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Meddelelse fra kassereren
Midt i b l a d e t er indhæftet et g i r okort til bet a l i n g af k o n 
tingent for

1995.Bel ø b e t er k r . 100,00 - et h u n drede - for

ægtefælle betales e f t e r f ølgende kr.

50,00 - halvtreds -

Beløbet bedes b e t a l t senest 1. februar 1995,
efter 1,rykker b l ive slettet som medlem.

here f t e r vil m a n

Sit me d l e m s - n u m m e r

finder man trykt b ag på dette blad over navnet.
3090 - det er b l adets
meret - m e l l e m nr.

Først står

registreringsnr - så følger m e d l e msnum^

00 og 500 - de sidste

2 nuller er til

kontrol.
B l a d a bonnenter b e t a l e r kr.

40,00

nummer står også på bagsiden,

for 1995 . Deres abo n n e m e n t s 

m en er m e l l e m nr.

1000 og 1100.

Lone W r e d s t r ø m
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Velkommen "til Rigsarkivets læsesal
Det er titlen på et lille hæfte, som blev
stillet frem, da den nye læsesal i Proviant
huset åbnede få dage inde i 1994. Hæftet,
der er gratis, indeholder bl.a. en plan over
læsesalen, og mange gæster har forsynet sig
med det. Nu foreligger det også på engelsk
og tysk.
Hvis man kun har behov for helt kort
fattet besked om åbningstider, vejledning og
ekspedition, kan man slå op i en lille blå
informationsfolder, som er placeret ved alle
arbejdspladser på hovedlæsesalen.

I samme

folder står det hele på dansk, engelsk og
tysk. Man er naturligvis også velkommen til
at spørge personalet, hvis man er i tvivl om
noget.
Nye vejledninger på trapperne
Serien af små vejledende foldere fortsættes
i efteråret 1994 med emner som slægtsforsk
ning og Marinens kort- og tegningssamling.
En generel vejledning i brugen af film
læsesalen er under færdiggørelse; den kommer
til at indeholde en oversigt, så man bedre
kan se, hvordan filmkataloger, mikrofilm og
mikrokort er opstillet.

5

Gave fra Tuborgfondet
Den store interesse for slægtsforskning
mærker Rigsarkivet gennem stigende besøgs
tal, og i mikrofilmlæsesalen har der længe
været brug for flere nye læseapparater. En
pengegave fra Tuborgfondet har gjort det
muligt at anskaffe endnu 5 nye læseappara
ter. Ved en ceremoni på læsesalen den 23.
august 1994 blev gaven officielt overdraget
Rigsarkivet af fondets direktør, Poul Svanholm.
Kvikt må det gå!
For at sikre, at flest muligt kan komme til
at foretage et hurtigt "opslag" på mikro
film, har vi udnævnt et filmlæseapparat til
"kvik-apparat". Det betyder, at man ved
dette apparat kun har ret til at sidde i en
halv time ad gangen, såfremt der er andre,
der ønsker plads for korte opslag.
Tilrej sende
For tilrejsende - dvs. gæster uden for Sjæl
land - har vi reserveret to læseapparater.
Er der ingen tilrejsende, som venter på
plads, kan de naturligvis bruges af enhver
på vilkår, som gælder for øvrige apparater.

-
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Reserverede arkivalier
Mange gæster har brug for at arbejde med de
samme arkivalier ved flere besøg, og de
fleste arkivalier kan reserveres for fortsat
benyttelse inden for 2 uger. Der er selvaf
hentning af "egne" arkivalier i reserva
tionsrummet bag hovedlæsesalen, men husk, at
alle opslag i og brug af arkivalierne skal
ske på selve læsesalen.
Forslagskasse
I garderoben er opsat en rød kasse til for
slag fra læsesalens brugere. Vi håber, at
rigtig mange også på den måde vil fortælle
os, hvad de mener, der kan gøres bedre på og
ved Rigsarkivets læsesal.

September 1994

ARKIVKONTAKT - meddelelser til brugere af
Rigsarkivet - udsendes løbende med informa
tion til publikum angående læsesalsbetjenin
gen og nye muligheder for at benytte Rigs
arkivets samlinger.
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H vem forsker h vad
Formålet er at skabe kontakt mellem forskere i ind- og udland
til gensidig hjælp, inspiration i den videre forskning og
udveksling af oplysninger.
Med det omfang som HFH nu har, er det ikke længere muligt at
bibeholde deadline 1. maj. Det er nødvendigt med mere tid til
redaktionsarbejdet. Derfor er der indført ny deadline samt nogle
retningslinjer, som fremgår af forordet HFH 1994 og det medføl
gende skema.
Her vil jeg blot gerne minde om det vigtigste:
• Indlæg skal være redaktionen i hænde senest 1. februar men
modtages meget geme hele året.
• Indlæg skal være skrevet på maskine eller computer og være
kortfattet, letlæseligt, letforståeligt og uden meningsforstyrrende
fejl. Håndskrevne indlæg accepteres kun, hvis de er skrevet
meget tydeligt med blokbogstaver. Disketter modtages meget
gerne.
Fotokopi af et indlæg i et tidligere nummer af HFH kan
indsendes til redaktionen med rettelser eller tilføjelser.
• Indlæg må max. fylde: én A4-side med 1Vi linjeafstand (normal
skriftstørrelse, sv.t. ca. 2000 tegn pr. side) og 2 cm margin på
alle sider. For lange indlæg bliver beskåret af redaktionen, så
gør det hellere selv!
I HFH 1995 vil der som noget nyt være et separat afsnit, HFHMarked, som indeholder efterlysninger eller tilbud - alt, der
ønskes købt, solgt, lånt. Ved salg skal oplyses pris og rent
kommercielle indlæg accepteres ikke!

