indberetninger fra købstæderne.
1790: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

51. Om privilegerede farvere, deres borgerskabstagelse m.m 
Indberetninger fra købstæderne.
1790: En del af stiftamtets købstæder.

52. Om hvorledes skarpretterlønnen udredes m.m.
Indberetninger fra købstæderne.
1790: En del af stiftamtets købstæder.

53. Liste over mandskabet ved Helsingør brandvæsen. Oplys
ninger om mandskabets navne og rang.
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Sj. stiftamt 53-60

Indberetninger fra købstæderne.
1790: Helsingør.

54. Om taksation af de af Holbæks købstads jorder, der kræv
es udskiftet.

Indberetninger fra købstæderne.
1790: Holbæk.

55. Brødtakst med angivelse af tilladte maksimalpriser på 
forskellige brødstørrelser og -kvaliteter. 
Indberetninger fra købstæderne.
1790: Køge.

56. Herbergs- og vognmandstakst med angivelse af tilladte 
maksimalpriser på logi og transport.
Indberetninger fra købstæderne.
1790: Køge.

57. Takst for spækhøkere med angivelse af tilladte maksimal 
priser på spækhøkervarer.

Indberetninger fra købstæderne.
1790: Køge.

58. Om skibsbyggerier.
Indberetninger fra købstæderne.
1790: Vordingborg.

59. Om priserne på korn, prisen pr. td. for rug, hvede, byg 
og havre.
Indberetninger fra købstæderne.
1790: En del af stiftamtets købstæder.
1793: Korsør.

60. Om Korsør skov, omplantning af ungskov m.m. 

Indberetninger fra købstæderne.
1790, 1797: Korsør.
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61-65 Sj. stiftamt

61. Om forbedringer i landvæsenet/ hvilke forbedringer, der 
er foretaget på købstadsjordene m.m.
Indberetninger fra købstæderne.
1790- 93: En del af stiftamtets købstæder.
1794-97: Enkelte af stiftamtets købstæder.

62. Om sigte- og sagefaldsbøder. Oplysninger om de sager, 
hvori bøderne er idømte samt om de i sagerne dømte per
soner.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1790: Enkelte af stiftamtets jurisdiktioner.
1791- 92: En del af stiftamtets jurisdiktioner.
1793- 1802: Enkelte af stiftamtets jurisdiktioner.

63. Fortegnelse over håndværkere og håndværkerlaug. Oplys
ninger om laugene, de heri stående mestre, disses hånd
værk og ansatte m.m. I enkelte tilfælde også oplysning
er om enker, der af- laugene ydes pension.
Indberetninger fra købstæderne.
1790: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1792- 96: En del af stiftamtets købstæder.
1797: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1798-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

64. Om hvilke fabrikker og manufakturer, der findes i køb
stæderne.
Indberetninger fra købstæderne.
1790, 1792: En del af stiftamtets købstæder.
1794- 96: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1797-98: En del af stiftamtets købstæder.
1800-02: Enkelte af stiftamtets købstæder.

65. Om arveløse kapitaler. Oplysninger om hvem der har efter
ladt sig kapitaler, hvortil ingen arvinger har meldt sig. 
Indberetninger fra købstæderne.
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Sj. stiftamt 65-70

1790-91: En del af stiftamtets købstæder.
1792: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1793- 97: En del af stiftamtets købstæder.
1798- 1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

66. Om hvem, der handler med tobak.
Indberetninger fra købstæderne.

1790-92: En del af stiftamtets købstæder.
1793: Størstedelen af stiftamtets købstæder.
1794- 98: En del af stiftamtets købstæder.
1799- 1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

67. Om hvor meget salt, der fra Valløe saltværk i Norge er
indført til og afsat i de enkelte købstæder. 
Indberetninger fra købstæderne.

1790-96: En del af stiftamtets købstæder.
1799- 1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

68. Om hvem, der har betalt førlovspenge, hvor meget vedkom 
mende har betalt samt om, hvem vedkommende har modtaget 
arv efter.
Indberetninger fra købstæderne.
1790-97: En del af stiftamtets købstæder.
1798: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1799: En del af stiftamtets købstæder.
1800- 02: Enkelte af stiftamtets købstæder.

69. Lister over hvor meget hver husejer skal betale i brand
forsikringspræmie.
Indberetninger fra købstæderne.
1791: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

70. Om indkvartering og indkvarteringsskat.
Indberetninger fra købstæderne.
1791: Enkelte af stiftamtets købstæder.
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71-76 Sj. stiftamt

71. Om forandringer af huse, forandringens art (forbedring 
eller tilbygning) samt om, hvem der ejer den forandre
de bygning.
Indberetninger fra købstæderne.
1791: Holbæk og Rønne.

72. Lister over de vognmænd, der er anført i vognmandslaug
et.
Indberetninger fra købstæderne.

1791: Køge.
73. Takst for slagtere med angivelse af tilladte maksimal

priser på forskellige slagtervarer.
Indberetninger fra købstæderne.
1791: Køge.

74. Om vognmandslaugets tilstand.
Indberetninger fra købstæderne.

1791: Køge.
75. Om borgere, der med pas fra købstaden har besøgt marked

er andre steder. Oplysninger om borgernes navne, deres 
profession, hvilket marked de besøgte, hvilke varer de 
medbragte m.m.
Indberetninger fra købstæderne.
1791: Præstø.
1792: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1793-96: En del af stiftamtets købstæder.
1797: Størstedelen af stiftamtets købstæder.
1799-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

76. Fortegnelse over hvilke indenlandske fabriksvarer de
handlende har ordineret og solgt, med angivelse af de 
handlendes navne, hvorfra de har bestilt deres varer 
samt af, hvor stort et beløb, der er bestilt varer for. 
Indberetninger fra 'købstæderne.

14



Sj. stiftamt 76-8.0

1791: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1792: En del af stiftamtets købstæder.
1797- 98: Størsteparten af stiftamtets købstæder.
1799-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

77. Om ubesvarede ansøgninger indgivet til Det kongelige 
danske Cancelli eller til kollegierne. Oplysninger om 
ansøgeren og ansøgningens indhold.

Indberetninger fra købstæderne.
1791-92: En del af stiftamtets købstæder.
1794-96: En del af stiftamtets købstæder.
1797: En del af stiftamtets købstæder.
1798- 1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

78. Om befalede sager og de deri implicerede personer.
Indberetninger fra købstæderne..
1791-92: En del af stiftamtets købstæder.
1793: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1794-97: En del af stiftamtets købstæder.
1798-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

79. Om overtrædelse af forordningen af 13.februar 1775, hvor 
i forbydes omløben med handelskram og galanteri- samt 
håndværksvarer i købstæderne og på landet.
I følge forordningen af 13.februar 1775.

Indberetninger fra købstæderne.
1791, 1793: En del af stiftamtets købstæder.
1794-96: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1797: En del af stiftamtets købstæder.
1798-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

80. Om høstens udfald, hvor meget der er avlet samt om, hvor 
stort et forråd af korn bagere, købmænd, brændevinsbræn
dere og ølbryggere er i besiddelse af på forskellige 
tidspunkter af året.
Indberetninger fra købstæderne.
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80-87 Sj. stiftamt

1791-93: En del af stiftamtets købstæder.

81. Om herbergs- og vognmandstakst med oplysninger om til
ladte maksimalpriser på kost, logi og transport. 
Indberetninger fra købstæderne.
1792: Køge.

82. Om hvem der er beskikket kirurgus i Næstved. 
Indberetninger fra købstæderne.

1792: Køge.
83. Om hvilke kongelige forordninger, reskripter og plakat

er, der er læst, hvornår dette er sket og ved hvilken 
ret.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1792, 1798-82: Enkelte af stiftamtets købstæder.

84. Fortegnelse over antal fødte og døde af begge køn.
Indberetninger fra købstæderne.
1793: Køge.

85. Fortegnelse over de kongelige skatter og byskatter, som
udredes af købstæderne.
Indberetninger fra købstæderne.
1794: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

86. Om hvordan afdøde personers bo behandles.
I følge forordningen af 12.februar 1790.
Indberetninger fra købstæderne.
1794: Enkelte af stiftamtets købstæder.

87. Om forråd af gammel sæd og om kornhøstens udfald.
Indberetninger fra købstæderne.
1794-96: En del af stiftamtets købstæder.
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Sj. stiftamt 88-95

88. Om vejenes tilstand.
Indberetninger fra købstæderne.

1794-96: Enkelte af stiftamtets købstæder.
89. Om søindrulleringssessionen i foråret 1795. 

Indberetninger fra købstæderne.
1795: Størsteparten af stiftamtets købstæder.

90. Om eksamination af skatterestancer.
I følge forordningen af 30.januar 1797.
Indberetninger fra købstæderne.
1795: Enkelte af stiftamtets købstæder.

91 . Om hvor stor en beholdning af hvede, rug, byg, malt,
ærter og havre, der findes i købstæderne.
Indberetninger fra købstæderne.
1797: En del af stiftamtets købstæder.

92. Om læste afkald og de personer, der har givet afkald på 
arv.

Indberetninger fra købstæderne.
1797: Enkelte af stiftamtets købstæder.

93. Om sager indbragt for forligskommissionen, sagens art 
samt om de i sagen implicerede parter.
Indberetninger fra købstæderne.
1797: Enkelte af stiftamtets købstæder.

94. Om afholdt brandret.
Indberetninger fra købstæderne.
1797: Enkelte af stiftamtets købstæder.

95. Om lejermålsbøder og om, hvem der er idømt at betale 
sådanne.
Indberetninger fra købstæderne.
1797-99: Enkelte af stiftamtets købstæder.

17



96-102 Sj. stiftamt

96. Om tobaks- og salthandlere.
Indberetninger fra købstæderne.
1798: En del af stiftamtets købstæder.

97. Om afgift af arvelodder og om hvor meget der ved di
verse skifter er betalt i arveafgift, som er tilfaldet 
den kongelige kasse.
Indberetninger fra købstæderne.
1798-99: Enkelte af stiftamtets købstæder.

98. Om vejarbejde og vejforbedringer.
Indberetninger fra købstæderne.
1798: Stege.

99. Om bøder til fattigkasserne og om, hvem der er idømt 
at betale disse.
Indberetninger fra købstæderne.
1798: En del af stiftamtets købstæder.
1800-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

100. Om tobaks-, hør- og hampeavl og om, hvem der avler 
disse afgrøder.
Indberetninger fra købstæderne.
1798: En del af stiftamtets købstæder.
1799: Enkelte af stiftamtets købstæder.
1800-02: Enkelte af stiftamtets købstæder.

101. Om kornforråd og høstens udfald.
Indberetninger fra købstæderne.
1798-1802: Enkelte af stiftamtets købstæder.

102. Om hvorvidt der er sket forbedringer af købstadsjorden
og i så fald hvori disse består.
Indberetninger fra købstæderne.
1798: En del af stiftamtets købstæder.
1799: Enkelte af stiftamtets købstæder.

18



Sj. stiftamt 103-107

INDBERETNINGER FRA KØBSTÆDERNE OVER FALDENDE OG STIGENDE 
PRISER PÅ KORN OG FEDEVARER SENDTE TIL STIFTAMTMANDEN 
1766-67, 1769-87, 1790-1805, 1812-16.

103. Om faldende og stigende priser på korn- og fedevarer.
Indberetninger fra købstæderne.
1766-67, 1769-72: Enkelte af stiftamtets købstæder. 
1773-87, 1790-1805: En del af stiftamtets købstæder. 
1812-16: Enkelte af stiftamtets købstæder.

KORNPRISER
c. 1773-1801.
(Diverse sager). 1 pk.
104. Månedlige tabellariske indberetninger om priser på 

korn- og fedevarer: Hvede, rug, byg, havre, ærter, bøn 
ner, boghvedegryn, kød, flæsk, ost, smør og talg. 
Indberetninger fra købstæderne.
1773-1801: Holbæk og Nykøbing S.

BREVE VEDR. KØBSTÆDERNE
1785-1802.
(Div. korrespindancesager). 1 pk.
105. Fortegnelse over folk, der siden repartionen forrige

år er blevet ejere af gårde eller huse.
Indberetninger fra købstæderne.
1793-1801, div. år: Enkelte af stiftamtets købstæder.

106. Om beholdningen af hvede, rug, byg, malt, havre, ærter
og vikker.
Indberetninger fra købstæderne.
1795-97: Holbæk.
1796: Køge.

107. Takst for brød, øl og kornbrændevin. Oplysninger om 
tilladte maksimalpriser på brød, øl og kornbrændevin. 
Indberetninger fra købstæderne.
1795-97: Holbæk. 19



108-114 S j . stiftamt

108. Om de handlendes indkøb af indenlandske fabriksvarer.

Indberetninger fra købstæderne.
1797: Nykøbing S. og Kalundborg.

109. Om snekastning, hvor meget sne, der er faldet og om 
snereydningens omfang. Endviderer oplysninger om vej
enes tilstand.
Indberetninger fra købstæderne.
1797: En del af stiftamtets købstæder.

110. Om korn- og fedevarers falbyden på torvet. 
Indberetninger fra købstæderne.
1797: Slagelse.

111. Om læste anordninger og befalinger, disses indhold 
samt datoen for deres tinglæsning.

Indberetninger fra købstæderne.
1797: Kalundborg.

112. Om hjemmehørende fartøjer, disses navne, alder og dræg
tighed, det enkelte fartøjs fører og ejer. 
Indberetninger fra købstæderne.
1797: Kalundborg.

113. Om bøder tilfalden Vor Frelsers Kirke på Christians
havn.
Indberetninger fra købstæderne.
1797: Kalundborg.
1798: Nykøbing S.

INDBERETNINGER OM DE I FLG. KGL. RESKR. AF 8.9.1779 UDTAGNE
HÅNDVÆRKERE OG PONTONNIER
1788-99.
(Indberetninger fra købstæderne). 1 pk.
114. Om hvilke håndværkere, der er udtaget til kongelig tje

neste som pontonnier (en slags ingeniørsoldat) samt
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Sj. stiftamt 114-116

andre oplysninger bl.a. om anskaffelse af undermunde
ringer til artillerikuske.
Indberetninger fra købstæderne.
1788-89: En del af stiftamtets købstæder.

INDBERETNINGER OM TILTALE OG FORFØLGNING AF KRIMINELLE FANG 
ER FRA BYFOGEDERNE I SJÆLLANDS STIFTS KØBSTÆDER TILSTILEDE 
STIFTAMTMANDEN
1788-1802.
(Indberetninger fra købstæderne). 3 pkr.
115. Oplysninger om fanger, tiltalen mod dem, deres forbryd 

else og straf. I enkelte tilfælde også oplysninger om 
anklagere og forsvarere.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1788-1802: En del af stiftets købstæder.

INDBERETNINGER OM FÆNGSLERNES TILSTAND I KØBSTÆDERNE 
1793-98.
(Indberetninger fra købstæderne). 1 pk.

116. Beskrivelser af jurisdiktionernes fængsler med oplys
ninger om anskaffelse af madrasser og dækkener af uld 
til fængselscellerne samt om disses evt. istandsættel
se.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1793-98: En del af stiftamtets købstæder.
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117-120 Kbh.'s amt

KØBENHAVNS AMT

KORRESPONDANCESAGER VEDRØRENDE UDSKRIVNINGSVÆSENET
1740-1800.
(Bøger og indkomne og udgåede sager). 8 pkr.
117. Forskelligartede indberetninger ang. landmilicen siden 

sessionen 1798, om afdøde soldater, deres navne og 
lægdsnumre, bortgangne reserver m.v.
Inberetninger fra forskellige.
1798: Enkelte indberetninger.

118. Om efterlyste reserver fra andre amter, deres navne, 
hvilket lægd de hører under m.v.
1800: Indberetninger fra amtsforvalter Andersen.

DIVERSE KORRESPONDANCESAGER VII-XVII
1765-1820.
(Div. korrespondancesager m.m.). 1 pk.
119. Fortegnelse over de i Københavns amt og på Amager Land

beliggende herregårde, præstegårde samt bønderbyer og
disses gårde og huse. Oplysninger om navn og bopæl for 
de enkelte sognes sognepræster og sognefogder. 
Indberetning fra Københavns amtsstue.
1812: Størsteparten af amtets sogne.

DIVERSE INDBERETNINGER I-IV
1771-78.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
120. Indsendte hoverireglementer.

1771: Enkelte af amtets godser.
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Kbh.'s amt 121-126

121. Om fundne lig, strandvaskere og selvmordere med.til
hørende berigtigelsesforretninger.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1771-75: En del af amtets jurisdiktioner.

122. Om landvæsensforbedringer, hvori disse består og om 
fællesskabets ophævelse.
Indberetninger fra godserne.
1771- 78: En del af amtets godser.

123. Om privilegerede kroer på GI .Københavns amt og Amager, 
kroernes navne, ejere og om datoen for udstedelsen af 
kroernes bevillinger.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1772- 78: En del af amtets jurisdiktioner.

124. Om jordegodsejere har drevet nedlagte bondegårde under 
deres sædegårde.
Indberetninger fra præsterne.
1802: En del af amtets sogne.

FORTEGNELSE OVER ANVISTE DUSØR- OG MARCHPENGE. TIL DET NATIO 
NÅLE MANDSKAB PÅ KØBENHAVNS AMT 
1789-1801.
(Bøger over indkomne sager og udgåede sager). 1 pk.
125. Om hvem der har fået dusør- eller marchpenge, deres 

navne, lægdsnumre og bopæl m.v.
I følge forordningen af 2o. juni 1788.
1789-1801: En del af amtets godser og sogne.

DIVERSE INDBERETNINGER V-XII
1799-1848.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 2 pkr.
126. Om de ved Københavns amts politiret behandlede sager, 

deres antal og udfald.
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126-131 Kbh.1 s amt

Indberetninger fra retsbetjentene.
1799-1801: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

127. Kvartalsvise indberetninger om kriminelle fanger, deres 
navne, hvornår de er arresterede og for hvilke forbryd
elser, deres forsvarere og anklagere, de enkelte sagers 
forløb og udfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1801-07: En del af amtets jurisdiktioner.

128. Om evt. forandringer i konge-, præste- og kirketiende
samt fortegnelse over tiendeejere.
I følge forordningen af 1.oktober 1802 og rentekammer
skrivelse af 28.august 1804.

Indberetninger fra præster og retsbetjente.
1804-05: En del af amtets sogne.

129. Fortegnelse over håndværkere på Københavns amt, som 
skulle have overøvrighedens tilladelse til at vedblive
med deres profession. Oplysninger om den enkelte hånd
værkers navn, håndværk og hjemmesogn, samt om hvor læn
ge han har drevet sit håndværk. - I flere tilfælde er 
der også andre biografiske oplysninger om den enkelte 
håndværker.
I følge plakat af 3.april 1816.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1816: Størstedelen af amtets sogne.

130. Om brandskader, brandtakseringer m.m.
1816-20: Diverse lokaliteter i amtet.

131. Om kommuneafgifter. Beregninger over hvor meget de of
fentlige afgifter og præstationer, der er udredt af be
boerne på landet, har udgjort og hvorledes disse er 
fordelt på hartkorn. Oplysninger om hvbr mange rbdl. 
sølv de enkelte sogne har ydet til skolevæsenet og fat-
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Kbh.’s amt 131-134

tigvæsenet i 1817 og 1818.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1819: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

132. Om kriminelle sagers behandling, de i sagerne tiltalte, 
deres forbrydelse og straf m.m.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1819-24: En del af amtets jurisdiktioner.

133. Om sager foretaget ved Ledreborg grevskabs forligelses- 
kommission og Ledreborg birks politiret, om de i sag
erne implicerede og om sagernes udfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1825-48: Ledreborg grevskab og birk.

