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FORORD

Da jeg i foråret 1962 overtog stillingen som landsarkivar for det 
sjællandske landsarkiv, stod det mig klart, at mit kendskab til 
landsarkivets samlinger og til de hjælpemidler, der fra tid til an
den var udarbejdet til udnyttelsen af samlingerne, var meget be
grænset. Jeg havde ganske vist gjort tjeneste i landsarkivet i årene 
1941—43 som led i min almindelige uddannelse som arkivar, men 
dels lå dette en del år tilbage, dels var der trods alt sket et og andet 
med hensyn til landsarkivet. Jeg påbegyndte derfor en systematisk 
gennemgang af registraturer og andre hjælpemidler og gjorde her
under en del optegnelser. Lidt efter lidt modnedes den tanke, at 
det arbejde, der her var påbegyndt udelukkende til brug for mig 
selv i min daglige gerning, muligvis også kunne få betydning for 
andre. I første række tænkte jeg på de unge arkivarer, der stadig 
udsendes fra rigsarkivet til turnustjeneste i landsarkivet, og som har 
brug for en orientering i samlingerne. Herfra og til de mange andre, 
som mellem år og dag henvender sig i landsarkivet for at drive 
studier, var imidlertid ikke langt. Jeg besluttede derfor at fuldstæn
diggøre mine optegnelser og udarbejde en fuldstændig oversigt over 
samtlige arkivfonds og eksisterende hjælpemidler til deres udnyt
telse. En sådan oversigt kan gøres mere eller mindre udførlig. Jeg 
har imidlertid set det som min opgave at give så fyldige oplysninger 
som muligt om de arkiver, som man ikke på forhånd kan vide, at 
landsarkivet er i besiddelse af, medens jeg med hensyn til de egent
lige embedsarkiver har nøjedes med at angive hovedrækkeme af 
protokoller med tilhørende sager. Bogen overflødiggør således på 
ingen måde de mange detaillerede arkivregistraturer - håndskrevne 
og duplikerede - som flittige arkivtjenestemænd gennem årene har 
udarbejdet. Den tjener derimod som en første orientering i mate
rialet. Som sådan håber jeg, at den i de kommende år skal vise sin 
nytte.
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Oversigten bygger på de eksisterende arkivregistraturer, der er 
blevet til over en meget lang årrække og er udarbejdet af skiftende 
tjenestemænd. De er derfor ikke så systematiske, som man kunne 
ønske det, og dette præger også den nu udarbejdede oversigt.

Et arbejde af denne karakter har ikke kunnet gennemføres på 
den korte tid, der har været til rådighed, uden hjælp fra flere sider. 
Det er mig derfor en kær pligt at takke mine mange medarbejdere 
i landsarkivet for den positive interesse, som de på forskellig måde 
har vist mit arbejde.

Bogen udsendes på et tidspunkt, hvor landsarkivet tager sine nye 
bygninger i brug. Dette betyder, at man påny kan åbne for afle
veringer, og i de kommende år vil betydelige mængder af arkiva
lier strømme ind, som skal registreres og ordnes. Dette vil natur
ligvis gøre bogens oplysninger mangelfulde på visse områder, men 
på ingen måde overflødiggøre den. Eventuelt vil det medføre, at 
man ad åre vil tænke på en revideret og åjour-ført anden udgave. 
Indtil dette sker, håber jeg, at såvel personalet som de besøgende 
vil have praktisk nytte af det nu foreliggende arbejde med de inkon
sekvenser og mangler, som uundgåelig vil klæbe ved en oversigt 
af denne karakter.

Landsarkivet i april 1966
Harald Jørgensen.



Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 
1893-1965

ET HISTORISK RIDS

I det forslag til oprettelse af provinsarkiver, som gehejmearkivar 
A. D. Jørgensen 11. februar 1888 indsendte til ministeriet for kir
ke- og undervisningsvæsen, tog han til orde for, at der oprettedes 
et provinsarkiv i København, der som område skulle have hoved
staden og de 3 amter København, Frederiksborg og Bornholm, 
medens de øvrige sjællandske amter samt Lolland-Falster skulle 
henlægges under et provinsarkiv i Næstved. Bag dette forslag lå 
den tanke, at de kommende provinsarkiver måtte placeres på så
danne steder, hvortil publikum med lethed kunne komme selv fra 
et ret stort opland. Forslaget vandt ikke tilslutning hos de politisk 
bestemmende myndigheder, og ved arkivloven af 30. marts 1889 
godkendtes et provinsarkiv, hvis område skulle være hele Sjælland, 
Lolland-Falster og Bornholm, altså det område som det sjællandske 
landsarkiv siden da har bevaret.

Med hensyn til beliggenheden for det kommende sjæl
landske landsarkiv bestemte arkivloven, at det skulle anbringes i 
eller ved København. For A. D. Jørgensen var der ingen tvivl om, 
at når der kun blev eet arkiv for dette store område, burde det 
ligge i hovedstaden, og det lykkedes da også at få ministeriets til
slutning hertil. Af politiske grunde var det nødvendigt først at få 
bygget det planlagte nørrejyske provinsarkiv i Viborg, men rigsar
kivaren havde tungt vejende grunde til også at presse på med op
førelsen af et sjællandsk provinsarkiv. En del af de samlinger, som 
skulle finde sin plads i dette arkiv, var midlertidig anbragt i rigs
arkivets magasiner, og da der forestod store afleveringer fra cen
traladministrationen, var det nødvendigt hurtigst muligt at få byg
get det nye provinsarkiv. Spørgsmålet var nu, hvor man skulle an
bringe den nye institution.

Linder jagten på en egnet byggegrund blev A. D. Jørgensen op
mærksom på, at Landbohøjskolen ønskede at afstå en mark, der
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grænsede op til Jagtvejen. Stedet syntes velegnet til anlæg af et 
arkiv. Der var endnu ganske frie omgivelser, og man kunne er
hverve et passende stort areal, også med hensyntagen til fremtidige 
udvidelser. Endvidere lå arealet ikke langt fra byens centrum og i 
nærheden af de to godsbanegårde Frederiksberg og Nørrebro. Det 
lykkedes at vinde ministeriet for denne plan, og der erhvervedes et 
areal på ca. 6700 m2, således at arkivet kunne få hovedfacade mod 
Jagtvejen og iøvrigt kom til at grænse op til den planlagte udvi
delse af Nordvestvej (nuværende Rantzausgade), den nyanlagte 
Hiort Lorenzens gade og den planlagte Florsgade. Der var endnu 
ingen bebyggelse langs disse gader, og når den med årene kom, 
ville der takket være de ret brede gader (30 alen) være en pas
sende afstand mellem disse ejendomme og provinsarkivets grund.

Efter at grunden var sikret, så man sig om efter en bygmester, 
og 4 arkitekter blev anmodet om at indsende skitseforslag. I 
sommeren 1890 blev disse forelagt ministeriet, og man enedes om 
at godkende det af arkitekt Martin Nyrop udarbejdede projekt. Der 
forestod dog endnu lange og vanskelige forhandlinger, inden den 
fornødne bevilling blev opnået, og det blev nødvendigt at nedskære 
det oprindelige projekt. Blandt andet blev der sparet på den for 
arkivaren bestemte tjenestebolig. Byggearbejdet påbegyndtes i sep
tember 1891. 30. juni 1892 var der rejsegilde, og den 27. maj 1893 
var de sidste arbejder afsluttet. Samtlige bygningsomkostninger be
løb sig til 245.740 kr.

Nyrops oprindelige arkivbygning bestod af to skarpt afsondrede 
dele, nemlig det store arkivhus og en villa, der rummede arkivar
boligen og læsesalen. De to bygningsdele var indbyrdes forbundet 
ved en lukket overgang i 1. sals højde.

Det store arkivhus opførtes i røde håndstrøgne mursten på en 
sokkel af bornholmsk granit, og taget blev dækket af grågrønlige 
skifersten. Længdefacademe var gennembrudt af en række høje 
slanke vinduer, forsynet med uigennemsigtigt glas. Til vinduernes 
sålbænke var anvendt svensk kalksten, og såvel længdefacaderne 
som gavlene var prydet med bånd og andre bygningsdele af kridt
sten fra Stevns. Bygningen leder tanken hen på en gotisk katedral,
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og navnlig dens gavle er forsynet med mange smukke og sirlige 
detailler. Bygningen står i det ydre urørt fra Nyrops hånd og må 
anses for et meget vellykket arbejde. I begge gavle er anbragt 
en dør, der giver adgang til det frie, og som anvendes til ind- og 
udladning af arkivalier. Foran nordgavlen afsløredes 31. aug. 1901 
en broncebuste af A. D. Jørgensen, udført af professor Vilh. Bis
sen. Busten er anbragt på en høj granitsokkel.

Huset har ingen kælder og udgør eet stort rum, der med to 
jemristegulve er inddelt i 3 gallerier. I de to gavlfag findes dog 
faste gulve, og her er ligeledes anbragt trapper, der giver adgang til 
alle tre gallerier og loftet. Samtlige vinduer er indvendig forsynet 
med jernskodder. I den ældste tid lukkedes skodderne hver aften. 
Senere indskrænkedes lukningen, og efter at man havde fået et 
mere effektivt brandvæsen, blev de under normale forhold ikke 
mere lukket. Foruden de to gavlfag har hvert galleri 7 fag, i hvilke 
er opstillet to dobbeltreoler og to enkeltreoler. De enkelte fag er 
dog ikke med jerndøre eller på anden måde adskilt fra hinanden, 
og i realiteten udgør hele det store hus eet rum. Reolerne er alle 
af træ, og der findes ingen indstillelige hylder. I de to underste 
gallerier har reolerne 5 hylder i højden, medens det øverste galleri 
har 7 hylder. Da hyldeafstanden intetsteds er under 42 cm, vil det 
i realiteten sige, at der overalt må anvendes stiger og på øverste 
galleri endog ret høje stiger for at kunne tage sager ned fra de 
øverste hylder. Fagene på øverste galleri afsluttes oven til af tønde
hvælvinger, og for at live op i det gennemgående ret dystre arkiv
hus er der overalt anvendt stærke farver på jern, træværk og delvis 
også på de indre mure, der står i lyse flammende mursten. Adgan
gen til arkivhuset fra læsesalen sker gennem den overdækkede 
overgang og gennem en kunstfærdig jerndør, der fører ind på det 
midterste galleri. I umiddelbar tilslutning til denne indgang findes 
en trappe, der fører henholdsvis til underste og øverste galleri, men 
ikke til loftet. Der kan i arkivhuset skaffes plads til ca. 8.000 hyl
demeter arkivalier.

Den mindre bygning rummede først og fremmest tjenestebolig 
for provinsarkivaren, eller som der stod på den gamle navneplade:



XII Et historisk rids

Arkivaren. Lejligheden havde i stueetagen tre værelser med tilbyg
get lukket veranda, hvorfra der var adgang til haven, køkken og 
anretterværelse. Endvidere fandtes en mindre forstue, hvorfra en 
trappe førte ned til kælderen. På 1. salen rummede tjenesteboligen 
4 værelser og pigeværelse. Der var direkte adgang fra tjenesteboli
gen til læsestuen, der lå på 1. sal med 4 store vinduer ud mod 
Jagtvejen. I læsestuen var opstillet 2 borde med plads til ialt 16 
besøgende. Endvidere fandtes der et særligt arbejdsbord for arki
varen. Besøgende på læsesalen benyttede en granitvindel
trappe, der var indbygget i et specielt trappetåm. Fra dette kom 
man ind i en lille forstue, og gik man til højre, kom man direkte 
ind i læsestuen. Fra forstuen førte en dør ud til forbindelsesgangen 
over til arkivhuset. I et hjørne i denne forbindelsesgang var opstillet 
en primitiv vaskeindretning bestående af en lille vandkumme, hvor
over var ophængt en stor malmvandbeholder, som arkivets bud 
hver morgen fyldte med vand. Under vandkummen en malmkruk
ke, hvori det benyttede vand kunne udtømmes. Forbindelsesgan
gen, der havde malet bjælkeloft, var forsynet med vinduer til begge 
sider. Læsesalen opvarmedes gennem en ventilationsovn med ma
gasinindfyring, men der var ingen varme i forbindelsesgangen el
ler i magasinhuset. Også tjenesteboligen var opført i røde mursten 
og forsynet med skifertag. Taget over trappetåmet var dækket 
med kobber og prydet med en stang med forgyldt krone. Også 
tjenesteboligens gavl mod Jagtvejen var rigt udsmykket med bånd 
og forskellige bygningsdele i kridtsten. Indgangsdørene var i ma
hogny, og i gavlfeltet over tåmindgangen var anbragt det lille rigs
våben i farvet terrakotta. Under læsestuen var i stueetagen indrettet 
bogbinderi samt diverse brændsels- og redskabsrum. Der var ad
gang til disse ad en dør anbragt midt i gavlen. Ud mod Jagtvejen 
anlagdes en have, som den besøgende måtte passere igennem for 
at nå frem til tåmindgangen. Øst for tjenesteboligen lå arkivarens 
private have, der med et lavt stakit var adskilt fra det »offentlige« 
haveanlæg. Med årene blev havens træer meget store, og arkivan
lægget, som til at begynde med havde ligget ligesom på en presen
terbakke, var i sommermånederne nærmest skjult af træernes løv.
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For de mennesker, der lidt efter lidt fik deres boliger ud mod lands
arkivet, var det en betydelig fordel at have udsigt til 
de mange grønne træer, og også mange forbipasserende havde 
glæde af de blomstrende kastanier og af de store, grønne plæner, 
navnlig da kvarteret i forvejen ikke var beriget med mange grønne 
områder. Det høje rødmalede stakit holdt de fleste »uvedkom
mende« på afstand, men hindrede dog ikke kvarterets mange børn 
i at samle kastanier eller gå på pærerov, når sæsonen var inde.

Provinsarkivar, dr. Secher begyndte sin virksomhed 1. april 
1893, efter at være rykket ind i tjenesteboligen, og samtidig til
trådte cand. mag. Georg Saxild som assistent. Som arkivbud vir
kede fra provinsarkivets åbning Christen Østergaard. Allerede i 
forårsmånederne 1893 blev de første arkivalier bragt i hus, og 8. 
juni 1893 indfandt den første gæst sig på læsesalen. Det var pastor 
emer. P. C. Garde. Læsesalen var endnu ikke officielt åbnet. Det 
skete først med det nye år. Åbningstiden var i begyndelsen fra kl. 
11-16 senere forlænget til kl. 17, og der kom det første år ialt 
869 besøgende. Fra 1. april 1894 kom bogbinderiet i gang, fore
løbig kun med en enkelt medarbejder, nemlig bogbinder Richard 
Friis. Man fandt dog hurtigt ud af, at det ville være praktisk, om 
han fik en kvindelig medhjælper til lettere arbejder. Fra 1900- 
1903 var han dog atter alene, men fra 27. okt. 1903 assisteredes 
han af sin datter frk. Gerda Friis.

Secher fratrådte som provinsarkivar i 1897 og efterfulgtes af 
Gerhard Hornemann, der virkede som provinsarkivar (fra 1907 
med titel af landsarkivar) indtil 1922. Assistent Saxild forlod pro
vinsarkivet samtidig med Secher for at overtage stillingen som pro
vinsarkivar i Viborg, og han efterfulgtes først af P. A. Heiberg og 
senere af Holger Nielsen. Ved siden af det faste personale bestå
ende af provinsarkivaren og assistenten havde man i de første år 
vekslende voluntører, også til skrivearbejdet. Fra 1907 
ansattes frk. Nanna Lange som fast registrator ved landsarkivet, og 
med denne normering blev landsarkivet stående de følgende år.

I løbet af årene 1893-1903 blev arkivhuset i det væsentlige 
fyldt. Det blev derfor nødvendigt at søge bevilling til opstilling af
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flere reoler, hvor man oprindelig ikke havde planlagt sådanne, og 
en bevilling på 1600 kr. opnåedes til dette formål i finansåret 
1903/04. Når huset så hurtigt blev fyldt, skyldtes det også, at rigs
arkivet på grund af pladsmangel havde set sig nødsaget til at be
slaglægge en del af hyldepladsen. Først i 1910 kunne disse sager 
påny hjemtages til lokalerne på Slotsholmen, og pladsen stilles til 
rådighed for landsarkivet. Det gik imidlertid meget hurtigt med at 
få denne plads taget i brug, og det varede ikke længe, førend alle 
større regelmæssige afleveringer var en umulighed.

I årene 1893-1920 skete der ingen større ændringer i landsar
kivets bygninger. Man havde i 1897 fået anskaffet en hydraulisk 
elevator, som lettede transporten af de svære arkivkasser fra lave
ste til øverste galleri. 1908 installeredes der telefon i landsarkivet. 
Motiveringen for denne nyanskaffelse var nødvendigheden af dag
ligt at komme i forbindelse med rigsarkivet.

12. januar 1915 opstod der en mindre ildløs på læsesalen, idet 
en af de gammeldags petroleumslamper væltede. Dette uheld med
førte, at der blev stillet forslag om indlæggelse af elektrisk lys i 
arkivarboligen og på læsesalen, og denne modernisering gennem
førtes i finansåret 1915/16. Året efter opnåedes en anden hårdt 
tiltrængt modernisering: man fik indlagt moderne WC.

Med årene var virksomheden vokset støt og roligt. Blandt ar
bejdsopgaverne stod naturligvis i forreste række indsamlingen af 
arkivalier, opstilling og ordning. Det var en ubehagelig overraskelse 
for arkivets personale, at mange embedsarkiver lå i en meget dår
lig forfatning, og uden at der fandtes fortegnelser over arkivaliebe- 
standen. Man mødte også mange steder hos de lokale embedsmænd 
stor ligegyldighed for de gamle arkivalier og også megen ukyndig- 
hed. Heller ikke det underordnede personale ved embederne havde 
større kendskab til de ældre sager. Man måtte derfor i mangfoldige 
tilfælde hjemtage sagerne i den tilstand, hvori de befandtes ved 
embederne, og der gik mange arbejdstimer for personalet med 
ordning og registrering.

Efterhånden som de gamle arkivalier kunne stilles til rådighed 
for den personal- og lokalhistoriske forskning, viste det sig, at der
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i vide kredse var interesse for at arbejde med arkivalier, og inter
essen synes at have været langt større, end man til at begynde med 
havde forestillet sig. Allerede det første år lå besøgstallet på 869, 
og året efter var det steget til 1644. Selv om der enkelte år kunne, 
være visse tilbageslag, var besøgskurven fortsat stigende, ogi 1917 
besøgtes landsarkivet for første gang af mere end 3000 personer. 
Belyst med gennemsnitstal for hvert femår ser de årlige besøgstal 
fra 1896-1920 således ud:

1896-1900 1752
1901-05 2338
1906-10 2112
1911-15 2318
1916-20 2811

Det stigende besøgstal lagde naturligvis en stadig større og større 
arbejdsbyrde på arkivpersonalet. Et voksende antal protokoller og 
pakker skulle daglig bringes frem og tilbage mellem magasinet og 
læsesalen, og de mange besøgende skulle på salen have både un
derretning og vejledning. Også antallet af skriftlige forespørgsler 
steg støt gennem årene. Man synes oprindelig at have forestillet sig, 
at provinsarkivet ville modtage en del forespørgsler fra embeds- 
mænd, som behøvede oplysninger fra deres afleverede arkiver. Så
danne forespørgsler indløb også, men i begrænset antal. Når om
fanget ikke blev større, hænger det utvivlsomt sammen med, at 
arkivet hurtigt blev fyldt, og at de oprindelige frister for afleverin
ger ikke kunne overholdes. Embederne kom således til at ligge inde 
med flere årgange arkivalier end først beregnet, og følgelig havde 
man ikke så ofte brug for at rette forespørgsler til arkivet. Det 
blev derfor ikke forespørgslerne fra embederne, der kom til at tynge 
personalet. Ganske vist medførte den nye navnelov af 1. april 1905 
en stærk forøgelse af korrespondancen som følge af talrige anmod
ninger om tilførsler til kirkebøgerne, men i løbet af nogle år ebbede 
denne strøm af anmodninger atter ud. Hvad der derimod gav per
sonalet et ikke ringe arbejde, var de stigende private forespørgsler,
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og den store imødekommenhed man viste de personer, der skriftligt 
henvendte sig til arkivet med anmodning om at få foretaget en eller 
anden undersøgelse. Selv om de mere tidrøvende undersøgelser 
blev henvist til privat besvarelse uden for tjenestetiden, påtog ar
kivet sig dog i vid udstrækning at foretage opslag i kirkebøger og 
andre arkivalier, og navnlig viste man stor liberalitet over for alle 
udenbys boende. Også dette arbejde medførte, at arbejdskraften 
blev trukket bort fra de vigtige ordnings- og registreringsarbejder.

Der var arbejdsopgaver nok for det ret fåtallige personale og ofte 
trængsel på den lille læsesal. Ønskerne om øget personale 
kom frem, og fra 1. april 1917 fik arkivet mulighed for at ansætte 
endnu en underarkivar og fra 1. april 1919 endnu en arkivbetjent. 
Ansættelsen af dette personale gjorde imidlertid trængslen på læse
salen endnu større, og en udvidelse af denne kunne ikke længere 
udsættes. Da besøgstallet i 1917 for første gang overskred 3.000, 
var tidspunktet for handling inde.

Man henvendte sig da til arkivets arkitekt Martin Nyrop og bad 
ham om at udarbejde det fornødne projekt. Arkitekten foreslog nu, 
at man skulle opføre en tilbygning til den eksisterende læsesals 
vestgavl i to etager. Læsesalen skulle anbringes på 1. sal, og der 
ville her kunne skaffes plads til 32 personer, fordelt på to lange 
borde. Væggene blev forsynet med reoler til håndbiblioteket og til 
samlingen af registraturer, og der kom lys ind fra 3 sider. Da vin
duerne var ret lave, var det dog ikke noget overdådigt lys. Den 
tidligere læsesal delte arkitekten i 3 afdelinger. Der blev en lille 
vestibule med håndvask og faste garderobeskabe umiddelbart ved 
tåmopgangen. Derefter fulgte en forhal, der var åben ind mod den 
nye læsesal og forsynet med reoler og skabe, og endelig indrettedes 
et særligt kontor for landsarkivaren, kaldet »Kahytten«, udstyret 
med fast skrivebord og fast sofa. Ved siden heraf indrettedes en 
ganske lille frokoststue med indlagt gas til personalet. Under den 
nye læsesal anbragtes en tjenestebolig til landsarkivets kustode og 
varmemester, og ved siden af lejligheden installeredes kedelrum til 
opvarmning af kustodeboligen, den nye læsesal og de nyindrettede 
lokaler på 1. sal. Tilbygningen medførte en omlægning af det of-
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fentlige haveanlæg og af tilkørslen, og de samlede udgifter til disse 
arbejder beløb sig til 186.000 kr. Ved samme lejlighed fik lands
arkivet et hustelefonanlæg, der bl. a. satte læsesalen i forbindelse 
med bogbinderiet. Den nye læsesal blev taget i brug 1. juli 1920.