Hvem Forsker Hvad (HFH) udkommer ca. 1. september. (Oplag 1994:2.800).
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Ellers vil der som sædvanlig være afsnittene:
Arbejdsområde med oplysninger om de slægter, emner eller
områder man forsker i og har oplysninger om.
Seges med efterlysninger af oplysninger om personer, emner eller
områder.
Specielle emner med oplysninger eller efterlysninger af mere
generel art, f. eks.: ammer, bogtrykkere, sagførere, skippere
generelt eller i specielle områder og/eller perioder (f. eks.
skippere på Rømø); selvejergårde eller mejerier generelt eller i
specifikke områder og/eller perioder (f.eks. selvejergårde i Thy i
1600-tallet).
Omfanget af HFH vokser år for år, og vi har måttet erkende, at vi
bliver nødsaget til at forhøje prisen, der således incl. moms og
forsendelse vil blive:
Pris 55 kr. for Hvem Forsker Hvad 1995
Jeg modtager meget geme kommentarer, forslag og kritik.
Ligesom yderligere oplysninger kan fås ved at skrive eller ringe
til mig: Kildevænget 37, 2100 København 0., Tlf. 39 27 24 33
Elsebeth Paikin
Bemærk at kontingentet til Slægtshistorisk Forening IKKE længere includerer,
at man far tilsendt "Hvem Forsker Hvad".
Ønsker De hæftet tilsendt, skal De selv tegne abonnement direkte.

ARKIVNTT
Landsarkivet for Fyn lukker læsesalen hele februar måned 1995 på grund af
indflytnings- og indretningsarbejder.
Den nye bygning ibrugtages pr. 1. marts.
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Panden mod muren!
eller
En anejagt med forhindringer.