REVISION AF SKIFTEDESIGNATIONER, SKIFTEATTESTER (INDBERET
NINGER) OG SKIFTEPROTOKOLLER 
1798-1889.
(Revision). 32 pkr.
134. Om sluttede skifter, afdødes navn, skiftets begyndel

ses- og afslutningsdato, afdødes umyndige arvinger, 
deres navne og alder, deres arvebeløb, sikkerheden for 
dette og om formynderens navn.
Om uafsluttede skifter, disses begyndelsesdato, udsted
elses- og udløbsdato for proclama og om når auktion er 
afholdt, incassator, arvingernes alder og formyndere 
samt om skiftehandlingens forløb.
Om de fra sognepræsterne indkomne anmeldelser af ind
trufne dødsfald. Om justitsfondets indtægter, disses 
art og størrelse, og ved hvilken skifteforretning de 
er falden.
Om umyndiges arvekapitaler, disses størrelse og ejere, 
sikkerhed for kapitalerne m.v.
Om den kongelige kasses indtægter, disses størrelse og 
art: Førlovspenge, 6.- og 10.-penge, arveløst eller u- 
affordret gods, 1/3%-afgift (forordningen af 12.septem-
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134-137 Kbh.'s amt

ber 1792), i%-afgift (forordningen af 8.februar 1810), 
og 20%-afgift.
Indberetninger fra skifteforvaltere (private og offent 
lige).
1798-1821: En del af amtets skiftejurisdiktioner. 
1822-89: Størsteparten af amtets skiftejurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM LÆSTE FORORDNINGER
1802-44.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 6 pkr.
135. Om hvilke forordninger, plakater m.m., der er blevet 

offentliggjorte ved læsning i amtets retter samt om, 
hvornår læsningen har fundet sted.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1802-06: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
1811-28: Størsteparten af amtets jurisdiktioner. 
1829-44: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER FOR DET SAMLEDE AMT
1819-68.
(Indberetninger og svar på cirkulærer) . 44 pkr.

136. Om kornhøstens udfald og om flere agerdyrkningen ved
kommende genstande: hvorvidt køsten af hvede, rug, hav 
re og byg har været god, mådelig eller slet på bønder
godset og hovedgårdsjorden. Endvidere oplysninger om 
høhøsten og om evt. dyrkning af fremmede sædearter og 
foderurter samt om fodrings- og dyrkningsmetoder. 

Indberetninger fra godserne.
1809-29; div. år: En del af amtets godser.
1829-50: Størstedelen af amtets godser.
1847-68; div. år: En del af amtets godser.

137. Om amtsfattigkassens indtægter, disses art og størrel
se.
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Indberetninger fra retsbetjentene.
1810-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.



Kbh.1 s amt 138-143

138. Om fattigvæsenets indtægter i form af afgifter betalt
ved skøders tinglesning. Oplysninger om tinglæsnings
datoen, køberes og sælgeres navne, de enkelte købesum
mer og afgifters størrelse.
I følge forordningen af 5.juli 1803.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1810-68, div. år: En del af amtets jurisdiktioner.

139. Om indtægter til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn,
disses art og størrelse.
I følge forordning af 31.juli 1714.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1810-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

140. Om sigte- og sagefaidskassens indtægter, disses art og 
størrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1810-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

141. Kvartalsvise indberetninger om afholdte politisager, 
de deri implicerede, de enkelte sagers anledning og 
udfald.
I følge forordningen af 25.marts 1791.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1810-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

142. Om hvilke kroer der findes i de enkelte jurisdiktioner
1811: Egholm birk.

143. Kvartalsvise indberetninger om, hvem der er blevet sat
på vand og brød for begået lejermål.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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144-149 Kbh.'s amt

144. Om hvorvidt håndværkere - i så fald hvem og hvilke - 
utilladeligt har opholdt sig i de enkelte jurisdiktion
er.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-17, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

145. Om tobaksavl, hvem der avler tobak og hvor meget, der 
avles.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-22: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

146. Om feldbereder- og garvermestre, deres svende og lær
linge, deres produktion og prisen for deres varer. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-22: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

147. Om kornsæden, dens såning og trivsel samt om avlen af 
hør, cikorie, humle, kartofler, bælgsæd m.m.
Ifølge rentekammercirkulære af 15. november 1783.
Indberetninger fra godserne.
1811-18, div. år: Enkelte af amtets godser.
1819-24: En del af amtets godser.
1825, 1830, 1833: Enkelte af amtets godser.

148. Hvilken fremme vekseldriften og staldfodringen har haft
Indberetninger fra godserne.
1819-24, div. år: En del af amtets godser.
1825, 1830, 1833: Enkelte af amtets godser.

149. Om gjordemødre og gjordemodervæsenet, den enkelte gjor
demoders navn, bopæl, distrikt, hendes aflønning og 
dygtighed.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-38, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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Kbh.1 s amt 150-155

150. Om forefaldne strandinger, hvad der er strandet og hvor 
meget dette har indbragt ved salg på auktioner. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811, 1848: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

151. Om justitskassens indtægter, disses størrelse og art. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

152. Om ubesvarede ansøgninger til kongen eller kollegierne, 
om ansøgeren og ansøgningens indhold.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-50: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
1857-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

153. Om tinglæste fæstebreve, påtegninger på fæstebreve, 
forandringer i hartkorn, mageskiftebreve og skøder, 
hvorved fæstegods er afhændet til ejendom. Oplysninger 
om stedets navn, sælgeren, køberen eller fæsteren samt 
om, hvad der er tinglæst og hvornår tinglæsningen har 
fundet sted.
Ifølge forordningen af 25.juni 1810.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

154. Om ulovlig handel med kræmmervarer.
Ifølge forordningen af 13.februar 1775.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

155. Om landvæsensforbedringer og forandringer i fæstevæse-
net samt hvori disse forandringer og forbedringer be
står.
Ifølge forordningen af 25.juni 1810.
Indberetninger fra godsejerne.
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156-161 Kbh.'s amt

1811-68, div. år: Enkelte af amtets godser.
156. Om skovene, deres beliggenhed, navne, størrelser og- 

ejere, om noget fællesskab finder sted og om, hvorvidt 
udskiftningen er fremskredet.
Indberetninger fra godserne.

1811-68, div. år: Enkelte af amtets godser.
157. Om hvilke manufaktur- og fabriksanlæg, der findes i de 

enkelte jurisdiktioner. Fra 1824 også oplysninger om 
hvilke skibsbyggerier, der findes.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1811-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
158. Om kriminelle sager og fanger, hvilke sager, der er 

ført, tiltalen i disse og om tiltalte samt lister over 
kriminelle fanger, deres navne, hvornår de er arreste
rede og for hvilke forbrydelser.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-68: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

159. Om den kongelige kasses og justitsfondets indtægter, 
disses størrelse og art.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

160. Om foretagne og befalede sager, de heri implicerede 
samt om sagernes udfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1811- 68, enkelte år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

161. Om hjemmehørende fartøjer, det enkelte fartøjs ejer, 
dets navn, drægtighed, "facon" og alder samt om skip
perens navn m.m.
1812- 16: Frederikssund.
1813- 14: Dragør.
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Kbh.’s amt 162-168

162. Lister over de ved godserne førte protokoller.
Bl.a. i følge forordningen af 3.december 1828.
1812-24, div. år: En del af amtets godser.
1829-37, div. år: Erkelte af amtets godser.

163. Om private sager, de heri omplicerede, sagernes ind
hold og udfald.

I følge forordningen af 20.oktober 1819.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1822-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

164. Fortegnelse over personer, der har forevist vaccina
tionsattest.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1812: Enkelte af amtets sogne.

165. Om foretagne vaccinationer, de vaccineredes antal og 
køn samt hvornår og af hvem, de er vaccinerede.
I følge plakat af 19.november 1811.
1812-68, div. år: Enkelte af amtets sogne.

166. Om smitsomme og epidemiske sygdomme.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1812-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

167. Om forligelsesvæsenet, antallet af foretagne forligel
sager, hvor mange af disse der er afsluttede eller 
blevet udsat samt om antallet af sager, der af forlig- 
elseskommissionen har været henvist til rettergang.
I følge forordningen af 10.juli 1795.
1812-68: Enkelte af amtets forligelseskommissioner.

168. Indberetninger fra embedsmændene om udgifterne for det 
samlede amt i året 1813. Overslag over det følgende års 
udgifter til aflønning af embedsmænd, fængselsvæsen, 
socialvæsen, fattigvæsen, militær indkvartering, sund-
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168-174 Kbh.'s amt

hedsvæsen, transport- og vejvæsen m.m. samt oplysning
er om, hvorledes disse udgifter må udredes. - Meget, 
forskelligartede.
I følge kancellicirkulærer af 23.februar 1813.
1813: Størstedelen af amtet.

169. Om dødfødte børn, disses forældre, mødrenes geaviditet, 
fødselen samt om de dødfødte børns køn.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1813- 18: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

170. Om municipalafgifterne, hvorledes disse inddrives, 
deres størrelse og hvortil de bruges.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1814: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

171. Om mosaiske trosbekendere, deres navne, alder, køn, 
civilstand, bopæl og fødested.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1814- 27, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

172. Anmeldelser om, hvad den kongelige kasse efter sportel
reglementet er tilfaldet.
I følge forordningen af 22.marts 1814.
1814-40, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

173. Om snekastning, hvilke veje, der er ryddede samt om 
arbejdet med og datoen for snerydningen.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1814- 68, div. år: En del af amtets jurisdiktioner.

174. Månedlige indberetninger om priserne på slagtekvæg,
kød, smør samt korn og fedevarer.
I følge kancelliets skrivelse af 10.december 1814. 
Indberetninger fra retsbetjentene.

1815- 32, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.



Kbh.'s amt 175-180

175. Fortegnelser over udstedte skiftebreve og det dertil 
forbrugte stemplede papir. Oplysninger om skiftets af
slutningsdato, den afdødes navn, værdien af stemplet 
papir benyttet ved skiftebrevets udstedelse samt om, 
hvor stor en afgift, de* betales til justitskassen.
1816-64, enkelte år: Enkelte af amtets skiftejurisdik- 
tioner.

176. Om udstedte fæstebreve, hvem de er udstedte til samt 
om værdien af det dertil forbrugte stemplede papir. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1816- 68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

177. Om tinglæste afkald, hvoraf førlovspenge er erlagt. 
Oplysninger om tinglæsningsdatoen, det læste afkald 
samt om størrelsen af det beløb, der er erlagt i før- 
lovspenge.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1817- 68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

178. Om læste anordninger, disses indhold og datoen for 
deres tinglæsning.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1817-68, enkelte år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

179. Fortegnelse over ejendomme bortsolgte ved auktion i 
1815 og 1816. Oplysninger om auktionsdatoen, ejendom
men og dens beliggenhed, rekvirenternes og købernes 
navne samt om købesummen for de enkelte ejendomme. 
1817: Størsteparten af amtet.

180. Om der i de enkelte jurisdiktioner findes døvstumme 
personer, og i så fald om disse har en alder passende 
til at kunne blive undervist på Institut for Døvstumme
Bl.a. i følge kancellicirkulære af 19.maj 1827 og 13. 
maj 1828.
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180-184 Kbh.’s amt

Indberetninger fra retsbetjente og fattigkommissioner.
1817-26, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.' 
1827: Størstedelen af amtets jurisdiktioner.
1828-49: En del af amtets fattigvæsenskommissioner. 
1850-68, div. år: En del af amtets fattigvæsenskommis
sioner .

181. Fortegnelse over sluttede skifter med oplysninger om, 
hvem der skiftes efter, skiftets begyndelsestidspunkt 
samt om der henstår arvemidler til umyndige. I så fald 
oplysninger om disse arvinger og om sikkerheden for - 
deres arv.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1819: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
182. Om tinglæste parcelskøder. Kvartalsvise indberetninger 

om hvilken dato tinglæsningen har fundet sted, hvilke 
parceller skøderne omhandler og hvilke ejendomme par
cellerne er udstykket fra.
I følge forordningen af 25.juni 1810.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1819-20: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

183. Om biavl, hvem der ejer bistader og hvor mange bistad
er, den enkelte ejer har.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1819, 1820, 1822: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

184. Regnskaber under de under diverse godsers overformynde
ri indestående og udgangne kapitaler og arvemidler for 
umyndige m.m., de enkelte beløbs størrelse, deres eje
re, deres sikkerhed m.m.
Indberetninger fra godserne.
1819-35, div. år: Enkelte af amtets godser.
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Kbh.'s amt 185-189

185. Om de under fattig- eller skolevæsenets bestyrelse hen
hørende stiftelsery legater og kapitaler, fundatserne 
for disse, fundatsernes konfirmationsdato og bestemmel
se samt om sikkerhed og bestyrelsesmåde for den enkel
te stifte.se, det enkelte legat eller den enkelt kapi
tal.

I følge kancelliets skrivelse af 6.april 1824 og 29. 
marts 1828.

Indberetninger fra præster og retsbetjente.
1819: Størsteparten af amtets sogne.
1833-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

186. Om gæstgiver og kroholdertakster, hvorvidt der er sket 
forandringer i disse og i så fald, hvori forandringer
ne består. Også oplysninger om takster for bagere, bræn 
devinsbrændere, ølbryggere, høkere, spækhøkere, slag
tere, møllere m.fl.
Indberetninger fra politimestrene.
1819-68, div. år: En del af amtets politikredse.

187. Regnskaber over politikassens indtægter og udgifter 
med angivelse af de enkelte udgifts- og indtægtsposter. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1819-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

188. Om indtrufne og anmeldte dødsfald, den afdødes navn, 
erhverv og bopæl.
1820: Enkelte af amtets skiftejurisdiktioner.

189. Om communeafgifter. Beregninger over hvor meget de of
fentlige afgifter og præstationer, der er udredt af be
boerne på landet, har udgjort og hvorledes disse er 
fordelt på hartkorn. Oplysninger om sognenes privile
gerede og uprivilegerede hartkorn samt om, hvor mange 
rbdl. sølv de enkelte sogne har udredt til skolevæse
net, fattigvæsenet og degnekaldene.
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189-195 Kbh.'s amt

Indberetninger fra retsbetjentene.

1820-44: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
190. Om nogen bondegård har varet blottet for beboere og

ligget hen uden at vare drevet.
I følge rentekammercirkulære af 6.november 1792 og 12. 
marts 1803.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1820- 68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

191. Om skifteafgifter tilfaldet den kongelige kasse, af
gifternes størrelse samt hvem skiftet holdtes over.
1821- 22: En del af amtets skiftejurisdiktioner.

192. Om legater, donationer og offentlige stiftelser, dis
ses navne, konfirmationsdatoen for deres fundatser, 
deres bestemmelse, sikkerhed og bestyrelsesmåde m.m. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821-45, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

193. Om læger, hvor mange læger, der beskæftiges i Køge, 
deres navne og lægelige gerninger m.m.
1822: Køge.

194. Om hvorvidt der er sendt indberetninger til Det konge
lige Kancelli om indtægter tilfalden justitsfonden el
ler den kongelige kasse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1822: En del af amtets jurisdiktioner.

195. Om der i sognene findes løsgængere eller andre person
er, der ernærer sig på ulovlig vis.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1822: Størsteparten af amtets sogne.
1838-68, div. år: Enkelte af amtets sogne.
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Kbh.* s amt 196-200

196. Om amtsvejkassens indtægter.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1822- 68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

197. Om afgivne civile frirejser. Oplysninger om datoerne 
for befordringerne, hvem befordringerne er rekvireret 
af samt om rekvirenternes adkomst til dette. Endvidere 
oplysninger om selve befordringen: Hvorfra, hvortil, 
antal vogne og forspandsheste samt om den kørepligtig- 
es navn og bopæl.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1823- 27: Størsteparten af amtets sogne.
1828-40, div. år: Enkelte af amtets sogne.

198. Summariske fortegnelser over personer, der har været
tiltalte for offentlige politiforseelser, med oplys
ninger om forseelsens art og straffen herfor.
I følge kancelliets cirkulære af 29.marts 1828. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1828-39, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

199. Om fødte, døde og ægteviede personer af det mosaiske
trossamfund.
I følge kancelliets skrivelse af 9.oktober 1827. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1828-68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

200. Skemaer med oplysninger om tid og sted for jagters af
holdelse, hvor mange gårdmænd og husmænd, der i de en
kelte sogne kan indkaldes som klappere samt om afstand
en fra sognets kirke til klappernes mødested. Endvidere 
skrivelser, hvori det meddeles hvilke jagter, der skal 
afholdes og hvem der afholder dem.
1830: Inberetning fra Københavns amtsstue.
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201-207 Kbh.1 s amt

201 - Om der i sognene findes ikke-assurerede mensalsteder,
annexgårde, enkesæder eller andre bygninger, hvormed 
præster er beneficerede. Oplysninger om disse og om år
sagen til, at de ikke er forsikrede.
Indberetninger fra sognepræsterne.
U.å.: Enkelte af amtets sogne.

202. Om mulkter tilfalden amtsrepartitionsfonden.
1830, 1831 og 1834: Amager birk.

203. Om beneficum paupertatis eller prossessus gratuitii. 
Oplysninger om retssager, hvor en af parterne har været 
forundt fri proces.
1830-43, div. år: Ledreborg birk.

204. Om uberigtigede branderstatninger, brandlidtes navn og 
bopæl, hvornår skaden er indtruffen m.m.
I følge kancellicirkulære af 27.januar 1829.
Indberetninger fra branddirektørerne.
1830-68, div. år: Branddirektørerne i Roskilde og Køb
enhavn.

205. Om sjette- og tiende-penge faldne af andre midler end
arv.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1830- 68, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

206. Om hvorvidt der under godserne har været fæsteledige
gårde.
1831- 68, div. år: Enkelte af amtets godser.

207. Om hvorledes udsæden viser sig og årets høst af for
skellige afgrøder tegner til at blive.
I følge rentekammercirkulære af 31. maj 1834.
Indberetninger fra godserne.
1834-46: Størsteparten af amtets godser.
1847-67, div. år: En del af amtets godser.
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Kbh.1 s amt 208-213

208. Om schæfferier. Indberetning fra sognefogeden i Smørum 
om schæfferiet på hovedgården Edelgave.
1832-44/ div. år: Smørum sogn.

209. Om blinde, de blindes navne, alder, hjemsogn samt for 
den enkelte blinde om blindhedens omfang og årsag m.m. 
Endvidere om den blinde modtager undervisning, har ar
bejde og om den blindes kår iøvrigt.
I følge kancelliets skrivelse af 17.juni 1834.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1835-68, enkelte år: Enkelte af amtets sogne.

210. Om indtægterne til den kongelige kasse, disses art og 
størrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1835-38: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
211. Fortegnelse over det hartkorn, hvoraf svares et bestemt

årligt tiendevederlag. Oplysninger om dette vederlags 
ydelsesmåde og størrelse forsåvidt præstetienden eller 
de gejstligheden beneficerede tiender angår.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1836, 1840: Enkelte af amtets sogne.

212. Om kirkesalg og hvorvidt der inden for de enkelte ju
risdiktioner er sket ændringer i kirkernes ejendoms
forhold.
I følge plakat af 1.marts 1837.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1837-64, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

213. Om der på strandene er inddrevet vrag eller løst gods. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1838: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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214-219 Kbh.'s amt

214. Om eksaminerede dyrlæger/ disses antal, deres navne og 
datoen for deres dimission fra Veterinærskolen.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1838-68, enkelte år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

215. Fortegnelse over det i sognene forrettede spand- og
gangdagsarbejde ved vejarbejde, snerydning og andre
offentlige arbejder.

I følge kancellicirkulære af 30.januar 1837. 
Indberetninger fra retsbetjentene.

1838- 42: Enkelte sogne.
216. Om gennemsnitspriser på indenlandske varer, der har 

været genstand for handel med udlandet.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1839- 40: Enkelte jurisdiktioner.

217. Om forandringer i hoveriet samt om antallet af hart
korn for fuldt hoveripligtige, tildels hoveripligtige 
og hoverifrie bøndergårde under de enkelte hovedgårde.
I følge det kongelige rentekammers skrivelse af 24. 
marts 1838.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1839- 68, div.år: En del af amtets jurisdiktioner.

218. Om eftersyn af brandslukningsmateriel.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1840- 50, enkelte år: Amager birk.

219. Om præstegårdsfæstere. Diverse oplysninger om og for
tegnelser over fæstere på Værløse præstegård.
I følge rentekammerskrivelse af 12.februar 1785.
1842-44, 1847-48: Værløse præstegård.
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Kbh.’s amt 220-224

220. Om hvorvidt der er sporet ulovlig brændevinsbrænding.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1843-50: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
1857-68, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

221 . Om henstående kriminelle sager, navnene på de deri til 
talte, deres arrestation og forbrydelse.
I følge kancellicirkulære af 21.august 1841. 
Indberetninger fra retsbetjentene.

1845-68, enkelte år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
222. Om sognerejser, navnene på de hertil benyttede køre- 

pligtige, hvorfra og hvortil disse har kørt, rejsens 
længde m.m.
I følge forordningen af 26.juni 1844.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1846: En del af amtets sogne.

223. Om hensiddende arrestanter, deres navne og tiltalen 
mod dem.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1848: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER FRA PRÆSTERNE TIL AMTSFATTIGDIREKTIONEN 
1811-19.
(Overbestyrelsen af fattigvæsenet) . 1 pk.
224. Om de under fattigvæsenets bestyrelse henhørende le

gater, stiftelser og kapitaler, om stiftelsens/legat- 
ets navn, fundatsens konfirmationsdato og bestemmelse, 
stiftelsens/legatets midler, sikkerheden for disse 
samt om bestyrelsesmåden.