Med udvidelsen i 1920 havde landsarkivet fået det udseende og 
det omfang, som det bevarede indtil den store ombygning i 1963- 
66. Et vigtigt problem var blevet løst, idet der var skaffet bedre 
plads både til de besøgende på læsesalen og til personalet. Uløst 
var derimod det store spørgsmål med at skaffe plads til arkivali
erne. Ved ompakning og kassationer indvandtes fra tid til anden 
nogen hyldeplads, men mulighederne for at modtage større mæng
der af arkivalier var udelukket, og ophobningen af arkivalier ved 
embederne fortsatte. Alle gældende afleveringsregler måtte suspen
deres, og man indskrænkede sig til at modtage arkivalier fra så
danne embeder, hvor fortsat nægtelse af modtagelse indebar risiko 
for, at værdifuldt arkivgods ville gå til grunde. Landsarkivet stod 
ikke ene med sine pladsbekymringer. Også rigsarkivet var i disse 
år hårdt trængt, og løsningen blev derfor i første omgang, at man 
måtte se sig om efter et midlertidigt arkivmagasin. Et sådant fandt 
man i en fløj af Søkvæsthuset ud mod Bådsmandsstræde. Efter at 
de pågældende lokaliteter var blevet forsynet med ret primitive træ
reoler, foretoges en udflytning af arkivalier, og også landsarkivet 
fik mulighed for at anbringe sådanne arkivaliegrupper, som der 
kun meget sjældent ville være brug for i den daglige tjeneste. Ud
flytningen var tilendebragt i september 1936, og den indvundne 
plads kunne tages i brug til nye afleveringer. Det varede naturlig
vis ikke længe, førend denne plads var beslaglagt, og påny gik af
leveringerne i stå.

Da krigen brød ud i sommeren 1939 udarbejdedes i hast visse 
forslag til en nødtørftig brandsikring af arkivhuset, men intet af 
disse forslag blev gennemført. Påny lukkede man magasinhusets 
jernskodder hver aften, og der indrettedes i de to gavlrum i maga
sinbygningens stueetage to »bombesikrede« rum, bestemt til opbe
varing af særlig værdifulde arkivalier. Lofterne i disse rum blev 
afstivet med bjælker og desuden overdækket med sandsække. De
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ældre kirkebøger blev meget tidligt bragt ned i disse rum, og de 
stod her, indtil de i foråret 1944 blev bragt ind til fotografering i 
rigsarkivet og derefter ført ud til rigsarkivets krigsdepot i Esrum 
kloster. Det havde også været tanken at føre skøde- og pantepro- 
tokollerne ned i disse rum, men under hele krigen og besættelsen 
blev de af ekspeditionsmæssige grunde stående på deres sædvan- 
Uge plads, og en nedflytning var kun påtænkt i tilfælde af akut 
fare. I landsarkivets have indrettedes nogle dækningsgrave, der se
nere erstattedes af to offentlige beskyttelsesrum. Et 3. kom til efter 
krigen. Arkivet kom frelst gennem besættelsesårene, og hverken 
bygninger eller samUnger led overlast. Da Danmarks befrielse var 
en kendsgerning, kunne de forskellige sikringsforanstaltninger af
vikles, og de evakuerede arkivaher bringes tilbage til deres sæd- 
vanhge plads. Kun ved een lejlighed kom landsarkivet i skudlinien. 
Da den danske brigade 6. maj 1945 marcherede forbi landsarki
vet, kom det til ildkamp med snigskytter, der havde skjult sig i de 
tilstødende beboelsesejendomme. 3 af brigadens medlemmer faldt, 
og geværkugleme hvislede mellem havens træer og de i haven an
bragte beskyttelsesgrave. Enkelte projektiler slog også ind i læse
salsetagen og landsarkivarbohgen. Til minde om de faldne rejstes 
senere på hjørnet af Jagtvejen og Hiort Lorenzensgade en minde
sten.

Da man i besættelsestiden nærede frygt for, at der med indtræ
dende fredstilstand og overgang fra krigs- til fredsøkonomi ville op
stå en betydelig arbejdsløshed, gik man i gang med at forberede 
visse byggeprojekter, som kunne holdes klare som beredskabsar
bejder. Også arkiverne benyttede sig af denne mulighed for gen
nemførelsen af hårdt tiltrængte udvidelser. Man anmodede kgl. 
bygningsinspektør Kaj Gottlob om at udarbejde skitseforslag til et 
et nyt landsarkiv. Efter Martin Nyrops plan skulle en udvidelse sø
ges gennemført på den måde, at man opførte et nyt arkivhus pa
rallelt med det gamle og langs med Hiort Lorenzensgade, og at 
man forbandt det nye hus med det gamle anlæg ved en overdæk
ket forbindelsesgang. Professor Gottlob udarbejdede imidlertid og
så andre forslag, og et projekt om en ny kombineret læsesals- og
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magasinfløj ud mod Jagtvejen på 5 etager og i forbindelse med det 
gamle anlæg anbefaledes af landsarkivar Hans Knudsen og hans 
efterfølger Harald Hatt. Man regnede med, at der i denne bygning 
ville kunne skaffes plads til ca. 12.000 hyldemeter arkivalier.

Ingen af professor Gottlobs projekter kom længere end til teg
nebrættet. Den forventede arbejdsløshed efter krigen udeblev, og i 
virkeligheden herskede der stor mangel på arbejdskraft. Endvidere 
gjorde en højst generende materialemangel sig gældende i mange 
år. Alle forhåbninger om nye arkivmagasiner måtte derfor forelø
big skrinlægges.

Der var ikke andet at gøre end foreløbig se tiden an. Nu som 
før måtte man sige nej til alle ønsker om aflevering, hvor beretti
gede de end var. Man havde simpelthen ikke plads. Man forsøgte 
naturligvis stadig ved kassationer og ompakninger at indvende no
gen hyldeplads, men det forslog så uendelig lidt. Blev man meget 
hårdt trængt, kunne det hænde, at man sagde ja til en aflevering, 
selv om man i realiteten ikke havde plads, og man begyndte at 
stable arkivalier op i vindueskarme og på gulvet. Det gik herved 
ofte ud over enhver rationel arkivopstilling, og overskueligheden 
over samlingerne begyndte at gå tabt. Man fik bevilling til opsæt
ning af reoler under vinduesnicheme i magasinets stueetage, men 
der kunne ad denne vej kun indvindes ca. 100 m. 1. oktober 1954 
blev man tvunget til at leje nogle lokaler i Vartov for at kunne tage 
imod afleveringspligtige arkivalier fra Københavns overpræsidium. 
Embedet flyttede til nye lokaler og kunne ikke have de gamle ar
kivalier med. Det var meget upraktisk for landsarkivet at få opret
tet et nyt lille arkivdepot ude i byen, hvorfra der ret ofte skulle 
hentes arkivalier til brug for overpræsidenten, men der fandtes in
gen anden løsning på problemet. En virkelig forbedring 
indtraf imidlertid i 1961. Fra 1. januar 1961 lejede rigsarkivet i 
Sydhavnen en ældre lagerbygning, der efter en af den kgl. byg
ningsinspektør foretagen beregning ville kunne rumme ca. 13.000 
hyldemeter. Efter aftale med rigsarkivet fik landsarkivet overladt 
halvdelen af denne plads. Lejemålet tog sin begyndelse 1. januar 
1961 og skulle vare i 5 år. En del af etagerne i bygningen var for-
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synet med reoler og kunne straks tages i brug. Til de tomme eta
ger anskaffede man indstillelige stålreoler, der senere kunne indgå 
i et Compaktusanlæg, og disse blev monteret og opstillet i løbet af 
1962. Landsarkivet var herefter i stand til dels at flytte en række 
sager fra Jagtvejen til Sydhavnen dels at åbne for direkte afleve
ringer fra en række hårdt betrængte embeder til reservemagasinet i 
Sydhavnen eller til landsarkivet. Efter års stilstand kom afleverin
gerne påny i gang, og i årene efter 1961 hjemtoges betydelige 
mængder af arkivalier. En foreløbig løsning på det akute plads
problem var hermed tilvejebragt, og der var skabt et pusterum, som 
kunne udnyttes til forberedelse og gennemførelse af en mere lang
sigtet løsning.

Selv om det ikke var lykkedes i den lange årrække fra 1920-63 
at få gennemført en udvidelse af landsarkivet, havde udviklingen i 
bygningsmæssig henseende dog ikke stået helt stille. Visse moderni
seringer blev gennemført fra tid til anden.

I forbindelse med landsarkivarskiftet i 1934 indlagdes der såle
des centralvarme i landsarkivarboligen, og denne fik for fremtiden 
varme fra læsesalens kedelanlæg. Også arkivmagasinet fik nu ind
lagt varme og elektrisk lys. Da man i sin tid havde opført bygnin
gen, havde ingen drømt om, at der burde være varme og lys i et 
arkivhus, men i årenes løb føltes savnet af disse goder meget stærkt 
af det personale, som ofte i timevis måtte arbejde i magasinet, og 
de meget lange og kolde vintre i 1940ernes begyndelse var en hård 
prøvelse for personalet. Først i 1949 lykkedes det at opnå de for
nødne bevillinger til indlæggelse af varme og elektrisk lys. Maga
sinets opvarmning foregik gennem ribberør, der var ophængt under 
det nederste ristegulv. 2. dec. 1949 var der for første gang varme i 
røreme. I løbet af de følgende måneder installeredes elektrisk lys, 
og man kunne lægge de elektriske lommelygter bort. Begge refor
mer var ikke blot en stor behagelighed, men betød også en bety
delig lettelse i det daglige arbejde. For at gennemføre magasinets 
opvarmning måtte det eksisterende kedelrum udvides, og nye ked
ler anskaffes. I forbindelse med ombygningen af kedelrum
met fandt en udvidelse af bogbinderiet sted, således at virksomhe-
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den kunne udvides. 1954/55 gennemførtes derefter en hårdt til
trængt modernisering af toiletforholdene. Også en vis modernise
ring af læsesalen blev gennemført. I sommeren 1960 var læsesalen 
lukket et par måneder, for at man kunne få udskiftet gulvbelæg
ningen og få installeret moderne læselamper ved samtlige arbejds
pladser.

Udvidelsen af læsesalen i 1920, der havde haft en fordobling af 
arbejdspladsernes antal til følge, viste sig meget snart ikke at være 
tilstrækkelig. Stadig flere og flere fandt vejen til landsarkivet, og 
man oplevede et helt utroligt opsving i interessen for personal- og 
lokalhistorie. Også nazismens magtovertagelse i 1933 satte 
sine spor i landsarkivets arbejde. Fra nær og fjern modtog man 
anmodninger om at få foretaget personalhistoriske undersøgelser til 
brug for dokumentation af arisk herkomst, og adskillige erhvervs
genealoger blev daglige gæster på læsesalen. Besøgstallet kulmine
rede under den tyske besættelse og faldt derefter kraftigt i årene 
efter krigen, men dog ikke under 1920ernes niveau. Siden ca. 1950 
har besøgstallet påny været stigende. Til belysning af besøgstallet i 
årene efter 1920 hidsættes gennemsnitstal for det årlige besøg i de 
forskellige femår:

1921-25 3777
1926-30 4551
1931-35 5697
1936-40 6732
1941-45 8005
1946-50 5925
1951-55 4912
1956-60 4950
1961-65 5530

Den stærke tilstrømning til læsesalen i forbindelse med en vok
sende strøm af skriftlige forespørgsler lagde i høj grad beslag på 
personalets arbejdskraft, og det kunne ikke undgås, at de daglige 
ekspeditionsopgaver måtte få en fortrinsstilling. Dette havde natur
ligvis den beklagelige følge, at det gik ud over registrerings- og 
ordningsarbejderne og de dermed hørende kassationsopgaver, og
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mere omfattende registreringsarbejder strakte sig nu over år. Om
fattende arkivfonds fik også lov til at henligge urørt i lange tider, 
og skulle der en enkelt gang ekspederes i de uordnede og uregi
strerede arkiver, tog ekspeditionerne en urimelig tid.

Med udgangen af 1922 blev landsarkivar G. M. Homemann af
skediget på grund af alder efter mere end 25 års tjeneste som lands
arkivar. Han efterfulgtes af arkivar i rigsarkivet Holger Hansen, 
der virkede som landsarkivar 1923-34. Ved hans afsked, ligeledes 
på grund af alder, afløstes han af landsarkivaren i Odense, Hans 
Knudsen, der døde i stillingen 5. maj 1946. Påny besattes chef
stillingen ved det sjællandske landsarkiv med en landsarkivar fra 
Odense, nemlig Harald Hatt, der dog fra 1917-34 havde gjort 
tjeneste ved det sjællandske landsarkiv. Landsarkivar Hatt afske
digedes på grund af alder med udgangen af februar 1961, og som 
hans efterfølger udnævntes dr. phil. Gunnar Olsen, der havde været 
knyttet til landsarkivet som arkivar siden 1947. Dr. Gunnar Olsen 
døde 26. januar 1962, og efterfulgtes som landsarkivar fra 1. maj 
1962 af overarkivar, dr. Harald Jørgensen.

Om personaleudvidelser var der i mange år ikke tale. Der blev fra 
den øverste arkivledelses side ført en meget tilbageholdende perso
nalepolitik. Fra gammel tid havde landsarkivet 2 arkivarstillinger, 
og desuden var som regel en af rigsarkivets yngre arkivarer ud
stationeret i landsarkivet som led i sin uddannelse. En sådan ud
stationering varede 2-3 år. I realiteten rådede man således over et 
videnskabeligt personale på 4, inclusive landsarkivaren, men den 
ene forlod ustandselig tjenesten, når han vel var kommet ind i sa
gernes gang. Først fra 1. jan. 1960 udvidedes antallet af arkivarer 
med een, således at man nåede op på 4 arkivarer. Da een af de 
faste arkivarer fra 1. nov. 1958 forflyttedes til rigsarkivet, måtte 
landsarkivet i de følgende år beskæftige to udstationerede unge ar
kivarer fra rigsarkivet, og det siger sig selv, at dette nødvendigvis 
måtte medføre visse vanskeligheder i den daglige tjeneste. Med 
hensyn til betjente havde man fra 1919 en kustode og en arkivbe
tjent. Fra 1. april 1945 fik man mulighed for at ansætte endnu en 
arkivbetjent, og fra 1. april 1963 normeredes endnu en arkivbe-
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tjentstilling. Efter at man på finansloven for finansåret 1965/66 
havde fået normeret endnu en betjentstilling, var denne gruppe af 
tjenestemænd vokset til 5, inclusive kustoden. Hvis man ikke under 
besættelsen og i de nærmeste år efter krigen havde haft mulighed 
for at beskæftige et betydeligt antal henviste kontorister, ville lands
arkivet have været ude af stand til at overkomme den daglige ek
spedition til læsesalen. Situationen er på dette område nu blevet 
saneret, idet den daglige læsesalsbetjening udelukkende udføres af 
arkivets egne faste folk.

I ældre tid var det reglen, at landsarkivaren selv besørgede de 
egentlige kontorforretninger, ligesom han førte regnskaberne. På 
grund af den øgede virksomhed blev det nødvendigt mere og mere 
at overlade disse forretninger til kontoruddannet personale, men 
først på finansloven for finansåret 1954/55 opnåedes der bevilling 
til ansættelse af en fast kontorist. I årene 1962-65 blev der givet 
bevilling til ansættelse af yderligere 3 kontormedhjælpere, således 
at man ved udgangen af 1965 har 4 faste kontorstillinger. Det faste 
kontorpersonale har overtaget en væsentlig del af de egentlige kon
torarbejder, inclusive regnskabet, og det varetager endvidere arbej
det med tilførsler og rettelser i kirkebøger og ægteskabsbøger samt 
indplacering af de aflyste skøder og servitutdokumenter, opgaver 
som beslaglægger en ikke ringe tid. Også landsarkivets registrator 
har visse rent kontormæssige opgaver, såsom journalføring. Dog 
har denne tjenestemand lidt efter lidt overtaget en væsentlig del af 
besvarelsen af de mange historiske forespørgsler, som indlø
ber til landsarkivet, ligesom han udfærdiget rekvirerede attester og 
afskrifter.

Bogbinderiet, som indtil 1. april 1963 var fælles for det samlede 
arkivvæsen, har ligeledes i de senere år gennemgået en vis udvik
ling. Det havde altid været bogbinderiets opgave dels at indbinde 
bøger til arkivernes håndbiblioteker dels at restaurere beskadigede 
arkivalier. Ved oprettelsen af rigsarkivets konserveringsafdeling fra 
1. okt. 1955 overflyttedes bogbinder Gärtig og frk. Friis til tjeneste 
i rigsarkivet, og vanskelige restaureringsopgaver udførtes fra nu af 
udelukkende i konserveringsafdelingen, medens bogbinderiet kon-
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centrerede sig om indbinding af bøger og arkivprotokoller. Siden 
1942 er personalet i bogbinderiet blevet forøget med nye medar
bejdere, og bogbinderiet beskæftiger siden 1963 foruden bogbinde
ren to mandlige svende og en kvindelig medarbejder.

Indtil 1961 var alt personale ved landsarkivet med undtagelse 
af landsarkivaren henvist til at arbejde på læsesalen, hvilket i man
ge henseender var uheldigt og desuden medførte, at det ofte kneb 
med plads til de besøgende. Da dr. Gunnar Olsen ved sin udnæv
nelse til landsarkivar i 1961 frabad sig at få overladt den ledige 
tjenestebolig, besluttedes det at inddrage boligen til kontorer. 
Landsarkivaren, de fire arkivarer samt en del af kontorpersonalet 
fik lokaler anvist i boligen, og der indrettedes en frokoststue for 
personalet og for de besøgende i boligens tidligere spisestue. Et 
enkelt værelse blev givet bogbinderiet til lager. Selv om boligens 
værelser ikke var tænkt som kontorer og arbejdsværelser, betød om
flytningen en stor lettelse for det personale, der blev berørt heraf, 
og arbejdsvilkårene blev i væsentlig grad forbedrede. Samtidig med 
denne omflytning fik landsarkivet mulighed for at gå over til mo
derne centralbord med fast telefonvagt.

Indretningen af kontorer i tjenesteboligen og den delvise udflyt
ning til arkivmagasinet i Sydhavnen kunne imidlertid kun betragtes 
som midlertidige nødløsninger. Det store mål måtte stadig være at 
opnå bevilling til en omfattende udbygning af landsarkivet, der 
først og fremmest måtte have til formål af skaffe institutionen så 
megen ny magasinplads, at man blev i stand til at opfylde sin 
egentlige opgave, nemlig at modtage regelmæssige arkivafleverin
ger fra de afleveringspligtige embeder. Endvidere ville det være 
nødvendigt at skaffe såvel de besøgende som personalet rationelle 
og rimelige arbejdsvilkår og endvidere skabe mulighed for en ud
bygning af institutionen med de moderne hjælpemidler, som natur
ligt hører hjemme i et arkiv, nemlig restaureringsværksted, fotogra
fisk atelier samt foredrags- og udstillingssal. Det havde altid været 
dansk arkivledelses synspunkt, at landsarkivet i Viborg måtte gives 
en fortrinsstilling med hensyn til byggeri, idet forholdene her var 
om muligt endnu vanskeligere end ved det sjællandske landsarkiv.
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Kort efter nytår 1961 gik man i gang med nybyggeriet i Viborg, 
og i 1963 stod den nye bygning klar til indflytning. Allerede på 
det tidspunkt var man i fuld gang med en detailprojektering af det 
nye sjællandske landsarkiv, og i løbet af sommeren 1963 blev de 
fornødne bevillinger opnået til arbejdets påbegyndelse.

Der skal ikke på dette sted gives en redegørelse i enkeltheder 
for nybyggeriets gennemførelse, da dette vil ske i anden sammen
hæng. Kun så meget skal siges, at den offentlige licitation fandt 
sted i oktober 1963, og umiddelbart derefter gik man i gang med 
at etablere byggepladsen. I januar-februar 1964 udgravedes grun
den til det nye magasin, og derefter påbegyndtes støbning af fun
damenter og opførelsen af de underjordiske etager. Det store byg
gearbejde pågik hele 1964 og begyndelsen af 1965. I maj 1965 
afholdtes rejsegilde på det nye magasinhus, der foruden magasiner 
i 6 etager indeholder varmecentral og ventilationsanlæg, kustode
bolig, kontorer og værksteder. Monteringen af Compaktusreolerne 
fandt sted i løbet af efteråret 1965, og umiddelbart derefter gik 
man i gang med den endelige færdiggørelse af bygningen. Kusto
den flyttede ind i sin nye lejlighed i slutningen af november 1965 
og bogbinderiet i febr. 1966.