Her vil jeg berette om en anejagt, hvor jeg gang på gang har
rendt panden mod en mur - men alligevel har fundet mine forfædre, som det ses på anetavlen.
Der er såmænd ikke noget
specielt ved dem, men beretningen her viser at der er mange
andre kilder at trække på, end kirkebøger, folketællinger og
skifter, og at det nytter noget at lede videre når man er
kørt fast.
Rundtur til Vejle og Ringkøbing.
Til start havde jeg fra en artikel i "Vejle amts (historis
ke) Årbog" min tip-tip-oldemor Marie Edele Nisson gift Fe
vei le i Vejle, samt hendes mors død. Navnet Nisson så sært
ud, Nissen er sønderjysk og Nilsson er svensk, men hvad er
mon Nisson?
Moderen Anna var begravet i Hornstrup ved Vejle: Enke efter
forhenv. Controlleur Nissen i Ringkøbing. Og hvad er så en
Controlleur? En toldkontrollør måske? Ned på Frederiksberg
Bibliotek og fat i Hof- & Statskalenderen. Her fandt jeg en
kontrollør Hans Peter Nissen i Ringkøbing i 1790, det så jo
godt ud. Richters Dødsfald viste at han var død i 1795, og
det stemte fint. Altså måtte Marie være født i Ringkøbing.
I folketællingen
(FT) 1787 fandt jeg nemt familien, og fik
Maries omtrentlige fødeår. Så tog jeg fat i Lengnick's kir
kebogsuddrag for Ringkøbing,
og derefter kirkebogen, men
nej! Der var godtnok et par yngre søskendes dåb og H.P.s be
gravelse, men ingen Marie Edel, intet bryllup for H.P. og
Anna, og ingen forfædre. Panden mod muren.
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Tolderen i Varde.
Men der er vel skrevet noget om toldere? Ja det er der, men
ikke noget i bogform,
som jeg kunne bruge. Jeg pløjede mig
igennem to mursten ved navn: "Rigsarkivet og hjælpemidlerne
til dets benyttelse" (kaldet Guiden), og opdagede at på RA's
læsesal findes V.Richters håndskrevne:
"Den Danske Toldetat
1750 - 1896", og her stod at H.P. var begyndt i Varde.
Aha, var det i Varde at Edele var født? Ja det varde (und
skyld, den er måske lidt forslidt).
Så måtte H.P. vel også
være gift dér, og hans og Annas forældre? Men nej. Ikke det
der lignede. Panden mod muren igen.
Toldernes ansøgninger.
Undervejs gennem Guiden havde jeg noteret mig at Generaltoldkammeret havde en journal med (hovedsagelig) ansøgnin
ger, og sagsakterne skulle også være bevaret. Mon H.P.s an
søgning til stillingen i Varde eller Ringkøbing var der?
Det var den ikke, men der var adskillige andre ansøgninger
fra ham. Ligesom i vore arbejdsløshedsplagede dage har han
skudt på alt hvad der rørte sig: Så snart en tolder var
meldt død, kom der en ansøgning fra H.P., uanset om stillin
gen var opslået ledig,
og uanset om det var i Maribo eller
Trondheim. 2-3 af dem var bevaret,
så jeg havde en givtig
dag på RA.
Af en ansøgning fra 1784 fremgår at han har været skriver
hos embedsmænd i Slesvig-Holsten - men ikke hvor (aha, er
han sønderjyde?). Dernæst at han er ansat hos et større han
delshus i København (Nåh, skulle han være københavner?). For
til slut at understrege at han er Kongelig Mayestaits stats
borger, henviser han til vedlagt dåbsattest! Jamen altså, vi
er langt forud for den tid, hvor dåbsattesten blev en fast
bestanddel af en offentlig ansøgning.
Dåbsattest og kirkebog.
Attesten var der endnu, og viste at H.P. er døbt 2 mar 1757
i Frørup,
og at hans forfædre på fædrende side har haft den
samme temmelig store kongelige fæstegård i en lang årrække.
Aha, han var sønderjyde. Frørup er annekssogn til Stepping,
og de ligger midt mellem Kolding og Haderslev, lige syd for
grænsen mellem Sønder- og Nørrejylland.
Glad gik jeg hjem,
og veloplagt stillede jeg næste dag og
regnede med at få adskillige generationer med hjem fra fil
men af Frørup Kirkebog. Men nej. De første bind af den eksi
sterer ikke mere: Den er først bevaret fra 1763. Panden mod
muren igen.
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I København.
I 1784 skrev H.P. ansøgninger fra København, skulle han må
ske være gift her? Fat i Copulationsprotokollen, dette monu
ment over verdens mest umoralske skat: Copulationsafgiften
eller Ægteskabsskatten. Og her var der gevinst: Anna og H.P.
er gift i Frelsers kirke 8 nov 1782, og deres første to døt
re døbt sammesteds.
I ansøgningen havde H.P. også staklet sig med, at han havde
måttet tage sine gamle forældre til sig. I FT 1787 er H.P. i
Varde, var forældrene monstro stadig i København? I Stads
arkivets register til FT 1787 er der en skriverkarl Truels
Nisson med kone Maren Ravn og 3 børn, og hans alder stemmer
nydeligt. Han var iøvrigt også i Richters Dødsfald.
Men det er jo ikke bevis nok for slægtskabet, selvom navnet
er mere end sjældent. Fat i de Københavnske skifter, som
trods deres sære bureaukratiske opdeling er nemme at gå til,
takket være 4 hyldemeter navneregistre. (Eet bind har været
borte i 1% år, hvem gør noget?) Hverken Truels eller Marens
skifte afslørede noget nyt, men det var jo ikke sært, når nu
H.P. var død adskillige år før sine (formodede) forældre.
Barnedåben i Frelsers var bedre: H.P. Nissens anden datter
er døbt med fornavnene Maren Raun,
og med madam M. Nisson
som gudmor. Det passer fint: Anden datter opkaldt efter far
mor, men bevis er det stadig ikke. Stadig panden mod muren.
Tilbage til Frørup.
Slesvigske (sønderjyske) kirkebøger efter 1763 er herlige:
Ved begravelser er alle arvinger opregnet! Så hvis H.P.s el
ler Anes forældre eller bedsteforældre er begravet her, så
må de jo være nævnt. Fat i den kirkebogsfilm, som jeg i min
første skuffelse havde droppet.
Men nej! Den Frørup præst skriver smukt, men han er noget
sløset. Først fra 1781 nævner han arvinger, og der var ikke
skyggen af nogen jeg kendte. Mellem 1763 og 1781 er der såmænd masser af Nissen'er, men dem kan man jo fodre svin med
syd for Kongeåen.
Men der var gevinst i dåbsregisteret: sognefoged Truels Nis
sen og Maren døber to børn,
som jeg kendte fra skifterne!
Når nu både Truels og H.P. kommer fra samme sogn, er det ef
terhånden mere end overvejende sandsynligt at Truels er den
far som H.P. henter fra Frørup til Kbh. Hvorfor sognefogeden
har opgivet gården og er blevet skriverkarl, det vides ikke,
men det lyder som en spændende historie.
Navnet Nisson dukker op efter 1771, hvor forordningen om
faste slægtsnavne kom i hertugdømmerne.
Kirkebogen vidner
om, at præsten har været ret nidkær med at følge den, og
opfindsomheden er stor.
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Testamentet der beviste.
I et anfald af grundighed fattede jeg navnelisten over mine
kendte aner, og gik igennem R A ’s navneregister over konfir
merede testamenter (et testamente var åbenbart først gyl
digt, når kancelliet havde godkendt det). Registeret fylder
35 kasser med ca 150.000 sedler. Her optrådte en grosserer
Erich Nisson, som testamenterede til sin bror Nicolai Nisson
og til H.P. Nissons børn. De brødre er sønner af Truels i
følge hans skifte, men på sedlen står der ikke at H.P. er
deres bror.
Jeg bestilte så selve testamentet. Jo der stod:
"Min afdøde
broder Hans Peter Nissons børn". Endelig. Når Erich er søn
af Truels (skiftet) og bror til H.P. (testamentet)
så er jo
H.P. søn af Truels. (løvrigt jonglerer Erich med 1000-vis af
rigsdaler i sit testamente i 1809, lidet anende at han skul
le gå konkurs i både 1820 og 1827. Der næppe har været mange
skilling at fordele ved hans død i 1831).
Truels Nissons forfædre.
Hvad nu med Truels forfædre på den temmelig
fæstegård?