Inberetninger fra sognepræsterne.
1811-19: Størsteparten af amtets sogne.

41



225-227 Kbh.'s amt

INDBERETNINGER OM SKOVENES TILSTAND (i det samlede Kbh.’s 
amt) .
1817-29, 1858-77.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 2 pkr.
225. Om skovenes navne, beliggenhed, matrikelnummer, be

plantning, areal og indhegning, om skovejerens navn, 
om noget fællesskab finder sted i skovene og om disse 
er fredede m.m. Endvidere indberetninger om fredsskov
pligtige arealer, disses beliggenhed, areal, ejer m.m.
I følge forordningen af 27.september 1805 og rentekam
mercirkulære af 30.november 1805.

Indberetninger fra godserne.
1817-29: Størsteparten af amtets godser. 
1859-60: Størsteparten af amtets godser. 
1869: En del af amtets godser.
1870-77: Størsteparten af amtets godser.

KORRESPONDANCE M.M. VEDRØRENDE SIGTE- OG SAGEFALDSKASSENS
INDTÆGTER
1819-28.
(Diverse korrespondancesager m.m.). 1 pk.
226. Månedlige indberetninger om den kongelige sigte- og

sagefaldskasses indtægter, samt hvori disse består. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1819-28: En del af amtets jurisdiktioner.

KORRESPONDANCE M.M. VEDRØRENDE JUSTITSKASSENS INDTÆGTER 
1820-28.
(Diverse korrespondancesager m.m.). 1 pk.
227. Om den kongelige justitskasses indtægter, samt hvori 

disse består.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1820-28: Størstepareten af amtets jurisdiktioner.
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Kbh.1 s amt 228-231

KORRESPONDANCESAGER VEDRØRENDE VEJVÆSENET
1833-43.
(Diverse korrespondancesager m.m.). 1 pk.

228. Fortegnelser og specifikationer m.m. over amtets veje 
med div. oplysninger om vejenes navne, længde og til
stand samt om vedligeholdelsesarbejde og snerydning, 
og om dette arbejdes gennemførelse.
(Oplysningerne af varierende kvalitet).
1832-43: Enkelte af amtets veje.

DESIGNATIONER OG INDBERETNINGER M.M. VEDRØRENDE REVISIONEN
AF FÆSTEVÆSENET
1855-88.
(Revision). 3 pkr.
229. Fortegnelser over afsluttede skifter med oplysninger 

om afdødes navn, skiftets begyndelses- og afslutnings
dato, umyndige arvingers navne og alder, deres arvebe- 
løb, sikkerheden for dette og deres formynderes navne. 
Envidere fortegnelse over uafsluttede skifter, udstedte 
skiftebreve, det dertil forbrugte stemplede papir, regn
skaber over afgifter til statskassen i flg. forordning
en af 8.juli 1840 og plakat af 26.oktober 1841, over
formynderiregnskaber, anmeldte dødsfald m.m.
Indberetninger fra skifteforvalterne.
1855-59: En del af amtets skiftejurisdiktioner.

230. Om førte protokoller, forandringer i fæstegodsets ind
deling samt udstedte fæstebreve og lejekontrakter. 
1860-88: En del af amtets godser.

INDBERETNINGER OM HØSTENS UDFALD
1860-84, div.år.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
231. Om hvorvidt høsten af hvede, rug, byg, havre, bælgsæd, 

boghvede, raps, kartofler og hø har været udmærket god,
meget god, god, temmelig god, mådelig eller slet.
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231-233 Kbh.’s amt

I følge indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 
13.september 1850.
Indberetninger fra retsbetjente, jordbrugere og andre.
1860-69, div.år: Størsteparten af amtets sogne.
1872-84: Størsteparten af amtets sogne.

INDBERETNINGER ANG. TINGLÆSNING AF LOVE, BEKENDTGØRELSER
M.V.
1864-70, div.år.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
232. Kvartalsvise indberetninger om tinglæste love og be

kendtgørelser , deres udstedelsesdato og nummmer samt 
om, hvor og hvornår de er tinglæste.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1864, 1867: Størsteparten af amtets jurisdiktioner. 
1869, januar og april kvartal: Størsteparten af amtets 
jurisdiktioner.
1870: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM FATTIGHUSE OG FATTIGGÅRDE
1875-85.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 2 pkr.
233. Om hvor mange mænd, kvinder og børn, der er i sognenes 

fattighuse eller -gårde eller kommunehuse, om husene 
eller gårdenes antal, deres beliggenhed, indretning og 
beskaffenhed, alder samt om deres sanitære forhold (her 
under drikkevand). Endvidere om beboernes sundhedstil
stand.
(Oplysningerne af skiftende omfang og kvalitet).
I følge cirkulære af 10.november 1875 og cirkulære fra 
indenrigsministeriet af 16.oktober 1880.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1876-85: Størsteparten af amtets sogne.
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Roskilde amt 235-236

ROSKILDE AMT

INDBERETNINGER FRA PRÆSTERNE TIL AMTSFATTIGDIREKTIONEN OM 
DE UNDER FATTIGVÆSENETS BESTYRELSE STÅENDE LEGATER M.M.
1739- 1842.
(Overbestyrelsen af fattigvæsenet på landet). 1 pk.
Disse findes v. Københavns fattigdirektions sager, se: 224 
Københavns amt
Indberetninger fra præsterne til amtsfattigdirektionen 
1811-19.
(Overbestyrelsen af fattigvæsenet). 1 pk.
DIVERSE DOKUMENTER
1740- 1815.
(Diverse korrespondancesager) . 1 pk.

235. Om skoler på landet. Forskelligartede oplysninger om 
bl.a. degneboliger, manglende skolebygninger, skole
børnenes geografiske rekruttering, lærernes løn m.v.
I henhold til plakat af 29.april 1740.
1740: En del af amtets sogne.

236. Om bygningsmåden for udflyttede bøndergårde. For de 
enkelte længer oplysninger om fagenes antal og bredde 
målene på stolper, bjælker, løsholter, tagtømmer m.v. 
samt om, hvad slags træ disse er af, hvorledes væggene 
er opførte samt om gennemsnitsværdien for længernes 
enkelte fag.
Indberetninger fra godserne.
1789: En del af amtets godser.
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237-241 Roskilde amt

237. Om holdte skifter 1770-90/ hvornår skiftet er sluttet, 
hvor det er indført og navnene på dem, der er afholdt 
skifte efter.
1790: Rygaards skiftejurisdiktion og Ledreborg grev

skab.
238. Om foreviste protokoller, hvilke protokoller, der er 

ført samt om der er anskaffet nye protokoller. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1804, 1807: En del af amtets jurisdiktioner.

KORRESPONDANCE VEDRØRENDE KVÆGSYGEN
1751, 1762-63, 1767-71, 1776-84.
(Bøger over sager og indkomne sager - 16/4 1803). 2 pkr.
239. Diverse indberetninger med oplysninger om, hvor mange 

stk. kvæg, der er døde efter at have været angrebet af 
kvægsyge samt om, hvordan kvægsygen breder sig m.v.
Indberetninger fra godserne.
1751, 1761: En del af amtets godser.
1762-63: Størsteparten af amtets godser.
1764-71: En del af amtets godser.
1776-84: Enkelte af amtets godser.

240. Om navne og bopæl for ejere af kvæg samt om, hvor mange 
kvier, køer, studlinge og stude hver især ejer 1.april 
1774.

Indberetninger fra godserne.
1774: Størsteparten af amtets godser.

INDBERETNINGER I
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.

241. Om håndværkere, som på landet driver utilladelige hånd
værk.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1766-87: En del af amtets jurisdiktioner.



Roskilde amt 242-248

242. Om hvorvidt der i amtet har været avlet tobak, og i så 
fald af hvem og hvor meget.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1778-86: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER II
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
243. Om ulovlig omløben med handelskram.

I følge forordningen af 13.februar 1775.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1789-99: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

244. Om ubesvarede ansøgninger til kongen eller kollegierne, 
om ansøgerne og ansøgningernes indhold.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1789-99: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

245. Om utilladelige håndværk og hvem sådanne drives af. 

Indberetninger fra retsbetjentene.
1789-99: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

246. Om hvorvidt der dyrkes tobak, og i så fald af hvem og 
evt. om selve tobaksavlen.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1789-99: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

247. Om staldopdrætning af stude, og om, hvem der opdrætter 
stude.
Indberetninger fra proprietærer og godsejere m.v. 
1789-99, div.år: Enkelte af amtets godser.

248. Om læste forordninger, plakater og resolutioner, disses 
indhold og tinglæsningsdatoen.
Indberetninger fra retsbetjentene.
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248-255 Roskilde amt

1790-1800, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
249. Om hvem der er idømt at betale sigte- og sagefalds- 

bøder, og for hvad.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1790-1800, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

250. Om delikventsager og tiltalte i disse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1790-1800, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

251. Om hvorvidt der er foretaget landvæsensforbedringer og 
i så fald hvori disse består.

Indberetninger fra godsejere og proprietærer m.v.
1790-1800: Enkelte af amtets godser.

252. Om politisager, der heri tiltalte, disses forseelser 
og straf.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1790-1800, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

253. Om forligelsessager, de heri implicerede parter samt 
om sagernes udfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1790-1800, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

254. Om lejermål og hvem der har fået straf for begået lej
ermål .
Indberetninger fra retsbetjentene.
1790-1800, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

255. Om arv tilfalden umyndige eller fraværende myndige 
arvinger.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1792-96: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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Roskilde amt 256-262

256. Om den kongelige kasses indtægter, disses størrelse 
og art.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1792-99, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
257. Om justitskassens indtægter, disses størrelse og art. 

Indberetninger fra retsbetjentene.
1792-99, div. år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

258. Om kriminelle fanger, deres forbrydelser og straf. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1794-96: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

259. Om der i de enkelte jurisdiktioner forekommer smitsom
me, veneriske eller skørbuttiske sygdomme.
I følge forordningen af 5.september 1794.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1794-99, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

260. Om indtægter til de fattiges kasse, indtægternes stør
relse og art.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1795: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

261. Om 1/3%-afgiften af arvemidler samt om de skifter, hvis 
arvebeløb afgiften er beregnet af. Div. oplysninger om 
de enkelte skifter.
I følge forordningen af 13.januar 1792.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1799-1800: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER III
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
262. Diverse indberetninger og efterretninger om høstudsigt-
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262-266 Roskilde amt

erne og høstresultaterne for enkelte afgrøder. 
(Indberetningerne meget forskelligartede og har hoved
vægt på rugavlingen).

1772-75: En del af amtets godser og købstæder.
263. ”Forklaringer over Præste-, Annex- og Mensalgaarde samt 

andet beneficeret Gods saa og Selvejere og Strøegods”. 
Om præstegårdsjordens beskaffenhed og beliggenhed, om 
den drives i fællig med bønderne eller er udskiftet, 
hvorledes den er indhegnet, om der til præstegårdene 
hører skov, om der er anlagt humlehaver, om husmands
huse er taget i "consideration" samt om præstegårdene 
har græsningsret på overdrevene. - De samme oplysning
er gives om annex- og mensalgårde samt om beneficeret 
gods og om selvejere.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1787: En del af amtets sogne.
1788: Enkelte af amtets sogne.

264. Om hvorvidt der i sognene har været smitsomme, skør- 
buttiske eller epidemiske sygdomme, og i så fald om 
sygdommen, antallet af syge og behandlingen af disse. 
1789-1800: Enkelte af amtets sogne.

265. Om hvorvidt der i sognene findes løsgængere efter skif
tedagene.
I følge forordningen af 25.marts 1791 § 4.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1791-92: Enkelte af amtets sogne.
1793-1800: En del af amtets sogne.

266. Om arv tilfaldet fraværende arvinger og om umyndiges 
arvemidler.
1791-1800, div.år: Enkelte af amtets sogne.

267. Om justitskassens indtægter samt om, hvori disse evt. 
består.
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Roskilde amt 267-272

1791-1800: Enkelte af amtets gejstlige jurisdiktioner.
268. Om den kongelige kasses indtægter i form af arveafgif

ter og i form af indtægter fra forbrugt stemplet papir
I følge forordningerne af 13.januar og 12.september 
1792.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1791-1800, div.år: Enkelte af amtets gejstlige juris
diktioner.

269. Om hvorvidt jordegodsejere driver nogen bondegårdsjord 
under sin sædegård.
I følge forordningen af 6.juni 1769.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1794: Enkelte af amtets sogne.

INDBERETNINGER IV
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
270. Efterretning om alle de paa Roskilde amt værende byer 

og steder under enhver rettens betjents jurisdiktion, 
om byernes og stedernes navne samt i nogle tilfælde 
navne på disse beboere.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1773: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

271. Attester angående ubesvarede memorialer, ansøgninger
m.v. til kongen eller kollegierne.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1778-85: En del af amtets jurisdiktioner.

272. Om studeopstaldning samt om, hvor mange stude, der op- 
staldes på de enkelte godser.
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1780-86: En del af amtets godser.
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273-276 Roskilde amt

273. Om forråd af alle slags gammelt korn, forrådets stør
relse og omfang samt om høstudsigterne og hvad det ind
avlede korn forventes at afkaste. Oplysninger om hver 
kornsort for sig.
I følge rentekammercirkulære af 4.august 1787. 
Indberetninger fra godserne.
1787: Størsteparten af amtets godser.

INDBERETNINGER V
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.

274. Om toldvæsenet og indstrandinger, indstrandede skibes 
størrelse og mandskab, om strandingsgods m.m.
I følge forordningen af 21.marts 1705.
Indberetninger fra amtsbetjentene.
1768-94: Enkelte amtsbetjente.

275. Om de byer, hvori der er mere end en lodsejer, hvor 
mange gårde der er i disse byer, hvor mange gårde hver 
lodsejer har, størrelsen af hver lodsejers hartkorn 
samt om, hvor langt dette ligger fra hovedgården, om 
det er hoverifrit,, om der er skov på hartkornet, hvor 
meget reservemandskab på 4-36 år og hvor mange bønder, 
der gør hoveri til hovedgården.
I følge skrivelse fra Danske Kammer af 11.juni 1771. 

Indberetninger fra jordegodsejere og proprietærer.
1771: Størsteparten af amtets godser.

276. Om håndteringer, fabrikker og næringer på landet, hvor
ledes disse drives, hvilke og hvor mange arbejdere, der 
derved beskæftiges, om det årlige indkøb og forbrug af 
materialer og råprodukter, varernes afsætning, arbej
dernes geografiske rekruttering m.v.
I følge General Land Oeconomie og Commerce Collegiets
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Roskilde amt 276-280

skrivelse af 9.juli 1774.
Indberetninger fra jordegodsejere og proprietærer.
1774: En del af amtets godser.

277. Om de under Roskilde amt værende både - postbåde und
taget - der benyttes til transport, om bådenes art og 
drægtighed, deres ejere og brug m.v. Forskelligartede 
oplysninger.
I følge skrivelse fra Vestindisk-guenesisk Rente- og 
Generaltoldkammer af 29.september 1780.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1780: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER VI
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
278. Om læste forordninger og andre publikata, dato for ting 

læsningen, forordningens indhold samt om, hvad der i- 
øvrigt er publiceret.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1751-75: En del af amtets retter.

INDBERETNINGER VII
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
279. Om læste forordninger, datoen for tinglæsningen samt 

om forordningens indhold.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1776-1802: En del af amtets retter.

INDBERETNINGER VIII
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
280. Om kriminelle fanger, deres navne, hvornår de er ar

resterede og for hvilke forbrydelser, navnene på ar-
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280-283 Roskilde amt

restanternes forsvarere og anklagere, tiltalen, de en
kelte sagere forkøb og domfældelsen.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1771, 1794-1803: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER IX
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
281. Div. indberetninger ang. kornavl og beholdningen af 

korn og andre afgrøder. Endvidere om udsæd, høstudsigt 
er og -resultater for de enkelte afgrøder. Indberet
ningerne meget forskelligartede.
I følge rentekammercirkulære af 20.oktober 1770.
Indberetninger fra godsejere, proprietærer og retsbe
tjente .
1782-1800: En del af amtets godser.

INDBERETNINGER X
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
282. Om landvæsensforbedringer og forandringer i fæstevæse

net samt om, hvori disse forbedringer evt. består.
I følge forordningen af 29.december 1758 og 23.april 
1781 .
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1769-89, div.år: En del af amtets godser.

283. Om det jordegods, som ikke henhører til eller er under 
komplette hovedgårde. Tabellariske fortegnelser med an 
givelse af navnene på ejerne af og beboerne på dette 
jordegods, ejernes og beboernes stand og næring, jorde 
godsets hartkorn m.m.
I følge rentekammercirkulære af 21.marts 1778. 
Indberetninger fra godserne.
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Roskilde amt 283-288

1778: En del af amtets strøgods.

284. Om umyndige arvinger, disses navn og alder samt om 
deres arv og deres formynder.
I følge forordningen af 12.februar 1790.
Indberetninger fra godserne.
1790: En del af amtets godser.

285. Om stutterivæsen. Fortegnelse over antaller af hingste, 
disses ejere, hvor mange hingste, der er udsøgt til 
avlsbrug samt om, hvilke hingsteskærere man benytter 
sig af.
I følge forordningen af 8.maj 1795.

Indberetninger fra godsejere og sognefogeder.
1796-1800: En del af amtets godser og sogne.

286. Om kapitelstaksten, sædens vækst og høstens udfald. 
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1800-1803: Enkelte af amtets godser.

INDBERETNINGER XI
1760-1803.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
287. Om anskaffelse og eftersyn af brandslukningsmateriel 

på kroer, møller o.a. landbygninger, der anordnings
mæssigt er forsikrede i købstædernes brandforsikring.
I følge kongelig resolution af 3.december 1764. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1765-92: En del af amtets jurisdiktioner.

288. Om anskaffelse og eftersyn af brandslukningsmateriel 
på landet, og om slukningsmateriellets tilstand.
I følge brandforordninger for landet af 29.februar 1792
Indberetninger fra retsbetjentene.
1792-95: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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289-292 Roskilde amt

INDBERETNINGER M.M. VEDR. JUSTITSKASSENS INDTÆGTER
1776-77, 1789-99, 1800-19.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 2 pkr.

289. Om indtægter tilfaldne de enkelte jurisdiktioners ju
stitskasse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1776-77, 1793-99: En del af amtets jurisdiktioner. 
1800-19: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

DESIGNATIONER OG INDBERETNINGER M.M. VEDR. SKIFTE- OG OVER
FORMYNDERIVÆSENET 
1790-1816.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 3 pkr.
290. Om umyndige børns arv, deres forældre og formyndere, 

børnenes navne og alder, om forefaldende og afsluttede 
skifter, skiftets begyndelses- og afslutningsdato samt 
om afdøde, som skiftet foretages efter.
I følge forordningen af 12.februar 1790.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1790-1816: Størsteparten af amtets skiftejurisdiktioner

291. Om 1/3% og 4%-afgiften af arvemidler.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1800-16: En del af amtets skiftejurisdiktioner.

DIVERSE INDBERETNINGER
1803-06.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
292. Om ødegårde og nedlagte bøndergårde, om jord fra bøn

dergårde drives eller er indtaget under en sædegård og 
om, hvorvidt bøndergårde p.g.a. ildsvåde eller lign. 
henligger ubebygget samt om landvæsensforbedringer.
1804-06: Størsteparten af amtets sogne.
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Roskilde amt 293-298

293. Om kornavlen og høstens udfald. Særskilte oplysninger 
om hovedgårdsjord og bøndergods.
1804- 06: Størsteparten af amtets godser.

294. Om skovenes tilstand, deres navn og størrelse, ejernes 
navne, om fællesskabet i skovene, udskiftningen af dem, 
om skovene er taget under fred samt om opelskning af 
ny skov.

1805- 06: En del af amtets godser.
INDBERETNINGER OM LÆSTE FORORDNINGER OG PLAKATER M.M. 
1803-10.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 3 pkr.
295. Om tinglæste forordninger og plakater samt om datoen 

for deres tinglæsning.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-10: Størsteparten af amtets retter.

DIVERSE INDBERETNINGER
1807-08.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 1 pk.
296. Om skovenes tilstand, deres navn og størrelse, ejerens 

navn, om fællesskabet og udskiftningen i skovene, om 
skovene er taget under fred samt om opelskning af ny 
skov.
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1807: En del af amtets godser.

297. Om kornhøstens udfald og høsten af rug, hvede, byg og 
havre på henholdsvis hovedgårdsjord og bøndergods. 
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1807: Størsteparten af amtets godser.