Efter at magasinbygningen var rejst, tog man for alvor fat på 
opførelsen af mellembygningen, der skal rumme kontorer, frokost
stue, læsesal og foredragssal. Under læsesalen indrettedes et stort 
offentligt beskyttelsesrum. Mellembygningen var delvis under tag 
ved nytårsskiftet 1965—66, og arbejdet forventedes afsluttet om
kring 1. aug. 1966. Fra slutningen af september 1965 påbegyndtes 
indflytningen af arkivalier i Nyt magasin, og i løbet af efteråret 
tømte landsarkivet det til rådighed stillede lokale i Søkvæsthuset 
samt arkivetageme i reservemagasinet i Scandiagade. Man begynd
te derefter at rømme den Nyropske magasinbygning, og dette ar
bejde afsluttedes i begyndelsen af 1966. Håndværkerne kunne der
efter rykke ind i den Nyropske bygning for at gennemføre den 
planlagte hovedistandsættelse og brandsikring, hvortil der var op
nået bevilling på finansloven for finansåret 1965/66. Arbejdet for
ventedes afsluttet omkring 1. juni 1966.
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Gennemførelsen af byggeriet måtte i høj grad påvirke landsar
kivets daglige tilværelse. For at skaffe plads til de nye bygninger 
blev den gamle villa, der rummede landsarkivar- og kustodebolig 
samt læsesal og bogbinderi nedrevet. Dette medførte, at der måtte 
opføres en midlertidig barakbygning ud mod Jagtvejen med konto
rer og læsesal. Indflytningen i denne bygning fandt sted i begyndel
sen af februar 1964. Da det ikke var muligt at skaffe plads til alle 
de besøgende, der normalt benytter landsarkivets samlinger i den 
midlertidige læsesal i barakken, indrettedes en speciel læsesal for 
de besøgende, der ønskede at benytte landsarkivets samling af kir
kebøger, i den Harsdorffske udstillingssal i rigsarkivet. Til driften af 
denne læsesal måtte landsarkivet permanent afgive en arkivar og 
en arkivbetjent. Den midlertidige læsesal for kirkebøger åbnedes 
allerede i december 1963. Samtidig flyttede bogbinderiet til lejede 
lokaler på Ømevej, medens kustoden fraflyttede sin gamle tjeneste
bolig i villaen i februar 1964. Til kustoden lejedes en bolig på 
Kronprinsesse Sofiesvej 13. I det væsentlige har landsarkivet kun
net opretholde normal drift under hele byggeperioden. Det har kun 
været nødvendigt at lukke læsesalen ganske få dage, men det er 
klart, at den spredning af virksomheden og af personalet, som har 
været nødvendig under den 216 år lange byggeperiode, har voldt 
adskillige vanskeligheder. Man ser derfor med stor forventning hen 
til byggeriets afslutning i løbet af sommeren 1966.

Når byggeriet står færdigt, vil landsarkivet komme til at råde 
over fuldt moderne og praktisk indrettede bygninger, der sandsyn
ligvis for en årrække vil befri landsarkivet og dets personale for 
det hidtil så generende pladsproblem. Landsarkivet vil i sin nye 
skikkelse komme til at råde over ca. 50.000 hyldemeter, fordelt 
med ca. 8.000 m i det gamle Nyropske magasinhus og godt 42.000 
m i moderne Compaktusreoler i det nye magasin. Af denne maga
sinplads vil rigsarkivet indtil videre få rådighed over ca. 8.000 m. 
Samtlige magasiner er brandsikrede og udstyret med moderne be
lysning. Adgangen til magasinetageme sker dels ad trapper dels ved 
hjælp af elevatorer, hvoraf der er installeret to i Nyt magasin og en 
i Nyrops magasinhus. Ved siden af de egentlige magasinrum findes
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specialrum til særsamlingeme. Til modtagelse af arkivalier rådes 
over et stort udpakningsrum, udstyret med fralægningsborde og 
med let adgang til magasinerne.

For publikum findes en ny moderne læsesal med plads til maksi
malt 60 personer. Endvidere rådes der over et par mindre studie
rum. For publikum er endvidere indrettet en bekvem forhal med 
siddepladser og plads til at bevæge sig. Fra inspektionsskranken 
fører rørpostledninger til de to magasinbygninger, således at rekvi
sitioner hurtigt kan effektueres. Fra forhallen har man desuden di
rekte adgang til den store foredragssal, der har ca. 100 siddeplad
ser og er udstyret med moderne lysbilled- og filmsapparater. Fore
dragssalen virker samtidig som udstillingssal. For personalet er der 
indrettet en række lyse og rummelige kontorer samt et særligt mø
delokale, hvilke dels vender ud mod Florsgade dels mod den indre 
gårdhave, der på alle fire sider omrammes af mellembygningen. 
Der findes desuden kontorer på 1. sal i sydenden af Nyt magasin 
og ordnings- og registreringsrum i de sydvendte gavlrum i den Ny- 
ropske bygnings to øverste etager. For personalet og publikum er 
endvidere i mellembygningen indrettet en frokoststue. Endelig er 
der i de øverste etager i Nyt magasins sydende indrettet fuldt mo
derne og meget rummelige værksteder for bogbinderi og restaure
ring samt fotografisk atelier med to mørkekamre. Samtlige værk
steder er udstyret med moderne materiel. De nye bygninger er teg
net af kgl. bygningsinspektør Nils Koppel, medens de tekniske in
stallationer er projekteret af ingeniørfirmaet M. Folmer Ander
sen. Haveanlæg og omgivelser er anlagt af havearkitekt Ole Nør
gård.

Med gennemførelsen af nybyggeriet er de ydre rammer skabt 
for, at det sjællandske landsarkiv kan løse de mangeartede opga
ver, som et moderne arkiv naturligt må beskæftige sig med. Når 
forhåbentlig inden ikke altfor længe de fornødne bevillinger til en 
udvidelse af personalet bliver givet, skulle landsarkivet være i stand 
til at opfylde alle berettigede krav fra såvel administrationen som 
forskningen.



PERGAMENTSSAMLINGEN

Pergamentssamlingen omfatter godt 500 stk., hvoraf ca. 200 stammer 
fra tiden før 1536. Samlingen er blevet til på den måde, at man har 
udskilt alle på pergament skrevne aktstykker af de modtagne arkiv
fonds og sammenført dem i een samling. Ved ordningen af samlingen 
er dokumenterne henlagt efter deres proveniens og inden for de en
kelte fonds kronologisk. Langt over halvdelen af dokumenterne stam
mer fra rådstuearkiveme, og det er her navnlig Køge, Helsingør og 
Kalundborg, der er de rigeste.

Seddelregistratur. Læsesalen.

Oversigt over pergamentssamlingen.
Rådstuearkiver.

Pergamenter ialt. Ældre end 1536
Helsingør, 1426-1682 ............................. 72 stk.
I Helsingør rådstuearkiv findes 4 tingsvidner 
af Helsingborg rådhusting 1615, 1623, 1633 
og 1671 og 2 fra Bierre herred (Skåne) 1651 
og 1653.
Holbæk, 1573-1653 ............................. 6 -
Kalundborg, 1410-1648 ........................ 76 -
Korsør, 1441-1661 ................................. 18 -
København (Christianshavn)................. 11 -
Køge, 1377-1665 ................................... 123 -
Maribo, 1391-1650 ............................... 11 _
Nakskov, 1642 ....................................... 1 _
Nykøbing S., 1553 ................................. 1 _
Næstved, 1548-1649 ............................. 13 -
Rønne, 1555-1608 ................................. 4 -
Skælskør, 1483-1648 ............................ 19 -
Slagelse, 1584 ......................................... 1 _
Vordingborg, 1634-36 .......................... 2 -

17 stk.

53 -
8 -

95 -
5 -

i
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Sjællands stift.
Pergamenter ialt.Ældre end 1536 

Stiftskisten:
Slangerup skole og kirke, 1622 ........... 2 stk.
Vor Frue kirke i Vordingborg, 

1453-1641 ..................................... 21 - 16 stk.
Førslev sogns fattige, 1630, 1653 .... 2 -
Gimlinge kirke, 1541 ............................ 1 -
Skælskør kirke og skole, 1578-1632 . . 3 -
Slagelse latinskole, 1594-1624 ........... 4 -
Slagelse fattige, 1592-1617.  ............... 4 -
Diverse breve, 1555-1734 .................... 10 -

Kirkearkiver:
Skt. Olai i Helsingør, 1728 ................. 1 -
Kalundborg kirke, 1495-1568............... 4 - 2 -

Sognekald:
Store og Lille Fuglede, 1443-1571 ......... 4 - 2 —

Hospitalsarkiver:
Slagelse hospital, 1629 ........................ 1 -

Lolland-Falsters stift.
Bispearkivet, 1570-1654 ...................... 12 -

Kirkearkiver:
Nysted kirke, 1643 ................................. 1 -

Sognekald:
Nykøbing F., 1555, 1570 ...................... 2 -

Godsarkiver.
Astrup, 1668 ........................................... 1 -
Borreby, 1593-1790 ............................ 1 pk.
Egholm, 1610-86 ................................... 14 stk.
Gerdrup, 1690 ......................................... 1 -
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Pergamenter ialt. Ældre end 1536
Giesegård, 1586, 1632 ................................ 2 stk.
Harrested, 1576, 1637, 1669 .................. 3 -
Højbygård, 1553, 1627 .............................. 2 -
Juellinge, 1671-1708, 1721 ................... 4 - , 1 bd.
Knabstrup, 1577-1685 .......................... 6 -
Lilliendal, 1627 .................................   1 -
Lystrup og Jomfruens Egede, 1581-1751 11 -
Merløsegård, 1676 ..................................... 1 -
Nysø, 1655-73 ........................................... 3 -
Sonnerup, 1661-95 .................................... 6 -
Søgård, 1587, 1670 .................................... 2 -
Wintersborg, 1654, 1673 ....................... 2 -

Lavsarkiver.
Københavns bødkerlav, 1678 ............. 1 -

- tømrerlav, 1623-74 .... 4 -
- hattemagerlav, 1635 .... 2 -

Roskilde smedelav, 1491-92 ............... 2 -
Nysted skomagerlav, 1634 .................. 1 -

Lærebreve.
Tømrerlavet i København, 1655-1789. 5 -
Kobbersmedelavet i København, 

1647-1747 ..................................... 4 -
Diverse 1624-1792 ............................... 6 -

Diverse pergamentsbreve.
Brede mølle, 1695 ................................. 1 -
Herlufsholm sogns fattige, 1630 ........... 1 -
Klemensker sogn, 1606 .......................... 1 -
Sadolin, Hans Jørgen, 1570 ............... 1 -
Sejerø, 1667, 1692 ................................. 2 -
Slemminge, 1631 ............................  1 -
Ørholm mølle, 1670 og 1699 ............... 2 -

i*



STIFTSØVRIGHEDS- OG
KIRKEINSPEKTIONSARKIVER M.M.

Sjællands stiftsøvrighed.
Indtil 1. dec. 1922 omfattede Sjællands stift foruden hele Sjælland 
Bornholm, Færøerne og Grønland. Sammen med stiftamtmanden be
sørgede biskoppen stiftsøvrighedsforretningerne. Under stiftsøvrigheden 
sorterede stiftsskriveren, der administrerede stiftslandsbykirkeme, og 
stiftskassereren.

Fra 1. dec. 1922 udkiltes provstierne i GI. Roskilde amt, Holbæk, 
Sorø og Præstø amter og henlagdes under det nyoprettede Roskilde 
stift, og stiftamtmanden i København varetog herefter i samarbejde 
med biskoppen i Roskilde stiftsøvrighedsforretningerne både i Kø
benhavns og Roskilde stifter. Fra 1. jan. 1961 foretoges en deling af 
Københavns stift og en række provstier henlagdes under det nyopret
tede Helsingør stift (se dette). Stiftamtmanden i København varetog 
herefter i samarbejde med biskoppen i Helsingør også dette stifts stifts
øvrighedsforretninger. For alle 3 stifter fungerede den samme stifts
kasserer.

Sjællands stiftsøvrigheds arkivalier er modtaget til ca. 1903. Fra 
stiftsøvrighederne for Roskilde og Helsingør stifter er endnu ikke mod
taget arkivalier.

Håndskrevet folioregistratur (registratur nr. 4). Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger over udgåede sager (kommune- 

Kopibøger) 1735-1812 (div. år), koncepter til kommuneprotokoller 
1808-20, reskripter og kollegialbreve 1807-20, stiftsøvrighedsjourna
ler 1759-1810 (div. år), kommunesager (aim. korrespondancesager, 
ordnet topografisk) 1585-1820, kommunekopibøger 1820-1900, kom
munesager (henlagt efter brevnr.) 1820-1904, stiftsøvrighedsjourna
ler 1820-1903, henlagte kommunesager 1820-50, indberetninger om 
offentlige stiftelser, legater o. lign. 1793 ff., »Landebog« for Sjæl
lands stift 1567, Sjællands stiftsbog 1567, Ny stiftsbog m. bilag 1804 ff., 
diverse breve vedr. kirker, stiftelser, skoler m.m. 1493—1840, tiende
foreninger og tiendekendelser, ordnet amtsvis 1796—1858, diverse ka
pitalregnskaber vedr. sognekald, kirker, skoler m.m. 1814—79, deci-
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sionsprotokoller 1738-67, antegnelser og projektdecisioner til kirke- 
regnskaberne 1836—72, sjællandske købstadskirkers regnskaber 
1603-1883 (div. år), de sjællandske stiftslandsbykirkers regnskaber 
1737—1883 (div. år), diverse sjællandske og mønske kirkeregnskaber 
1737-1883 (div. år), bornholmske kirkers regnskaber 1748-1889, 
færøske kirkers regnskaber 1751—1839, skoleregnskaber (latinske sko
ler) 1639-1807, regnskaber for hospitaler, stiftelser og legater 1582- 
1891 (div. år), fattigvæsensregnskaber 1733-1850 (div. år) samt Sjæl
lands stifts biblioteks regnskaber 1818-75.

Bornholms kirkekommission.
Kommissionen bestod af amtmanden og provsten (provsterne) og førte 
under stiftsøvrigheden det specielle tilsyn med de bornholmske kirkers 
økonomiske forvaltning.

Arkivet er modtaget til ca. 1916. Se håndskrevet folioregistratur nr.
4, s. 144 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokoller 1874-1916, brev
registranter 1868-1916, sager vedr. de enkelte sognekald 1851-1906 
samt diverse sager 1857-1907.

Lolland-Falsters stiftsøvrighed.
Seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. iøvrigt bispearkivet.

Arkivet indeholder tamperretsprotokoller 1684-97 m. tilhørende 
dokumenter samt bog over præstekaldenes indkomster i Lolland og 
Falster 1708.

Sjællands stiftsskriver embede.
Under embedet var henlagt de såkaldte stiftslandsbykirker i Køben
havns og Roskilde stift. Kirkerne gik i 1949 over til selveje, og stifts
skriverembedet ophørte hermed. Der er modtaget arkivalier indtil 1949.

Arkivet er ikke registreret, og man må indtil videre benytte afleve- 
ringsdesignationeme.

Der findes arkivalier fra flg. kirker: Benløse, Egebjerg, Gadstrup, 
Ganløse, Græsted, Helsinge, Himmelev, Højby, Ishøj, Lille Lyndby, 
Pedersborg, Rerslev, Roskilde Vor Frue, Stenløse, St. Jørgensbjerg, 
Tjæreby, Torslundemagle, Tveje-Merløse, Vindinge.
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Arkivet indeholder bl. a. kopibøger for udgående breve 1793 ff., 
brevjournaler 1793 ff., stiftskirkernes breve 1796 ff., kirkeregnskabs
bøger 1647 ff., journaler over stiftskirkernes indtægter og udgifter 
1803 ff., skattekvitteringsbøger 1825 ff. og tiendeprotokoller 1869 ff.

Kirkeinspektionsarkiver.
Fra de under landsarkivets område hørende kirkeinspektioner er mod
taget et omfattende materiale hovedsagelig bestående af regnskabs
bøger, men for visse købstadsmenigheders vedk. også korrespondance- 
sager og sager vedr. skole- og fattigvæsenet. På læsesalen findes en 
håndskrevet folioregistratur over dette arkivmateriale (registratur nr. 
10). Denne er dog ikke fuldstændig, og det kan undertiden være nød
vendigt at konsultere eksisterende afleveringsdesignationer. Nyere af
leveringer er i visse tilfælde registreret på sedler.

Opmærksomheden henledes på, at der også inden for andre arkivfonds 
findes kirkeregnskaber, se fx. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv, Lolland- 
Falsters stiftsøvrigheds arkiv, Sjællands stiftsskrivers arkiv og Sjælland 
og Lolland-Falsters bispearkiver. Der findes ligeledes kirkeregnskaber 
i rigsarkivet, bl. a. i universitetsarkivet, jfr. i øvrigt Kr. Erslev. Rigs
arkivet og Hjælpemidlerne til dets Benyttelse, s. 99, samt i Københavns 
stadsarkiv.

De i det flg. angivne sidehenvisninger gælder den ovenfor nævnte 
arkivregistratur nr. 10.

Arkivoversigt.

De kgl. sjællandske landsby kirker, s. 1-37.
Der er modtaget materiale fra 84 kirker. Materialet består af regn

skabsprotokoller, der har været i lensmændenes, senere stiftsskrivemes 
besiddelse. De ældste regnskabsbøger begynder i slutningen af 1500- 
tallet, medens hovedmaterialet stammer fra 1600-tallet og tiden der
efter.

De kgl. mønske landsby kirker, s. 39-40.
Der er modtaget materiale fra 6 kirker. Materialet består af regn

skabsprotokoller fra 1728-70.

Store Magleby kirkes regnskabsbog, 1771-1850, s. 41.
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Købstadkirkerne på Sjælland og Møn udenfor København, s. 42-95.
Foruden kirkeregnskabeme findes fra visse menigheder korrespon

dancesager (kirkeinspektionens eller kirkeværgens). Enkelte regnskabs
bøger går tilbage til 1500-tallet, men de fleste begynder i 1600-tallet og 
tiden derefter.

Københavns kirker og dertil knyttede institutioner, s. 96-112.
Der findes arkivalier fra flg. kirker: Holmens, Garnisons, Helligånds, 

Frederiks tyske kirke på Christianshavn, Vor Frue, St. Petri tyske kirke 
og Den franske reformerte kirke. Materialet stammer hovedsagelig fra 
1600-tallet og tiden derefter. Over afleveringerne fra Holmens kirke 
og fra St. Petri tyske kirke, hvis arkiver er ret omfattende, findes 
særlige seddelregistraturer. Læsesalen.

Bornholmske landsby kirker, s. 138-43.
Der er modtaget materiale fra 14 kirker. Materialet omfatter regn

skabsprotokoller fra 1600-tallet og frem til ca. 1890.

Bornholmske købstadkirker, s. 145-51.
Materialet omfatter både regnskabsprotokoller og korrespondance

sager fra ca. 1684 til ca. 1880.

Lolland-Falsters landsby kirker, s. 118-22.
Der er modtaget materiale fra 22 kirker. Materialet består hovedsa

gelig af regnskabsprotokoller fra 1600-tallet. Enkelte bøger begynder 
dog på 1500-tallet.

Lolland-Falster ske købstadkirker, s. 123-36.
Materialet omfatter foruden regnskabsprotokolleme en del korrespon

dancesager. Der findes enkelte protokoller fra 1500-tallet, men de 
fleste protokoller begynder på 1600-tallet, og der er modtaget ma
teriale til ca. 1894.

Færøerne og Dansk Vestindien, s. 153-55.
Der findes en enkelt færøsk regnskabsprotokol 1694-1789 og en 

regnskabsbog fra Frederikskirken på St. Thomas 1854-85.
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I forbindelse med ordnings- og registreringsarbejder er der gennem ti
derne gjort adskillige optegnelser af administrationshistorisk karakter 
vedr, de kirkelige embeder. Dette materiale er nu blevet samlet og 
suppleret efter en fornyet gennemgang af lov- og reskriptsamlingeme 
fra 1660-1963. Resultatet er blevet en administrationshistorisk over
sigt i 3 maskinskrevne bind, der findes opstillet på læsesalen, og som 
er til disposition for de forskere, der ønsker at arbejde med de kirke
lige arkiver.

Ved værkets opstilling har man lagt den kirkelige inddeling pr. 1. jan. 
1963 til grund. Provstierne må derfor søges under det stift, hvortil de 
hørte på daværende tidspunkt, og sognene er anført alfabetisk inden 
for de provstier, der eksisterede 1/1 1963. Værket er forsynet med en 
udførlig indholdsfortegnelse og alfabetiske sogneregistre ordnet stiftsvis.

Hver enkelt kirkeligt embede (stift, provsti, sogn) har sit selvstæn
dige blad, der giver oplysning om embedets oprettelsesår (det gælder 
dog kun de nyere embeder), embedets udstrækning til enhver tid og 
samtlige ændringer ved henholdsvis opdeling og sammenlægning af 
områder. Hvad sognene angår er der henvisninger fra hovedsogn til 
annekssogn og omvendt.

Stiftsarkiver.
Sjællands stift indtil 1922.
Københavns stift 1922 ff.

Indtil 1. dec. 1922 omfattede Sjællands stift foruden hele Sjælland Born
holm, Færøerne og Grønland. Fra 1. dec. 1922 udskiltes provstierne i 
GI. Roskilde amt samt Holbæk, Sorø og Præstø amter og henlagdes 
under det nyoprettede Roskilde stift. Fra 1. jan. 1961 foretoges en 
ny deling af stiftet, idet en række provstier henlagdes under det nyopret
tede Helsingør stift, (se dette). Københavns stift omfatter herefter
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foruden Bornholm, Færøerne og Grønland flg. provstier: Vor Frue, 
Holmens, Nørre, Nordøstre, Søndre, Vestre og Frederiksberg.

Arkivet er modtaget indtil ca. 1904. Der foreligger en håndskrevet fo- 
lioregistratur (registratur nr. 8). Læsesalen. Endvidere henvises til den 
nyeste afleveringsdesignation.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger over udgående sager 1728- 
1820 (indeholder breve og erklæringer fra både bispen og stiftsøvrig
heden), erklæringsprotokoller 1783-1812 (både bispens og stiftsøv
righedens), konceptbreve 1808-20, journaler 1784-1820, indkomne 
sager, ordnet topografisk efter herreder (særlig gruppe for København) 
1691-1820, sager vedr. de lærde skoler og det danske skolevæsen 1582 
-1820, provstebreve, indberetninger m.m., ordnet provstivis 1690- 
1820 og diverse dokumenter 1600-1820.

Journaler og kopibøger 1821 ff., afgjorte sager 1821 ff., indberet
ninger og svar på cirkulærer 1729-1902 samt optegnelses- og visitats- 
bøger 1725-1859.

Vitæ candidatorum 1728-1856, herredsbøger 1647-1738, diverse 
kommissionssager 1691-1849, acta synodalia 1540-1790, landemode
akter 1738-1858, præsteenkekassesager, revideret af landemodet 
1676-1825, dømmende kommissioners akter 1768-83, korrespondance- 
og regnskabssager vedr. de under biskoppens bestyrelse stående legater 
og stiftelser 1780-1885, regnskabsekstrakter for rytterdistriktemes kir
ker 1721-76, Vor Frue skoles regnskaber 1577-1628, Sjællands stifts 
gejstligheds assuranceforeninger 1739-1859, præsteenkekassens arkiv 
1816—1900, litteraria 1725—1815, sager vedr. gejstlig veltalenhed 1706— 
1818 samt diverse sager 1690-1866.