store kongelige

Et opslag i registeret til Sønderjyske Årbøger, afslørede
et brev fra Truels,
hvor han er ivrigt medlem af Brødre
menigheden. Biblioteket havde Brødremenighedens historie,
og her nævnes han som en af menighedens grundlæggere, før de
byggede Christiansfeldt. Så der er sikkert mere at finde i
menighedens arkiv dér. Det er imidlertid lukket med 7 helli
ge segl, så dét er panden mod muren.
Så var jeg i Åbenrå på Landsarkivet dér. Hyggeligt lille
sted. I Stepping-Frørup præstearkiv lå et par små notesbøger
med tinde- nandest- og smørregnskaber, her ses Truels for
gængere på gården, som hed: Nis Erichsen, Erich Nissen og
Niels Erichsen.
Jeg vil godt antage dem som mine forfædre,
selvom beviset ikke er ganske vandtæt. Det kan sikkert tæt
nes med fæsteprotokoller, amtsregnskaber og måske skifter.
I slægtsforskertræfdeltagerkataloget 1994 fandt jeg en, der
også forsker i Frørup. Han var ikke mødt op, så jeg skrev
til ham. Han henviste til en anden, som lige trak 50 sider
aner til Truels' mor ud af sin PC! 40 selvejerbønder, præs
ter og herredsfogeder tilbage til reformationen, og (via en
tynd forbindelse) andre 40 stk adel tilbage til kong Knud
den Hellige og greven af Flandern i 1000-tallet. Oprindeligt
udarbejdet af den anerkendte Carl Langholz.
Somme tider er man altså heldigere end somme tider.
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Ravnene.
Så langt Nisson'erne, hvad med H.P.s mor Maren Ravn?
Frederiksberg Bibliotek har en righoldig genealogiske sam
ling, som jeg har benyttet med flid og glæde. Der fandt jeg
14 bøger med Ravneslægter, især en præstesiægt fra Dreslette
på Fyn, med et par søofficerer. Men nej, ingen Maren. Panden
mod muren.
På RAs læsesal står Reitzel: Generalregister til Dansk Gene
alogi, som er et omfattende personregister, hovedsagelig til
Personalhistorisk Tidsskrift. Desværre er det fuldt af fejl
skrivninger, så en del af henvisningerne peger ud i det blå.
Her havde jeg ledt forgæves efter H.P. Nisson,
og det var
nærmest et tilfælde at jeg prøvede igen. Et opslag på Truls
NissEn gav gevinst, og der var den samme henvisning på Maren
Ravn!
Den ledte til Personalhistorisk Tidsskrift som rummede en
avisannonce fra 1769, hvor arvingerne til en stud theol var
opregnet, og Maren var en af dem! Her fik jeg hendes foræl
dre Ritmester Ravn og Edel Schaarup,
og flere detaljer om
dem dukkede så op i Hirsch's værk om officererne.
Jeg kunne også bare være begyndt i Nygårds jyske sedler. Det
er 205 kasser med navnesedler der henviser til kirkebøger,
kancelli, rentekammer,
folketællinger, matrikel og hvad ved
jeg, ialt over % million sedler. Lykkelig den der har aner i
Jylland med lidt specielle navne! Her fandt jeg mine Ravn'er
og Schaarup'er i massevis. Og det var i Harre på Salling, i
Århus og i Kolding. (løvrigt er der tilsvarende seddelappa
rater for Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, men desværre ikke
Sønderjylland).
I den fyldige litteratur om Koldings historie kunne Ravn'erne følges tilbage til apoteker Herman Reiminch, som i 1595
byggede det smukke hus på Axeltorv (nu nr 2, kaldet Borchs
gård).
Nygård havde også en seddel på Maren Ravn, med henvisning
til Trois Nielsen! Og her fandt jeg så deres bryllup i Bred
sten ved Vejle, på herregården Keldkær.
Jamen uden Nygårds
sedler havde jeg ved gud aldrig fundet på at søge der.
En gennemgang af "Hvem Fusker Hvad" for de sidste 5 år af
slørede eksperterne på denne Ravn-slægts ældste dele. Slæg
ten kan følges via Skærup Østergård tilbage til herredsfoged
Peder Rafn (før 1529 - 1569) i LI Velling mellem Kolding og
Vejle, foruden et par løse måske-aner i 14xx.
Schaarup'erne i Arhus kunne en anden kollega hjælpe mig med:
Han har over 100.000 personer i sin PC.
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Nørrejylland
Det var Nisson og Ravn, så er der H.P.s kone, hvor kom hun
fra? Hverken forloverne ved deres bryllup i København, eller
fadderne til deres første to døtre, lignede hendes familie,
havde han måske fundet hende, mens han var skriver i Slesvig-Holsten et eller andet sted? Det kunne blive en uhygge
ligt stor eftersøgning, var det mon Haderslev, Sønderborg,
Aabenraa, Tønder, eller hvor? - Panden mod muren igen!
Men FT 1801 i Ringkøbing sagde at enken levede af pension
fra Enkekassen. Til "Den almindelige Enkekasse"
for office
rer og andre statsansatte er der et navneregister med fød
sels- og døds-data, som af uransagelige årsager er flyttet
til Landsarkivet i København. Her var et kort på dem - bare
uden datoer. På RA er der et register til enkekassen i ad
skillige bind,
som henviser til sagsnumre,
så fat i selve
sagen. Her var der gevinst: Som bilag til H.P.s ansøgning om
at oprette enkepension, var der dåbsattest for både ham og
Anna!
Hvordan han har fundet sig en kone fra Vorning mellem Viborg
og Randers, skal jeg ikke kunne forklare, men Brødremenighe
den er een mulighed, og nogle Ravn'er i Vorning er en anden.
Hendes far var smed i Vorning, og hans bryllup og begravelse
kunne findes i kirkebogen, som ellers er sjældent ulæselig.
Jeg finder hverken ham eller konen døbt, og en smed kan jo
være flyttet langt efter arbejde, så her står jeg endnu med
panden mod muren. Måske kan amtsregnskaberne afsløre noget,
eller måske får jeg hjælp af en kollega.
Ikke give op.
Jeg startede med kun Marie Edele og hendes mor Anna. Idag
efter 3 år og en del møder mellem panden og muren, har jeg
ca 120 aner i denne gren,
og er blevet en del klogere på
Koldings historie,
svenskekrigene,
Brødremenigheden, jysk
studehandel og dens fortoldning, samt meget andet.
Så moralen af denne historie er, at der er ikke nogen grund
til at give op, bare fordi kirkebogen er mangelfuld - eller
helt mangler, eller fordi forfædrene tillader sig at flytte
rundt i riget. Hvis der er en borger, officer eller embeds
mand i familien, eller hvis der er et lidt usædvanligt navn,
så er der mange muligheder.
Også når man står med Panden mod Muren.