298. Om opfodring af kvæg til armeen. Oplysninger om, hvilke 
sogne, der har erklæret sig villige til selv at indkøbe 
kvæg til opfodring, hvilke sogne, der er villige til at
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298-306 Roskilde amt

modtage kvæg til opfodring og endelig om, hvilke sogne, 
der ikke kan påtage sig nogen af delene.
1807: en del af amtets sogne.

299. Kvartalsvise indberetninger om kriminelle fanger, dis
ses navne, forbrydelser og straffe.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1807-08: En del af amtets jurisdiktioner.

300. Om sædens vækst, rug-, hvede-, byg- og havreavlen på 
hovedgårdsjord og bøndergods. - I forbindelse hermed 
også en del indberetninger om landvæsensforbedringer. 
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1808: En del af amtets godser.

301. Fortegnelser over de ved godserne førte protokoller. 
1808: En del af amtets godser.

302. Om svenskere, der opholder sig i Danmark, deres navne, 
fødested, alder, opholdssted, hvor længe den enkelte 
har opholdt sig i landet, hans næringsvej og ægtestand 
samt evt. børn.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1808: Hovedparten af amtets herreder.

303. Om sigte- og sagefaldsbøder.
1808: Benzondahl gods.

304. Om afholdte skifteforretninger.
1808: Benzondahl gods.

305. Om forandringer og forbedringer i landvæsenet. 
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1808: Enkelte af amtets godser.

306. Specifikationer over udstedte fæstebreve.
1808: Enkelte af amtets godser.
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Roskilde amt 307-309

307. Om epidemiske sygdomme.
1808: Indberetninger fra Ryegaard og Trudholm godser.

308. Om arvekapitaler tilfaldet fraværende eller ubekendte 
arvinger.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1808: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM HJEMPERMITTERET MANDSKAB
1810-14, 1817, 1819.
(Indberetninger og svar på cirkulærer). 2 pkr.
309. Lister over militært mandskab, der har fået tildelt 

midlertidig tjenestefrihed, navnene på mandskabets 
enkelte personer, deres fødested, kompagni-, lægds- 
og løbenummer.
1810-14, 1817, 1819: Indberetninger fra div. militære 
korps.
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310-312 Frdb. amt

FREDERIKSBORG AMT

INDBERETNINGER OM KGL. ANORDNINGERS LÆSNING
1805-08.
(Diverse korrespondancesager). 2 pkr.

310. Om hvilken dato de kongelige anordninger er læst samt 
om anordningens indhold.

I følge kancellicirkulære af 21.september 1802, §§ 3-4
Indberetninger fra retsbetjentene.
1805-08: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM DE AF PRIVATE STIFTEDE LEGATER OG DONA
TIONER
1820-33 (div.år), 1846-54.
(Diverse korrespondancesager). 1 pk.
311. Om legatets eller donationens navn, fundats, bestemmel 

se, midler og sikkerheden for disse samt om legatets 
eller donationens bestyrelsesmåde.

I følge kongelig resolution af 13.september 1820, kan
cellicirkulære af 6.april 1824 og indenrigsministeri
ets cirkulære af 12.september 1853.

Indberetninger fra fattigkommissionerne.
1820-33, div.år: Enkelte af amtets sogne.
1846-54: En del af amtets sogne.

DIVERSE INDBERETNINGER
1841, 1844-48.
(Diverse korrespondancesager). 1 pk.
312. Fortegnelse over døde og begravede med oplysninger om 

de afdødes navne, dødsdato og begravelsesdato.
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Frdb. amt 312-319

Indberetninger fra sognepræsterne.
1841: Enkelte af amtets sogne.

313. Om bøder tilfaldet Vor Frelsers Kirke på Christians
havn/ disses art og størrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841, 1844-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

314. Om legater og stiftelser, disses navne og bestemmelser
m. v.

Indberetninger fra sognepræsterne.
1844: Enkelte af amtets sogne.

315. Om fødte, døde og ægteviede mosaikere.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

316. Om uberettiget tobakshandel.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-45: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

317. Om tobaks- og hampeavl. Oplysninger om, hvem der dyrker 
tobak og hamp.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-45: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

318. Om ubeboede og øde bøndergårde.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1844, 1846: Enkelte af amtets sogne.

319. Om selvmordere og personer, der har haft en unaturlig 
død, disses navne og sidste opholdssted, samt om måden, 
hvorpå de er døde.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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320-327 Frdb. amt

320. Diverse indberetninger om indtægter til statskassen og 
den kongelige kasse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
18^4-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

321. Om mulkter, bl.a. mulkter tilfalden kommunekassen, om 
mulkternes størrelse og om de mulkterede.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

322. Om vaccinerede børn og deres antal.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1844-46: Enkelte af amtets sogne.

323. Om fattigkassens indtægter, disses størrelse og art. 
Indeholder bl.a. økonomisk status for Hillerød køb
stads fattigkasse for 1844.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

324. Kort beskrivelse af Farum præstegård.
1844-46: Sognepræsten i Farum.

325. Om læste dokumenter, skøder, fæstebreve og lignende,
om tinglæsningsdatoen samt om størrelsen af de afgifter, 
der i flg. forordningen af 8.februar 1810 skal betales 
ved dokumenternes tinglæsning.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-47: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

326. Om ubesvarede ansøgninger til kongen eller kollegierne. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

327. Om forandringer i fæstevæsenet s amt om, hvori disse 
evt. består.
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Frdb. amt 327-334

Indberetninger fra godserne.

1845: Enkelte af amtets godser.
328. Tabellariske indberetninger om politisager med oplys

ninger om antallet af forseelser, disses karakter samt 
om straffen herfor.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

329. Om klubber og dramatiske selskaber.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845: Hirschholm birk (- med negativt indhold).

330. Om middelpriserne på sidste års afgrøder: Rug, 2- og 
6-radet byg, havre, boghvede, ærter m.v.
Indberetninger fra skolelærerne.
1845: Enkelte af amtets sogne.

331. Om sjette- og tiendepenge.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

332. Om læste afkald, datoen for tinglæsningen af afkaldet 
samt om dettes indhold.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845-47: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

333. Om antallet af døvstumme.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1846: Enkelte af amtets sogne.

334. Diverse indberetninger fra sognepræsten i Farum sogn:
Om folketallet, om skilsmisser og separationer, om 
fremmede religionsbekendere.
1846: Sognepræsten i Farum sogn.
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335

335.

Frdb. amt

Om naturalhoveriets ophævelse. 
1848: Svanholm gods.



Holbæk amt 336-339

HOLBÆK AMT

BREVE OG DOKUMENTER KORNET OG KVÆGET VEDKOMMENDE
1727- 82.
(Korrespondance indtil 1781). 2 pkr.

336. Om kornforråd samt forråd af andre afgrøder fra for
rige års høst, og om høstudsigterne for indeværende år

Indberetninger fra godsejere, proprietærer og/eller 
disses fuldmægtige.
1727-70, div.år: Enkelte af amtets godser.
1771-81: En del af amtets godser.

337. Om studeopstaldning, hvor mange stude, der opstaldes 
samt om hvem, der opstalder stude.

Indberetninger fra godsejere, proprietærer og/eller 
disses fuldmægtige.
1739-67, div.år: Enkelte af amtets godser.
1781-82: En del af amtets godser.

338. Om studeopstaldning og kvægsyge.

Indberetninger fra godsejere, proprietærer og/eller 
disses fuldmægtige.
1768-69: Enkelte af amtets godser.

DIVERSE INDBERETNINGER, ERKLÆRINGER OG BETÆNKNINGER
1728- 79.
(Korrespondance indtil 1781). 1 pk.
339. Om legater, offentlige stiftelser, donationer, de em- 

bedsmændene betroede testamenter, gavebreve m.v. samt 
om div. fattigkassers årlige indkomster.
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339-343 Holbæk amt

Indberetninger fra div. embedsmand.
1742: Kun enkelte indberetninger.

340. Om amtets topografi/ stedernes beskaffenhed, vandløb, 
jordbundsforhold, agerland, ufrugtbart land, jordens 
dyrkning, hvilke afgrøder, der dyrkes, om saltfremstil
ling, havedyrkning, stutterier, minedrift, vildt, kvæg
avl og anden animalsk avling, fiskeri, vejrets beskaf
fenhed, sygdom og sygdomsbekæmpelse, fertilitet m.m. 
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1743: Størsteparten af amtets godser.

341 . Om bortkomne af mand- og kvindekøn, hvem der er bort
kommet, hvilket gods de har hørt under, hvornår de er 
forsvundet og evt. hvorhen, samt om de medfører pas. 
Endvidere forskelligartede oplysninger om antallet af 
mænd og kvinder på selvejergodset, mensalgodset m.v. i 
1764 og 1766.
I følge økonomi- og kommercekollegiets skrivelser af 
3.februar 1753 og 5.juli 1766.
Indberetninger fra godserne.
1753, 1766: En del af amtets godser.

342. Om de pro tempore på amtets godser værende fæstere af 
gårde og huse, om fæsternes navne og bopæl.
I følge amtmandscirkulære af 7.juli 1761.
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1761: Størsteparten af amtets godser.

343. Om tobakshandel, hvem der handler med røg- og snustobak 
samt om, hvor stor beholdning de har deraf.
I følge forordningen af 31.december 1760.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1761: En del af amtets jurisdiktioner.
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Holbæk amt 344-348

34 4 . Spør g små1 vedrørende lodsejere/ hoveriet, reservemand
skab m.v. Oplysninger om bondebyer med mere end een 
lodsejer, antallet af gårde i disse, hvor mange gårde 
hver lodsejer har, størrelsen af hvert lodsejerhartkorn, 
om reservemandskabet samt cm, hvor mange bønder, der 
gør hoveri til hovedgården.
I følge rentekammerskrivelse af 11.juli 1771. 
Indberetninger fra godsejere og proprietærer.
1771: Enkelte af amtets godser.

34 5. Om henstående uaffordrede arvekapita1er.

I følge rentekammerskrivelse af 8.oktober 1771. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1771: En del af amtets skiftejurisdiktioner.

346. Om krap og krapplantager samt om, hvem der dyrker krap. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1773- 76: En del af amtets jurisdiktioner.

347. Om fabrikker, manufakturer, andre håndteringer eller 
næringer, der drives uden for landvæsenet, disses art 
og drift, antallet af medhjælpere og arbejdere, der 
her er beskæftiget, ejere, ”anlæggets alder og lykke", 
råprodukter, produktion og afsætning samt flid og vind- 
skibelighed blandt arbejderne.
I følge økonomi- og kommercekollegiets skrivelse af 9. 
juli 1774.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1774- 76: En del af amtets jurisdiktioner.

348. Om ferskvandsfisk, hvilke fiskeparker, der drives, hvil
ke fiskearter, man har i disse samt hvor store mængder
- og til hvilke priser, man sælger fisk herfra. 
Indberetninger fra godserne.
1775: En del af amtets godser.
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349-353 Holbæk amt

349. Om der i de enkelte jurisdiktioner bor gifte civile 
betjente.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1775: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

BREVE OG DOKUMENTER SKOLERNE SAMT DEGNENE OG SKOLEHOLDERNE
VEDKOMMENDE III
1739-56.
(Korrespondance indtil 1781). 1 pk.

350. "Nogle Forklaringer fra Provsterne om Skolerne i Hol
bæks Amt med flere andre Breve”. Om skolernes antal, 
beliggenhed, hvilke byer der benytter dem, skoleholde
rens navn m.v.

1739-56, div.år: Enkelte af amtets herreder.
DIVERSE OVERSIGTER, SPECIFIKATIONER, INDBERETNINGER M.M. 
1773-1872.
(Diverse). 1 pk.
351. Om de forbedringer, der er sket i landbruget i period

en fra forordningen om fællesskabets ophævelse af 29. 
december 1758 og indtil årets udgang 1784.
1785: Fortegnelse med oplysninger om størsteparten af 
amtets godser.

352. Diverse specifikationer over gårdfæstere, tjenestekarle, 
husmænd og inderster.

Indberetninger fra retsbetjente og godsejere.
1795, 1805, 1807: Enkelte af amtets jurisdiktioner og 
godser.

353. Tabeller over priserne på hvede, rug, byg, havre, ærter, 
bønner, boghvede, kød, saltet og røget flæsk, smør, ost 
og talg.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1796, 1798-99: En del af amtets jurisdiktioner.
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Holbæk amt 354

354. Om hvorledes tienderne er oppebårne på godserne. 
Indberetninger fra godserne.
1834: En del af amtets godser.



355 Holsteinsborg amt

HOLSTEINSBORG GREVSKABS AMTMANDSSKAB

KOPIBOG OVER INDBERETNINGER TIL CENTRALADMINISTRATIONEN 
1808-43.
1 bd.
355.
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Sorø amt 356-359

SORØ AMT

FORSKELLIGE SAGER VEJVÆSENET OG SNEKASTNINGEN VEDKOMMENDE 
1799-1835.
(Diverse korrespondancesager m.v.). 1 pk.

356. Om mindre veje og biveje, deres beskaffenhed og om, 
hvem det er tildelt at vedligeholde dem.
1799: Tabel over mindre veje i amtet.
1802-08: En del af amtets sogne.
1819, 1828: Enkelte af amtets sogne.
1827: En del af amtets mindre landeveje og vigtigste 
biveje.

357. Om snekastning og om, hvem det er tildelt at sørge for 
snerydningen på angivne strækninger.
1800: En del af amtets veje.

INDBERETNINGER OM SKOVENES TILSTAND I SORØ AMT
1805.
(Diverse korrespondancesager m.v.). 1 pk.
358. Ekstrakt af godsejernes indberetninger om skovenes til

stand, deres beliggenhed, størrelse, art, skovejernes 
navne, græsningsret, evt. udskiftning, om skoven er 
taget under fred samt om plantning og fremavl af ny 
skov.

1805: Størsteparten af amtets godser.
359. Om udskiftning af skove beliggende på Terslev, Gunders- 

levholm, Kastrup og Fuglebjerggaards hovedgårdstakster, 
og om, hvorledes udskiftningen er foregået.
1809: Beretningen underskrevet på Gunderslevholm 15. 
april 1809.
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360 Sorø amt

PROTOKOLLER OVER LANDHÅNDVÆRKERE I SORØ AMT
1816-47.
(Diverse korrespondancesager m.v.). 2 bd.
360. Om de med bevillinger forsynede håndværkere, deres navn, 

deres håndværk og bopæl samt kancelliets og amtets be
villing .
1816-47: Størsteparten af amtets sogne.



Vordingborg amt 361

VORDINGBORG AMT

DIVERSE INDKOMNE SAGER
1715-50.
1 pk.
361. Om proprietærskolernes tilstand 1740. Diverse oplys

ninger om skolerne, degnene og eleverne.
1740: Størsteparten af amtets skoler.
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362-364 Vrdb.-Trgv. amter

VORDINGBORG-TRYGGEVÆLDE AMTER

INDBERETNINGER M.V. VEDRØRENDE HOVERIET I FØLGE FORORDNINGER
AF 1711 20/2 OG 1773 12/8
1771—76.
(Landvæsen). 1 pk.
362. Angivelse af det antal spænd- og gangdage, der fordres 

af de enkelte godsers fæstebønder samt oplysninger om, 
hvilket arbejde, der skal udføres på disse dage.
I følge forordningerne af 20.februar 1711 og 12.august 
1773.
1773: Størsteparten af amtets godser.

FORKLARINGER OM FORBEDRINGER I LANDVÆSENET SIDEN 1758,
1785.
(Landvæsen). 1 pk.
363. Om præste-, annex- og mensalgårde samt beneficeret gods 

m.v. er udskiftede og indhegnede, om hegningen er sket 
med stengærder eller grøfter, om der til gårdene eller 
godset hører skov, og om denne er udskiftet, om anlagte 
humlehaver, om husmændenes huse er tillagt jord samt om 
gårdenes og godsernes græsningsret.
I følge cirkulære af 12.februar 1785.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1785: Størsteparten af amtets sogne.

364. Om de forandringer, der siden forordningen af 29.decem
ber 1758 om fællesskabets ophævelse og indtil udgangen 
af 1784 er foretaget ved hovedgårdene, om benyttelsen
af hoverifrie og -pligtige hartkorn, om husmændenes huse
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Vrdb.-Trgv. amter 364-367

er tillagt jord, om hovedgårdsjorden er i fællig med 
andre, om den er indhegnet, om hovedgårdens skov er ud
skiftet m.v. Samme oplysninger for ladegårde og bønder
gods .-

I følge rentekammerskrivelse af 12.iebruar 1785.
1785: Størsteparten af amtets hovedgårde.

INDBERETNINGER OM MØLLERNES VÆGTE
1794.
(Diverse). 1 pk.
365. Om hvilke vægte, der findes på de enkelte møller.

I følge cancellicirkulære af 18.oktober 1794. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1794: En del af amtets jurisdiktioner.

DIVERSE BREVE OG TABELLER VEDRØRENDE VEJVÆSENET
1750 (1743) - 1802.
(Diverse). 1 pk.
366. Tabellariske, månedlige indberetninger om vejenes til- 

stand, indtrufne mangler samt om, hvornår og hvorledes 
disse er blevet udbedrede.
I følge forordningen af 13.december 1793.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1794: En del af amtets jurisdiktioner.
1795-1803, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM FATTIGVÆSENET
1800-01 .
(Fattigvæsen). 1 pk.
367. Forskelligartede indberetninger om hvilke foranstalt

ninger, der er truffet for at hjælpe de fattige, hvilke 
fattiglemmer, der har modtaget fattighjælp, om denne er 
ydet i naturalier eller i penge, hvor meget der er ydet 
samt oplysninger om yderne.
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367 Vrdb.-Trgv. amter

I følge cancellicirkulære af 6. og 13.december 1800.
Indberetninger fra sognepræster, godsforvaltere og rets 
betjente.
1800-01: Størsteparten af Vordingborg og Tryggevælde 
amter.



Præstø amt 368-371

PRÆSTØ AMT

SKIFTEDESIGNATIONER OG REGNSKABER OVER ARVEMIDLER M.V. 
1803-07.
(Skifte- og overformynderivæsen). 5 pkr.
368. Fortegnelser over de under amtets godsers overformynde

ri indestående arvekapitaler med oplysninger om kapi
talernes størrelse, deres sikkerhed og hvem der har 
efterladt dem m.v. Endvidere oplysninger om en del u- 
myndige arvinger samt om udgangne arvekapitaler. 
Fortegnelser over sluttede og usluttede skifter med op
lysninger om hvem der er skiftet efter, dennes navn og 
dødsdato samt om vedkommendes umyndige, fraværende el
ler ukendte arvinger.
Indberetninger fra proprietærer, retsbetjente og sogne
præster.
1803-07: Størsteparten af amtets godser og jurisdikti
oner samt enkelte sogne.

369. Om veneriske eller skørbuttiske sygdomme.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-06: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

370. Om ubesvarede ansøgninger til kongen eller kollegierne. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-07, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

371. Om tobaksplantning.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-07, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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372-378 Præstø amt

372. Om staldopdrætning af stude.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-07, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

373. Om sjette- og tiendepenge.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-07: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

374. Om forbrug af stemplet papir til udstedelse af skifte
breve .
Indberetninger fra retsbetjentene.

1803-06, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
375. Om indtægter tilfalden den kongelige kasse og det kon

gelige revisionskontor.
I følge forordning af 13.januar 1792.
1803-07, div.år: Enkelte af amtets skiftejurisdiktioner.

376. Fortegnelse over førte protokoller.
1806: Enkelte af amtets godser og jurisdiktioner.

377. Om udstedte fæstebreve og forandringer i fæstevæsenet. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1806: Enkelte af amtets godser og jurisdiktioner.

KØBSTADSSAGER, SAGGRUPPE "R”,
1803-08.
(Købstadssager). 13 pkr.
378. Kvartalsvise indberetninger om priser på kornvarer, rug, 

hvede, ærter, boghvede, bønner og fedevarer, stude, får, 
svin, fersk kød, røget og groftsaltet flæsk samt smør 
oxg ost.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-07: Størsteparten af amtets købstæder.
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Præstø amt 379-381

INDBERETNINGER FRA RETTENS BETJENTE OM LÆSTE FORORDNINGER 
ETC.
1803-08.
(Sager for landet). 2 pkr.
379. Om tinglæsningsdato og hvilke forordninger, der er ting

læst.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1803-08: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM FATTIGHUSENE
1871-89.
(Fattigvæsen). 3 pkr.
380. Forskelligartede indberetninger med div. oplysninger 

om fattighusenes beliggenhed, deres størrelse, antal
let af beboere fordelt på køn, tilsynet med fattighuse- 
ne og deres sanitære forhold samt om sygdom og krimina
litet blandt lemmerne.
I følge indenrigsministeriets cirkulære af 16.oktober 
1879.
Indberetninger fra sognerådene.
1871-89: Størsteparten af amtets sogne.