Roskilde stift.
Oprettet i henhold til lov af 30/6 1922 og trådt i funktion 1. dec. 
1922. Jfr. Sjællands stift.

Der er endnu ikke modtaget afleveringer fra stiftet.

Helsingør stift.
Oprettet i henhold til lov af 10/6 1960 og trådt i funktion 1/1 1961. 
Til stiftet er henlagt flg. provstier: Københavns nordvestre, Bispebjerg, 
Sokkelund herreds østre og vestre, Smørum herreds, Helsingør køb-
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stads, Fredensborg, Ølstykke, Lynge-Frederiksborg og Horns herreders 
samt Strø og Holbo herreders provsti.

Der er endnu ikke modtaget afleveringer fra stiftet.

Lolland-Falsters stift.
Ved kgl. res. af 21/6 1799 blev det bestemt, at Lolland-Falster i 
kirkelig henseende skulle udskilles af Fyns stift, og at der skulle op
rettes et særligt Lolland-Falsters stift. Udskillelsen skulle dog først ske 
ved embedsskifte. Dette fandt sted 1803, og fra nytår 1804 trådte 
nyordningen i kraft.

Af Fyns stifts arkiv er udskilt sager vedr. Lolland-Falster, og disse 
er opstillet som indledning til Lolland-Falsters stifts arkiv. Over samt
lige arkivalier findes en fælles håndskrevet arkivregistratur (registratur 
nr. 5.). Læsesalen. Arkivet er afleveret til ca. 1845 (1879).

Indtil 1804.
Arkivet indeholder bl. a. reskripter og kollegialbreve 1717-1803, kgl. 
bevillinger 1719-1801 (div. år), jordebøger, herredsbøger og doku
menter vedr. gejstlighedens og kirkernes indtægter 1568-1703, doku
menter og breve for hele stiftet 1579-1762, do. do. for købstæderne 
1574-1761, do. do. for herrederne 1464-1762, kopibøger 1790-1803, 
ekspeditionsjoumaler 1790-1803, stiftsbreve 1763-1803, kirkeregnska
ber for Lolland og Falster 1694-1721, regnskaber for købstadkir- 
keme 1702-90, skoleregnskaber 1684-1789 samt hospitals- og fattig
regnskaber 1717-90.

Efter 1804.
Arkivet indeholder bl. a. kommunekopibøger (stiftamtmandens kopi- 
bøger for stiftsøvrighedssager) 1805-50, erklærings- og resolutionspro
tokoller (såvel biskops- som stiftsøvrighedssager) 1804-44, kollegie- 
joumaler (såvel biskops- som stiftsøvrighedssager) 1804-44, forord
ninger, reskripter og kollegialbreve 1804-44, kommunejournaler (stift
amtmandens journaler for stiftsøvrighedssager) 1805-38, stiftsjouma- 
ler for biskoppen 1804-43, indkomne sager, sagligt ordnede 1804—48, 
stiftamtmandsbreve 1814—43, stiftsbreve 1804-44, indberetninger 
1804-43, tiendesager 1804-72, visitatsprotokoller 1805-77, købstad- 
kirkeregnskaber 1811-74, hospitalsregnskaber 1808-79, fattigregnska
ber 1813-58 samt landemodesager 1724-1821.
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Provstearkiver.
Københavns stift

Håndskrevet folioregistratur (registratur nr. 6). Læsesalen. Med hen
syn til de nyere sager henvises til afleveringsdesignationeme. Over en 
del af de i provstearkiveme eksisterende skifteprotokoller forefindes 
registre, der ligeledes er opstillet på læsesalen. Der redegøres nærmere 
for disse under de respektive embeder.

Sjællands stiftsprovsti og Vor Frue provsti.
Indtil 1800 var Sjællands stiftsprovst foruden at være provst for Kø
benhavns Vor Frue provsti tillige provst for Sokkelund herred med 
Amager. Ved kgl. res. af 18/4 1899 oprettedes et embede som 2. 
stiftsprovst for Sjællands stift, der indtil videre forenedes med Store- 
heddinge sognekald. Det ældre provstearkiv brændte 1807.

Arkivet indeholder bl. a. journal over afsendte embedsskrivelser 
1807-38, journaler 1845-85, kopibøger 1845-91, embedskorrespon
dance 1866-91, kirkeinspektionssager 1867-80 og regnskabssager 
1871-90.

Holmens provsti.
Fra 1804-09 lå Amagerland under Holmens provsti.

Arkivet indeholder indkomne breve 1623-1818 og 1840-41 samt 
indkomne breve vedr. Amager 1805-09 og diverse sager 1798-1840.

Bornholms provsti indtil 1909.
Fra 1/7 1909 deltes provstiet i Bornholms vestre og østre provsti.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1786-1807, auktionsproto
kol 1782-1806, brevregistranter 1868-1903, kopibog 1871-1905, di
verse sager sagligt ordnede 1822-1905, præstekaldsbog 1848-1908 
samt provstiets regnskabsbøger 1872-1907.

Bornholms vestre provsti.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 26/6 1909 fra 1/7 1909 at regne.

Arkivet indeholder bl. a. journal 1904-17 m. tilhørende sager 
1909-16, brevregistrant 1907-31 og sager vedr. bispevisitatser 
1911-24.
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Bornholms østre provsti.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 26/6 1909 fra 1/7 1909 at regne.

Arkivet indeholder bl. a. journal 1909-24 m. tilhørende sager 
1909-13.

Helsingør stift.
Håndskrevet folioregistratur (registratur nr. 6). Læsesalen. Med hen
syn til de nyere sager henvises desuden til afleveringsdesignationeme. 
Over en del af de i provstearkiverne eksisterende skifteprotokoller 
forefindes registre, der ligeledes er opstillet på læsesalen.

Sokkelund herreds provsti indtil 1808.
Indtil 1800 var Sjællands stiftsprovst samtidig herredsprovst for 

Sokkelund herred, men fra 1800-1808 havde herredet sin egen provst. 
1808 frasagde herredsprovsten sig sit embede, og Sokkelund og Smø
rum herreders provstier forenedes i Københavns amtsprovsti (se dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1780-1806, auktionsproto
kol 1768-1806, embedsbog 1768-92, indkomne breve 1762-1807 og 
acta synodalia 1800-07.

Smørum herreds provsti indtil 1808.
1808 forenedes Smørum og Sokkelund herreders provstier i Køben
havns amtsprovsti (se dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1685-1736, skifteprotokol
ler 1676-1808, auktionsprotokoller 1697-1808, indkomne breve 
1782-1807, acta synodalia 1775-1807 samt embedsbog og synspro
tokol 1799-1839.

Københavns amtsprovsti 1808-24.
Sokkelund og Smørum herreders provsti 1824-1913.

I henhold til kgl. res. af 17/7 1822 afløstes amtsprovsterne af di
striktsprovster, og der udnævntes en ny distriktsprovst for Sokkelund 
og Smørum herreder. 1913 deltes provstiet i Sokkelund og Smørum 
herreders provstier.

Arkivet indeholder bl. a. præstekaldsbog 1844-79, kopibøger 
1833-82, journaler 1833-36 og 1864-83, indkomne sager 1825-82,
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præstekonventets forhandlingsprotokoller 1842-82, synsprotokoller 
1840-79, skoledirektionssager 1884-1913 og diverse fattigregnskaber 
1834-39.

Sokkelund herreds provsti 1913-52.
Fra 1/7 1913 deltes Sokkelund og Smørum herreders provsti i 2 selv
stændige provstier. I henhold til kgl. res. af 5/4 1952 deltes Sokkelund 
herreds provsti i Sokkelund herreds østre og vestre provsti.

Arkivet indeholder journal for Sokkelund herreds skoledirektion 
1927-35, journaliserede skoledirektionssager 1913-35 og diverse sko
ledirektionssager 1918-33.

Smørum herreds provsti 1913 ff.
Fra 1/7 1913 deltes Sokkelund og Smørum herreders provsti i 2 
selvstændige provstier.

Arkivet indeholder bl. a. protokol over skolevisitatser 1913-33, do. 
vedr. skolelærerembeders besættelse 1913-23, journaler for skoledirek
tionssager m. tilhørende sager 1913-35 samt tegninger og beskrivelser 
af skolebygninger 1914-30.

Lynge-Kronborg herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti 
(se dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1661-1812, auktionspro
tokoller 1691-1808, provstebog 1680-1775, acta synodalia 1738-51, 
korrespondancesager 1723-1808 samt regnskabs- og skiftesager 
1789-1808.

Lynge-Frederiksborg herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti 
(se dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1791-1817, auktionsproto
kol 1798-1813 og indkomne breve 1736-41.

Ølstykke herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti 
(se dette).
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Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1684-1788, skifteprotokol
ler 1679-1811, auktionsprotokoller 1685-1808, korrespondanceproto- 
koller 1785-1808 og indkomne sager 1787-1808.

Horns herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti 
(se dette).

Arkivet indeholder justitsprotokol 1709-92, skifteprotokoller 1735- 
1808, auktionsprotokol 1791-1808 og fattigkasseprotokol 1766-1801.

Holbo herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti 
(se dette).

Arkivet indeholder justitsprotokol 1754-1803, auktions- og skifte
protokol 1750-1819, skifteprotokol 1800-20, herredsbog 1647-1708 
og fattigprotokol 1734-69.

Strø herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Frederiksborg amtsprovsti 
(se dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1761-1810, auktionsproto
kol 1796-1811 og skoleplaner 1808.

Frederiksborg amtsprovsti 1808-24.
1808 oprettedes Frederiksborg amtsprovsti af de tidligere selvstændige 
herredsprovstier: Lynge-Kronborg, Lynge-Frederiksborg, Ølstykke, 
Horns, Holbo og Strø. I henhold til kgl. res. af 21/8 1824 deltes 
provstiet i 3 nye distriktsprovstier, nemlig Lynge-Kronborg herreds 
provsti, Horns, Ølstykke og Lynge-Frederiksborg herreders provsti og 
Holbo og Strø herreders provsti.

Arkivet indeholder bl. a. korrespondancesager 1811-24, Horns her
reds indkomne sager 1811-24, expensesager 1811-21 og diverse skole
sager 1812-24.

Lynge-Kronborg herreds provsti 1824-1960.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 21/8 1824. I henhold til kgl. res. 
af 24/12 1960 deltes provstiet fra 1/1 1961 i Helsingør købstads 
provsti og Fredensborg provsti.
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Arkivet indeholder bl. a. journal 1824-29, protokol for modtagne 
og afsendte breve 1840-44, konceptbog 1857-63, korrespondancesa
ger 1824-63, skoleregnskaber 1824-41 og fattigregnskaber 1833-39.

Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns herreders provsti 1824 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 21/8 1824.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1851-61, journaler 1831-58, kor
respondancesager 1839-63 (div. år), synsprotokoller 1831-62, skole
sager, ordnet topografisk 1825-67 samt varia 1831-62.

Strø og Holbo herreders provsti 1824 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 21/8 1824.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1858-80, journaler 1861-1903, 
indkomne breve 1864-1910, præstekaldsbog 1859-1904, synsprotokol
ler 1864-99 og regnskabsbøger for skolelærerhjælpekassen 1824-56.

Roskilde stift.
Håndskrevet folioregistratur (registratur nr. 6). Læsesalen. Med hen
syn til de nyere sager henvises desuden til afleveringsdesignationerne. 
Over en del af de i provstearkiveme eksisterende skifteprotokoller fo
refindes registre, der ligeledes er opstillet på læsesalen.

Sømme herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik i det da nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1689-1791, overformyn
deriprotokol 1752-91, auktionsprotokol 1687-1744 og diverse doku
menter 1683-1815.

Voldborg herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1724-85, originale skifte
breve 1799-1804, auktionsprotokol 1750-1816, korrespondancesager 
1771-1822 og sager vedr. skolevæsenet 1740-1817.
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Tune herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1673-1761 og skifteproto
koller 1680-1809.

Ramsø herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Roskilde amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1712-1805, skifteprotokol
ler 1737-1812, auktionsprotokol 1785-1806, indkomne breve fra bis
perne P. Hersleb og L. Harboe 1753—78 (div. år) og fattigregnskabs
protokol 1736-1801.

Roskilde amtsprovsti 1808-23.
1808 oprettedes Roskilde amtsprovsti af de tidligere selvstændige her
redsprovstier: Sømme, Voldborg, Tune og Ramsø. I henhold til kgl. 
res. af 25/2 1823 deltes provstiet i 2 nye distriktsprovstier, nemlig 
Sømme og Voldborg herreders provsti og Tune og Ramsø herreders 
provsti.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1807-23, indkomne sager 1808- 
25 (div. år), synsprotokoller 1812-22 og regnskabsbog for skolelærer
hjælpekassen 1815-22.

Sømme- og Voldborg herreders provsti 1823 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 25/2 1823. I henhold til kgl. res 
af 19/11 1936 udskiltes nogle sogne af provstiet og henlagdes til det 
nyoprettede Roskilde købstads provsti.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1842-63, indkomne sager 1835- 
90, kopibøger og journaler for skolesager 1867-1935, skolesager 1825- 
1935, synsprotokoller 1823-84 og landemodesager 1836-76.

Tune og Ramsø herreders provsti 1823 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 25/2 1823.

Arkivet indeholder bl. a. præstekaldsbog 1844-69, kopibøger 1845- 
87, journaler 1845-85, dagbøger over ind- og udgåede skoledirek-
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tionssager 1922—35, indkomne sager 1826—1903, skoledirektionssager 
1904—35, synsprotokoller 1823—95 og regnskabsbog for skolelærer
hjælpekassen 1823-45.

Arts herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1635-1805, skifteprotokol
ler 1804—07, auktionsprotokol 1763—1806, korrespondancesager 1641— 
1808, acta synodalia 1702—1807 og diverse sager (bl. a. kirkeregn- 
skaber) 1639-1787.

Løve herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1675-1803, skifteprotokol
ler 1736—1808, auktionsprotokoller 1685—1806, herredsbog 1647— 
1785, korrespondancesager 1784-1808 og acta synodalia 1727-30.

Tuse herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1689-1788, skifteprotokol
ler 1735-1808, auktionsprotokol 1696-1806, herredsbog 1647-1789 
og korrespondancesager 1739-1808.

Merløse herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. formynderprotokol (kopier af arveafkald 
m. m.) 1753-1808, korrespondancesager 1738-1808 og synsprotokol 
1803-08.

Skippinge herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1707-52, skifteprotokol 
1772-1808 og herredsbog 1647-1783.
2
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Ods herreds provsti indtil 1808,
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Holbæk amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifte- og justitsprotokoller 1733-1807, skif
tedokumenter 1738-1807, auktionsprotokoller 1750-1807, herredsbog 
1615-1808, acta synodalia 1685-1739 og indkomne sager 1754-1808.

Holbæk amts provsti 1808-24.
1808 oprettedes Holbæk amtsprovsti af de tidligere selvstændige her
redsprovstier: Arts, Løve, Tudse, Merløse, Skippinge og Ods herred. I 
henhold til kgl. res. af 25/5 1824 deltes provstiet i 3 nye distrikts
provstier, nemlig Arts og Løve herreders provsti, Tudse og Merløse 
herreders provsti og Skippinge og Ods herreders provsti.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1808-17 (div. år), koncepter 
til udgående breve 1808—24 (div. år), korrespondancesager 1808—24, 
acta synodalia 1810-24, synsprotokol 1808-23, skolevæsenskorrespon
dancesager 1806-24, skoleregnskaber 1808-23 og regnskabsbog for 
skolelærerhjælpekassen 1815-26.

Arts og Løve herreders provsti 1824 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 25/5 1824.

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokoller 1826-59, konceptbøger 
1833-62, journaler 1833-44, korrespondancesager 1824-63, synspro
tokoller 1824-61, kopibøger for skolesager 1830-45 og regnskabsbog 
for skolelærerhjælpekassen 1827-56.

Tuse og Merløse herreders provsti 1824 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 25/5 1824.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1845-94, journaler 1824-90, 
korrespondancesager 1824—1900, synsprotokoller 1824—1900, kopibø
ger for skolesager 1847-50, korrespondancesager vedr. skolevæsenet 
1825-1900, skoleregnskaber 1824-64 og regnskabsprotokoller for sko
lelærerhjælpekassen 1826-56.

Skippinge og Ods herreders provsti 1824 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 25/5 1824.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1836-67, journaler 1824—80, 
indkomne sager 1825-92, synsprotokoller 1824-75, skolekasseregnska-
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ber 1825-62, regnskabsprotokol for skolelærerhjælpekassen 1826-46 
og diverse sager 1825-54.

Ringsted herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1688-1800, skifteprotokol
ler 1719-1808, originale skiftebreve 1783-1801, auktionsprotokoller 
1737-1807, herredsbog 1647-1807, indkomne sager 1722-1808 og 
acta synodalia 1789-1807.

Alsted herreds provsti indtil 1808,
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1712-1800, skifteprotokol 
1759-1814, overformynderiprotokol 1794-1814, auktionsprotokol 
1784-1814, provst Laurenbergs visitats- og embedsbog 1689-95, ind
komne sager 1728-1807 og acta synodalia 1709-1807.

Slagelse herreds provsti indtil 1808,
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette). 
På læsesalen findes register over skifteprotokollerne 1682-1807.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1682-1807, sluttede skif
ter 1744—1806, auktionsprotokoller 1685—1806 og diverse breve 1770- 
71 og 1800.

Vester Flakkebjerg herreds provsti indtil 1808,
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette). 
Herredsprovsten vedblev dog at fungere. På læsesalen findes register 
over skifteprotokollerne 1753-1831.

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1786-1835, skifteprotokoller 
1753-1831, overformynderiprotokol 1765-1828, auktionsprotokol 
1754-1829, herredsbog 1647-1835 og diverse breve og dokumenter 
1583-1832.

Øster Flakkebjerg herreds provsti indtil 1808,
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Sorø amtsprovsti (se dette). 
På læsesalen findes register over skifteprotokollerne 1661-1808.

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokoller 1677-1815, skifteproto
koller 1661-1808, auktionsprotokoller 1706-1808, herredsbog 1647- 
1802 og fattigregnskabsprotokol 1734-1802.
2*



20 Kirkelige arkiver

Sorø amtsprovsti 1808-28 (30).
I henhold til kgl. res. af 18/12 1807 oprettedes Sorø amtsprovsti af 
de tidligere selvstændige herredsprovstier: Ringsted, Alsted, Slagelse 
samt Vester og Øster Flakkebjerg herred. I henhold til kgl. res. af 
20/12 1828 deltes provstiet i 3 nye distriktsprovstier, nemlig Ringsted 
og Alsted herreders provsti, Slagelse herreds provsti og Vester og Øs
ter Flakkebjerg herreders provsti. Delingen blev dog først gennemført 
i marts 1830.

Arkivet indeholder bl. a. provsteretsprotokoller 1827-28, kopibøger 
1808-30, indkomne sager 1808-30, acta synodalia 1808-24, synsfor
retningsprotokoller 1808-30 og diverse sager 1816-29.

Ringsted og Alsted herreders provsti 1830 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 20/12 1828. Ordningen trådte først 
i kraft marts 1830.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1830-70, journaler 1845-91, 
indkomne sager 1830-1908, synsprotokoller 1830-70, journaler for 
skoledirektionen 1914-35 og skoledirektionssager 1909-35.

Slagelse herreds provsti 1830 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 20/12 1828. Ordningen trådte først 
i kraft marts 1830. Arkivet brændte 1860.

Arkivet indeholder bl. a. journaler over ekspederede sager 1885— 
1921 og do. over indkomne sager 1861-1915, indkomne sager 1861- 
1911, gejstlige sager 1912-19, journaler for skoledirektionssager 1922- 
35 og skoledirektionssager 1912-35.

Vester og Øster Flakkebjerg herreders provsti 1830 ff. 
Oprettet i henhold til kgl. res. af 20/12 1828. Ordningen trådte først 
i kraft marts 1830.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1830-89, journaler 1831-59, 
indkomne sager 1834-71, visitatsprotokoller 1837-1915, synsprotokol
ler 1837-58, regnskabsprotokoller for skolelærerhjælpekassen 1831- 
53, journaler for skolesager 1903-35, kopibog for skoledirektionen 
1914-18, skoledirektionssager 1901-35.
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Fakse herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder skifteprotokol 1729-89 og 1807 samt auktions
protokol 1749-1820.

Bjeverskov herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette). På læsesalen findes register over skifteprotokoller 1677-1808.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1677-1808, auktionspro
tokol 1788—1814, indkomne sager 1733—1808, acta synodalia 1738— 
1807 og diverse dokumenter 1708-83.

Stevns herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokoller 1684-1761, skifteproto
koller 1685-1855, sluttede skifter 1750-1805, auktionsprotokol 1793- 
1818, indkomne sager 1721-1808, acta synodalia 1756-1807 og di
verse dokumenter 1697-1801.

Hammer herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder skifteprotokoller 1740-1809.

Tybjerg herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder skifteprotokol 1783-1813, auktionsprotokol 
1778-1815, herredsbog 1738 og journal 1755-89.

Bårse herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette).
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Arkivet indeholder bl. a. provstebog 1669-78, register over ind
komne breve 1800-08 og korrespondancesager 1792-1807 (brudstyk
ker).

Mønbo herreds provsti indtil 1808.
Provstiet indgik 1808 i det da nyoprettede Præstø amtsprovsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1681-1815, overformyn
deriprotokol 1794-1815, auktionsprotokoller 1696-1814, herredsbog 
1729 og Morten Reenbergs korrespondance og optegnelser 1697-1731.

Præstø amtsprovsti 1808—14.
I henhold til kgl. res. af 18/12 1807 oprettedes Præstø amts provsti 
af de tidligere selvstændige herredsprovstier: Fakse, Bjeverskov, Stevns, 
Hammer, Tybjerg, Bårse og Mønbo. I henhold til kgl. res. af 2/9 1814 
deltes amtsprovstiet i en nordre og en søndre del (se disse). Nyord
ningen trådte i kraft ca. 1816.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1808-16, journal 1807-13, kor
respondancesager 1808-15, acta synodalia 1808-15, synsforretninger 
1808-15, diverse skolesager 1808-15 og landemoderegnskaber 1808- 
15.