Steen Thomsen
Frederikssundsvej 128 H
2700 Brønshøj
31 80 02 02
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(1757-1795)
overtold
betjent
Ringkøbing

Johan Henrik
sen Ravn
—
Hans Ravn
(1689-1745)
(1644-1699)
borger Kold. - ritmester
Kirsten Hans& bonde
Harre (Salling
datter ()
—
Chresten Jrg.s
Schaarup
—
Edel Schaarup
(C1672-1731)
consump.forp. - (1700-1744 -) — I
Århus
Maren Peders—
d t . Lassen
(- 1708/9)

Maren Ravn
(1733-1813)

Marie Edele
Nisson
(1786-1850)

Jens
(’.)

(..)

Christian
— Jensen
(C1721-1789)
smed
Vorning
(Øst for
Viborg)

Peder
Maren
— Pedersdatter —
(C1725 1787 -)

Anna
Christiansdatter
Jensen
(1753-1835)
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Bilag: Kilderne.
Som god (personal)historiker bør man opgive sine kilder, her
de vigtigste:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vejle Amts Arbog 1925. A.E. Bryndum: 3 slægter Feveile.
Hof- & Statskalenderen med de vigtigste embedsmænd. Ud
kommet årligt siden 1734.
Vilhelm Richter: Dødsfald i Danmark 1761-1890.
RA læsesalen: Lengnick's kirkebogsuddrag ca 50 bind med
"interessante" personer fra næsten alle sogne i landet,
RA kopilæsesalen: Mikrofilm af alle landets kirkebøger,
von Rosen: "Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets be
nyttelse". Kaldet "Guiden".
RA læsesalen: V.Richter:
"Den Danske Toldetat 1750 1896"
RA, Generaltoldkammeret 1760-1848, C: kollegiets Ekspe
ditioner, sager til ekstraktprotokol, 1784 nr 565.
LA i København (og Stadsarkivet): Københavns Copulationsprotokol med navneregister,
Københavns Stadsarkiv: navneregister til FT 1787
LA i København: Hof- og stadsrettens Skiftekommission,
skifter m. navneregistre (hertil en lille nødvendig
vejledning)
RA registerværelset:
navneregister over konfirmerede
testamenter. 35 kasser med ca 150.000 sedler.
RA, Danske Kancelli 1 , 2 ’ departement, 1809 sag nr 1530
(godkendelse af et testamente),
Sønderjyske Arbøger. Registerbindet og 1939 p 116.
J. Brodersen: Fra gamle Dage. København 1917. Brødre
menighedens historie.
Landsarkivet i Aabenraa: Stepping-Frørup præstearkiv nr
Hl, Cbl og Cb2
Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten,
RA, læsesalen: Reitzel: Generalregister til Dansk Gene
alogi .
RA registerværelset
(Frb.Bibl. har mikrokort): Hirsch:
Danske og norske Officerer.
RA læsesalen, Nygårds jyske personalia. 205 kasser med
over % mill sedler.
LA i København: Håndskriftsamlingen,
Register til Den
almindelige Enkekasse.
RA læsesalen: Register over Indskydere i Den almindeli
ge Enkekasse.
RA, Kommercekollegiet, Den almindelige Enkekasse, Sager
til Ekstraktprotokol 1779 - 1852, sag nr 4295.
Kolding og omegns lokalhistorie af følgende:
P. Elias
sen, Frovin Jørgensen, J.J. Ravn.
Vejle Amts Arbog. Register 1961 og 1978.
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Litteraturliste til foredraget "Boligens ydre rammer"
v. mus.insp. Tommy P. Christensen, Den fynske Landsby,
afholdt lørdag d. 24. september 1994 på DSB-skolen.