INDBERETNINGER OM SKOVENE
1887-88.
(Landvæsen). 1 pk.
381. Om skovenes navne og beliggenhed, beskaffenhed og areal, 

om evt. reguleringer af skovenes grænser, om den dag
lige drift og vedligeholdelse af skoven samt om skove
nes ejere.

I følge cirkulære af 7.august 1858.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1886-87: Størsteparten af amtets birker.
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382-383 Lo.-Fa. stiftamt

LOLLAND-FALSTERS STIFTAMT

DIVERSE DOKUMENTER
1691-1810.
(Varia). 1 pk.
382. Materialer til underretning om amter, herreder, køb

stæder og herregårde m.v. i Lolland.
Om købstæderne, antallet af indbyggere i disse, antal 
købmænd, disses navne og handel, håndværkere med og 
uden lav, magistrater, gejstligheden, fattigvæsen samt 
om købstædernes notabiliteter og privilegerede borgere
m. m.
Lignende oplysninger fra enkelte af stiftamtets grev
skaber og amter.
Endvidere oplysninger om forhold vedrørende landbrug, 
stiftamtets godser, deres driftsform m.m.

Indberetninger fra godsforvaltere, sognepræster og rets 
betjente.

1767: Enkelte af stiftamtets godser, sogne og købstæder
INDBERETNINGER M.V. VEDRØRENDE DE JUSTITSKASSEN TILKOMMENDE
INTRADER
1735-78.
(Varia). 5 pkr.
383. Om justitskassens indtægter og om størrelsen af de til 

kassen indbetalte beløb.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1736-42, div.år: Enkelte af stiftamtets jurisdiktioner. 
1743-54: Størsteparten af stiftamtets jurisdiktioner. 
1760-78, div.år: Enkelte af stiftamtets jurisdiktioner.
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Lo.-Fa. stiftamt 384-385

KORRESPONDANCE VEDRØRENDE KVÆGSYGEN
1745-82.
(Bøger over indkomne sager og indkomne sager). 3 pkr.

384. Indberetninger med forskelligartede oplysninger om 
kvægsygens udbredelse og omfang.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1745-78, div.år: Enkelte af amtets jurisdiktioner. 
1779-82: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

VEJSAGER
1794-1811.
(Bøger over indkomne sager og indkomne sager). 2 pkr.
385. Om vejenes tilstand, forløb, placering og længde samt 

om der evt. må foretages forbedringer på dem og i så 
fald hvilke.
I følge vejkommissionens skrivelse af 19.august 1796. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1794-1811, div.år: En del af amtets jurisdiktioner.
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386 Chrh.'s amt

GREVSKABET CHRISTiANSHOLMS AMT

INDKOMNE SKRIVELSER
1841-49.
1 pk.
386. Om læste anordninger/ disses indhold og tinglæsnings

dato.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1842-49: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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Guldborglands amt 387

BARONIET GULDBORGLANDS AMT

AMTMANDSSAGER
1800-49.
1 pk.
387. Om veneriske og smitsomme sygdomme, disses udvikling 

og karakter.
Indberetninger fra præster, lønnede læger og godsejere 
1805-41: Enkelte indberetninger fra ovenstående.
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388-389 Maribo amt

MARIBO AMT

INDBERETNINGER OM SOGNEDISTRIKTERNES FORSØRGELSESPLANER 
1804-13.
(Indberetninger). 1 pk.
388. Lister over de fattige i sognet med oplysninger om føde

sted, alder, helbred, tilstand, levned m.m. samt for
slag til hvordan fattighjælpen ydes. For nogle sognes 
vedkommende findes kun listerne, i andre tilfælde kun 
forslagene.

I følge reglementet for fattigvæsenets provisoriske 
indretning og bestyrelse på landet i Danmark, af 5.juli 
1803.

Indberetninger fra fattigkommissionsformændene (sogne
præsterne) .
1804: Størsteparten af amtets sogne.
1805-07: En del af amtets sogne.
1808-13, div.år: Enkelte af amtets sogne.

JURISDIKTIONSLISTER
1804-14.
(Diverse dokumenter). 1 pk.
389. Om de hovedgårde, præstegårde, degneboliger, sogne, 

byer og enkelte steder, der hører under de enkelte 
politimyndigheders jurisdiktion.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1805, 1813-14: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
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Maribo amt 390-393

INDBERETNINGER OM PRIVATE SKOVE
1805-07.
(Diverse dokumenter). 1 pk.

390. Om skovenes navne og størrelser, skovejernes navne, om 
fællesskab finder sted i skovene, om udskiftningen er 
begyndt eller fuldført og i så fald hvornår.

I følge forordning af 27.september 1805, § 12. 
Indberetninger fra jordegodsejere.
1805-07: Størsteparten af amtets godser.

MATRIKULERINGEN
1805-07.
(Diverse dokumenter). 1 pk.

391 . Om der er benyttet landmålere eller landinspektører 
ved udskiftning og foretagne opmålinger i året 1806, 
samt om der i så fald har været noget at klage over i 
forbindelse med det udførte arbejde.

Indberetninger fra godsejere og godsforvaltere.
1807: En del af amtets godser.

DIVERSE I-II
1808-47.
(Diverse dokumenter). 2 pkr.

392. Om anskaffelse af pengekasser med 3 nøgler (kæmnerkas- 
ser) og deres benyttelse.

I følge forordning af 24.oktober 1837, § 23.
Indberetninger fra købstæderne.
1840: En del af amtets købstæder.

PROTOKOL OVER UDSTEDTE AMTSPAS, SMEDE- OG HJULMAGERBEVIL
LINGER 
1811-20.
(Udskrivningsvæsen). 1 bd.

393. Fortegnelse, udarbejdet efter indberetninger fra præst
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393-396 Maribo amt

erne, over antallet af smede og hjulmænd i de enkelte 
sogne.
1811-20: Størsteparten af amtets sogne.

INDBERETNINGER OM KRIMINELLE SAGER
1814-15, 1824, 1842-49.
(Indberetninger). 2 pkr.

394. Kvartalsvise fortegnelser over kriminelle fanger med 
oplysninger om deres navne og forbrydelser, tidspunktet 
for deres arrestation, navne på actor og defensor samt 
om, hvilken dom de enkelte fanger har fået m.m.
I følge kancelliets ordre af 2.april 1793. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1814, oktober kvartal: Størsteparten af amtets juris
diktioner.
1815, 1824: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

395. Om kriminelle sager, navnene på de heri sigtede, deres 
stilling og forseelse eller forbrydelse samt oplysning
er om sagen iøvrigt.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1842-48: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM PRISER PÅ KORN- OG FEDEVARER SAMT KREA
TURER
1814-15, 1824, 1841-46.
(Indberetninger). 2 pkr.

396. Angivelse af priserne på hvede, rug, havre, byg, ærter, 
kartofler, flæsk, kød, smør, ost, talg, stude, svin og 
får. Indeholder endvidere takster over fødevarepriser.
I følge rentekammercirkulære af 12.januar 1790 og 29. 
januar 1303.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1814-15, 1824, 1841-46: Størsteparten af amtets køb
stæder.
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Maribo amt 396-401

1847 (januar): En del af amtets købstæder.
INDBERETNINGER OM KØSTENS UDFALD
1815, 1824, 1841-44, 1846-49.
(Indberetninger). 2 pkr.
397. Om hvede-, rug-, havre- og byghøsten.

Indberetninger fra jordegodsejere og godsforvaltere. 
1815: Størsteparten af amtets godser.

398. Om hø-, korn- og rodfrugthøsten samt om agerbruget som 
helhed.

Indberetninger fra jordegodsejere og godsforvaltere.
1824, 1841: Størsteparten af amtets godser.
1842-46: En del af amtets godser.
1847-49: Størsteparten af amtets godser.

INDBERETNINGER OM TINGLÆSTE ANORDNINGER
1815, 1824, 1841-48.
(Indberetninger). 2 pkr.
3 99. Om tinglæste anordninger, disses indhold, hvorf ra de 

er kommet og hvornår de er tinglæste.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1815: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
1824: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
1841-48: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

DIVERSE INDBERETNINGER
1815-16, 1824, 1841-49.
(Indberetninger). 2 pkr.
400. Om forligelseskommissionerne.

Indberetninger fra retsbetjentene.
ca. 1800: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

401. Om køb af norsk trælast.
Indberetninger fra retsbetjentene.
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401-406 Maribo amt

1814: En del af amtets købstæder.
402. Om udskiftning og forandring i fæstegodsets inddeling.

I følge forordningen af 25.juni 1810, § 11.
Indberetninger fra ejere af fæstegods.
1814: Enkelte af amtets godser.
1824: En del af amtets godser.

403. Om bøder tilfalden amtsfattigkassen og politikasserne
samt summarisk fortegnelse over antallet af sager og 
disses udfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1815: En del af amtets jurisdiktioner.

404. Om snekastning, de vejstrækninger, der er blevet ryd
det for sne, snerydningens art samt om de mænd, der er 
udeblevet fra rydningsarbejdet og deres straf herfor.

I følge forordningen af 13.december 1793 og reglementet 
af 1799.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1815, 1841, 1844-45: Størsteparten af amtets jurisdik
tioner.
1846, 1848: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

405. Om amtets dyrlæger, deres navne, uddannelse og løn. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1815: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

406. Kvartalsvise indberetninger om indtægter til Vor Frel
sers Kirke på Christianshavn, fattigkassen og den kon
gelige kasse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1815, januar kvartal: En del af amtets jurisdiktioner.
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Maribo amt 407-413

407. Månedlige indberetninger om priserne på slagtekvæg/ 
kød, smør, stude m.m. samt priserpå korn- og fedevarer.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1815-16: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

408. Om håndværkere i landsbyer, deres antal, håndværk, bo
pæl og navn.
I følge reskript af 10.maj 1737.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1816: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

409. Om borgervæbningernes styrke, mandskab og udrustning. 
Indberetninger fra borgerkaptajnerne.
1816, 1824: Størsteparten af amtets købstæder.

410. Om fædre, som opholder sig i købstæderne på amtspas el
ler som bor på købstadsgrund og ernærer sig ved avls- 
brug og som har avlet værnepligtige sønner.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1816: Størsteparten af amtets købstæder.
1819: Byfogeden i Nysted.

411. Om strandinger og strandingsgods.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1820: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

412. Om de personer, der har fået kludesamlerpas. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1824: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

413. Om smitsomme sygdomme og disses symptomer. 
Indberetninger fra sognepræsterne.
1824: En del af amtets sogne.

89



414-421 Maribo amt

414. Om hjemmehørende fartøjer i Nakskov tolddistrikt, far
tøjets navn, drægtighed, alder, hvor det er bygget, 
rederens navn og skipperens navn m.v.
1824: Nakskov tolddistrikt.

415. Om løsgængere og folk, der ernærer sig på ulovlig vis.
I følge forordningen af 25.marts 1791 § 4 og forord
ningen af 24.juli 1822.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1824. 1841-49: Størsteparten af amtets sogne.

416. Om private legater, stiftelser, donationer, kirker, 
skoler og fattigvæsen.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

417. Om høstudsigterne.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1841: Fejø birk.
418. Om kornpriserne.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1841: Fejø birk.

419. Om døvstumme.
Indberetninger fra sognepræsterne.

1841: Enkelte af amtets sogne.
420. Om mosaikere og om, hvorvidt der blandt disse har fund 

et fødsler, vielser og dødsfald sted.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841: En del af amtets jurisdiktioner.

421. Om justitskassens indtægter.
Indberetninger fra retsbetjentene. 
1841: Fejø birk.
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Maribo amt 422-428

422. Om idømte bøder ved den ordinære ret og politiretten.
I følge forordningen af 6.december 1743.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-47: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

423. Om fattigkassens indtægter. Kvartalsvise indberetning
er.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: En del af amtets jurisdiktioner.

424. Om ulovlig brændevinsbrænderi.
I følge cirkulære af 1.august 1843.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1843: En del af amtets jurisdiktioner.

425. Om føl af følhopper indbrændte før 1835 og stutteri- 
dygtige hingste.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1843, 1845-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
426. Brødtakster med oplysninger om tilladte maksimalpriser 

på div. brødsorter.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-45: Enkelte af amtets købstæder.

427. Om de ved forligelseskommissionen og politiretten fore
tagne sager, disses antal og udfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844-48: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

428. Om læste anordninger.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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429-434 Maribo amt

429. Om gæstgivertaksten.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845: Stubbekøbing.

430. Om godsejere har drevet nogen nedlagt bondegård under 
sædegården eller indlagt bondegårdsjord under sadegår- 
den eller om nogen bondegårde har varet øde og ubeboede 
Indberetninger fra sognepræsterne.
1847: Enkelte af amtets sogne.

431. Om vaccinerede, deres hjemsogn og hvem der har vacci
neret dem.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1847-49: En del af amtets sogne.

432. Om justitskassens indtægter.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1849: En del af amtets jurisdiktioner.

4 33. Om embedsmand og andre, der har gjort sig fortjente til 
udmærkelse.
I følge kancellicirkulære af 23.november 1824. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1849: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM KROHOLDSTAKSTER
1820, 1824, 1841-49.
(Indberetninger). 1 pk.
434. Angivelser af de for kroholderne tilladte maksimalpris

er for bespisning, logi og leje af hestestald.
I følge forordningen af 27.januar 1804.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1820: En del af amtets jurisdiktioner.
1824: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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Maribo amt 434-439

1841-43: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
1844-47: Størsteparten af amtets jurisdiktioner. 
1848-49: En del af amtets jurisdiktioner.
For året 1820 findes endvidere angivelse af tilladte 
maksimalpriser for færgetransport på Guldborgsund.

INDBERETNINGER
1821 .
(Indberetninger). 1 pk.
435. Om bøder tilfalden justitskassen, om sagerne hvori 

bøderne er idømte samt om de i sagerne implicerede 
parter.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

436. Om bøder tilfaldet sigte- og sagefaldskassen. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

437. Om skøder og dokumenter læste ved ejendomsskifte, de 
herpå opførte parter og købesummer samt om den deraf 
beregnede afgift.
I følge forordningen af 8.februar 1810.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

438. Om bøder tilfalden amtsfattigkassen, om sagerne hvori 
bøderne er blevet idømt samt om de i sagerne implice
rede.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

439. Om læste fæstebreve, arvefæstebreve og skøder på fæste- 
gods overdraget til ejendom samt om de på brevet eller 
skødet opførte personer og tdr. hartkorn.

93



439-445 Maribo amt

Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

440. Om tinglæste fæstebreve, påtegninger på fæstebreve, om 
forandringer i hartkornet, mageskiftebreve og skøder, 
hvorved fæstegods er afhændet til ejendom samt om ting
læsningsdatoen .
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

441. Om ubesvarede ansøgninger til kongen eller kollegierne, 
ansøgerens navn og ansøgningens indhold.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets jurisdiktioner.

442. Om indtægter til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn 
samt om indtægternes størrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

443. Om borgervæbningens styrke, officerernes rang og antal, 
soldaternes antal samt kvaliteten af våben og mundering 
Indberetninger fra borgerkaptajnerne.
1821: En del af amtets købstæder.

444. Om udstedte markedspas, pasmodtagerens navn, stilling, 
erhverv og markedsvarer samt dato for passets udsted
else og tilbagelevering og hvortil det giver adgang. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets købstæder.

445. Om agerbrugere, der bor på købstadsgrund og har avlet 
sønner, der burde indrulleres. Oplysninger om fædrenes 
og sønnernes navne og fødselsdage.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets købstæder.
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Maribo amt 446-450

446. Om fadre, der opholder sig i købstæderne og har avlet
sønner, der burde indrulleres. Oplysninger om sønner
nes navne og fødselsdato samt om fædrenes navne og 
lægdsnummer.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets købstæder.

447. Lister over de handlende med oplysninger om, hvor stort 
et beløb disse ønsker at hjemføre træ for. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets købstæder.

448. Om fabriksvarer og om, hvorvidt købmændene foretager 
deres indkøb af kræmmer- og manufakturvarer i Køben
havn eller i provinsen. Liste over købmændene. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets købstæder.

449. Om hjemmehørende fartøjer, fartøjets navn, bygnings
måde, ejer, drægtighed, alder, hvor det er bygget og 
om dets besætning.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1821: En del af amtets købstæder.

INDBERETNINGER OM MUNICIPALAFGIFTERNE
1840-54.
(Indberetninger). 10 pkr.
450. Diverse forskelligartede indberetninger:

Fortegnelse over indkomster i form af skatter (excl. 
de kongelige skatter), kommuneafgifter, ydede præsta
tioner samt korn- og kvægtiende og disse indkomsters 
fordeling på skole væsenet, degnekaldene og fattigvæse
net .
Om udgifterne til amtsrepartitionsfonden, skriverpenge, 
frirejser, vejvæsen, jordemodervæsen m.m.
Om korntienden samt om ejerne af kirke-, konge- og
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450-454 Maribo amt

præstetiende. Om kvægtiende og småredselafgifter samt 
om disses størrelse.
1840- 54: Størsteparten af amtets sogne.

INDBERETNINGER VEDRØRENDE RETSBETJENTENES OG GODSFORVALTER
NES SPORTEL- OG SKIFTEAFGIFTER
1841-48.
(Indberetninger). 1 pk.
451. Fortegnelse over de til skiftejurisdiktionerne anmeld

te dødsfald, med oplysninger om afdødes navn og døds
dato. Endvidere fortegnelse over indkomne skifteafgif 
ter. Meget uensartet.
I følge forordningen af 8.juli 1840 §§ 1 og 2. 
Indberetninger fra retsbetjente og jordegodsejere.
1841- 48: En del af amtets godser og jurisdiktioner.

INDBERETNINGER VED PROTOKOLVISITATIONEN
1841-49.
(Indberetninger). 9 pkr.
452. Lister over købmændene med oplysninger om, hvor store 

beløb hver enkelt af dem har købt indenlandske fabrik 
varer for samt om, hvorvidt varerne er bestilte fra 
København eller fra provinsen.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1841: Enkelte af amtets købstæder.

453. Om afdøde mosaikere, deres navne, erhverv, alder samt 
dato for deres død og begravelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841: Enkelte af amtets købstæder.

454. Om klubber og dramatiske selskaber.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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Maribo amt 455-459

455. Om fædre, som opholder sig i købstæderne med amtspas 
og som har avlet værnepligtige sønner, deres navne og 
lægdsnumre, sønnernes navne samt datoen for deres fød
sel og dåb.

I følge cirkulære af 22.januar 1803 og forordning af 
8.maj 1829.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-42: Enkelte af amtets købstæder.

456. Om den kongelige kasses indtægter.
I følge plakat af 20.april 1825.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-43: En del af amtets jurisdiktioner.

457. Liste over læste skøder, mageskiftebreve, gavebreve 
m.m. med oplysninger om tinglæsningsdato, køber og 
sælger samt om J%-afgiften, der skal betales i flg. 
nedenstående forordning.
I følge forordningen af 8.februar 1810.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841, 1843: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

458. Fortegnelse over tinglæste anordninger og plakater med 
oplysninger om tinglæsningsdato og indhold. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-44: Stubbekøbing bytingsret.

459. Om fædre, som opholder sig på købstadsgrund og ernærer 
sig ved avlsbrug og som har avlet værnepligtige sønner 
Oplysninger om faderens og sønnens navne samt om dato
en for sønnens fødsel og dåb.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-46: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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460-466 Maribo amt

4 60. Om man har benyttet landinspektører eller landmålere
i forbindelse med evt. udflytning af bøndergårde.
Indberetninger fra godsejere, proprietærer og godsfor 
valtere.
1841-48: Omfatter en del af amtets godser.

461. Om jordemodervæsenet, jordemødrene samt en bedømmelse 
af deres arbejde.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-48: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

462. Om gennemsnitspriserne på forskellige varer, som har 
været genstand for handel med udlandet.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-48: Størsteparten af amtets købstæder.

463. Lister over de ved godserne holdte protokoller.
I følge forordningen af 27.november 1775. 
Indberetninger fra godserne.
1841-49: Størsteparten af amtets godser.

464. Fortegnelse og designationer over indsendte indberet
ninger.

Indsendte af retsbetjentene.

1841-49: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
465. Om ødegårde, nedlagte gårde og fæsteledige gårde.

I følge forordningen af 19.februar 1820 § 7.
Indberetninger fra proprietærer, godsejere og godsfor 
valtere.
1841-49: Størsteparten af amtets godser.