Præstø amts nordre amtsprovsti 1814-28.
I henhold til kgl. res. af 2/9 1814 oprettedes Præstø amts nordre 
amtsprovsti bestående af de tidligere herredsprovstier Fakse, Bjever
skov, Stevns og Tybjerg. Ved kgl. res. af 23/8 1828 foretoges en ny 
deling af amtets provstier, og der oprettedes 3 nye provstier, nemlig 
Fakse, Bjeverskov og Stevns herreders provsti, Hammer og Tybjerg 
herreders provsti og Bårse og Mønbo herreders provsti.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1816-17, korrespondancesager 
1816—28, synsforretninger 1816—28, skoledirektionsprotokol 1815—25, 
skolevisitatser 1816-21, diverse skolesager 1816-29, landemoderegn
skaber 1816-27 og diverse dokumenter 1817-28.

Præstø amts søndre amtsprovsti 1814-28.
I henhold til kgl. res. af 2/9 1814 oprettedes Præstø amts søndre 
amtsprovsti bestående af de tidligere herredsprovstier Hammer, Bår-
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se og Mønbo. Ved kgl. res. af 23/8 1828 foretoges en ny deling af 
amtets provstier (se under Præstø amts nordre amtsprovsti).

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1818-29 og regnskabsbog for sko
lelærerhjælpekassen 1815-29.

Fakse, Bjeverskov og Stevns herreders provsti 1829-56.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 23/8 1828. I henhold til kgl. res. 
af 22/3 1856 deltes provstiet fra 1/3 1856 i Fakse herreds provsti 
og Bjeverskov og Stevns herreders provsti (se disse).

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1829-43, journaler 1829-46 og 
1850-56, korrespondancesager 1829-55, skoleregnskaber 1830-55, 
landemoderegnskaber 1828-40, skolesager 1829-42 og diverse doku
menter 1829-56.

Fakse herreds provsti 1856-62.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 22/3 1856. I henhold til kgl. res. af 
3/3 1862 sammenlagdes provstiet med Bjeverskov og Stevns herre
ders provsti (se dette).

Arkivet indeholder korrespondancesager 1856-62 og diverse skole
sager 1856-62.

Bjeverskov og Stevns herreders provsti 1856-62.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 22/3 1856. I henhold til kgl. res. af 
3/3 1862 sammenlagdes provstiet med Fakse herreds provsti (se 
dette).

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1856-62, journal 1856-62, kor
respondancesager 1856-62 og skoleregnskaber 1856-61.

Fakse, Bjeverskov og Stevns herreders provsti 1862 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 3/3 1862.

Arkivet indeholder bl. a. indkomne sager 1862-95, beretninger om 
skolevæsenets tilstand 1862-90 og skoleregnskaber 1862-67.

Hammer og Tybjerg herreders provsti 1828 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 23/8 1828.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1859-96, journaler 1859-92, 
journalsager 1859-90 og synsprotokoller 1859-94.
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Bår se og Mønbo herreders provsti 1828 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 23/8 1828.

Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokol 1834-55, kopibøger 
1830-61, indberetningsprotokoller 1834-56, journal 1845-62, ind
komne sager 1843-63, visitatsbøger 1851-63, synsprotokoller 1834- 
62, skoleregnskaber 1844-60 og sager vedr. skolelærerhjælpekassen 
1844-55.

Lol land-Falsters stift
Håndskrevet folioregistratur (registratur nr. 5). Læsesalen. Med hen
syn til de nyere sager henvises desuden til afleveringsdesignationerne. 
Over en del af de i provstearkiveme eksisterende skifteprotokoller fo
refindes registre, der ligeledes er opstillet på læsesalen.

Ligesom i de andre stifter oprettedes 1808 Maribo amts provsti, 
men de amtsprovstelige forretninger varetoges af biskoppen, og her- 
redsprovsteme vedblev at fungere. Ved kgl. res. af 27/1 1824 fore
toges en deling af amtsprovstiet i 3 nye provstier: Lollands vestre og 
østre provsti samt Falsters provsti, men denne ordning synes først at 
være trådt i kraft 1829.

Lolland Nørreherreds provsti indtil 1829.
Arkivet indeholder bl. a. provsteprotokol 1685-1829, skifteprotokol 
1785-1808, herredsbog 1571-1667, kopibog 1822-29 og journaler 
1817-29.

Lolland Sønderherreds provsti indtil 1829.
Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1692-1827, skifteprotokol 
1803-17, auktionsprotokoller 1778-1814, ekspeditionsprotokol 1819— 
29 og synsprotokol 1803-28.

Fuglse herreds provsti indtil 1829.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1751-1815, auktionsprotokol 
1752-1816 samt dokumenter og breve 1792-1825.

Musse herreds provsti indtil 1829.
Arkivet indeholder justitsprotokol 1688-1807, skifteprotokoller 1683- 
1819, auktionsprotokoller 1683-1819, provsteprotokol 1820-29, her
redsbog 1616-1729 samt dokumenter og breve 1798-1829.
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Lollands vestre provsti 1824-1920.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 27/1 1824, men nyordningen trådte 
først i kraft 1829. Provstiet omfattede Sønder- og Nørreherred. Fra 
1/1 1921 deltes provstiet i Sønderherreds provsti og Nørreherreds 
provsti.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1829-31, journaler 1829-60, 
korrespondancesager 1845-62, synsprotokoller 1829-61 og regnskabs- 
protokoller for skolelærerhjælpekassen 1829-56.

Lollands østre provsti 1824-47.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 27/1 1824, men nyordningen trådte 
først i kraft 1829. Provstiet omfattede Fuglse og Musse herreder. I 
henhold til kgl. res. af 1/4 1848 deltes provstiet i Fuglse herreds 
provsti og Musse herreds provsti.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1829-44, journal 1834-44, ind
komne sager 1831-48, synsprotokoller 1829-47 og diverse sager 
1829-51.

Fuglse herreds provsti 1848 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 1/4 1848.

Arkivet indeholder bl. a. indkomne sager 1847-62, synsprotokoller 
1848-61, diverse skolesager 1848-65 samt diverse sager 1847-61.

Musse herreds provsti 1848 ff.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 1/4 1848.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1847-75, journaler 1847-72, 
indkomne sager 1847-74, synsprotokoller 1848-1920, forhandlingspro
tokol for konventet 1844-1944, skolevisitatser 1848-82, journal for 
skolesager 1857-78, skolevæsenssager 1848-74 og regnskabsprotokol 
for skolelærerhjælpekassen 1848-56.

Falsters Nørreherreds provsti indtil 1829.
Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1690-1821, skifteprotokoller 
1721-1823, overformynderiprotokol 1723-1823, auktionsprotokol 
1778-1823, herredsbog 1690, kopibøger 1797—1823, embedsbreve og 
cirkulærer 1816-23, diverse dokumenter og breve 1745-1822 (div. år), 
synsprotokol 1803-23 samt fattigregnskaber 1674-1783.
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Falsters Sønderherreds provsti indtil 1829.
Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1691-1821, skifteprotokoller 
1677-1813, originale skiftebreve 1794-1806, auktionsprotokol 1753- 
1812, breve og dokumenter 1766-1823 samt synsprotokoller 1806-23.

Falsters provsti 1824-1903.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 27/1 1824, men nyordningen trådte 
først i kraft 1829. I henhold til kgl. res. af 12/11 1903 deltes prov
stiet i Falster Nørreherreds provsti og Falsters Sønderherreds provsti.

Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokol 1847-54, kopibøger 1824— 
1903, journaler 1824-1903, embedsbreve og cirkulærer 1823-40, 
journalsager 1840-1903, skolesager 1881-1900, indberetninger 1823- 
78, synsprotokoller 1824-70, præstekaldsbog 1846-79, skoledirektions
protokol m. tilhørende sager 1829-40, regnskabsprotokol for skolelæ
rerhjælpekassen 1829-56 samt regnskabssager vedr. skole- og fattig
væsenet 1829-51.

Sognekaldsarkiver.
Inden for landsarkivets område findes ca. 660 kirkesogne, der enten 
har afleveret eller i de kommende år vil komme til at aflevere ar
kivalier til landsarkivet. Af pladshensyn vil det ikke være muligt at 
redegøre for modtagne arkivalier for de enkelte sogne, men en gen
nemgang af eksisterende hjælpemidler til at nyttiggøre sig indholdet 
af disse arkiver vil derimod være på sin plads.

Hvor det drejer sig om at få fastslået et sogns geografiske udstræk
ning på et vist tidspunkt eller dets eventuelle administrative tilknyt
ning til et andet sogn (hovedsogn eller annekssogn) eller til provsti 
og stift, henvises man til at benytte den af landsarkivet udarbejdede 
administrationshistoriske oversigt i 3 bind (se s. 8). Der findes alfa
betiske sogneregistre for hvert stift. Nedlagte kirker og menigheder er 
samlet stiftsvis i særlige afsnit (se indholdsfortegnelsen i hvert bind).

Da sognegrænseme i Københavns og Frederiksberg kommuner har 
været meget skiftende i løbet af de sidste 100 år, har landsarkivet 
ladet sognegrænseme indtegne på eksisterende byplaner til forskellig 
tid. Disse planer findes på læsesalen, og der er udarbejdet kort over 
sognegrænserne i følgende år: 1860, 1880, 1890, 1901, 1911 og 1942.
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Registraturer.
Samtlige modtagne sognekaldsarkiver (hoved- og annekssogn) er fra 
gammel tid registreret på sedler. Registratursedleme for sognekalds
arkiverne fra Frederiksborg amt er dog omskrevet i et foliobind (re
gistratur nr. 8). Desuden findes en ekstrakt af registraturerne over 
samtlige andre sognekaldsarkiver bortset fra København og Frederiks
borg amt ligeledes i foliobind (registratur nr. 9). Alle registraturer, 
såvel seddel- som folioregistraturer, er tilgængelige på læsesalen.

Sognekaldsarkiveme er ordnede efter et bestemt skema, hvis ho
vedgrupper er følgende:

A. Ministerialbøger, herunder til- og afgangslister samt jævnførel
sesregistre, kommunionbøger, tillysningsbøger m. v.

B. Det egentlige præstearkiv omfattende bl. a. Liber daticus, kor
respondancebøger, koncepter, indkomne skrivelser m. m.

C. Fattigkommissionssager.
D. Skolekommissionssager.
E. Degne- og skolelærerembedets arkivalier.
F. Sogneforstanderskabssager og diverse sager.
I registraturen er hovedsognets ministerialbøger anført først, således 

at hovedministerialbøgerne er mærket Aa og kontraministerialbøgerne 
Ab. Derefter følger annekssognets ministerialbøger, mærket henholds
vis Ae og Af. De enkelte grupper af ministerialbøger har desuden 
fortløbende numre, fx. Aa 1, Aa 2 o. s. v. For hver enkelt ministerial
bog gives der i registraturen detailleret oplysning om indhold og even
tuelle mangler ved bogen.

I sognekaldsarkiverne er kirkebøgerne de mest anvendte arkivali
er, og de besøgende, der kun ønsker at arbejde med kirkebøger, be
høver normalt ikke at konsultere de i det foregående omtalte hånd
skrevne registraturer. For dem er derimod den af arkivar S. Nygård 
i 1933 udsendte trykte registratur over Danmarks Kirkebøger (Vejle
dende Arkivregistraturer V, udgivet af rigsarkivet) et nyttigt hjælpe
middel. Bogen findes på Læsesalen.

Nygårds kirkebogsregistratur meddeler for hvert enkelt sogn, hvad 
kirkebøgerne indeholder om fødte (døbte), konfirmerede, trolovede, 
viede og døde (begravede), angivet ved bogstaverne F, K, T, V og D. 
Der angives kun, hvad der findes, og man må selv slutte sig til, hvad 
der mangler. Mindre lakuner er ikke markeret.

De i landsarkivet beroende kirkebøger er registreret i Nygårds bog
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s. 1-67. Først anføres folkekirkens sogne og valgmenigheder, og disse 
er opstillet i alfabetisk rækkefølge. Sognene i København og i de 
større købstæder må søges henholdsvis under København og købstæ- 
demes navne. Efter hvert landsogns navn er i parantes angivet her
redets navn, i hvilket sognet er beliggende. Efter folkekirkens sogne 
og valgmenighederne følger i særlige grupper kirkebøger afleveret af 
feltpræster m. m., skibspræster, danske menigheder i udlandet, Grøn
land, Vestindien, Ostindien, de anerkendte trossamfund og Herrens 
kirke i København.

Siden Nygårds registratur udkom 1933, har landsarkivet modtaget 
fortsatte afleveringer af kirkebøger, og rigsarkivet udsendte derfor 1957 
en duplikeret oversigt over indholdet af de i landsarkiverne pr. 1/5 
1957 opbevarede kirkebøger. For hvert sogn findes oplysning om, hvor 
langt ned i tiden, der er afleveret kirkebøger med oplysninger vedr. 
fødte (døbte), konfirmerede, viede og døde (begravede). Opstillin
gen af sogne følger rækkefølgen i Nygårds værk. I det eksemplar af 
oversigten, der er til rådighed på læsesalen, er sket tilføjelser om af
leveringer efter 1/5 1957, således at dette eksemplar på en over
skuelig måde skulle give en å jour ført oplysning om indholdet af de 
i landsarkivet beroende kirkebøger.

Andre hjælpemidler.
Foruden registraturerne råder landsarkivet over andre hjælpemidler til 
brug ved kirkebogsstudier. Disse er alle opstillet på læsesalen eller i 
umiddelbar tilknytning til denne.

Kirkebøgerne er ikke forsynet med registre, men efter bøgernes af
levering til landsarkivet er der blevet udarbejdet registre til enkelte 
kirkebøger, og efterhånden som registersedlerne bliver renskrevet, op
stilles registrene på læsesalen. Kun registrene til Helligånds sogns og 
Vor Frue Kirkes vielser er fuldstændige.

Følgende registre findes på læsesalen:

Københavnske sogne:
Register til kirkebøgerne for Citadellet 1712-1891. Udarbejdet af 

Fr. Olsen.
Register til Frederiks tyske kirkes kirkebøger 1743-1892. Udarbej

det af Fr. Olsen.
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Register til Fødselsstiftelsens dåbsprotokoller 1759-1813. Udarbej
det af Fr. Olsen.

Register over Helligånds sogns vielser 1813-91.
Register til Slotskirkens kirkebøger 1686-1892. Udarbejdet af Ste

ner Grundtvig.
Register til Slotskirkens begravelsesprotokoller 1828-92. Udarbejdet 

af Stener Grundtvig.
Register til Vartov hospitals menigheds kirkebøger 1743-1891. Ud

arbejdet af Stener Grundtvig.
Register til Vor Frue kirkes vielser 1814-91. I—II.

Sogne udenfor København:
Register til Frederiksberg sogns dåbsprotokoller 1778-1877. Udar

bejdet af Stener Grundtvig.
Register til Helsingør Skt. Olai dåbsprotokoller 1681-1874. Udar

bejdet af Stener Grundtvig.
Register over Roskilde domsogns døbte 1708-38. Udarbejdet af 

Stener Grundtvig.
Register over Sorø kirkes dåbsprotokoller 1690-1814. Udarbejdet 

af Stener Grundtvig.

Af de i rigsarkivet beroende uddrag af kirkebøger, foretaget af Leng- 
nick, har landsarkivet afskrifter af følgende københavnske sogne: Gar
nisons, Helligånds, Holmens, Skt. Nikolaj, Trinitatis og Vor Frue kirke.

Et værdifuldt hjælpemiddel er ligeledes T. V. Christonjes kirkebogs
uddrag. Uddragene er foretaget af en række københavnske sogne, visse 
sjællandske og lolland-falsterske købstadssogne samt enkelte landsogne 
inden for samme område. Uddragene er foretaget på sedler, der 
er opstillet alfabetisk i 8 kasser. Bogstav A-Bl. er trykt som tillæg til 
Personalhistoriske Samlinger, udg. af Th. Hauch-Fausbøll. 1908.1 dette 
tillæg findes desuden en fortegnelse over de 49 sogne, hvorfra uddrag 
er taget. Tillægget findes i håndbiblioteket.

Endelig findes uddrag af bornholmske kirkebøger, udarbejdet af 
Ludvig Hammer på sedler. Seddelmaterialet er opdelt i følgende grup
per: 1) Allinge 1718-1891, 2) Gudhjem 1702-1891, 3) Rø 1801-91 
og 4) Rønne 1734-61.
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Konventhuset i København.
Konventhuset eksisterede 1630-1769 og virkede som central for det 
københavnske fattigvæsen. Arkivet, der er ret ufuldstændigt, dækker 
årene ca. 1700-75. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. inspektionens kopibøger 1754-77.

Præses i direktionen for det kgl. opfostringshus.
Det kgl. opfostringshus oprettedes i henhold til fundats af 29/7 1753. 
Præses var J. H. E. Bernstorff. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1752-68. I tilknyt
ning til arkivet er opstillet et alfabetisk register over det kgl. opfostrings
hus’ drenge 1753-1874.

Den aim. plejestiftelse i København.
I henhold til frd. af 16/11 1771 indsattes en direktion for den aim. 
plejestiftelse til at aflevere alle under dens bestyrelse henlagte stiftelser 
til Københavns magistrat.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder direktionens voteringer og korrespondancesager 

1771-81.

Gentofte-Lyngby hospital.
Vedr. Gentofte-Lyngby hospital se Trap. Danmark 5. udg. II. 1959, 
s. 439 f.

Arkivet indeholder indkomne breve til inspektionen 1869-71.

Helsingørs aim. hospital.
Vedr. Helsingørs almindelige hospital se Trap. Danmark 5. udg. III. 
1953, s. 37 ff. Folioregistratur nr. 12. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, adkomstbreve, reskriptprotokol
ler m.v. 1573-1782, kopibøger og korrespondancesager for de offent
lige stiftelser i Helsingør (væsentligst hospitalet) 1711-1823, direk
tionens kopibøger 1713-1823, indkomne breve til direktionen 1702- 
1845, hospitalsforstanderens udgående korrespondance 1702-1867, do.
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indkomne sager 1700-1869, protokoller og dokumenter vedr, hospi
talslemmerne 1769-1874, jordebog 1803-21, regnskabsprotokoller 
1737-1889, regnskaber m. bilag 1544-1834 og diverse dokumenter 
1668-1857.

Hillerøds aim. hospital.
Vedr. Hillerøds almindelige hospital se Trap. Danmark. 4. udg. II. 
1920, s. 50. Hospitalet er nu nedlagt. Folioregistratur nr. 12. Læse
salen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, adkomstbreve, kgl. reskripter 
m.v. 1726-1806, hospitalsforstanderens kopibøger, journal og korre
spondancesager 1739-1862, protokoller og dokumenter vedr. hospitals- 
lemmerne 1758—1862, regnskabsbøger 1726—1894 samt regnskaber 
1748-1862.

Roskilde Duebrødre kloster.
Vedr. Roskilde Duebrødre kloster se Trap. Danmark. 5. udg. II. 1960, 
s. 1032 ff. Folioregistratur nr. 12. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, kgl. reskripter samt instrukser 
1570-1812, inspektionens kopibøger, journaler og indkomne breve 
1799-1919, forhandlingsprotokol for inspektionen 1869-89, forstande
rens udgående korrespondance 1784-1849, do. indkomne breve m.v. 
1793-1851, protokoller og dokumenter vedr. hospitalslemmerne 1751- 
1853, skifteprotokoller 1714—1850, overformynderiprotokoller 1821- 
50, skifte- og overformynderisager 1792-1850, fæsteprotokol 1694- 
1750, diverse dokumenter vedr. jordegodset 1726-1852, regnskabs
protokoller 1808-40, kassebøger 1763-1851, jordebøger 1737-1856, 
regnskabssager 1600-1856 og diverse dokumenter 1801-16.

Roskilde adelige Jomfrukloster.
Vedr. Roskilde adelige jomfrukloster se Trap. Danmark. 5. udg. II. 
1960, s. 1108. Folioregistratur nr. 12. Læsesalen.

Arkivet indeholder patronregnskaber 1763-82. Se desuden under 
godsarkiver.

Langes stiftelse i Roskilde.
Oprettet 1736 af rådmand H. R. Lange i Roskilde. Se Trap. Danmark. 
4. udg. II. 1920, s. 214.

Uregistreret.
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Slagelse Hospital og kloster.
Vedr. Slagelse hospital og kloster se Trap. Danmark. 5. udg. III. 1954, 
s. 680 ff. Folioregistratur nr. 12. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, adkomstbreve, reskripter, instruk
ser m.v. 1585-1788, inspektionens forsamlings- og deliberationsproto- 
koller 1761-1854, inspektionens kopibøger, journaler og indkomne sa
ger 1794-1871, forstanderens kopibøger, journaler og indkomne sager 
1747-1885, protokoller og dokumenter vedr, hospitalslemmeme 1788- 
1904, jordebøger 1722-1862, fæsteprotokoller 1720-1825, fæstebreve 
m.v. 1720-1886, tiendesager 1755-1854, regnskabsbøger 1717-1874, 
kassebøger 1788-1898, protokoller og dokumenter vedr. jordebogsind- 
tægter og udestående kapitaler 1784-1897, diverse regnskabssager 1652 
-1901, domsakter 1725-1828 og diverse dokumenter 1802-76.

Den Ostenfeldtske stiftelse i Næstved.
Oprettet 12/4 1802 af malermester Chr. Ostenfeldt (død 1818). Stif
telsen overførtes til Næstved 4/11 1816. Se Trap. Danmark. 5. udg. 
IV. 1955, s. 69.

Uregistreret.

Hospitalet i Nykøbing F.
Vedr. hospitalet i Nykøbing F. se Trap. Danmark. 5. udg. IV. 1955, 
s. 689 f. Folioregistratur nr. 12. Læsesalen. Endvidere findes skifte
register 1758-1820.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, adkomstbreve m.v. 1663-1863, 
inspektionens deliberationsprotokol, kopibøger, journaler og indkomne 
sager 1723-1863, hospitalsforstanderens kopibog og indkomne sager 
1810-50, protokoller og dokumenter vedr. hospitalslemmeme 1817- 
61, skifteprotokoller 1758-1850, overformynderiprotokol 1822-50, fæ
steprotokoller 1729-1877, regnskabsprotokol 1811-31, kassebøger 
1795-1861, regnskaber 1803-50, diverse regnskabssager 1732-1881 
og diverse dokumenter 1700-1868.

Rønne hospital.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsbog 1773-1808.
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Lærde offentlige skoler.
Metropolitanskolen.

Folioregistratur nr. 11, s. 5 ff. Læsesalen. Der findes desuden register 
til censurprotokolleme I-X (1797-1844).