ATLAS over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Redigeret af Karl-Erik
Frandsen. DHF, 1984.
Balslev, Svend: Matrikelarkivet og den personalhistoriske forskning. Artikel i
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s.49-56.
Christensen-Dalsgaard, Ellen: Kilder til Landejendommes Historie i Landsarkiverne.
En vejledning. Arkivserien nr. 18, LAO, 1982.
Dansk kulturhistorisk Opslagsværk I-II. Redigeret af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen.
DHF, 1991.
Erichsen, John m.fl. (red.): På herrens mark. Stavnsbundet eller fri. Nationalmuseet,
1988.
Fabritius, Albert og Harald Hatt: Håndbog i slægtsforskning. 3. udg. Kbh. 1982.
Frandsen, Karl-Erik: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer
i Danmarks landsbyer 1682-83. Bygd, 1983.
FYNS AMTSKOMMUNE. Udvalget for teknik og miljø:
LANDSBYREGISTRERING I FYNS AMT. Historiske forhold. XXX Kommune. |alle
kommuner, udsendt i 1983|
Jansen, Lotte: De fynske godsarkiver. En introduktion. LAO, 1975.
Møller, Per Grau: Udskiftningskort og matrikelkort - indhold og opbevaring. Artikel i
Fynske Årbøger 1992, s.100-113.
Skrubbeltrang, Fridlev: Det danske Landbosamfund 1500-1800. Udgivet af Den danske
historiske Forening, 1978.
Steensberg, Axel: Den danske landsby gennem 6000 år. Kbh. 1973.
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Arkivfonds:

Kildemateriale:

Retsbetjentarkiver, nemlig:
herredsfogedbirkedommerbyfoged og
dommerarkiver.

Skøde- og panteprotokoller.
Registre til Skøde- og panteprotokoller.
Matriklen 1844

Amtstuearkiver.

Skattehovedbøger.
Jordebøger, indsendt fra godserne.
Matriklen 1844

Branddirektørarkiver.
Den aim. Brandforsikring for Landbygninger

Brandforsikringsprotokoller.
Brandtaxationsprotokoler
Scgnevurderingsprotokoller.

Godsarkiver.

Jordebøger
Fæstebreve og -protokoller.
Synsforretninger.
Udskiftningsforretninger.
Div. kort.
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Bondegården og dens udseende.
DANMARKS ARKITEKTUR. Landbrugets huse. Af Peter Brogaard m.fl. Red. Hakon
Lund. Kbh. 1980.
Jensen, Torben Lindegaard: Den fynske bindingsværksgård. Artikel i Fynske Årbøger
1992, s.34-49.
Langberg, Harald og Hans Erling Langkilde: Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942.
Udgivet 1942 af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger.
Lerche, Grith: Bøndergårde i Danmark 1789-90. Byggeskik på Landboreformernes tid.
Landbohistorisk Selskab, 1987.
Michelsen, Peter: Bondehuses alder. Nationalmuseet, 1979.
Skougaard, Mette: Bonden bygger. Om opførelsen afbindingsværksbygninger i det
gamle landbosamfund. Nationalmuseet. 1985.
Stoklund, Bjarne: Bondegård og byggeskik før 1850. D.H. F.s Håndbøger, 1969.
Stoklund, Bjarne: Huset og skoven. Et sjællandsk husmandshus og dets beboere
gennem 300 år. Wormianum, 1980.
Zangenberg, H.: Danske Bøndergaarde. Grundplaner og konstruktioner. 2. udg.
Foreningen Danmarks Folkeminder, (1925), 1982.
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NYGÅRDS SAMLINGER I ØVRIGT
(for så vidt indholdet er af personalhistorisk eller
lokalhistorisk interesse).
Hvert nummer svarer til et bind, en kasse eller
pakke.
1-9

15-16

17-29

30-43

44-46

47-50

Registre til oplysning om dansk adels
historie og topografi fra de ældste tider
til ca. 1660.
Afskrifter af stamtavler over danske
adelsslægter, optegnelser om herre
gårdes ejere m.m.
Excerpter. Bidrag til Vendsyssels og
Fyns topografi og historie samt uddrag
af jyske matrikler m.m. 1662-63. Efter
utrykte kilder i Rigsarkivet, Landsarki
vet i København (sie!) og andetsteds.
Topografiske og personalhistoriske
oplysninger baseret på trykte kilder og
Nygårds "excerpter". Vedrører herre
gårde, byer og gårde m.m. i Vendsys
sel, Børglum herred, Dronninglund
herred, Øster Han herred, Horns her
red, Hvetbo herred, Kær herred, Vennebjerg herred, Tisted og Viborg amter,
Fyn samt Nørrejyllands herregårde til
1660. Desuden slægterne: Bugge, Galskyt, Grøn, Kalf, Rønnøv, Sandberg og
Urne, samt Frans Brockenhuus, Klaus
Daa og Ellen Marsvin.
Bidrag til jyske herregårdes og deres
ejeres historie 1660-ca. 1830, med per
sonregister.
Oplysninger om jyske godsejeres børn,
hovedsagelig efter trykte kilder. Ufuldført. Ligger efter gårdenes numre i nr.
44-45. Jf. nr. 65
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51-52