466. Om skovene og forandring i skovdriften.
Indberetninger fra godsejere, proprietærer og godsfor 
valtere.

98



Maribo amt 466-471

1841-49: Enkelte af amtets godser.

467. Om hoveriets ophævelse, om hovedgårde med derunder 
hørende hoveripligtige, tildels hoveripligtige eller 
hoverifrie bøndergårde. Endvidere om bøndergårdenes 
hartkorn.

Indberetninger fra godsejere,- proprietærer og godsfor
valtere.

1841-49: Størsteparten af amtets godser.
468. Om borgervæbningen, antallet af de heri værende offi

cerer og menige og om væbningens udrustning. I enkelte 
tilfælde oplysninger om navnene på væbningens mandskab. 
Indberetninger fra borgervæbningskaptajnerne.
1841-49: Enkelte af amtets købstæder.

469. Om ubesvarede ansøgninger til kongen eller kollegierne, 
om ansøgernes navne, ansøgningernes indhold samt dato
en for ansøgningernes indsendelse til stiftamtet. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-44: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
1845: En del af amtets jurisdiktioner.
1846- 48: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
1849: En del af amtets jurisdiktioner.

470. Summarisk fortegnelse over de ved forligelseskommission- 
en og af politiretten foretagne sager og disses udfald. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-43: En del af amtets jurisdiktioner.
1847- 49: En del af amtets jurisdiktioner.

471. Lister over strandede skibe og andet strandingsgods. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: En del af amtets jurisdiktioner.
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472-478 Maribo amt

472. Lister over hjemmehørende skibe med oplysninger om 
skibets ejer, dets navn, hvor det er bygget, drægtig
hed, alder og mandskabsstørrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: En del af amtets købstæder.

473. Om vaccinerede, disses antal og bopæl samt om, hvem 
der har vaccineret dem.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1841-49: En del af amtets sogne.

474. Om indtægter til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

475. Om sigte- sagefaidskassens indtægter.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-47: En del af amtets jurisdiktioner.
1848-49: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

476. Om skibsbyggeriernes tilstand.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: Nysted, Rødby.

477. Om fabrikker og industrianlæg, disses art, ejere og/ 
eller direktører, antallet af fabriksarbejdere og dag
lejere, mængden af fremstillede varer samt forbrug af 
inden- og udenlandske råprodukter.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: En del af amtets jurisdiktioner.

478. Om forandringer i fæstegodset og dettes overdragelse 
til ejendom samt, i sidste tilfælde, om køber og sælger 
Indberetninger fra fæstegodsejere.
1841-49: Størsteparten af amtets godser.

100



Maribo amt 479-485

479. Fortegnelse over udstedte fæstebreve, reversaler og
skattebøger samt om det dertil forbrugte stemplede 
papir. Oplysninger om navn og hjemsted for de bønder, 
der har fået fæstebreve.

Indberetninger fra proprietærer, godsejere og godsfor
valtere .
1841-49: Størsteparten af amtets godser.

480. Om amtsfattigkassens indtægter i form af en 1/4%-af- 
gift på løsøreauktioners beløb.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

481. Om anlæg af hampekolonier.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: Lollands Nørre Herreds jurisdiktion.

482. Om dyrlæge Lindhardtsens løn.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1841-49: Lollands Nørre Herreds jurisdiktion.

483. Om de af mæglerern i Nakskov ind- og udklarerede skibe, 
om klareringsdato, skipperens navn, skibets hjemsted, 
navn og drægtighed, hvilken last det medbragte og hvil
ken last det bringer med sig ved udklareringen samt 
hvortil det afsejler. 17 fartøjer omtalt.
Indberetninger fra mægleren i Nakskov.
1842: Nakskov.

484. Om fæstegodset, den enkelte fæsters navn, bopæl og nye 
matrikelnummer m.v.
I følge forordning af 24.juni 1840 § 7.
1843: Kristineberg og Søholt godser.

485. Om salg af kirker.
Indberetninger fra retsbetjentene.
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485-490 Maribo amt

1844- 48: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
486. Om embedsmænd og andre, der har gjort sig fortjente til 

udmærkelse.
I følge kancellicirkulære af 23.november 1824. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

487. Om tinglæste fæstebreve, påtegnelser på fæstebreve, for- 
andringer i hartkorn, mageskiftebreve og skøder m.m. 
samt om de i disse dokumenter nævnte personer. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1845- 47: En del af amtets jurisdiktioner.

488. Om læste fæste- og arvefæstebreve, det i disse anførte 
hartkorn, hvoraf man ved tinglæsningen skal betale 1 
rdl. pr. td.

I følge forordningen af 8.februar 1810.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1846: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

489. Om tinglæste skøder på fæstegods, der er overgået til 
ejendom.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1847: Falsters Birks jurisdiktion.

INDBERETNING OM MOSAISKE TROSBERENDERE
1824, 1841-49.
(Indberetninger). 1 pk.
490. Lister med mosaikernes navne, alder, stilling, ægte

stand, bopæl og - i enkelte tilfælde - fødested m.m.
I følge anordningen af 29.marts 1814.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1824, 1841-42: En del af amtets købstæder.
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Maribo amt 491-495

491. Öm mosaiske vielser, fødsler og dødsfald.
Indberetninger fra retsbetjentene.

1842: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
492. fortegnelse over agteviede mosaikere.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1842: Sakskøbing.

493. Diverse indberetninger om fødsler, vielser og dødsfald 
blandt mosaikere samt forskellige fortegnelser over 
disse. Indholdet blandet og uensartet.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1843-49: En del af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER OM MIDDELKORNPRISER TIL KAPITELSTAKSTEN 
1824, 1841-49, 1868.
(Indberetninger). 2 pkr.
494. Om middelprisen på hvede, rug, havre, hvide og grønne

arter.
I følge kancelliets cirkulære af 9.maj 1837.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1824:*En del af amtets jurisdiktioner.
1841-49: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.
1868: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

BRANDERSTATNINGSSAGER
1829-34, 1836—49.
(Diverse). 2 pkr.
495. Om brandlidte med oplysninger om disses bopæl, om stør

relsen af udbetalte brandserstatningsbeløb og deres 
anordningsmæssige brug.
1829-34, 1836-49: Størsteparten af maribo amt, dog ikke 
købstæderne.
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496-497 Maribo amt

INDBERETNINGER OM KASSEUNDERSØGELSER
1841-49.
(Indberetninger). 1 pk.
496. Summarisk kasseundersøgelse med kontrol af overensstem 

melsen mellem indtægter, udgifter og kassebeholdning 
hos overformynderiet, skiftevæsenet, sportel- og skif
teafgifter, politikassen, skattevæsenet, havnekassen 
m.m. Endvidere enkelte lister over boer, der står un
der skiftebehandling.
I følge forordning af 8.juli 1840.
Indberetninger fra retsbetjente og jordegodsejere.
1841— 49: Størsteparten af amtets godser og jurisdik
tioner .

INDBERETNINGER OM KØSTUDSIGTERNE
1841-49.
(Indberetninger). 1 pk.
497. Om hvordan høsten af.forskellige afgrøder synes at 

blive.
Indberetninger fra jordegodsejere og godsforvaltere.
1841: En del af amtets godser.
1842- 49: Størsteparten af amtets godser.
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Bornholms amt 498-501

BORNHOLMS. AMT

DIVERSE
1718-1847.
(Gruppesager). 1 pk.

498. Om kriminelle fanger, disses navne, arrestationstids
punkt og sagsbehandling m.v.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1812: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

499. Om skovene, deres navne, størrelser og ejere, om fæl
lesskab i skovene, om udskiftning og fredning samt om 
opelskning af ungskov m.m.
I følge rentekammerets pro memoria 1805.
1816: Skovene i Sønder Herreds distrikt.

500. Fortegnelser over nedlagte gårde, med enkelte forskel 
ligartede oplysninger om disse.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1819, 1825: Enkelte af amtets sogne.

501. Regnskaber over 1/4%-afgiften, der ved auktion over 
varer og løsøre må tilfalde fattigkassen.
I følge reglement af 5.juli 1803.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1824: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

OM BRÆNDEVINSBRÆNDERIET PÅ BORNHOLM
1740-1808.
(Gruppesager). 1 pk.
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502-506 Bornholms amt

502. Specifikation over brænderiredskaber, som er forsegle
de og forsvarligt hensatte med oplysninger om reskab- 
ernes ejere.
Indberetninger fra retsbetjentene.
Udateret: Indberetning fra Daniel Steenbeck, byfoged i 
Svaneke 1739-1747.

MANDTALLER, KØBSTÆDERNE VEDKOMMENDE, SKATTELIGNINGER 
1743-1804.
(Gruppesager). 1 pk.
503. Om brandvæsenet.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1736: Enkelte af amtets købstæder.

504. Om skatter og politiprotokollers førelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1740: Hasle.

505. Fortegnelser over borgerskabet i byerne.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1743: Størsteparten af amtets købstæder.
1750: Hasle.

506. Om byfogeder og byskrivere, om borgerskabets formænd, 
om procuratorer, om antallet af borgere og deres pro- 
fessioner, om der er lav i byerne, om overformynderi- 
væsenet, om hvilke officerer og kongelige betjente, der 
opholder sig i byerne, om gejstlige, kirke- og skole
betjente, om militærvæsen og indkvartering, om ledige 
gårde og huse samt øde grunde, om offentlige bygninger, 
om vægt og mål, om tingdagen, om byernes jord, om byer
nes evt. gæld, om byen, kirken eller andre off. anstal
ter har kapitaler, om formynderivæsenet, om fattigvæse
net, om byens regnskaber og arkiv, om byens indtægter 
og udgifter, om byens topografi, om havnevæsenet, om 
hjemmehørende skibe, om kirurger og jordemødre m.v.
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Bornholms amt 506-513

Indberetninger fra købstæderne.
1751: En del af amtets købstæder.

507. Skattemandtaller.
1763: Hasle.
1764: Størsteparten af amtets købstæder.

508. Fortegnelser over skatterestanter.
1771: Størsteparten af amtets købstæder.

509. Rønne bys skattetakst for året 1779.
1779: Rønne.

OM HANDEL OG SKIBSFART
1745, 18Q0-08.
(Gruppesager). 1 pk.

510. Alfabetisk fortegnelse over årligt ind--og udgående 
fartøjer til og fra inden- og udenlandske havne, med 
oplysninger om skibenes facon og drægtighed, hvor de 
er hjemmehørende, hvor ofte de i årets løb er ind- og 
udgået samt om fartøjernes skippere.
1802-04: Indberetning fra Bornholms toldkammer.

511. Fortegnelse over eger hjemmehørende på Bornholm. 
1805-06: Indberetninger fra Bornholms toldkammer.

512. Fortegnelse over alle på Bornholm hjemmehørende skibe 
og skippere, disses navne, skibenes redere, bygnings- 
år og -sted, drægtighed og mandskab.
1805-08: Indberetninger fra Bornholms toldkammer.

OPLYSNINGER OM BORNHOLMSKE SAGER NR. 1-19
1768-1806.
(Gruppesager). 2 pkr.
513. Om øde og ubebyggede gårde og steder, disses ejere og 

beliggenhed m.v.
Indberetninger fra sandemændene.
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513-519 Bornholms amt

1768: En del af amtets sogne.
514. Om antallet af forbrydere, der i tidsrummet 1789-99 er

dømt til livs- eller korporlig straf for mordbrand, 
røveri, drab, barnefødsel i dølgsmål, falskmønteri, be 
drageri, falsk vidnesbyrd, rufferi, nor, løsgængeri
m. v.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1800: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

515. Om kirkeboer, deres ejere og beboere samt om de på det 
enkelte kirkebo hvilende ægter m.v.
Indberetninger fra sandemændene.
1806: Enkelte af amtets sogne.

516. Liste over udbyggere, deres navne og bopæl, deres fæs
tebrevs dato og om, hvor meget jord, de har i fæste. 
Indberetninger fra sandemændene.
1806: En del af amtets sogne.

517. Om klædehandelen. Ekstrakt af forklaringer, givet af 
de handlende i bornholmske købstæder, om den enkelte 
handlendes navn, borgerskabstagelse og handel med klæd 
og frakketøjer fabrikeret i end- og udland m.v.

1806: Enkelte af amtets købstæder.
ADSKILLIGE STATISTISKE INDBERETNINGER
1803-1862.
(Gruppesager). 1 pk.
518. Om møller, deres beliggenhed og tilstand. (I mådelig 

bevaringstilstand).
1803-09.

519. Afskrifter af indberetninger om kvægavlen samt om korn 
arters og bælgfrugters dyrkning.
Indberetninger fra byfogederne.
1808: En del af amtets købstæder.
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Bornholms amt 520-523

FORTEGNELSE OVER KRIMINELLE FANGER
1806-10.
(Gruppesager). 1 pk.
520. Om arrestanternes navne, hvornår de er arresterede og 

for hvilke forbrydelser, om sagsbehandlingen, forsvare
re og anklagere, dom og eksekution.
I følge kancellicirkulære af 4.oktober 1788, 2.november 
1793 og 14.juni 1806.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1806-10: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

INDBERETNINGER
1823-47.
(Indberetninger). 1 pk.
521. Om vaccinerede, disses antal og evt. deres navn, alder 

og fødested.
I følge plakat af 19.november 1814.

Indberetninger fra sognepræsterne.
1814, 1823-24: Enkelte af amtets sogne.

522. Om forligelses- og politisager, disses antal og udfald 
samt i enkelte tilfælde om de i sagerne implicerede 
parter.

Indberetninger fra retsbetjentene.
1827, 1828, 1832: En del af amtets jurisdiktioner.

523. Om skøder, mageskiftebreve, fæstebreve og deslige do
kumenter, hvorved faste ejendomme overdrages, som er 
tinglæste og formedelst hvilke i%-afgift er beregnet 
og erlagt, om tinglæsningsdatoen, dokumentet og af
giftens størrelse.
I følge forordningen af 8.februar 1810.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1842: Enkelte af amtets jurisdiktioner.
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524-529 Bornholms amt

524. Om kriminelle sager, delikventerne, sagernes behand
ling og forløb.
I følge kancellicirkulære af 21.august 1841. 
Indberetninger fra retsbetjentene.
1842- 46: En del af amtets jurisdiktioner.

525. Om sigte- og sagefaldsbøder.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1843: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

526. Om bøder tilfalden amtsfattigkassen.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1843- 45: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

527. Om gennemsnitspriserne på indenlandske varer, der har 
været genstand for handel med udlandet: Smør, ost, røg
et og saltet kød og flæsk, talg, sild, østers, levende 
kreaturer/ heste, køer, okser, kalve, svin, får, lam
og beder, brændevin, huder, skind, pennefjer, dynefjer, 
honning, voks, uld, kartofler, brændsel, rug, byg, hav
re, hvede, boghvede, ærter, vikker, raps, hørfrø, kløv
erfrø, bønner, brød og oliekager.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1843-47: Enkelte af amtets købstæder.

528. Om afgifter tilfaldet fattigvæsenet ved skøders ting- 
læsning, om købernes og sælgernes navne, tinglæsnings
datoen og afgifternes størrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1844: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

529. Om løsgængere.
I følge forordningen af 24.juli 1824.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1848: Enkelte af amtets sogne.
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Bornholms amt 530-533

INDBERETNINGER OM LEGATER
1824-25.
(Indberetninger). 1 pk.
530. Om legater og donationer stiftede af private, om stif

ternes navne, det enkelte legats eller den enkelte do
nations fundats og sikkerhed samt bestyrelsesmåde.
I følge kancellicirkulære af 6.april 1824.
Indberetninger fra sognepræsterne.
1824-25: En del af amtets sogne.

INDBERETNINGER OM HØSTENS UDBYTTE 1832-35 OG OM KAPITELS
TAKSTEN 
1829-36.
(Indberetninger). 1 pk.
531. Om korn- og høhøstens udfald, dyrkning af andre end 

almindelige sædearter og handelsplanter, om staldfod
ringens udbredelse, om opdyrkning af ny agerjord, gødsk 
ning, kornets og andre afgrøders behandling m.v. 

Indberetninger fra retsbetjentene.
1832-35: Størsteparten af amtets jurisdiktioner.

532. Om priserne på rug, byg, havre, ærter, flæsk, oksekød, 
smør og æg.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1834, 1836: En del af amtets jurisdiktioner.

OM STRÅTAGE
1832-53.
(Forskellige sager 1838 ff.). 1 pk.
533. Om forsikrede købstadsejendomme, disses ejere, forsik

ringssummen, bygningerne og især om disse er teglhængte 
eller stråtækte.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1832: Størsteparten af amtets købstæder.
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534-537 Bornholms amt

534. Fortegnelse over gård- og husejere, som ville have at
omlægge deres stråtage med tegl.
1852: Enkelte af amtets købstæder.

FORSKELLIGE INDBERETNINGER
1865-72.
(Indberetninger). 1 pk.

535. Om justitskassens indtægter, deres art og de enkelte 
beløbs størrelse.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1857-58: Enkelte af amtets jurisdiktioner.

536. Om branderstatninger under Landbygningernes Brandfor
sikring/ som af justitsministeriet er anviste til ud
betaling. Oplysninger om brandlidtes navn, ejendom, 
forsikringsnummer, brandens opståen samt om forsikrings 
sum m.v.
I følge kancellicirkulære af 27.januar 1829. 
Indberetninger fra branddirektørerne.
1860-72: Enkelte af amtets branddirektorater.

537. Fortegnelser over mulkter tilfalden amtsfattigkassen, 
mulkternes størrelse og hvem der er dømt til at betale 
dem.
Indberetninger fra retsbetjentene.
1868-69: En del af amtets jurisdiktioner.
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REGISTRE

Der henvises til de år, indberetningerne omhandler samt til 
den enkelte indberetnings nummer i hovedfortegnelsen. 
Nummerfølgen for de enkelte amter er:
Sjællands stiftamt ...........................  nr. 1-116
Københavns amt ................................  - 117-233
Roskilde amt ..................................  - 234-309
Frederiksborq amt .................   - 310-335
Holbæk amt .....................     - 336-354
Holsteinborg grevskabs amt .................... - 355
Sorø amt ......................................  - 356-360
Vordingborg amt ...............................  - 361
Vordingborg-Tryggevælde amter ................. - 362-367
Præstø amt ......................   - 368-381
Lolland-Falsters stiftamt ..................... - 382-385
Christiansholms amt ...........................  - 386
Baroniet Guldborglands amt .................... - 387
Maribo amt ....................................  - 388-497
Bornholms amt .................................  - 498-537
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Sagregistret er opdelt i følgende emnegrupper

1. Naturforhold
2. Befolkningsforhold
3. Ejendomsforhold, by
4. Ejendomsforhold, land
5. Godsadministration
6. Udskiftning og udflytning
7. Fæstevæsen
8. Jordens udnyttelse
9. Husdyrhold
10. Skovbrug
11. Jagt og fiskeri
12. Håndværk og industri
13. Handt1 og søfart
14. Samfærdsel og transport
15. Offentlig administration
16. Offentlige finanser
17. Retsvæsen
18. Politi- og fængselsvæsen
19. Skifte- og formynderivæsen
20. Forsørgelsesvæsen
21. Død, sygdom og sygdomsbekæmpelse
22. Skolevæsen
23. Kirkelige forhold
24. Tiendevæsen
25. Militærvæsen
26. Brandvæsen
27. Forsikringsvæsen
28. Priser og takster
29. Mål og vægt
30. Forlystelser
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SAGREGISTER

Maturforhold
Topografi, generelt 1749:2, 1743: 
340, 1767:382
Topografi, byernes 1751:506 
Vejrliget, om 1792:109, 1743:340 
Befolkningsforhold
Befolkningstal 1846:334
Befolkningstal,- i købstæder 1749: 
2, 1767:382
Bortkomne, af mand- og kvindekøn 
1753-66:341
Fertilitet, om 1743:340
Fødte, antal af 1793:84
Indbyggere, i landsbyer 1773:270
Notabiliteter, i købstæder 1767: 
382
Privilegerede borgere 1767:382 
Tjenestekarle 1795-1807:352
Svenskere, opholdende sig i Dan
mark 1808:302 
Ejendomsforhold, by 
(se også forsikringsvæsen).
Gårdejere, i købstæder 1793-1801: 
105, 1832:533, 1852:534
Huse, forandring af eller tilbyg
ning til 1791:71
Husejere, om 1791:71, 1793-1801: 
105, 1832:533, 1852:534
Købstadsejendomme, brandforsikrede 
1832:533
Købstadsjord, om 1751:506