Arkivet indeholder bl. a. deliberationsprotokoller for skolerådet 
1797-1809, kopibøger (afskrifter af indkomne skrivelser og dokumen
ter) 1797—1848, journaler 1797—1845, rektoratets og skolerådets kor
respondance 1801-36, deliberationsprotokol for lærermøderne 1810— 
43, discipelprotokol 1756-97, censurprotokoller 1797-1929, alfabetisk 
register over disciplene 1797—1835, protokoller vedr. eksamen og den 
daglige undervisning 1801-53, protokol ved afgangseksamen 1871— 
1909, diverse regnskabsprotokoller herunder regnskabsbøger over lig
penge 1711 ff. og skifteprotokol for huset i Torslundemagle 1807.

Frederiksborg lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 45 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatsbog for Hillerød latinskole, hospital 
og fattigvæsen 1630-1854, forstanderskabets korrespondanceprotokol
ler m. tilhørende sager 1630—1864, lærernes deliberationsprotokoller 
1810—84, censurprotokoller 1834—61, protokoller vedr. eksamen og 
den daglige undervisning 1834-55, regnskabsprotokoller 1810-52, 
regnskaber 1730-1819 (div. år) og samlinger til skolens historie 1630- 
1884.

Helsingør lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 59 ff. Lassesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, kongebreve m.v. 1573-1647, 
diverse kopibøger, journaler m. tilhørende sager 1626-1839, discipel- 
og censurprotokoller 1783-1839, protokoller vedr. eksamen og den 
daglige undervisning 1775-1824, regnskabsprotokoller 1674-1840 og 
regnskaber 1711-88 (div. år).
3
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Korsør lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 68. Læsesalen.

Arkivet indeholder diverse dokumenter og breve 1839-1805.

Køge lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 70 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. diverse dokumenter og breve 1572-1848, 
regnskabsbog 1728—72 og regnskaber 1639—1848.

Maribo lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 74. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsprotokoller 1680-1739.

Nakskov lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 76 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. dokumenter og breve 1624-1806, kopibog 
for forstanderskabet 1808-39, indkomne sager til samme 1807-39, 
discipelprotokol 1807-38 og regnskabsprotokoller 1718-72.

Nykøbing F. lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 81 ff. Læsesalen. Jfr. også afleveringsdesig- 
nation.

Arkivet indeholder bl. a. forstanderskabets deliberationsprotokol 
1837-69, kopibøger 1837-98, indkomne breve 1615, 1690-1899, dag
bøger (undervisningsprotokoller) 1837—99, censurprotokoller 1807 ff., 
discipelprotokol 1757-1866, regnskabsprotokoller 1628-1863, hoved
bøger 1863-99, kassebøger 1853-1900 og jordebog 1840.

Nykøbing S. lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 105. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsbog 1692-1739.

Nysted lærde skole.
Folioregistratur nr. 11 , s. 106. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsprotokol 1703—38.
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Næstved lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 107 ff. Læsesalen. Skolen fortsatte 1739 
som dansk skole.

Arkivet indeholder diverse dokumenter og breve 1643-1806 (div. 
år) og regnskaber 1636-77.

Ringsted lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 111. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1691-1782.

Roskilde katedralskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 112 ff. Læsesalen. Jfr. også afleverings- 
designationeme. Arkivet afleveret til ca. 1930.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser, adkomstbreve, kgl. reskripter 
m.v. 1670-1847, forstanderskabets forhandlingsprotokol 1866-69, ko
pibøger, journaler m. tilhørende sager til forstanderskabet 1736 ff., rek
toratets kopibøger, journaler m. tilhørende sager 1736 ff., delibera- 
tionsprotokol for rektor og lærere 1810—35, discipelprotokoller 1756 
ff., censurprotokoller 1835 ff., eksamensprotokoller 1812 ff., regnskabs
protokoller 1716 ff., hovedbøger 1835 ff., regnskaber 1807 ff. og di
verse sager 1637-1852.

Rødby lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 145. Læsesalen. Skolen fortsatte som dansk 
skole efter 1739.

Arkivet indeholder regnskabsprotokoller 1630-1858.

Rønne lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 147 ff. Læsesalen. Jfr. desuden afleverings- 
designationer.

Arkivet indeholder bl. a. forstanderskabets og rektoratets ekspedi- 
tionsjoumaler m. tilhørende sager 1818-1900, protokoller og doku
menter vedr. elever, herunder lærermøder 1810-1916, protokoller vedr. 
eksamen og daglig undervisning 1818-1916, regnskabsbøger 1715- 
1887, regnskaber 1832-67 samt diverse sager og protokoller 1820-30.
3»



36 Skolearkiver

Sakskøbing lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 169. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsprotokoller 1695-1739.

Slagelse lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 171 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fundatser og adkomstbreve 1525-1812, 
kopibog 1799-1801, forstanderskabets ekspeditionsprotokoller, journa
ler og tilhørende sager 1804-52, rektoratets kopibog og indkomne sager 
1733-1852, protokoller vedr. eleverne 1740-1852, protokoller vedr. 
eksamen og den daglige undervisning 1811-52, regnskabsprotokoller 
1748-1834 og diverse sager 1749-1850.

Sorø akademi og skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 185 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. testimonier for elever fra Sorø skole 1713- 
37, overhofmesterembedets kopibog 1796-1803, lektionsprotokol for 
det ridderlige akademi 1760-78, eksaminationsprotokoller 1754-92, di
rektørens korrespondanceprotokoller og korrespondancesager 1822—49, 
lærerforsamlingsprotokol 1826—49, protokoller vedr. akademisterne 
1826-63, rektoratets korrespondanceprotokoller og korrespondancesa
ger 1843-61 samt regnskabsprotokoller 1843-61.

Stubbekøbing lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 211. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsbog 1686-1731.

Vordingborg lærde skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 212 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. forstanderskabets korrespondanceprotokol
ler og korrespondancesager 1761-1846, protokoller vedr. lærermøder 
og eleverne 1720-1846, protokoller vedr. eksamen og den daglige un
dervisning 1819-46, regnskabsprotokoller 1617-1846 og regnskaber 
1784-1816.
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Private skoler i København og omegn.
Undervisningsanstalten Athene. (M. J. Goldschmidt).

Folioregistratur nr. 11, s. 284. Læsesalen.
Arkivet indeholder elevprotokol 1887-1900.

Borgerdydskolen på Christianshavn. (Helgolandsgade).
Folioregistratur nr. 11, s. 279. Læsesalen. Jfr. iøvrigt afleverings- 
designation.

Arkivet indeholder bl. a. direktionens forhandlingsprotokoller m. bi
lag 1810-43, indkomne breve 1838-1906, regnskabsprotokoller 1799- 
1911, protokoller vedr. eleverne 1829-1919 og diverse 1810-1919.

De Brockske handelsskoler.
Folioregistratur nr. 11, s. 225 f. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1897-1911.

Det Danske Selskabs skole (C. N. Starckes skole).
Folioregistratur nr. 11, s. 227 f. Læsesalen.

Arkivet indeholder elev- og eksamensprotokoller 1898-1911.

De forenede skoler i København og på Frederiksberg.
Folioregistratur nr. 11, s. 277. Læsesalen. Arkivet er delvis uregistreret.

Arkivet indeholder bl. a. direktionens forhandlingsprotokoller.

Frederiksberg realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 285. Læsesalen.

Arkivet indeholder årsprøveprotokol 1910-19 og skolepengeprotokol 
1918.

Fr. Friis' lærde og realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 285. Læsesalen.

Arkivet indeholder protokol ved afgangseksamen 1857.

Gammelholms forberedelses-, latin- og realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 230. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1894-1909.
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Gregersens skole,
Folioregistratur nr. 11, s. 283. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. regnskabsprotokoller 1915-28 og elevfor
tegnelser 1872-1935.

Haderslev læreres skole,
Folioregistratur nr. 11, s. 232. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1867-90.

Hauchs latin- og realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 234. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1877-90.

Hellerup latin- og realskole (fra 1906 Hellerup højere almenskole).
Folioregistratur nr. 11, s. 236. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1905-10.

Jessens latin- og realskole, industribygningens latin- og realskole, 
Henrik Madsens skole.

Folioregistratur nr. 11, s. 239. Læsesalen.
Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1863-1910.

N. Juel-Hansens realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 241. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokol 1883-99.

Frøknerne V. Laubs og A. Saltos skole, Charlottenlund.
Folioregistratur nr. 11, s. 243 f. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1903-10.

Lyceum, Nørrebros latin- og realskole, Jacobsen og Pfeiffers realskole, 
L. Jacobsens skole.

Folioregistratur nr. 11, s. 246 ff. Læsesalen.

Lyceum.
Arkivet indeholder bl. a. discipelprotokol 1883-99, protokol over læ
rermøder 1863-96 og eksamensprotokoller 1871-1908.
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Nørrebros latin- og realskole.
Arkivet indeholder indmeldelsesprotokol 1886-1900 og eksamenspro
tokol 1873-99.

Lyceum, Nørrebros latin- og realskole.
Arkivet indeholder bl. a. indmeldelsesprotokol 1899-1910, diverse for
handlingsprotokoller 1902-10 og eksamensprotokoller 1900-10.

Jacobsen og Pfeiffers realskole, L. Jacobsens skole, 
Nørrebros realskole.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1890-99.

Mariboes skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 253 f. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. eksamensprotokoller 1866-98 og elevpro
tokol 1833-56.

Melchiors borgerskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 255. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1860-1908.

Neves realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 257. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokol 1902-08.

Nørrebros døtreskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 259. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokol 1886-1908.

Slomanns forberedelses-, latin- og realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 261 ff. Læsesalen.

Arkivet indeholder discipelprotokoller 1885-1912 og eksamenspro
tokoller 1889-1912.

Henrik Smiths højere pigeskole, V. Schmidt-Phiseldecks og
A. Tiemroths skole.

Folioregistratur nr. 11, s. 265 f. Læsesalen.
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Henrik Smiths højere pigeskole.
Arkivet indeholder eksamensprotokol 1885-1905 (div. år).

V. Schmidt-Phiseldecks og A. Tiemroths skole.
Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1890-1910.

Frk. Elisabeth Storms, jr a 1898 H. F. Feilbergs forberedelsesskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 267. Læsesalen.

Arkivet indeholder discipelprotokoller 1887-1930.

Frk. F. Steenbergs skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 268. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1889-1910.

Det søsterlige Velgørenheds-Selskabs skole.
Folioregistratur nr. 11, s. 269. Læsesalen.

Arkivet indeholder kvitteringsbøger for renteindtægter 1807-40.

I. H. Teisens højere pigeskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 270. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skolejoumaler (vigtigere dagsnotitser om 
skolen) 1888-1908 og protokol over vidnesbyrd 1899-1907.

Det v. Westenske institut.
Folioregistratur nr. 11, s. 271. Læsesalen.

Arkivet indeholder protokoller vedr. afgangseksamen 1851-93.

Vesterbros realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 273. Læsesalen.
Arkivet indeholder eksamensprotokol 1887-88, 1890-1904.

Østerbros latin- og realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 274. Læsesalen.

Arkivet indeholder ind- og udmeldelsesprotokol 1889-1903 og eks
amensprotokoller 1891-1903.
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Skoler udenfor København.
Bogø navigationsskole.

Seddelregistratur. Læsesalen. Skolen oprettedes 1865 af Ch. Berg og 
nedlagdes 15/4 1930.

Arkivet indeholder bl. a. elevprotokoller 1869-1930 og korrespon
dance- og regnskabssager 1916-31.

Fakse private mellem- og realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 288. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1912-35.

Farum skole. Frederiksborg amt.
Uregistreret. Arkivet afleveret til ca. 1950, da skolen omdannedes til 
en købstadsordnet skole.

Arkivet indeholder bl. a. embedsbøger 1741-1902, skolejournaler 
1814 ff., dagbøger 1828 ff., eksamensprotokoller 1845-1950 samt di
verse dagbøger 1828-1950.

Hylleholt private realskole.
Folioregistratur nr. 11, s. 287. Læsesalen.

Arkivet indeholder eksamensprotokoller 1887-1910.

O. E. S. Kofoeds institut i Svaneke.
Se Østerlarsker Gudhjem sognekalds konceptbog 1859-60. Heri »Dag
bog over Disciplenes Characterer« 1841-42.

Møns navigationsskole samt regne- og skriveskolen i Stege. 
Seddelregistratur. Læsesalen. Skolen oprettedes i henhold til kgl. res. af 
5/10 1697.

Arkivet indeholder bl. a. korrespondance- og regnskabssager 1697- 
1737.

Staunsholt skole. Farum sogn. Frederiksborg amt.
Uregistreret. Arkivet afleveret til ca. 1934.

Arkivet indeholder bl. a. embedsbog 1823-1922, journaler 1840 ff. 
og eksamensprotokoller 1908-34.
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Seminarier m.v.
Brøndbyvester skolelærerseminarium.

Seminariet oprettedes i henhold til kgl. res. af 28/5 1802 og ophævedes 
1820.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af en enkelt pakke med titlen: Forstanderens arkiv. 

Den indeholder bl. a. indkomne sager, konduitelister og eksamenska
rakterlister 1802-20.

Jonstrup statsseminarium.
Seminariet begyndte sin virksomhed på Blågård 14/3 1791 i henhold 
til kgl. res. af 25/6 1790. 1809 flyttedes seminariet til Jonstrup.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. censur- og eksamensprotokoller 1794-1854, 

dagbøger for den daglige undervisning 1842-53, protokoller over semi
naristerne 1791-1832, sager vedr. seminaristernes levnedsløb 1791- 
1854, kopibog 1795-1807, indkomne breve 1791-1806, journal 1817- 
87, kancelli- og rentekammerbreve 1814-48, ministerielle skrivelser 
1848-77 (div. år), og direktionsbreve 1841-77. Desuden indeholder 
arkivet diverse regnskabssager 1791-1873.

Vesterborg skolelærerseminarium.
Seminariet oprettedes i henhold til kgl. res. af 30/10 1801 og nedlag- 
des med udgangen af aug. 1832.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og eksamensprotokol 1803-32 og 

indkomne sager 1807-33.

Seminariet for de lærde skoler.
Seminariet oprettedes i henhold til kgl. res. af 28/6 1799 og gik ind 
1810 på grund af mangel på elever.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1800-09 og protokol over 

tilstedeværende og fraværende elever 1803-10.
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Kommissionen ang. Vajsenhusets forening med seminariet på Blågård.
Kommissionen blev nedsat i henhold til kgl. res. af 11/9 1795.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke (Betænkninger m.v.) 1795-1801.

Kommissionen til at udarbejde forslag til 
et almindeligt seminariereglement.

Kommissionen blev nedsat i henhold til kgl. res. af 27/1 1816.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af en enkelt pakke, der bl. a. indeholder biskop Boi

sens forslag. Reglementet udkom 10/2 1818.

Andre undervisningsanstalter.
Det kgl. blindeinstitut.

Instituttet oprettedes i henhold til lov af 21/1 1857 og påbegyndte 
virksomheden i 1858.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. journaler 1857-73, journalsager 1857-70, 

kopibøger 1857-72, bestyrelsens koncepter 1857-70, bygnings- og in- 
ventarieregnskab ved institutets opførelse 1857-58, kassebøger 1858- 
62, inventarier 1859-90 (div. år), forstanderens konceptbøger 1857- 
73, do. journal 1858-76, do. dagbog 1858-76, breve til forstanderen 
1855-1905 (div. år), eksamensprotokol 1862-70, karakterprotokoller 
1860-73, korrespondance og attester vedr. afgåede elever 1851-80 
(div. år), indberetninger om blinde i Danmark 1841-71 og do. om 
blinde i Island 1864-70.

Det kgl. døv stumme  institut i København.
Instituttet oprettedes i henhold til kgl. res. af 17/4 1807. Ved lov af 
27/1 1950 omordnedes statens undervisning af døvstumme, og insti
tuttet tog navneforandring til Statens kostskole for døve i København.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. protokol over eleverne 1806-15, stambog 

for instituttet 1816-65, eksamensprotokol 1844-56, afgangsliste 1823- 
71, kassebøger 1823-71, udgiftsregnskaber 1850-69, direktionsproto-
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kol 1842-53, kopibøger 1823-70, ekstraktbøger (journaler) 1823- 
68, indberetninger om døvstumme 1822-78, do. om døvstumme i Is
land 1842-71, optagelse af nye elever 1823-69, sager vedr. under
visningen 1823-69, sager vedr. håndarbejde og værksteder 1823-69, 
sager vedr. personalet 1823-69, regnskaber 1823-70, sager vedr. byg
ningen og haven 1823-70, sager vedr. døvstummeundervisningen uden 
for instituttet 1823-69, diverse sager 1823-78 og diverse sager vedr. 
døvstumme i almindelighed ca. 1820-67.

Tilsynskomiteen for cand. theol. Kellers døv stumme skole.
Johan Kellers døvstummeskole i København havde eksisteret nogle år, 
inden den 1867 officielt anerkendtes af staten som et led i døvstumme
undervisningen.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder indkomne breve til tilsynskomitteen 1867-69.

Statens arbefdstekniske ungdomsskole. Karsemosegård.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1941-51.
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LANDSTINGENE

Med visse undtagelser virkede landstingene som appelinstans for dom
me afsagt ved by-, herreds- og birketing. Jfr. >Appelinstansernes Em
bedsetat 1660-1919«, s. 72. Endvidere foretoges tinglysning.

Sjællandsfar landsting.
Sjællandsfar landsting, der havde tingsted i Ringsted, ophævedes ved 
frd. af 25/1 1805, og domstolens forretninger overtoges fra 1/4 1805 
af Landsover- samt Hof- og stadsretten i København. Jfr. »Appelin- 
stansemes Embedsetat 1660-1919« s. 72 og 75, hvor der også findes 
en embedsetat.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) over arkivet på læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. følgende arkivalier:
Justitsprotokoller 1676 ff., konceptstævninger 1771 ff., domskon

cepter 1729 ff., pantebøger 1632 ff. og skødebøger 1630 ff.

Mønbo landsting.
Mønbo landsting, der havde tingsted i Stege, ophævedes 16/3 1681, 
og dets forretninger henlagdes under Sjællandsfar landsting. Jfr. »Ap- 
pelinstansemes embedsetat 1660-1919«, s. 72 og 82, hvor der ligeledes 
findes en embedsetat.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) over arkivet på læsesalen. 
Arkivet indeholder en enkelt tingbog 1679-81.

Lollandsfar og Falsters landsting.
Lollandsfar og Falsters landsting, der fra 1683 havde fast tingsted i 
Maribo, ophævedes ved frd. af 25/1 1805, og domstolens forretninger 
overtoges fra 1/4 1805 af Landsover- samt Hof- og stadsretten i Kø
benhavn. Jfr. »Appelinstansernes Embedsetat 1660-1919«, s. 72 og 
85, hvor der ligeledes findes en embedsetat.
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Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) over arkivet på læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. følgende arkivalier:
Tingbøger 1664 ff., justitsprotokoller 1697 ff. pådømte sager 1735 

ff., og skøde- og pantebøger 1673 ff.

Bornholms landsting.
Bornholms landsting, der først havde tingsted i Åkirkeby og fra 1771 i 
Rønne, ophævedes ved plakat af 29/6 1813, således at kriminelle sager 
fra øen direkte kunne indstævnes til højesteret, medens de civile skulle 
indankes for Landsover- samt Hof- og stadsretten i København. Jfr. 
»Appelinstansemes Embedsetat 1660-1919«, s. 83 ff. og 116 f., hvor 
der ligeledes findes en embedsetat.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) over arkivet på læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokoller 1671 ff.

Viborg landsting.
I landsarkivet opbevares en række kopier af protokollerede breve (du
bletter til skøde- og pantebøgerne, som findes i landsarkivet i Viborg) 
1667 ff.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) på læsesalen.

KØBENHAVNSKE RETTER

Hofretten i København 1681-1771.
Hofretten oprettedes i henhold til instruks af 19/11 1681, idet den 
tidligere gårdsret på Københavns slot deltes i Hofretten og Borgretten. 
Hofretten var værneting for kgl. embedsmænd, der var optaget i rang
forordningen. Hofretten ophævedes ved frd. af 15/6 1771, og dens 
forretninger overtoges af Hof- og stadsretten i København.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) på læsesalen. Desuden findes på 
læsesalen en håndskrevet fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve 
fra Hofretten 1679-1771, opstillet kronologisk og inddelt i flg. grupper: 
Ordinære boer, samfrændeskifteakter, eksekutorboer og kommissarie- 
skifter. Til fortegnelsen hører et navneregister på døds- og fallitboer og 
et navneregister over ægtefæller.

Arkivet indeholder hovedsagelig skiftesager 1679 ff. (ordinære boer 
og skiftebreve).
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Borgerretten i København 1681-1771.

Borgretten oprettedes i henhold til instruks af 19/11 1681, idet den 
tidligere gårdsret på Københavns slot deltes i Hofretten og borgretten. 
Borgretten var værneting for kgl. embedsmænd, der ikke var optaget i 
rangforordningen. Borgretten ophævedes ved frd. af 15/6 1771, og 
dens forretninger overtoges af Hof- og stadsretten i København.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) på læsesalen. Desuden findes 
der på læsesalen en håndskrevet fortegnelse over konceptskifter og skif
tebreve fra Borgretten 1682-1771 opstillet kronologisk efter dødsdato. 
Til fortegnelsen hører et navneregister på døds- og fallitboer og et 
navneregister på ægtefæller.

Arkivet indeholder hovedsagelig skiftesager 1682 ff. (ordinære boer 
og skiftebreve).

Københavns byting.
Københavns byting ophævedes ved frd. af 15/6 1771, og jurisdiktionen 
fordeltes mellem Hof- og stadsretten og Københavns politiret.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) på læsesalen. Desuden findes 
register til afkaldsprotokoller 1697-1718.

Arkivet indeholder bl. a. bytingsprotokoller 1722 ff., tingsvidneakter 
1728 ff., domsakter 1728 ff., Københavns pantebøger 1645 ff., Chri
stianshavns pantebøger 1653 ff., notarialprotokoller 1677 ff., afkalds- 
protokoller 1697-1718 og ekstraretsprotokoller 1722 ff.

Københavns skiftekommission.
Ifølge gammel praksis, som stadfæstedes ved reskript af 29/12 1713, 
bestod skifteretten af byfogden og en rådmand. Ved reskript af 1/6 
1730 fastsattes det, at skifteretten skulle sammensættes af byfogden 
tilligemed en borgmester og 2 rådmænd, som skulle skiftes hvert år. 
Skiftekommissionen ophævedes ved frd. af 15/6 1771 § 15, og forret
ningerne overgik til Hof- og stadsretten.

Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) på læsesalen. Desuden findes 
på læsesalen et håndskrevet alfabetisk register over samtlige bevarede 
skiftedokumenter (ordinære boer, koncepter til skiftebreve, originale 
skiftebreve samt kommissarie- og samfrændeskifter). Med hensyn til
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de skifter, som kun haves indført i forseglings- og registreringsproto- 
kolleme, henvises de besøgende til at anvende de i protokollerne væ
rende registre, der er ført på fornavne.

Arkivet indeholder bl. a. forseglingsprotokoller 1711 ff., registreringer 
1710 ff., skiftesessionsprotokoller med alfabetiske registre 1715 ff., 
originale skiftebreve 1683 ff., kopier af samfrænde- og kommissarie- 
skifter 1728 ff. og depositionsprotokoller 1673 ff.

Inkvisitionskommissionen 1686-1771.
Håndskrevet folioregistratur (nr. 17) på læsesalen.
Arkivet indeholder inkvisitionsprotokoller (justitsprotokoller) 1696 

ff. og kommissionens sager 1742 ff.

Hof- og stadsretten i København 1771-1805.
Den kgl. Landsover- samt Hof- og stadsret i København 1805-1919.

Hof- og stadsretten oprettedes i henhold til frd. af 15/6 1771 som 
eneste domstol for samtlige hovedstadens indbyggere. Samtidig ophæ
vedes alle tidligere eksisterende københavnske retter. Krigsretten og 
provsteretten vedblev dog at bestå til pådømmelse af militære og gejst
lige personers tjenstlige sager, og de egentlige politisager sorterede fort
sat under politimester og magistrat. I henhold til reskript af 20/8 1772 
kunne sager, som tidligere kunne indstævnes for Politi- og kommerce- 
kollegiet, nu indstævnes for Hof- og stadsretten. Den nye domstol 
virkede også som tamperret, ikke blot for København, men for hele 
Sjælland, indtil tamperretsjurisdiktionen ved frd. af 1/12 1797 hen
lagdes under de almindelige underretter. Hermed bortfaldt Hof- og 
stadsrettens jurisdiktion i denne henseende for området uden for Kø
benhavn.

I henhold til frd. af 25/1 1805 ophævedes med udgangen af marts 
måned 1805 landstingene i Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og der 
oprettedes i stedet for en overret i København, som blev slået sammen 
med Hof- og stadsretten under navnet Den kgl. Landsover- samt Hof- 
og stadsret i København. Ved pi. af 29/6 1813 ophævedes Bornholms 
landsting, og det blev bestemt, at kriminelle sager fra øen direkte kunne 
appelleres til højesteret, medens de civile skulle indankes for landsover-
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retten i København. En lignende bestemmelse blev truffet ved pi. af 18. 
maj 1816, da man ophævede Færøernes landsting. Jfr. »Appelinstan- 
semes Embedsetat 1660-1919« s. 116 f., hvor der også findes en em
bedsetat.

Domstolen lededes af en justitiarius, og den havde til at begynde 
med 10-12 assessorer. Med tiden blev det nødvendigt at forøge assesso
rernes antal, og der fandtes ved rettens ophævelse i 1919 19 assessorer.

Domstolen organiseredes til at begynde med i et arkivkontor, et 
justitskontor, 2 vidnekamre og det kriminelle kammer. Endvidere fand
tes inkvisitionskommissionen, gæsteretten, gældskommissionen, kongens 
fogeds embede, notarialkontoret, skiftekommissionen, auktionskontoret 
og brevskriverkontoret. I 1784 oprettedes et 3. vidnekammer og i 1795 
forligskommissionen.

1842 ophævedes inkvisitionskommissionen, og der oprettedes i stedet 
for et nyt kriminalkammer, der fik navnet 2. kriminelle kammer. Ved 
oprettelsen af Københavns Kriminal- og politiret i 1845 overførtes be
handlingen af kriminelle sager i 1. instans til denne domstol. Samtidig 
nedlagdes de to kriminelle kamre og 2. vidnekammer. 11859 deltes brev
skriverkontoret i 2, og i 1902 oprettedes endnu et brevskriverkontor, 
således at man herefter havde 1., 2. og 3. brevskriverkontor. Endelig 
ophævedes 1845 kongens fogeds embede, og der indrettedes et foged
kontor.

Der findes en håndskrevet folioregistratur (nr. 17) over væsentlige 
dele af det ældre arkiv og en supplerende seddelregistratur, begge på 
læsesalen. løvrigt henvises til afleveringsdesignationeme, som kan rek
vireres til brug på læsesalen. Arkivet er i det væsentlige afleveret til 
1919. Dette gælder dog ikke arkivalier fra brevskriverkontorerne.

For benyttere af de meget omfattende afleveringer fra skiftekommis
sionens arkiv er på læsesalen opstillet en række håndskrevne alfabe
tiske registre, nemlig:

Registre til forseglingsprotokolleme 1771-97, A-K og L-0. 2 bd.
Register til ekstraktprotokolleme 1850-63. 1 bd.
Alfabetisk fortegnelse efter hovedregistrene 1863-79 (der henvises 

til forseglingsprotokoller og hvidebøger m.v.). 1 bd.
Register over samfrændeskifter 1771-1810. 1 bd.
Alfabetisk register over eksekutor- og kommissarieskifter 1790-1885 

(1-64. fortegnelse). 1 bd.
4
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Arkivfortegnelse over eksekutorboer 1885-1914 med alfabetisk re
gister (60.-123. fortegnelse). 1 bd.

En nyttig oversigt over skiftevæsenets administration i København 
1771-1919 findes i Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i Slægts
forskning. 3. udg. 1963, s. 198-200.

Oversigt over rettens arkiv.
Arkivkontoret.

Arkivet indeholder bl. a. et generalregister over domstolens arkiv 1818- 
24 samt diverse designationer over modtagne sager og dokumenter 
1775 ff.

Justitskontoret.
Arkivet indeholder bl. a. deliberationsprotokoller (voteringer over ind
komne skrivelser til retten) 1781 ff., resolutionsprotokoller 1810 ff., 
korrespondanceprotokoller 1775 ff., erklæringskopibøger 1786 ff., re
skripter og kollegialbreve 1771 ff., journaler 1787 ff., joumalsager 1790 
ff., breve af blandet indhold 1814 ff., justitsprotokoller for 1. og 2. in
stans 1771 ff., voteringsprotokoller for sager i 1. instans 1771 ff., dom
protokoller for sager i 1. instans 1771 ff., voteringsprotokoller for ap
pellerede sager 1805 ff., domprotokoller for sager i 2. instans 1818 ff., 
registre til justits- og domprotokoller 1794 ff., kendelsesprotokoller for 
civile og kriminelle sager 1824 ff. og pådømte sager 1771 ff.

1. vidnekammer.
Arkivet indeholder bl. a. vidnekammerprotokoller 1771 ff., registre 
over sager ved 1. vidnekammer 1786 ff. og saglister 1804 ff.

2. vidnekammer.
Ophævedes ved frd. af 28/2 1845 om oprettelsen af Kriminal- og 
politiretten.

Arkivet indeholder vidnekammerprotokoller 1771 ff. og sagliste 
1816-30.
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3. vidnekammer 1784-1845.

2. vidnekammer 1845 ff.
Kammeret oprettedes ved reskript af 2/7 1784 og fik fra 28/2 1845 
navneforandring til 2. vidnekammer.

Arkivet indeholder bl. a. vidnekammerprotokoller 1784 ff. og sag
lister 1804 ff.

Det kriminelle kammer 1771-1842.
1. kriminelle kammer 1842-45.

Kammeret ophævedes ved frd. af 28/2 1845.
Arkivet indeholder bl. a. vidneprotokoller i kriminelle sager 1771 ff. 

og kriminalkammersager 1802 ff.

Inkvisitionskommissionen.
Inkvisitionskommissionen henlagdes under Hof- og stadsretten 1771, og 
retten var repræsenteret i kommissionen ved en assessor. Kommissionen 
ophævedes ved pi. af 5/1 1842, og i stedet for oprettedes et nyt 
kriminalkammer (se 2. kriminelle kammer).

Arkivet indeholder justitsprotokoller 1773-1844, voteringsprotokol 
for inkvisitionskommissionen i Stokhuset 1772-1837 og kommissions
sager 1821 ff.

2. kriminelle kammer 1842-45.
Oprettet ved pi. af 5/1 1842 og nedlagt ved frd. af 28/2 1845. 

Arkivet indeholder justitsprotokoller 1842-45.

Gæsteretten.
I henhold til frd. 15/6 1771 § 10 og regi, af 15/6 1771 § 7 skulle 
rettens kendelser indstævnes til Hof- og stadsretten. Fra 1793 (frd. 
6/12 1793) til højesteret.

Arkivet indeholder justitsprotokoller 1771 ff., registre over gæste- 
retssager 1800 ff., domprotokoller 1792 ff. og pådømte sager 1835 ff.

Gældskommissionen.
Kommissionen kunne i henhold til frd. af 15/6 1771 § 6 pådømme 
sager af ikke over 10 rdl.’s værdi, 1817 forøget til sager under 20 rdl. 
og 1824 til sager under 100 rdl.
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Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokoller 1794 ff., saglister 1801 ff., 
kendelsesprotokoller 1829 ff., vidneprotokoller 1824 ff., voteringspro
tokoller 1824 ff. og domprotokoller 1781 ff.

Kongens fogeds embede.
Embedet overtog i henhold til frd. 15/6 1771 alle de forretninger, 
som byfogden tidligere havde haft uden for dommerembedet. Ved op
rettelsen af kriminal- og politiretten i 1845 overgik embedets øvrigheds
myndighed til politidirektøren, og underfogden fik navn af kongens 
foged.

Arkivet indeholder bl. a. underfogdens eksekutionsprotokoller 1771 
ff., protokoller henhørende under underfogdens embede 1805 ff., ekse
kutionsforretninger 1771 ff., protokoller over arrest- og forbudsforret
ninger 1771 ff., arrestprotokoller 1794 ff., arrest- og forbudsforretnin
ger 1771 ff., protokoller over undersøgelsesforhører 1817 ff., brevbøger 
1771 ff. og diverse dokumenter 1771 ff.

Fogedkontoret.
Oprettet i henhold til frd. af 28/2 1845.

Arkivet indeholder bl. a. forretningsprotokoller 1845 ff., gældsarre
stantprotokol 1784-1874 og forretningsregistre (dagbog over foretagne 
forretninger) 1844 ff.

Notarialkontoret.
Arkivet indeholder bl. a. notarialprotokoller 1768 ff., hovedprotokoller 
1830 ff. med registre, kopibøger for danske dokumenter 1830 ff., kopi
bøger for dokumenter i fremmede sprog 1830 ff. og kopibøger for sø
forklaringer 1830 ff.

Skiftekommissionen.
Indtil 1859 behandledes skifterne af 2 assessorer i en to-årig turnus og 
fordeltes på 9 forskellige klasser. I 1860 reduceredes klasserne til 6. 
I 1862 lagdes hele skifteadministrationen om, idet klassedelingen bort
faldt, og skiftekommissionen inddeltes i 3 afdelinger under hver sin 
assessor.
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Ordinære boer 1771-1862.
Arkivet indeholder bl. a. forseglings-, registrerings- og behandlingspro
tokoller samt skiftedokumenter for hver klasse for sig 1771 ff. Desuden 
findes decisions- og repartitionsprotokoller 1771 ff. og et generalregister 
over samtlige boer 1798-1849.

Ordinære boer 1863 ff.
Arkivet indeholder bl. a. forseglings- og registreringsprotokoller, be
handlings- og repartitionsprotokoller samt skiftedokumenter for hver af
deling for sig (1.-3. afd.) 1863 ff. Desuden findes et fælles hovedre
gister 1880-1910.

Andre boer.
Arkivet indeholder bl. a. hvidebøger 1792-97 og 1809 ff. (hvide
bøger er anmeldelsesprotokoller for dødsfald, der ikke har givet anled
ning til en ordinær skifteforretning), anmeldelser til hvidebøger 1838 
ff., eksekutor- og kommissarieskifter 1793 ff. samt samfrændeskifter 
1771 ff.

Brev skriv er ko nt or et 1771-1859.
1. Brevskriverkontor 1859-1919.

Fra 1771-1849 benævnedes kontoret Skifte- og brevskriverkontoret, 
men allerede omkring 1826 deltes det i to afdelinger, dog stadig under 
en fælles chef. Ved kgl. res. af 10/7 1849 udskiltes skifteskriverkonto
ret, således at brevskriverkontoret alene havde pantevæsenet. Fra 1859 
deltes brevskriverkontoret administrativt i to afdelinger, og denne ord
ning godkendtes ved lov af 19/2 1861.

Arkivet indeholder bl. a. skødeprotokoller 1771-99, obligationspro
tokoller med pant i fast ejendom og med pant i løsøre 1771 ff., proto
koller over tinglæste proclamata 1805 ff., protokoller over arrester, 
domme, stævninger 1785 ff., afkaldsprotokoller 1771 ff., panteekstrakt- 
protokoller 1771 ff., registre over nye og gamle matrikelnumre, ordnet 
efter kvarterer 1771 ff. og protokoller over udslettelser og afskrivninger 
på obligationer.
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2. brevskriverkontor 1859-1919.
Se under 1. brevskriverkontor.

Arkivet indeholder obligationsprotokoller over pant i løsøre 1859- 
1900.

3. brevskriverkontor 1902-19.
I henhold til lov af 25/3 1902 oprettedes et 3. brevskriverkontor. 

Arkivalier endnu ikke modtaget.

A uktionskontoret.
Arkivet indeholder bl. a. protokoller over auktioner over gårde, huse og 
ejendomme 1771 ff., ordnet efter distrikter, auktionskonditioner, skø
der og transporter 1810 ff., kopibøger 1800 ff. og journaler over af
holdte auktioner 1849 ff.

Forligskommissionen.
Forligskommissionen oprettedes i henhold til frd. af 10/7 1795.

Arkivet indeholder bl. a. forligskommissionens protokoller med regi
stre 1795 ff., korrespondanceprotokoller 1802 ff. og journaler 1795 ff .

Notarius publicus i København.
Notarialkontoret i København.

En notarius publicus har eksisteret i København i hvert fald fra 1634, 
men der er ikke bevaret notarialprotokoller før 1677. Der udfærdigedes 
en instruks for notarius publicus 28/8 1829. Ved lov af 1/4 1910 
indrettedes et særligt notarialkontor i København under ledelse af en 
notar. De tidligere forretninger, der havde været udført af notarius 
publicus, gik herefter over til dette kontor. Kontoret ledes nu af en 
overnotar.

Arkivet indeholder notarialprotokoller 1677-1768.

Politiretten i København 1793-1845.
Politiretten i København oprettedes i henhold til frd. af 5/7 1793, og 
den overtog den myndighed, der tidligere havde været administreret af 
det såkaldte politi- og kommercekollegium, hvis arkivalier ligger i stads
arkivet. Politi- og kommercekollegiet ophævedes 1772, men politime-



Domstols* og politiarkiver indtil 1919 55

steren synes på den ene eller den anden måde at have fungeret videre 
som dommer i politisager, og først ved frd. af 5/7 1793 blev det for
melle grundlag for hans myndighed bragt i orden. Dette må være for
klaringen på, at der i politirettens arkiv findes arkivalier også fra perio
den ca. 1776-93. Politiretten havde politimesteren som justitiarius, og 
den organiseredes med 3 kamre, kaldet protokoller. Politimesteren le
dede selv 3. protokol, medens en assessor stod i spidsen for 1. og 2. 
protokol. Domme af sagdes efter votering af rettens 3 medlemmer. 11801 
udvidedes retten med endnu et kammer, kaldet 4. protokol, og i 1812 
oprettedes 5. protokol. Politiretten var ikke underordnet Hof- og stads
retten. Dens domme appelleredes direkte til højesteret. Om politirettens 
oprettelse og organisation se Kr. Hvidt: Politimester og politiret i Kø
benhavn i det af rigsarkivet udgivne værk »Afhandlinger om arkiver.« 
1964, s. 90 ff.

Der findes en håndskrevet folioregistratur over politirettens arkiv på 
læsesalen. Ønsker man at finde en bestemt politiretssag fra perioden 
1776-1845 må man benytte politimesterens hovedjournal, der nu op
bevares i politidirektørens arkiv. Gennem denne journal kan man fast
slå sagsnummer og ved hvilken protokol, sagen er blevet pådømt.

Oversigt over arkivet. 
Almindeligt.

Arkivet indeholder korrespondanceprotokoller 1809-45 og voterings
protokoller 1793-1809 og 1813-^5.

1. protokol 1793-1835.
1. protokol A. 1835-45.

Arkivet indeholder bl. a. domprotokoller 1792 ff., forhørsprotokoller 
1776 ff., saglister 1794 ff. og politiretssager 1791 ff.

1. protokol B. 1835-45.
Ved kgl. res. af 26/2 1835 ansattes en ny sumummerær assessor.

Arkivet indeholder bl. a. domprotokoller 1835 ff., forhørsprotokoller 
1835 ff. og politiretssager 1835 ff.

2. protokol 1793-1845.
Arkivet indeholder bl. a. domprotokoller 1792 ff., forhørsprotokoller 
1777 ff., saglister 1794 ff. og politiretssager 1786 ff.
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3. protokol 1792-1845.
Arkivet indeholder bl. a. domprotokoller 1792 ff., forhørsprotokoller 
1776 ff. og politiretssager 1786 og 1788-95. En del af arkivet (fra 
ca. 1809) må søges i politidirektørens arkiv.

4. protokol 1801-45.
Arkivet indeholder bl. a. domprotokoller 1801 ff., forhørsprotokoller 
1801 ff., saglister 1801-06 og politiretssager 1801 ff.

5. protokol 1812-45.
Arkivet indeholder bl. a. domprotokoller 1812 ff., forhørsprotokoller 
1812 ff. og politiretssager 1812 ff.

Kriminal- og politiretten i København 1845-1919.

Kriminal- og politiretten i København oprettedes i henhold til frd. af 
28/2 1845. Den overtog samtlige politirettens sager med undtagelse 
af de specielle politisager, som fra gammel tid havde hørt under politi
direktørens (politimesterens) særlige myndighed. Endvidere overtog den 
nye domstol de kriminelle sager, som hidtil var blevet behandlet i 1. 
instans i Hof- og stadsretten. Der var appel fra den nye domstol til 
Landsover- samt Hof- og stadsretten. Retten lededes af en justitiarius, 
som nu ikke længere var politidirektør, og den havde til at begynde med 
8 assessorer. Med årene øgedes assessorernes antal, og der var i 1919 
16 assessorer. Retten var til at begynde med inddelt i 2 civilkamre og 
5 kriminalkamre, der hver lededes af en assessor. Kamrenes antal 
forøgedes ligeledes gennem årene, og man skelnede i 1919 mellem civil
kammer, kriminalkammer og afdeling for offentlige politisager, af hvilke 
der var 3.

Der findes en håndskrevet folioregistratur over kriminal- og politi
rettens ældre arkiv på læsesalen. I øvrigt henvises til afleveringsdesig- 
nationeme. Over Alberti-sagen (pådømt 17/12 1910) findes en ma
skinskrevet specialregistratur på læsesalen.

Oversigt over arkivet.
Justitskontoret.

Arkivet indeholder bl. a. korrespondanceprotokoller (kopibøger over 
udgående breve) 1845 ff., hovedjoumaler med registre 1845 ff., justits-
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sekretærens journaler med tilhørende sager 1845 ff., justitsprotokoller 
1850 ff., voteringsprotokoller for offentlige sager 1845 ff., voterings
protokoller for private sager 1845 ff., kriminelle domprotokoller 1845 
ff., civile domprotokoller 1845 ff., pådømte sager 1845 ff. samt proto
koller for den ved grundlovens §§ 85 og 86 anordnede retsbehandling 
1849 ff.

1. kriminalkammer.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller og journaler 1845-1919 samt 
hævede sager 1889-99 og 1910.

2. kriminalkammer.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller 1845-1919 samt hævede sager 
1872-99 og 1910.

3. kriminalkammer.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller og journaler 1845-1919 samt 
hævede sager 1846-99 og 1910.

4. kriminalkammer.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller 1845-1919 samt hævede sager 
1845-99 og 1910.

5. kriminalkammer.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller 1845-1919 samt hævede sager 
1845-99 og 1910.

6. kriminalkammer.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller 1886-1919 samt hævede sager 
1886-99 og 1910.

6. kriminalkammer B 1896-1904.

7. kriminalkammer 1904-19.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller 1886-1919.

7. kriminalkammer A. 1917-19.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller og journaler 1917-19.

8. kriminalkammer. 1916-19.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller og journaler 1916-19.
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9. kriminalkammer. 1916-19.
Arkivet indeholder forhørsprotokoller og journaler 1916-19.

9. kriminalkammer A. 1919.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller og journal 1919.

1. civilkammer.
Arkivet indeholder behandlingsprotokoller og journaler 1849-1919 
samt hævede sager 1845 ff.

2. civilkammer, 1.-3. afd.
Arkivet indeholder behandlingsprotokoller og journaler 1849—1919 
samt hævede sager 1845 ff.

KØBENHAVNS SØRET

Københavns søret pådømte søsager i 1. instans. Den bestod af skipper
lavets oldermand med flere bisiddere. Den ophævedes 1861 ved opret
telsen af Sø- og handelsretten.

Maskinskrevet registratur på læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. retsdokumenter 1683-1800 (i enkelte pak

ker er henlagt saglister), søretsprotokoller med tilhørende dokumenter 
1802-62, domprotokoller 1803-62, forligsprotokoller 1826-61 og di
verse sager vedr. søretten og priseretten 1807-15.

SØ- OG HANDELSRETTEN I KØBENHAVN 1862 ff.

Sø- og handelsretten i København trådte i funktion 1/1 1862 i henhold 
til lov af 19/2 1861. Samtidig ophævedes den tidligere Københavns 
søret. I henhold til konkursloven af 25/3 1872 § 149 skulle køben
havnske handlendes, fabrikanters og skibsrederes boer, der blev taget 
under konkursbehandling, behandles af Sø- og handelsretten. Retten 
havde til at begynde med en af kongen beskikket formand samt 20 han
delskyndige og 10 søkyndige medlemmer. Ved konkursloven af 1872 
fik retten desuden en næstformand og 5 handelskyndige medlemmer.
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Retten har i dag en præsident og en vicepræsident samt et betydeligt 
antal handelskyndige og søkyndige medlemmer. Jfr. i øvrigt »Sø- og 
Handelsretten gennem 100 år« (1962).