53

65

66
68
275-291

Jyllands degne, bygger navnlig på kir
kebøger og edsprotokoller. Alfabetisk
efter pastoraterne.
Register til Richters "Dødsfald i Dan
mark 1761 -90" og "100 års Dødsfald i
Danmark, 1791-1890". Alfabetisk regis
ter over de afdøde, gifte kvinder, der af
Richter er anført under deres mands
navn - her ordnet efter pigenavn med
henvisning til mandens.
Register over børn af jyske godsejere
17.-19. årh. Ligger efter gårdenes
numre i nr. 44-45. Jf. nr. 47-50.
Kgl. bevillinger til krohold i Jylland
1699-1800.
"Dubia", blandede optegnelser, navnlig
vedr. adelsslægter.
J y s k e gårde og møller, alfabetisk ord
net. "Skønt en del er frugten af en sys
tematisk gennemgang af talrige ju
stitsprotokoller ca. 1800-35 og af ud
stykningsapprobationerne i amtstue
arkiverne, er dog det meste mere til
fældigt samlet fra mange mere tilfæl
dige steder, f. eks. også fra aviser og
fra talrige pakker i Rentekammeret.
Også hvad jeg fra de forskelligste ste
der samlede, da jeg reviderede gård
historierne til 4. udg. af Trap, er lagt
ind her.”
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A. LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND
Kirkebøger, samtlige, som regel fødte til 1830, vi
ede til 1860 og døde til 1891. Undertiden er dog
fødte og viede medtaget noget længere. I for
holdsvis få tilfælde er de fødte kun medtaget til
1820, viede til 1850, nemlig i nogle købstads
sogne "hvorfra kirkebøgerne over de døde i min
tid kun var afleverede til ca. 1850-70.
Edsbøgerne i bispearkiverne. Alle.
Borgerskabsprotokollerne i byarkiverne. Alle und
tagen den ældste fra Ribe (1585-1649).
Discipelprotokoller fra en del af de lærde skoler,
"men næppe alle".
Skifteprotokoller, "et mindre antal " amters, købstæders og gejstlige skifteprotokoller".
Retsbetjente, fortegnelsen over de jyske retsbe
tjente m.m.
Auktionsprot. Exeroeret Bølling h. 1785-1813
De særlig m. henblik på herregårdene benyttede
protokoller og pakker
B. RIGSARKIVET. Navnlig foretaget 1908-10, "da
jeg var forsat dertil."
Jyske registre 1660-88, "senere ført noget videre".
Rentekammerets ekspeditionsprotokoller 16991808.
"Den gule protokol". (Der er tale om: Adskillige
Bestillinger 1730-1848 vedr. embedsbesættelser,
tildeling af titler, privilegier og bevillinger vedr.
diverse næringer- se Rigsarkivets guide 1,1, s.
48)
Bestallinger. "Næsten alle seddelapparaterne f.s.v.
angår jyder". Det drejer sig om bestallinger v.
Rtk 1660-1848, ved DKanc 1660-1848 samt andre
bestallinger, der er specificeret i kasse 70.
Lengnicks kirkebogsuddrag af nu tabte jyske kir
kebøger.
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Rentekammerets "diverse dokumenter". Nogle af
pakkerne, navnlig vedr. skattemandtaller m.m.
fra 1600- og 1700-årene.
Enkeltpakker i Rtk.
1691-1786 Dok. vedk. Forstr. i NJyll I (VA II, s.
144)
1704-60 Orig. forpagtningskontr. og regnskabs
sager vedk. fam. og folkeskatten samt konsump
tionen i Arhus og Ribe stiftsamter (VA I1146)
"Rentekammerets orig. kgl. resolutioner. Heraf
ekserperet det væsentligste ang. Jyll. 1683-99."
Embedsansøgninger i Rtkam.pakkerne A -0.
Købstædernes grundtaxter 1682 for Arhus, Hor
sens, Randers, /Ebeltoft, Grenå, Mariager, Skan
derborg, Viborg, Skive, Hobro, Nykøb., Tisted,
Alborg, Skagen, Hjørring, Sæby. "De øvrige ...
har je g ikke kunnet finde."
Liste over benyttede skattemandtaller (21 stk.)
Folketællings!ister for købstæder og landsogne
1787, 1801 og 1834.
C. ANDET
"Hvad jeg hist og her er faldet over ved at sysle
med arkivalier og trykte kilder, (der er altså ikke
tale om nogen systematisk gennemgang)

O v e n n æ v n t e h e n v i s n i n g e r b l e v f r e mlagt af Knud Pr a n g e i hans
f o r e d r a g den 12.

sept e m b e r om

også k å l d e t N y g årds

sedler,

"S. Nygårds

jyske personalia"