Købstadsjord, udlejning af 1788- 
1802:39
Ledige huse og gårde m.m. 1751:506
Offentlige bygninger 1749:2, 1751: 
506
Stråtag, om 1832:533
Stråtag, at omlægge til tegltag 
1852:534
Tegltag, om 1832:533
Ejendomsforhold, land
(se også forsikringsvæsen).
Annexgårde, ikke-assurerede 18??:201
Beneficeret gods 18??:201, 1787-88: 
263
Bygningsmaterialer 1789:236
Bygningsmåde, bøndergårdes 1789:236
Bøndergårde, udflyttede 1789:236
Ejendomme, solgt på auktion 1817:
179
Enkesæder, ikke-assurerede 18??:201
Fag (bygnings-),. antal og bredde 
1789:236
Gårde, fortegnelser over 1812:119, 
1771:275, 1771:344 
Hartkorn, privilegeret 1820-44:189 
Hartkorn, uprivilegere.t 1820-44:189
Hartkornsstørrelse 1771:275, 1778: 
283, 1771:344
Herregårde, fortegnelser over 1812: 
119, 1767:382
Huse, i landsbyer 1812:119
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Jordegods, under ikke-komplette 
hovedgarde 1778:283 
Kirkeboer, om 1806:515
Lodsejere, om 1771:275, 1778:283, 
1771:344
Mensalgods 1753-66:341
Mensalsteder, ikke-assurerede 18??: 
201
Parceller, udstykkede 1819-20:182
Præstegårde 1812:119, 1787-88:263, 
1844-46:324
Selvejergods 1753-66:341
Godsadministration
Protokoller, førte ved godserne 
1812-37:162, 1808:301, 1841-49:
463
Udskiftning og udflytning
Beneficeret gods, udskiftning af 
1785:363
Fællesskabets ophævelse, om 
1771-78:122, 1785:351, 1785:364
Landinspektører, brug af ved ud
flytning 1807:391, 1841-48:460
Landmålere, brug af ved udflytning 
1807:391, 1807:460 
Matrikelnumre, nye 1843:484
Skove,- udskiftning af 1811-68:156, 
1817-77:225, 1805-06:294, 1807:296, 
1805:358, 1809:359, 1785:364, 1805- 
07:390, 1816:499
Udflyttede bøndergårde, om 1789: 
236, 1841-48:460 
Udskiftning, om 1814-24:402
Udskiftning, af købstadsjord 1790: 
54
Fæstevasen
Bondegårde, fæsteledige 1831-68: 
206, 1841-49:465
Bondegårde, hoverifrie 1839-68:217, 
1841-49:467
Bondegårde, nedlagte 1819-25:500

Bondegårde, tildels hoveripligtige 
1839-68:217, 1841-49:467
Bondegårdsjord, drevet under sæde
gårde 1794:269, 1804-06:292, 1848: 
482
Bondegårde, m  diagte, drevet under 
sædegårde 1802:124, 1847:430 
Fæstebreve, tinglæste, se: Retsvæsen
Fæstebreve, udstedte 1816-68:176, 
1860-88:230, 1808:306, 1806:377, 
1841-49:479
Fæstegods, om 1843:484
Fæstegods, forandring i 1860-88:
230, 1814-24:402, 1841-49:478
Fæstegods, overgået til selveje 
1811-68:153, 1821:439, 1821:440, 
1841-49:478, 1847:489
Fæstejord 1806:516
Fæstere, om 1811-68:153, 1761:342, 
1795-1807:352, 1841-49:480, 1843: 
484, 1806:516
Fæstere, af præstegårde 1842-48:219
Fæstevæsen, forandring i 1811-68: 
155, 1769-89:282, 1845:327, 1806:
377
Hovbønder, om 1771:275, 1771:344
Hoveri, om 1830:200, 1839-68:217, 
1771:275, 1753-66:341, 1771:344, 
1785:364, 1841-49:467
Hoveri, gangdage 1838-42:215, 1773: 
362
Hoveri, ophævelse af 1848:335, 1841- 
49:467
Hoveri, reglementer 1771:120
Hoveri, spanddage 1838-42:215, 1773: 
362
Husmænd 1795-1807:352, 1785:364
Inderster 1795-1807:352
Lejekontrakter, udstedte 1860-88:
230
Protokoller, førte 1860-88:230 
Reversaler, udstedte 1841-49:479
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Skattebøger, udstedte 1841-49:479
Ægter, kirkeboers 1806:515
Ødegårde 1820-68:190, 1804-06:292, 
1844-46:318, 1847:430, 1841-49: 
465, 1768:513
Jordens udnyttelse
Afgrøders behandling 1832-35:531
Agerbrug, om 1743:340, 1767:382
Agerbrug, i købstæder 1816-19:410, 
1821:445, 1821:446, 1841-42;455, 
1841-46:459, 1808:519
Boghvede, avl af 1860-84:231
Bælgsæd, avl af 1811-33:147, 1860- 
84:231
Cikorie, avl af 1811-33:147
Dyrkningsmetoder 1809-68:11, 
1767:382
Foderurter, om 1809-68:136
Forråd af agerbrugsafgrøder 1770- 
75:17, 1727-81:336
Græsningsret, præstegårdes 1787- 
88: 263/ 1755:363 

Gødskning 1832-35:531
Hampeavl, om 1789-96:41, 1798- 
1802:100, 1844-45:317, 1841-49:
481
Handelsplanter, dyrkning af 1832- 
35:531
Hartkorn, benyttelsen af 1785:364
Hartkornsstørrelse 1839-68:217, 
1771:275, 1778:283, 1771:344, 
1841-49:467
Havedyrkning, om 1743:340
Hegning, om 1785:363, 1785:364
Humle, avl af 1811-33:147, 1787- 
88:263, 1785:363
Høhøst 1809-68:136, 1860-84:231, 
1824-49:398, 1832-35:531
Hør, avl af 1789-96:41, 1798- 
1802:100,'1811-33:147
Høstens udfald, om 1798-1802:14, 
1770-75:17, 1771-89:19, 1791-93:80

Høstens udfald (forts.) 1794-96:87, 
1809-68:136, 1860-84:231, 1772-75: 
262, 1782-1800:281, 1800-03:286, 
1804-06:293, 1807:297, 1815:397, 
1832-35:531
Høstudsigt 1834-67:207, 1772-75:262, 
1787:273, 1782-1800:281, 1800-v3: 
286, 1727-81:336, 1841:417, 1841-49: 
497
Kartofler, avl af 1811-33:147, 
1860-84:231
Korn, avl af 1809-68:136, 1811-33: 
147, 1860-84:231, 1772-75:262, 
1782-1800:281, 1804-06:293, 1807: 
297, 1808:300, 1815:397, 1824-49: 
398, 1832-35:531
Korn, forråd af 1798-1802:14, 1770- 
75:17, 1791-93:80, 1794-96:87, 
1787:273, 1782-1800:281, 1727-81:
336
Krap, avl af 1773-76:346
Landvæsensforbedring, om 1765-93:11,
1790-97:61, 1798-99:102, 1771-78:122 
1811-68:155, 1790-1800:251, 1769-89: 
282, 1804-06:292, 1808:300, 1808:305 
1785:351
Opdyrkning af ny agerjord 1832-35: 
531
Præstegårdsjord, om 1787-88:263
Raps, avl af 1860-84:231
Rodfrugter, avl af 1824-49:398
Sædearter, fremmede, om 1809-68:136, 
1832-35:531
Såning, af korn 1811-33:147
Tobaksavl, om 1789-97:44, 1798-1802 
100, 1811-22:145, 1774-86:242, 1789- 
99:246, 1844-45:268, 1803-07:371 
Vekseldrift, fremme af 1819-33:148 
Husdyrhold
. Biavl, om 1819-22:183
Dyrlæger, om 1838-68:214, 1841-49: 
482
Fodringsmetoder, om 1809-68:136 
Føl, om 1843-46:425
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Fårehold 1832-44:208
Græsningsret i skove 1805:358
Hingste, antal af 1796-1800:285,
1843-46:425
Hingste, til bedækningsbrug 1796- 
1800:285
Hingsteskærere, om 1796-1800:285
Kvier, antal af 1774:240
Kvæg, opfodring af, til arméen 
1807:298
Kvægavl, om 1774:240, 1743:340 
Kvægavl, i købstæder 1808:519
Kvægsyge, om 1751-84:239, 1768-69: 
338, 1745-82:384 
Køer, antal af 1774:240 
Schäfferier, om 1832-44:208 
Staldfodring, om 1819-33:148 
Stude, antal af 1774:240
Studeopstaldning, om 1789-99:247, 
1780-86:272, 1739-82:337, 1768- 
69:338, 1803-07:372
Studlinge, antal af 1774:240
Stutterivæsen, om 1796-1800:285, 
1743:340, 1843-46:425 
Skovbrug
Skove, om 1811-68:156, 1817-77: 
225, 1771:275, 1805-06:294, 1807: 
296, 1805:358, 1886-87:381, 1805- 
07:390, 1841-49:466, 1816:499
Fredning af skove 1817-77:225, 
1805-06:294, 1805:358, 1816:499
Fællesskab i skove 1811-68:156, 
1817-77:225, 1805-06:294, 1807: 
296, 1805-07:390, 1816:499 
Græsningsret i skove 1805:358
Skovdrift, forandring i 1886-87: 
381, 1841-49:466
Skovejere, om 1811-68:156, 1817- 
77:225, 1805-06:294,.1807:296, 
1805:358

Udskiftning, af skove 1811-68:156, 
1817-77:225, 1805-06:294, 1807:296, 
1805:358, 1809:359, 1785:364, 1805- 
07:390, 1816:499
Ungskov, opelskning af, om 1790-97: 
60, 1805-06:294, 1805:358, 1816:499 
Jagt og fiskeri
Ferskvandsfisk, om 1775:348
Fiskearter, der avles i fiskeparker 
1775:348
Fiskeparker, om 1775:348
Fiskeri, om 1743:340
Jagter, om 1830:200
Vildt, om 1743:340
Håndværk og industri
Arbejdere, antal af og bopæl, på 
landet 1774:276
Borgerskaber 1770-1802:18, 1790:51, 
1743-50:505, 1751:506 
Borgerskaber, opsagte 1789-1802:46 
Borgerskabsformænd, om 1751:506
Fabrikker, om 1790-1802:64, 1811— 
68:157, 1841-49:477
Fabriksarbejdere, antal af 1774-76: 
347, 1841-49:477
Fabriksdirektører, om 1841-49:477
Fabriksdrift, på landet 1774:276, 
1774-76:347, 1841-49:477
Fabriksejere, om 1774-76:347, 1841— 
49:477
Farvere, privilegerede 1790:51
Feldberedermestre, -svende, -lærlin 
ge, om 1811-22:146
Garvermestre, -svende, -lærlinge, 
om 1811-22:146
Hjulmænd,/fortegnelse over 1811-20: 393 1

Håndværkere, om 1790-1802:63, 1816: 
129, 1816-47:360, 1767:382
Håndværkere, på landet 1774:276, 
1816:408
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Håndværkere, ulovlige 1811-17:144, 
1822-68:195, 1766-87:241, 1789-99: 
245, 1824-49:415
Håndværkerlaug, om 1790-1802:63, 
1767:382, 1751:506
Manufakturer, i købstæderne 1790- 
1802:64
Møller, om 1794:365, 1803-09:518
Møllere, takster for 1819-68:186
Oliemøller, om 1787:34
Råprodukter, forbrug af i fabrikker 
m.v., på landet 1774:276, 1774-76: 
347
Råprodukter, indenlandske, forbrug 
af 1841-49:477
Råprodukter, udenlandske, forbrug 
af 1841-49:477
Saltfremstilling, om 1743:340
Skibsbyggerier, om 1790:58, 1824- 
68:157, 1841-49:476
Smede, fortegnelse over 1811-20:
393
Sæbefabrikker, om 1787:34
Vareafsætning, fra fabrikker m.v. 
på landet 1774:276, 1774-76:347 
Handel og søfart
Apotekervæsen, om 1839:415
Bagere, om 1787:33, 1788-91:37
Borgerskaber 1770-1802:18, 1775- 
76:25, 1775-76:26, 1806:517
Borgerskaber, opsagte 1789-1802:
46
Bryggere, om 1787:33, 1788-91:37
Brændevinsbrændere, om 1774-1802: 
22, 1787:33, 1788-91:37
Brændevinsbrændere, takster for 
1774-90:20, 1795-97:107, 1819- 
68:186
Både, ejere af 1780:277
Bådefart, om 1780:277
Fabriksvarer, handel med 1791— 
1802:76, 1797:108, 1821:448, 
1841:452

Handel, ulovlig 1791-1802:79, 1811— 
68:154, 1822-68:195, 1789-99:243, 
1824-49:415
Høkere, takster for 1819-68:186
Kludesamlere, om 1824:412
Klædehandel, om 1806:517
Kroer, om 1772-78:123, 1811:142
Kræmmere, om 1775-76:25, 1775-76:
26
Kræmmervarer, om 1821:448
Købmænd, om 1768:15, 1791-1802:76, 
1767:382, 1821:448, 1841:452
Levnedsmidler, beholdninger af 
1787:32, 1788-91:37, 1791-93:80, 
1797:91, 1795-97:106, 1761:343 
Manufakturvarer, om 1821:448
Markeder, om 1777:18, 1775:24,
1788-96:38, 1791-1802:75, 1821:444
Markedssøgende, om 1775:24, 1788- 
96:37, 1791-1802:75, 1821:444
Markedsvarer, om 1777:18, 1791-1802 
75, 1821:444
Norsk salt, om 1790-1802:67
Norsk trælast, om 1765-80:14, 1814: 
401
Salt, handel med 1789-1802:49,1790- 
1802:67, 1798:96
Skibe, div. opl. om 1774-1802:21, 
1797:112, 1812-16:161, 1780:277, 
1824:414, 1821:449, 1841-49:472,
1802-04:510, 1805-08:512
Skibe, hjemmehørende 1797:112, 1812 
16:161, 1824:414, 1821:449, 1841-49 
472, 1842:483, 1751:506, 1802-04: 
510, 1805-06:511, 1805-08:512
Skibe, ind- og udgående 1774-1802: 
21, 1842:483, 1802-04:510
Skibe, strandede 1838:213, 1768-94: 
274, 1841-49:471
Skibsbyggerier, fortegnelse over 
1824-68:157
Skibsfart, om 1774-1802:21, 1842: 
483, 1802-04:510
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Skibsredere, om 1797:112, 1812-16: 
161, 1824:414, 1821:449, 1841-49: 
472, 1805-08:512
Skindvarer, om 1811-22:146
Skippere, om 1774-1802:21, 1797: 
112, 1812-16:161, 1824:414, 1842: 
483, 1802-04:510, 1805-08:512
Slagtere, takster for 1791:73, 
1819-68:186
Spækhøkere, om 1787:32
Tobakshandel, om 1789-97:44, 1790- 
1802:66, 1798:96, 1761:343
Tobakshandel, uberettiget 1844-45: 
316
Torvehandel, om 1797:110
Trælasthandel, om 1821:447
Trælast, norsk 1765-80:14, 1314:40
Vareafsætning fra fabrikker på 
landet 1774:276, 1774-76:347
Ølbryggere, takster for 1774-90: 
20, 1795-97:107, 1819-68:186 •
Samfærdsel og transport
Amtsvejkassen, indtægter 1822-68: 
196
Befordring, om 1823-40:197
Bådefart, om 1780:277
Frirejser, civile, afgivne 1823- 
40:197
Færgetakster, om 1743:12, 1820- 
49:434
Havnevæsen, om 1742:1, 1749:2, 
1789:40, 1751:506
Kørselspligt 1823-40:197, 1846:
222
Snerydning, om 1797:109, 1814-68: 
173, 1838-42:215, 1832-43:228, 
1800:357, 1815-48:404 
Sognerejser, om 1846:222
Transportvæsen, offentlige ud
gifter til 1813:168
Veje, vedligeholdelse af 1798:98, 
1838-42:216, 1832-43:228, 1799-182 
356, 1794-1803:366, 1794-1811:385

Vejes tilstand 1794-96:88, 1797:
109, 1832-43:228, 1794-1803:366, 
1794-1811:385
Vejvæsen, kommunale udgifter til 
1813:168, 1840-54:450 
Vognma»dslaug, om 1791:72, 1791:74 
Vognmænd, om 1791:72
Vognmænd, takster for 1743:12, 1776: 
28, 1790:56, 1792:81 
Offentlig administration
Ansøgninger, ubesvarede, om
1791-1802:77, 1811-68:152, 1789-99: 
244, 1778-85:271, 1845:326, 1803- 
07:370, 1821:441, 1841-49:469 
Byfogder og byskrivere, om 1751:506 
Embedsmænd, aflønning af 1813:168
Embedsmænd, civile betjente, gifte, 
om 1775:349
Embedsmænd, fortjente til udmærkelse 
1849:433, 1845:486
Embedsmænd« gifte og boende i køb
stæder 1775:23, 1751:506
Indberetninger til centraladmini
strationen 1808-43:355, 1841-49:
464
Kasseundersøgelser, om 1841-49:496
Kæmnerkasser, anskaffelse af 1840: 
392
Magistrater, om 1767:382
Sognefogder, oplysninger om 1812:119
Toldvæsen, om 1768-94:274
Offentlige finanser
Amtsrepartitionsfonden, om 1830-34: 
200, 1840-54:450
Amtsvejkassen, indtægter 1822-68:
196
Arveafgift, om 1855-59:229
Førlovspenge, om 1790-1802:68, 1798- 
1889:134, 1817-68:177 
Gæld, byernes, om 1751:506 
Indkvarteringsskat, om 1791:68
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Indtægter, byernes 1751:506
Justisfondet, indtægter til 1798- 
1889:134, 1811-68:159, 1822:192
Justitskassens indtægter 1736-1805: 
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tilfaldet 1841-49:480
Betlere, udenlandske, om 1731- 
40:5
Blinde, om 1835-68:209
Bøder tilfaldet fattigkassen: se 
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1844-46:309
Strandvaskere, om 1771-75:121
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Tiendeejere, om 1804-05:128
Tiender, hvorledes oppebårne 1836- 
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Indkvartering, af frimænd 1776:
27
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1813:168
Landmilicien, om 1798:117
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1788-89:114
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1795:89
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47:396
Gæstgivertakster 1819-68:186, 1845: 
429
Herbergstakster 1790:56, 1792:81 
Høkertakster 1819-68:186
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Ærter, priser på 1773-1801:104, 
1845:330, 1796-99:353, 1803-07: 
378, 1814-47:396, 1824-68:494, 
1834-36:532
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261, 1791-1800:268, 1800-16:291
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1789:236
Bøndergårde,
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Bøndergårde, 
1839-68:217,
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1841-49:465
hoverifrie, om 
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Bøndergårde, nedlagte, om 
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tige, om 1839-68:217, 1841- 
49:467
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om 1775:349
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1849:485, 1845:486
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stæder, om 1775:23
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1790-1802:63
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1841-49:477
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Fabriksejere, om 1774-76:347, 
1841-49:477
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1804-13:388
Fattighuse, om 1871-89:380
Fattighuse, beboere i 1876-85: 
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1802:99, 1810-68:137, 1810-68: 
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423, 1821:438, 1841-49:480, 1624: 
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68:138, 1811-19:224, 1795:260,
1800-01:357, 1767:382, 1804-13: 
388, 1841:416, 1751:506, 1844:
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Fattigvæsen, kommunale udgifter 
til 1819:131, 1813:168, 1820-44: 
189, 1840-54:450
Fedevarer, priser på 1766-1816: 
103, 1815-32:174, 1803-07:378,
1815-16:407
Feldberedermestre, -svende, -lær
linge, om 1811-22:146 
Fertilitet, om 1743:340 
Fisk, om 1775:348 
Fiskeparker, se Dambrug

Fiskeri, om 1743:340
Flæsk, priser på 1773-1801:104,
1796-99:353, 1803-07:378, 1814-47: 
396, 1834-36:532
Foderurter, om 1809-68:136
Fodringsmetoder, om 1809-68:136
Forbrydelser, om 1788-1802:115,
1801- 07:127, 1819-24:132, 1845-68: 
221, 1794-96:258, 1771-1803:280, 
1807-08:299, 1814-24:394, 1800:514, 
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1800:400
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75:278, 1776-1802:279, 1803-10:295,
1803- 08:379
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1770-75:17, 1727-81:336
Forseelser (politisager), om 
1790-1800:252
Forsvarere, kriminelle fangers, om 
1788-1802:115, 1801-07:127, 1814- 
24:394, 1806-10:520
Foustager, justering af, om 1778:31
Fredning, af skove, om 1817-77:225,
1805-06:294, 1805:358, 1816:499 
Frimænd, indkvartering af 1776:27
Frirejser, civile, afgivne 1823-40: 
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frirejser
Fællesskab, i skove, om 1811-68:156, 
1817-77:225, 1805-06:294, 1807:296, 
1805-07:390, 1816:499
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Fængselsvæsen, kommunale udgifter
til 1813:168
Fængsler, om 1793-98:116
Færgetakster, om 1743:12, 1820- 
49:434
Fæstebreve, tinglæste, om 1811— 
68:153, 1844-47:325, 1821:439, 
1821:440, 1845-47:487, 1846:488, 
1842:523
Fæstebreve, udstedte, om 1816- 
68:176, 1860-88:230, 1808:306, 
1806:377, 1841-49:479 
Fæstegods, om 1843:484
Fæstegods, forandring i, om 
1860-88:230, 1814-24:402, 1841- 
49:478
Fæstegods, overgået til selveje, 
om 1811-68:153, 1821:439, 1821: 
440, 1841-49:478, 1847:489 
Fæstejord, om 1806:516
Fæstere, om 1811-68:153, 1761: 
342, 1795-1807:352, 1841-49:479, 
1843:484, 1806:516
Fæstere, af præstegårde, om
1842-48:219
Fæstevæsen, forandringer i, om 
1811-68:155, 1769-89:282, 1845: 
327, 1806:377
Fødte, antal af, om 1793:84
Føl, om 1843-46:425
Førlovspenge, om 1790-1802:68,
1798-1889:134, 1817-68:177
Får, priser på 1803-07:378,
1814-47:396
Fårehold, om 1832-44:208 
G
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Gavebreve, tinglæste, om 1841- 
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Gejstlighed, i købstæder, om 
1767:382, 1751:506
Godser, fortegnelser over
1812:119, 1767:257
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dødfødte tirn, om 1813-18:169 
Græsningsret, i skove, om 1805:358
Græsningsret, præstegårdes, om
1787-88:263, 1785:363 
Gæld, byernes, om 1751:506
Gæstgivertakst, om 1819-68:186, 
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Gårde, fortegnelser over 1812:119, 
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1811-68:154, 1822-68:195, 1789-99: 
243, 1824-49:415
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1832-35:531
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Hartkorn, uprivilegeret, om 1820- 
44:189
Hartkornsforandringer, tinglæste, 
om 1811-68:153, 1821:440, 1845-47:
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Hartkornsstørrelse, om 1839-68:217, 
1771:275, 1778:283, 1771:344, 1841- 
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Hjulmænd, fortegnelser over 
1811-20:393
Hovbønder, om 1771:275, 1771:344
Hovedgårdsjord, om 1778:283
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1773:362
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Hoveri, spanddage, om 1838-42: 
215, 1773:262
Hoverireglementer, om 1771:120
Humle, avl af 1811-33:147, 1787- 
88:263, 1785:363
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til eller forandring af 1791:71 
Huse, i landsbyer, om 1812:119
Husejere, i købstæder, om 1791: 
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Husmænd, om 1795-1807:352, 1785: 
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231, 1824-49:398, 1832-35:531 
Høkertakster, om 1819-68:186
Hør, avl af, om 1789-96:41, 
1798-1802:100, 1811-33:147
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1800-03:286, 1727-81:336, 1841: 
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Håndværkere, om 1790-1802:63, 1816: 
129, 1816-47:360, 1767:382
Håndværkere, bevillinger til
1816-47:360
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1816:129
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1816:408
Håndværkere, ulovlige, om
1811-14:144, 1822-68:195, 1766-87: 
241, 1789-99:245, 1824-49:415
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Inderster, om 1795-1807:352
Indkvartering, om 1776:27, 1791:68, 
1813:168, 1751:506
Indkvartering, af frimænd, om 
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til 1813:168
Indkvarteringsskat, om 1791:68
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mål, om 1740-1822:8 
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1798-1889:134, 1811-68:159,
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Kommunale udgifter, 
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Kvægavl, i købstæder, om 1808:519
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Købstadsejendomme, brandforsikring 
af 1790:50, 1832:523 
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Landmålere, brug af ved udflytning, 
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1790-97:61, 1798-99:102, 1771-78:122, 
1811-68:155, 1790-1800:251, 1769-89: 
282, 1804-06:292, 1808:300, 1808:305, 
1785:351
Laugsvæsen, se under de enkelte fag
Ledige huse og gårde m.m., om 
1751:506
Legater, om 1819-68:185, 1821-45:192, 
1811-19:224, 1820-54:311, 1844:314, 
1742:339, 1841:416, 1824-25:530
Lejekontrakter, udstedte, om 
1860-88:230
lejermål, straffe for, om 1797-99:
95, 1811:143, 1790-1800:254
Levnedsmidler, beholdninger af, om 
1787:32, 1788-91:37, 1791-93:80, 
1797:91, 1795-97:106, 1761:343 
Lig, fundne, om 1771-75:121
Lodsejere, om 1771:275, 1778:283, 
1771:344
Love, tinglæste, om 1864-70:232 
Læger, om 1822:193
Løsgængere, om 1822-68:195, 1791- 
1800:265, 1824-49:415, 1848:529 
Løn, degnes, om 1740:235 
Løn, embedsmænds, om 1813:168
Mageskiftebreve, tinglæste, om 
1811-68:153, 1821:440, 1841-43:457, 
1845-47:487, 1842:523
Magistrater, om 1767:382
Manufakturer, se fabrikker, fabriks
drift
Manufakturvarer, om 1821:448
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Marchpenge, militære, om
1789-1801:125

Notabiliteter, i købstæder, om 
1767:382

Markeder, om 1777:18, 1775:24, 
1788-96:38, 1791-1802:75, 1821: 
444
Markedspas, om 1777:18, 1821:444
Markedssøgende, om 1775:24, 1783- 
96:38, 1791-1802:75, 1821:444
Markedsvarer, om 1777:18, 1791- 
1802:75, 1821:444 
Matrikelnumre, nye, om 1843:484 
Mensalgods, om 1753-66:341
Mensalsteder, ikke-assurerede, 
om 18??:201
Militær; dusørpenge, om 1789- 
1801:125
Militær; frimænd, indkvartering 
af 1776:27
Militær; håndpenge, om 1788:36
Militær; indkvartering, om 
1776:27, 1791:68, 1813:168
Militær; landmilicien, om 
1798:117
Militær; marchpenge, om 1789- 
1801:125
Militærmundering, om 1788:36, 
1788-89:114
Mosaikere, om 1814-27:171, 1828- 
68:199, 1844:315, 1841:420, 1841: 
453, 1824-42:490, 1842:491, 1842: 
492, 1843-49:493
Mulkter, tilfaldet kommunekassen, 
om 1844-46:321
Municipalafgifter, om 1819:131, 
1814:170, 1820-44:188, 1840-54: 
450
Møller, om 1794:365, 1803-09:518 
Møllertakster, om 1819-68:186
N
Norge; salt fra Valløe, om 1790- 
1802:67
Norge; trælasthandel, om 1765-80: 
14, 1814:401

o
Offentlige bygninger, om 1749:2, 
1751:506
Officerer, opholdende sig i byer, 
om 1751:506 
Oliemøller, om 1787:34
Opdyrkning af ny agerjord, om 
1832-35:531
Ost, priser på 1773-1801:104, 1796- 
99:353, 1803-07:378, 1814-47:396
Overformynderi, om 1819-35:184, 
1803-07:368, 1751:506
Overformynderiet, kasseundersøgelser 
om 1841-49:496
Overformynderiregnskaber, om 1855-59
229
p
Parceller, udstykkede, om 1819-20: 
182
Parcelskøder, om 1819-20:182
Pas, om 1753-66:341
Pas, kludesamlerpas, om 1824:412
Pas, markedspas, om 1777:18, 1821: 
444
Plakater, læste, om 1792-1802:83, 
1802-44:135, 1790-1800:248, 1803- 
10:295, 1841-44:458
Politikassen, bøder tilfaldet, om 
1815:403
Politikassen, indtægter 1819-68:187, 
1815:403
Politikassen, kasseundersøgelser 
1841-49:496
Politikassen, udgifter 1819-68:187
Politiprotokoller, førelse af, om 
1840:504 '
Politisager, om 1776:29, 1799-1801: 
126, 1825-48:133, 1810-68:141, 1828- 
39:198, 1790-1800:252, 1845:328, 
1841-49:470, 1844-48:479, 1827-32: 
522
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Pontonnier, håndværkere udtaget 
til, om 1780-89:114
Privilegerede borgere, om 
1767:382
Proces, fri, om 1830-43:203
Processus gratuitii 1830-43:203
Procuratorer, om 1751:506
Protokoller, førte, om 1860-88: 
230, 1804-07:238, 1806:376
Protokoller, førte ved godserne, 
om 1812-37:162, 1808:301, 1806: 
376, 1841-49:463
Proprietærskoler, om 1740:361
Præstegårde, om 1812:119, 1787- 
88:263, 1844-46:324
Præstegårdsfæstere, om 1842-48:
219
Præstegårdsjord, om 1787-88:263
Præster, om 1812:119
Publicata, tinglæste, om 1751-75: 
278
R
Raps, avl af, om 1860-84:231
Regnskabsvæsen, byernes, om 1751: 
506
Religionsbekendere, fremmede, om 
1846:334
Reservemandskab, om 1798:117, 
1771:275, 1771:344
Reservemandskab, efterlyst, om 
1800:118
Resolutioner, tinglæste, om
1790-1800:248
Reskripter, tinglæste, om
1792-1802:83
Retssager, diverse, om 1789-90:
42
Retssager, befalede, om 1791-1802: 
78, 1811-68:160
Retssager, private, om 1822-68:163
Reversaler, udstedte, om 1841-49: 
479

Rodfrugter, avl af, om 1824-49:398
Råprodukter, forbrug af i fabrikker 
på landet 1774:276, 1774-76:347
Råprodukter, forbrug af, indenland
ske, om 1841-49:477
Råprodukter, forbrug af, udenlandske, 
om 1841-49:477
s
Saltfremstilling, om 1743:340
Salt, handel med, om 1789-1802:49, 
1798:96
Salt, fra Valløe saltværk i norge, 
om 1790-1802:67 
Schafferier, i 1832-44:208
Selskaber, d aatiske, om 1845:329, 
1841:454
Selvejergods, om 1753-66:341
Selvejergods, fæstegods overgået 
til 1811-68:153, 1821:439, 1841-49: 
478, 1821:489
Selvmordere, om 1771-75:121, 1844- 
46:319
Session, søindrullerings-, om 
1795:89
Sigte- og sagefaldskassen, indtæg
ter, om 1790-1802:62, 1810-68:140, 
1819-28:226,•1790-1800:249, 1808:303, 
1821:436, 1841-49:475, 1843:525
Sjettepenge, om 1789-1802:48, 1798- 
1889:134, 1830-68:205, 1845-46:331, 
1803-07:373
Skarpretterløn, om 1790:98
Skattemandtaller, om 1763-64:507 
Skatter, i aim., om 1740:504
Skatter, kommunale, om 1794:85, 
1840-54:450, 1779:509 
Skatter, kongelige, om 1794:85
Skattebøger, udstedte, om 1841-49:
427
Skatterestancer, om 1795:90, 1771:
508
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Skibe, diverse oplysninger om 
1774-1802:21, 1797:112, 1780:277, 
1824:414, 1821:449, 1841-49:472, 
1802-04:510, 1805-08:512
Skibe, hjemmehørende, om 1797: 
112, 1812-16:161, 1824:414, 1842: 
431, 1821:449, 1841-49:472, 1751: 
506, 1802-04:510, 1805-06:511, 
1805-08:512
Skibe, ind- og udgående, om 
1774-1802:21, 1842:483, 1802-04: 
510
Skibe, strandede, om 1838:213, 
1768-94:274, 1841-49:471
Skibsbyggerier, om 1824-68:157, 
1841-49:476
Skibsfart, om 1774-1802:21, 1780: 
277, 1842:431, 1802-04:510 
Skibsmandsskab, se skippere
Skibsredere, om 1797:112, 1812- 
16:161, 1824:414, 1821:449, 1841- 
49:472, 1805-08:512
Skifteafgifter, om 1821-22:191, 
1841-48:451
Skiftebreve, udstedte, om 1855- 
59:229, 1816-64:175
Skifter, om 1794:86, 1798-1889: 
134, 1819:181, 1855-59:229, 1790: 
237, 1790-1816:290, 1808:304, 
1841-48:451
Skifter, uafsluttede, om 1749:13, 
1798-1889:134, 1855-59:229, 1841- 
49:496
Skiftevæsen 1841-48:451
Skiftevæsen, kasseundersøgelser 
18.41-49:496
Skilsmisse og separation, om 
1846:334
Skindvarer, om 1811-22:146
Skippere, om 1774-1802:21, 1797: 
112, 1812-16:161, 1824:414, 1842: 
483, 1805-08:510
Skolebetjente, om 1751:506

Skoler, om 1740:235, 1739-56:350, 
1740:361, 1841:416
Skoleelever, om 1740:235, 1739-56: 
350, 1740:361
Skolevæsen, kommunale udgifter til 
1819:131, 1820-44:188, 1840-54:450
Skove, om 1811-68:156, 1817-77:225, 
1771:275, 1805-06:294, 1807:296, 
1805:358, 1886-87:381, 1805-07:390, 
1841-49:466, 1816:499
Skove, udskiftning af, om 1811-68: 
156, 1817-77:225, 1805-06:294, 1807: 
296, 1805:358, 1809:359, 1785:364, 
1805-07:390, 1816:499
Skovdrift, forandring i, om
1886-87:381, 1841-49:466
Skovejere, om 1811-68:156, 1817-77: 
225, 1805-06:294, 1807:296, 1805:358 
Skriverpenge, se kommunale udgifter
Skøder, tinglæste, om 1810-68:138, 
1811-68:153, 1844-42:325, 1321:437, 
1821:439, 1821:440, 1841-43:457, 
1845-47:487, 1847:489, 1842:523, 
1844:528
Slagtekvæg, priser på 1815-32:174, 
1803-07:378, 1814-47:396, 1815-16:
407
Slagtertakster, om 1791:73, 1819-68: 
186
Smede, fortegnelser over 1811-20:393
Smør, priser på 1773-1801:104, 1815- 
32:174, 1796-99:353, 1803-07:378,
1814- 47:396, 1815-16:407, 1834-36:
532
Småredsler, om 1840-54:450
Snerydning, om 1797:109, 1814-68:173, 
1838-42:215, 1832-43:228, 1800:357,
1815- 48:404
Socialvæsen, kommunale udgifter til 
1813:168
Sognefogder, oplysninger om 1812:119 
Sognerejser, om 1846:222 
Soldater, afdøde, om 1798:117
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Soldater, med midlertidig tjene
stefrihed, om 1810-19:309
Soldater, håndværkere udtaget til 
1788:35
Spækhøkere, om 1787:32
Spækhøkertakster, om 1790:57, 
1819-68:186
Sundhedsvæsen, kommunale udgifter 
til 1813:168
Staldfodring, om 1819-33:148
Statskassen, indtægter 1844-46: 
320
Stemplet papir, forbrug af, om
1816-64:175, 1816-68:176, 1855- 
59:229, 1791-1800:268, 1803-06: 
374, 1841-49:479
Stiftelser, om 1841:28, 1819-68: 
185, 1821-45:192, 1811-19:224, 
1844:314, 1742:339
Straffe, i kriminalsager, om 
1788-1802:115,. 1801-07:127, 1819- 
24:132., 1794-96:258, 1771-1803: 
280, 1807-08:299, 1814-24:394, 
1800:514, 1806-10:520
Straffe, i politisager, om 1790- 
1800:252
Strandinger og strandingsgods, om 
1811-48:150, 1838:213, 1768-94: 
274, 1820:404, 1841-49:471 
Strandvaskere, om 1771-75:121 
Stråtag, om 1832:533, 1852:534 
Stude, antal af, om 1774:240
Studeopstaldning, om 1789-99:247, 
1803-07:372, 1739-82:337, 1803- 
07:372
Studlinge, antal af, om 1774:240
Stutterivæsen, om 1796-1800:285, 
1743:340, 1843-46:425
Svenskere, opholdende sig i Dan
mark, om 1808:302
Svin, priser på, om 1803-07:378, 
1814-47:396
Sæbefabrikker, om 1787:34

Sædearter, fremmede, om 1809-68:136 
1832-35:531
Sygdom og sygdomsbekæmpelse, om 
1743:340
Sygdom, blandt fattiglemmer, om 
1876-85:233, 1871-79:380
Sygdomme, skørbuttiske, om 1789- 
1800:245, 1794-99:259, 1803-06:369
Sygdomme, smitsomme, om 1812-68:166 
1794-99:259, 1789-1800:264, 1808: 
307, 1805-41:387, 1824:413
Sygdomme, veneriske, om 1794-99:259
1803- 06:369, 1805-41:387
Såning, af korn, om 1811-33:147
T
Talg, priser på, om 1773-1801:104, 
1796-99:353, 1814-47:396 
Tegltag, om 1832:533
Tiende, forandringer i, om 1804-05: 
128
Tiende, hvorledes oppebåret 1836-
40:211, 1834:354
Tiende, korn-, om 1840-54:450
Tiende, konge-, forandringer i
1804- 05:128
Tiende, kvæg-, om 1840-54:450
Tiendeejere, om 1804-05:128
Tiendepenge, om 1789-1802:48, 1798- 
1889:134, 1830-68:205, 1845-46:331, 
1803-07:373
Tingdage, om 1751:506
Tinglæsningsafgift, af fæstebreve, 
skøder m.v., om 1810-68:138, 1844- 
47:325, 1821:437, 1846:488, 1842: 
523, 1844:528
Tjenestekarle, om 1795-1807:352
Tobaksavl, om 1789-97:44, 1798-1802 
100, 1811-22:145, 1774-86:242, 1789 
99:246, 1844-45:317, 1803-07:371
Tobakshandel, om 1789-97:44, 1790- 
1802:66, 1798:96, 1761:343
Tobakshandel, uberettiget, om 1844- 
45:316
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Toldvæsen, om 1768-94:274
Topografi, generelt, om 1749:2, 
1743:340, 1767:382 
Topografi, byernes, om 1751:506 
Torvehandel, om 1797:110
Transportvæsen, kommunale udgifter 
til, om 1813:168 
Trælasthandel, om 1821:447
Trælast, norsk, om 1765-80:14, 
1814:401
Tønder, justering af> om 1778:31
u
Udflyttede bøndergårde, om 1789: 
236, 1841-48:460
Udmærkelser, om 1849:485, 1845:
486
Udgifter, byernes, om 1751:506
Udskiftning, om 1814-24:402
Udskiftning, af købstadsjord, om 
1790:54
Ungskov, opelskning af, om 
1790-97:60*, 1805-06:294, 1805:
358, 1816:499
V
Vaccination, om 1812:164, 1812-68: 
165, 1844-46:322, 1841-49:473, 
1847-49:483, 1814-25:521
Vareafsætning, fra fabrikker på 
landet, om 1774:138, 1774-76:347
Varepriser, se eksportvarer og de 
enkelte varer
Veje, tilstand af, om 1794-96:88, 
1797:109, 1832-43:228, 1794-1803: 
366, 1794-1811:385
Veje, vedligeholdelse af, om 
1798:98, 1838-42:215, 1832-43:228, 
1799-1827:356, 1794-1803:366, 
1794-1811:385
Vejrlig, om 1797:109, 1743:340
Vejvæsen, kommunale udgifter til, 
om 1813:168, 1840-54:450
Vekseldrift, fremme af, om 1819- 
33:148

Vildt, om 1743:340
Vognmandslaug, om 1791:72, 1791:74
Vognmandstakster, om 1743:12, 1776: 
28, 1790:56, 1792:81 
Vognmænd, om 1791:72
Vor Frelser Kirke, bøder tilfaldet, 
om 1722-97:4, 1789-99:45, 1797-98: 
113, 1810-68:139, 1841-46:313,1805: 
406, 1821:442, 1841-49:474 
Vægt og mål, om 1751:506
Værnepligt, om 1816-19:410, 1821: 
445, 1821:446, 1841-42:455, 1841- 
46:459
Æ
Æg, priser på, om 1834-36:532
Ægter, kirkeboers, om 1806:515
Ærter, priser på, om 1773-1801:104, 
1845:330, 1796-99:353, 1803-07:378, 
1814-47:396, 1824-68:494, 1834-36: 
532
0
Ødegårde, om 1820-68:190, 1804-06: 
392, 1844-46:318, 1847:430, 1841- 
49:465, 1768:513
01, priser på, om 1774-90:20, 1795- 
97:107
Ølbryggere, takster for, om 1774-90 
20,. 1795-97:107, 1819-68:186
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