som findes på Rigsarkivet.
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Efterlysning
Et vigtigt punkt på møderne i bestyrelsen for Slægtshistorisk
forening for Storkøbenhavn er altid
"emner til nye, interessante foredrag til medlemsmøderne".
Bestyrelsen griber udvælgelsen an på den måde, at det enkelte
bestyrelsesmedlem løbende anmodes om at have øjne og ører åbne,
for at finde på nye midler og metoder til at krydre
slægtsforskningen.
Som regel er det således, at den der fremkommer med en ide‘ også
selv får "fornøjelsen" af at indkredse emnet nærmere og finde en
foredragsholder, der -næsten for æren alene- har lyst til at
delagtiggøre os andre i emnet på et medlemsmøde. Helst på en
humorristisk- og intelligent måde.
Bestyrelsen har en klart målsætning om at udvælge de emner, som
medlemmerne gerne vil høre noget om!
For at sikre os at dette lykkes, skal vi opfordre alle -ja også dig,
der lige nu læser denne opfordring- til at bidrage til processen med
at udvælge emner. Vi tror, at I kan gøre det fuldt ud lige så godt
som os i bestyrelsen. Det er Jer, der ved, hvad I har behov for at
høre om. I er bare for beskedne!
Nu skal I ikke tro, at vi er ved at lægge arbejdet over på Jeres
skuldre. Nej! I skal bare komme med ideen til et emne, så skal
bestyrelsen nok tage sig af det praktiske med at skaffe
foredragsholdere m.v.
Det kan gøres annonymt ved straks, eller iøvrigt når som helst, at
skrive en lille note til os, om hvilke emner du ønsker behandlet.
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Udfyld den næste side med et eller flere forslag, klip siden ud og
send den til redaktøren af Slægt & Stavn, Lone Wredstrøm.
Blanketten kan også afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne på
et møde i foreningen.
Bestyrelsen håber (og forventer), der kommer mange forslag. I det
nye år vil Slægt & Stavn bringe en oversigt over de indkomne
forslag.
Svend Vinther-Knudsen
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Slægtshistorisk forening
for Storkøbenhavn
Redaktør Lone Wredstrøm
St. Kongensgade 89, 2. sal
1264 København K.

1. Emne til foredrag:

Eventuel foredragsholder:

2. Emne til foredrag:

Eventuel foredragsholder:

3. Emne til foredrag:

Eventuel foredragsholder:
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Gengivet fra: Hans Laumann's bog "Papirklip i Daimark" Thodes forlag. -
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Slægtsforskning i det
nordvestre Skåne
I løbet af de sidste 300 år er Skåne som bekendt blevet
temmelig svensk, men var dog de foregående 800 år en
vigtig del af det danske rige - og sproget er stadigvæk
en dansk dialekt.
Det er dyrt, at komme til Skåne. Billetprisen kender vi
ikke, men incl. "færgeskat" måtte vi betale kr. 595,00 med ret til at sejle hjem igen - men trods alt pengene
værd, når man gerne vil besøge familie og venner for
skellige steder i Sverige.
Et af feriens højdepunkter var et besøg - med en god
veninde som guide - på Hjärnarpsgården i Boarps Hembygdspark uden for Båstad. Hjärnarpsgården var nemlig
rammen om en slægtshistorisk udstilling i anledning af,
at Bjäre Släktring netop fejrede sit 30 års jubilæum.
Omkring 350 slægtsforskere - ialt! - har i løbet af
disse 30 år tilvejebragt en imponerende materialesamling
- beundringsværdig, fordi medlemstallet næppe på noget
tidspunkt har oversteget 50 og oftest været højst 30.
Udstillingen viste et antal meget forskelligt udformede
anetavler, nogle rene kunstværker, og flere tilbage til
1600-tallet (derfor indledningen til denne omtale), bil
leder, dragter og andre ting.
Foreningens arkiv består blandt andet af ca. 600 mikro
filmruller, omfattende gamle kirkebøger, mandtals- og
"jordrevningslängder", domsbøger og og booptegnelser
over Bjäre, Åsbo, Hök og tilgrænsende dele af andre
herreder.
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Dertil kommer ca. 150 filmruller fra Växsjö-egnen og
Kronobergs len. Endelig har foreningen ca. 20 filmruller
fra Rigsarkivet i København.
Bestyrelsesmedlem Britt Bengtsson forsker også i Danmark
og vil gerne bistå danske slægtsforskere, som har rela
tioner til det nord-vestre Skåne. Hendes adresse er:
Bjärevägen 73, S 262 61, Ängelholm, Sverige. Telefon
0046 431 207 64.
Britt Bengtsson kan give oplysninger om nærmeste vej og
busforbindelser.
Lad os føje til, at Boarps Hembygdspark er et besøg
værd. Der er tilmed cafeteria/restauration - til kaffen
serveres mindst fire slags dejlige, hjemmebagte kager.
Egnen deromkring er i øvrigt vældig smuk.
af Ulla og Robert
Oest-Larsen

M e d d e l e l s e fra

k a s s e r e r e n .................................. s.

3

M e d d e l e l s e fra

R i g s a r k i v e t . ; .............................. s.

4

H v e m F o r s k e r H v a d . V e d E l s e b e t h P a i k i n ................... s.
M e d d e l e l s e fra

L a n d s a r k i v e t for F y n .......................s.

Panden mod muren

! V e d S t e e n T h o m s e n .......................s.

L i t t e r a t u r l i s t e.

V e d Tommy P. C h r i s t e n s e n .............. s.

N y g årds

samlinger.

7
8
9
17

Ved K n u d P r a n g e .......................s.

21

Ved Sv e n d V i n t h e r - K n u d s e n .................s.
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S l æ g t s f o r s k n i n g i det nordv e s t r e Skåne. Ved Ulla og
Robe r t O e s t - L a r s e n .......................................... s.

29

E f t e r l ysning.

Salgsannonce.

Ved Ruth G u n d e H a n s e n ..................... s. 31

I n d h æ f t e t m i d t i b l a d e t findes båd e o v e r s i g t e n over forårets
for e d r a g samt g i r o k o r t e t til b e t a l i n g for 1995 (se også side 3)

„Rolig min råbuk, rolig min hund.
Lidt endnu må I vente,
Han kommer igæn om en lille stund.
Med sukkeret, han vilde hente.*1