Arkivet er afleveret til ca. 1930, og der foreligger en maskinskrevet 
registratur på læsesalen.

Justitskontoret.
Arkivet indeholder bl. a. justitsprotokoller 1862 ff., politiforhørsproto
koller 1862 ff., retslister 1862 ff., domprotokoller 1862 ff., forligspro
tokoller 1862 ff., retssager 1862 ff., søforhør og søforklaringer 1862 ff., 
journaler og joumalsager 1862 ff. samt skønsforretninger 1862 ff.

Skifteretten.
Arkivet indeholder bl. a. navneregistre over konkursboer 1872 ff., for
seglings- og registreringsprotokoller 1872 ff., behandlingsprotokoller 
1872 ff., repartitionsprotokoller 1872 ff., domprotokoller (decisions
protokoller) 1872 ff. og konkursboer 1872 ff.

KØBENHAVNS POLITIDIREKTØR

I dette meget omfattende arkiv er der fra tid til anden foretaget store og 
ikke altid lige systematiske kassationer.

Der er foretaget en foreløbig opstilling af arkivet, og på læsesalen 
findes en maskinskrevet registratur over det hidtil modtagne materiale, 
der for visse gruppers vedkommende er afleveret også efter 1919.

Oversigt over arkivet.
Politidirektørens historiske arkiv 1740-1869.

Fra tid til anden har politidirektøren udtaget joumalsager, som af den 
ene eller den anden grund havde speciel eller principiel interesse. De er 
blevet liggende på politidirektørens kontor og indordnet i visse sag- 
grupper. De henligger endnu, således som de er modtaget i 1896, og 
registraturen giver ret detaljerede oplysninger om de enkelte sager. Sa
gerne omfatter både enkeltpersoner og enkeltbegivenheder, og der er 
endvidere grupper af sager vedr. jødebevægelsen og frihedsrørelser i 
1800-tallet. Se registraturen s. 1-16.
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Politidirektørens nyere historiske arkiv 1870-1918.
Er en samling af tilsvarende oprindelse og sammensætning som den 
foregående. Den beror endnu ved embedet.

Politidirektørens protokol. 3. protokol.
Ved oprettelsen af politiretten i København i 1793 indrettedes et særligt 
kammer under ledelse af politidirektøren, kaldet 3. protokol. Da politi
retten ophævedes 1845, deltes arkivet, og politidirektøren beholdt arki
valier vedr. 3. protokol, idet han fortsat heri indførte de småsager, 
som efter 1845 stadig var ham tillagt, såsom kendelser i sager, hvor 
bøden kunne sættes indtil 10 rdl., 8 dages arrest eller 4 dage på vand 
og brød. I løbet af sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900- 
tallet skrumpede denne del af politidirektørens forretninger stærkt ind.

Arkivet indeholder bl. a. forhørsprotokoller 1776 ff., journaler med 
journalregistre 1824 ff., domprotokoller 1776 ff., pådømte sager 1786- 
95 (sagerne efter 1795 er kasseret).

Korrespondancesager m.m.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondanceprotokoller med registre 1766 
ff., originale kgl. resolutioner samt kancelli- og ministerialskrivelser 1684 
ff., rådstue- og magistratbreve 1732 ff., hovedjournaler med registre 
(hovednøglen såvel til politidirektørens som Københavns politirets ar
kiv 1793-1845) 1771 ff., sager til hovedjoumalen 1798 ff. (Der er 
foretaget kraftige kassationer i materialet før 1850).

Politidirektør embedet.
Arkivet indeholder bl. a. journaler over æresoprejsningssager 1894 ff. 
og originale dagsbefalinger 1885 ff.

Fogedsager.
I henhold til frd. af 28/2 1845 deltes det under Hof- og stadsretten 
sorterende Kongens fogeds embede, således at retten beholdt sager 
vedr. inddrivelse af restancer, medens politidirektøren overtog forun
dersøgelser i alle kriminelle- og politisager, sager vedr. beslutning om, 
hvorvidt dom skal afsiges, sager vedr. ordre til aktor og defensor, 
eksekvering af domme, syn og undersøgelser vedr. selvmordere og død-
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fundne samt tilsyn med Københavns arrester. 1886 deltes fogedproto
kollen i en A- og en B-række, og 1905 opdeltes A-rækken i 5 under
grupper, nemlig kriminelle sager, bødesager, alimentationssager, bøme- 
værnssager og udenbys bøder. Der er fra tid til anden foretaget omfat
tende kassationer af dette materiale.

Arkivet indeholder bl. a. fogedprotokoller 1845 ff. samt protokoller 
over selvmordere og dødfundne 1845 ff.

Værne pligtssager.
Arkivet indeholder bl. a. værnepligtsprotokoller 1823-69.

Opdagelsespolitiet (2. inspektorat).
1863 indrettedes et særligt opdagelsespoliti, men først fra 1869 føres 
en særlig journal for dette. Først ca. 1900 går alle sager helt uden om 
politidirektørens hovedjoumal.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1869 ff., protokoller over an
meldte forbrydelser (T.P.) for hovedstationen 1860 ff., stationernes 
protokoller over anmeldte forbrydelser 1870 ff., protokoller over an
holdte for hovedstationen med tilhørende registre 1863 ff., protokoller 
over mistænkte, men løsladte personer 1820-60 (div. år), protokoller 
over ankomne rejsende 1860-69, dagbøger for station I 1881 ff. og 
minutrapporter til politidirektøren 1958 ff.

Sundhedspolitiet (3. inspektorat).
Arkivet er opdelt i følgende grupper:

Løsagtige kvinder. (Omfatter bl. a. protokoller over løsagtige kvin
der 1826 ff. samt sager vedr. løsagtige kvinder 1860 ff.).

Offentlige fruentimmer. (Omfatter bl. a. protokoller over offentlige 
fruentimmer 1829 ff., rapporter vedr. offentlige fruentimmere 1833 ff. 
og lægeprotokoller med registre 1839 ff.).

Sundhedssager. (Omfatter journaler med tilhørende sager 1863 ff. 
samt kopibøger m. registre 1900 ff.).

Beværtersager. (Omfatter bl. a. protokoller over logihuse og her
bergssteder 1863 ff., journaler over beværtersager 1916 ff., protokol 
over værtshusholdere 1879 ff. og sager vedr. beværtere, der har fået 
forbud i henhold til beværterlovens § 70* 1875 ff.).
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Sager vedr. skadelige næringsbrug. (Omfatter bl. a. journaler 1866 
ff. inddelt i følgende grupper: Klude-, ben- og jemhandlere, kødudsalg 
og høkere, kreaturhold, slagterier, svinehold, ostelagre, røgerier, rense
rier, farverier m.m.).

Tilsynssager. (Omfatter bl. a. protokoller og sager vedr. tilsyn med 
dampmaskiner og fartøjer, lokomobiler og arbejdssteder).

Personalesager.
Arkivet indeholder sager vedr. afgåede politimænd 1883 ff.

Registerblade over afdøde.
De modtagne registerblade (Dødeblade), der er ordnet alfabetisk, dæk
ker perioden 1893-1923.

KØBENHAVNS VAGTVÆRN

Arkivet er afleveret 1962, men endnu ikke registreret. Der henvises til 
afleveringsdesignationen fra Københavns politidirektør.

KYSTPOLITIET

I henhold til kane, plakat af 28. febr. 1817 organiseredes under Kø
benhavns politidirektørs overtilsyn et særligt kystpoliti for kysten mel
lem Køge og Issefjorden. I henhold til lov af 12/3 1851 nedlagdes 
visse kystpolitidistrikter, og justitsministeriet bemyndigedes til at fore
tage yderligere indskrænkninger.

Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen.
Foruden chefens arkiv 1817-49 er bevaret arkivalier fra følgende 

distrikter:
Københavns nordre Hoved-Kystpolitidistrikt, 1817-62.
Københavns nordre distrikt nr. 1-4, 1817-65.
Gentofte distrikt, 1817-51.
Lyngby distrikt, 1817-19.
Helsingørs kystpoliti, 1817-62.
Stevns distrikt, 1857-65.
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FELTPOLITIET

Byfoged Sylow i Korsør fungerede som feltpolitimester fra jan.-juli 
1864, hvorefter han afløstes af politiinspektør Hertz.

Arkivet dækker perioden febr.-sept. 1864 og omfatter kim én pakke.
Seddelregistratur. Læsesalen.

RETSBETJENTARKIVER UDEN FOR KØBENHAVN

Ved opstillingen af modtagne retsbetjentarkiver uden for København er 
følgende skema lagt til grund:
A. Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet.
B. Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen.
C. Fogedforretninger.
D. Notarialforretninger.
E. Skifte- og overformynderivæsen.
F. Auktionsvæsen.
G. Politiforvaltning.
H. Næringsvæsen.
J. Protokoller over indgåelse af borgerligt ægteskab og navneforan

dring m.m.
K. Protokoller over konstatering af tiender.
L. Almindeligt regnskabsvæsen.
M. Udskrivningsvæsen.
N. Almindelig korrespondance.
O. Diverse protokoller og dokumenter.

Til brug for de besøgende har landsarkivet udarbejdet oversigter over 
modtagne skøde- og panteprotokoller samt skifteprotokoller. Ved nyaf
leveringer føres listerne å jour. Disse oversigter står på læsesalen. End
videre findes på læsesalen et kort med de indtegnede jurisdiktions
grænser i 1875, således at man let kan orientere sig med hensyn til 
bestemte lokaliteters retslige tilhørsforhold.

Over samtlige arkiver fra sjællandske retsbetjentembeder findes sed
delregistraturer på læsesalen. Disse seddelregistraturer er dog ikke i alle 
tilfælde fuldstændige, og det kan derfor tilrådes også at konsultere mod
tagne afleveringsdesignationer, som vil kunne rekvireres til brug på 
læsesalen. Over modtagne retsbetjentarkiver fra Lolland-Falster og 
Bornholm har landsarkivet udarbejdet fuldstændige duplikerede arkiv-
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registraturer. Disse er opstillet på læsesalen og kan købes, så længe op
lag haves. På læsesalen er endvidere opstillet en håndskrevet oversigt 
over de sjællandske jurisdiktioners ældre historie med tilhørende lister 
over dommere og skrivere. Listerne er dog ikke helt ført å jour. De 
kan benyttes, hvis man har brug for at fastslå den enkelte jurisdiktions 
udstrækning på forskellige tidspunkter.

Samtlige arkivalier fra retsbetjentarkiveme er endnu ikke afleveret 
indtil 1919, men en aflevering forestår inden for de nærmeste år. De 
arkivaliegrupper, som embederne sidst giver fra sig, vil være skøde- og 
panteprotokollerne samt skifteprotokollerne.

Det bør bemærkes, at skøde- og panteprotokoller fra perioden 1919- 
27 vil blive registreret og opstillet under retsbetjentarkiver indtil 1919. 
Alle andre protokoller vil blive opstillet under domstolsarkiverne efter 
1919.

Der pågår til stadighed en udskrivning af registersedler til de skifte
protokoller, der ikke fra embedets side er forsynet med alfabetiske re
gistre. Når sedlerne er alfabetiserede og renskrevne på ark opstilles re
gistrene på læsesalen til brug for de besøgende. Der er under de respek
tive embeder redegjort for eksisterende registre.

GI. Københavns amt.
Over retsbetjentarkiver indtil 1919 i GI. Københavns amt findes en 
håndskrevet registratur i foliobind på læsesalen (registratur nr. 23). 
Der er gennem tiderne gjort enkelte tilføjelser, men man kan ikke regne 
med, at den er fuldstændig. Man bør derfor sammenholde denne regi
stratur med de ligeledes på læsesalen opstillede seddelregistraturer og 
med de nyere afleveringsdesignationer, som vil kunne rekvireres til brug 
på læsesalen. Med hensyn til de enkelte jurisdiktioners ældre historie 
og embedsmænd henvises til oversigten på læsesalen. Der vil i løbet af 
efteråret 1966 blive udsendt en duplikeret registratur over GI. Køben
havns amts retsbetjentarkiver indtil 1919.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Tårnby birk 1623-1821:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1623 ff., politiprotokoller 1742 ff., 

pantebøger 1683 ff., skifteprotokoller 1800 ff. og auktionsprotokoller 
1697 ff.
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Ny-Hollænderby:
Tingbog 1691-99.

Schoutembedet i Storemagleby sogn:
Justitsprotokol 1809 ff., politiprotokol 1813 ff., panteprotokol 1814 

ff., skifteprotokol 1812 ff. og auktionsprotokoller 1810 ff.

Amager birk:
Justitsprotokoller 1822 ff., politiprotokoller 1822 ff., domprotokol

ler 1822 ff., skøde- og panteprotokoller 1822 ff., fogedprotokoller 
1822 ff., notarialprotokoller 1822 ff., skifteprotokoller 1822 ff., over
formynderiprotokoller 1826 ff. og auktionsprotokoller 1822 ff.

Sokkelund herred:
Tingbøger 1621-83.

Smørum herred:
Tingbøger 1624-83.

Ølstykke herred:
Tingbøger 1624-83.

Københavns birk:
Tingbøger 1683—1713, dombog 1688—92 og skøde- og panteproto

kol 1694-1721.
På læsesalen er opstillet fortegnelse over læste skøder og adkomster 

1695-1791, opført alfabetisk.

Københavns rytterdistrikts birk:
Justitsprotokoller 1811 ff., politiprotokoller 1795 ff., domprotokol

ler 1791 ff., skøde- og panteprotokoller 1721 ff., fogedprotokoller 1795 
ff., notarialprotokoller 1805 ff., skifteprotokoller 1810 ff. og auktions
protokoller 1809 ff.

Fortegnelse over læste skøder og adkomster, se Københavns birk.

Københavns rytterdistrikts politimesterembede:
Politiprotokoller 1802-20.

5
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Københavns amts nordre birk:
Justitsprotokoller 1824 ff., ekstraretsprotokoller 1888 ff., politipro

tokoller 1819 ff., politiprotokoller for private sager 1888 ff., domproto- 
koller 1820 ff., skøde- og panteprotokoller 1819 ff., fogedprotokoller 
1820 ff., notarialprotokoller 1829 ff., skifteprotokoller 1820 ff., over
formynderiprotokoller 1827 ff. og auktionsprotokoller 1835 ff.

Der findes register over testamenter i notarialprotokollen 1829-99.

Københavns amts søndre birk:
Justitsprotokoller 1822 ff., ekstraretsprotokoller 1854 ff., politipro

tokoller 1820 ff., justitsdomprotokoller 1820 ff., politiretsdomprotokol
ler 1820 ff., skøde- og panteprotokoller 1819 ff., fogedprotokoller 
1820 ff., notarialprotokoller 1820 ff., skifteprotokoller 1820 ff., over
formynderiprotokoller 1827 ff. og auktionsprotokoller 1822 ff.

Frederiksberg birk:
Politiprotokoller 1888-1919, politiprotokoller for private sager 

1910 ff. og politiretsdomprotokoller 1889-1919, politiretssagelister 
1889-1919 og registreringsprotokoller 1876-1912.

GI. Roskilde amt.
Over retsbetjentarkiveme indtil 1919 i GI. Roskilde amt findes en mid
lertidig seddelregistratur på læsesalen. Denne er ingenlunde fuldstændig, 
og det tilrådes derfor også at konsultere afleveringsdesignationeme, som 
vil kunne rekvireres til brug på læsesalen. Med hensyn til de enkelte 
jurisdiktioners ældre historie og embedsmænd henvises til oversigten på 
læsesalen.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Køge byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1622 ff., politiprotokoller 1729 ff., 

domprotokoller 1895 ff., skøde- og panteprotokoller 1587 ff., foged
protokoller 1854 ff., skifteprotokoller 1596 ff., overformynderiprotokol
ler 1606 ff. og auktionsprotokoller 1683 ff.

Der findes registre over skifter 1596-1663.
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Bjeverskov herred:
Justitsprotokoller 1768 ff., politiprotokoller 1791 ff., skøde- og pan- 

teprotokoller 1816 ff., fogedprotokoller 1822 ff., skifteprotokoller 1849 
-90, overformynderiprotokol 1851 ff. og auktionsprotokoller 1751 ff.

Gammelkøgegårds birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1697 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1816 ff., fogedprotokol 1820 ff., notarial- 
protokol 1822 ff., skifteprotokoller 1817 ff., overformynderiprotokol 
1835 ff. og auktionsprotokoller 1816 ff.

Vallø birk:
Justitsprotokoller 1714 ff., politiprotokoller 1791 ff., domprotokol

ler 1823 ff., politiretsdomprotokol 1847 ff., skøde- og panteprotokol
ler 1764 ff., fogedprotokoller 1820 ff., notarialprotokoller 1799 ff., 
skifteprotokoller 1817 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og auk
tionsprotokoller 1711 ff.

Tune herred:
Tingbøger 1657-88.

Ramsø herred:
Tingbøger 1686-88.

Tune-Ramsø herreder:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1688 ff., politiprotokoller 1776 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1755 ff., fogedprotokoller 1794 ff., skifte
protokoller 1797 ff., overformynderiprotokoller 1809 ff. og auktionspro
tokoller 1753 ff.

Roskilde byfoged:
Justitsprotokoller 1716 ff., politiprotokoller 1735 ff., domprotokol

ler for civil- og ekstraretssager 1840 ff., skøde- og panteprotokoller 
1727 ff., fogedprotokoller 1793 ft, notarialprotokol 1770 ff*, skiftepro-
5*
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tokoller 1729 ff., overformynderiprotokoller 1683 ff. og auktionsproto
koller 1719 ff.

Der findes register over skifter 1729-89.

Sømme herred:
Tingbøger 1652-94 (div. år).

Voldborg herred:
Tingbøger 1669-92 (div. år).

Lejre herred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1696 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

domprotokol 1845 ff., skøde- og panteprotokoller 1755 ff., fogedproto
koller 1793 ff., notarialprotokoller 1793 ff., skifteprotokoller 1796 ff., 
overformynderiprotokoller 1811 ff. og auktionsprotokoller 1697 ff.

Ledreborg birk:
Justitsprotokoller 1796 ff., politiprotokoller 1818 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1769 ff., fogedprotokol 1824 ff. og auktionsprotokoller 
1804 ff.

Bistrup birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1681 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokol 1801 ff. og auktionsprotokol 1756 ff.

St. J ør gensbjerg og Duebrødre klosters birk:
Justitsprotokoller 1698 ff., skøde- og panteprotokoller 1718 ff., skif

teprotokol 1841 ff. og auktionsprotokoller 1718 ff.

Frederiksborg amt.
Over retsbetjentarkiver indtil 1919 i Frederiksborg amt findes en hånd
skrevet registratur i foliobind på læsesalen (registratur nr. 24). Der er 
gjort enkelte tilføjelser gennem tiderne, men man kan ikke regne med, 
at den er fuldstændig. Man bør derfor sammenholde denne registratur 
med de nyere afleveringsdesignationer, som vil kunne rekvireres til 
brug på læsesalen. Med hensyn til de enkelte jurisdiktioners ældre hi
storie og embedsmænd henvises til oversigten på læsesalen.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:
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Helsingør byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1549 ff., ekstraretsprotokoller 1807 

ff., politiprotokoller 1763 ff., skøde- og panteprotokoller 1682 ff., fo
gedprotokoller 1796 ff., notarialprotokoller 1761 ff., skifteprotokoller 
1571 ff., overformynderiprotokoller 1626 ff. og auktionsprotokoller 
1684 ff.

Der findes registre over skifter 1571-1694, 1696-1700 og 1703-10.

Kronborg rytterdistrikts birk:
Justitsprotokoller 1743 ff., ekstraretsprotokoller 1802 ff., politiproto

koller 1802 ff., skøde- og panteprotokoller 1739 ff., fogedprotokoller 
1817 ff., notarialprotokoller 1799 ff., skifteprotokoller 1805 ff. og auk
tionsprotokoller 1724 ff.

Kronborg østre birk:
Justitsprotokoller 1849 ff., politiprotokoller 1849 ff., fogedprotokol

ler 1849 ff., overformynderiprotokoller 1850 ff. og auktionsprotokol
ler 1849 ff.

Hellebæk birk:
Justits- og politiprotokol 1776-1849, politiprotokoller 1776 ff., 

skøde- og pantebog 1776-1849 samt skifteprotokol 1786-1908.
Der findes register over skifter 1786-1908.

Kronborg vestre birk:
Justitsprotokoller 1849 ff., ekstraretsprotokoller 1849 ff., politiproto- 

koller 1849 ff., fogedprotokoller 1849 ff. og auktionsprotokoller 1849 
ff.

Slangerup byfoged:
Tingbøger 1774-1809, skøde- og panteprotokoller 1738-1809, skif

teprotokoller 1738 ff. og auktionsprotokoller 1744 ff.

Frederiksborg birk:
Tingbog 1649-52.
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Hillerød byfoged og Frederiksborg birk:
Justitsprotokoller 1719 ff., politiprotokoller (også ekstraretsprotokol- 

ler) 1730 ff., skøde- og panteprotokoller 1712 ff., fogedprotokoller 
1798 ff., notarialprotokoller 1823 ff., skifteprotokoller 1710 ff. og auk
tionsprotokoller 1727 ff.

Der findes registre over skifter 1710-87.

Halsnæs og Frederiksværk birk:
Justitsprotokoller 1773 ff., politiprotokoller 1798 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1797 ff., fogedprotokoller 1815 ff., skifteprotokoller 1795 
ff., overformynderiprotokoller 1851 ff. og auktionsprotokoller 1797 ff.

Der findes register over skifter 1795-1816. I birkets arkiv findes 
det kgl. raketkorps på Frederiksværk 1808-42.

Frederikssund byfoged:
Justitsprotokoller 1810 ff., ekstraretsprotokoller 1832 ff., politiproto

koller 1811 ff., skøde- og panteprotokoller 1809 ff., jfr. Slangerup byfo
ged, fogedprotokoller 1812 ff., notarialprotokol 1810-47, skifteproto
koller 1810 ff. og auktionsprotokoller 1825 ff., jfr. Slangerup byfoged.

Jægerspris birk:
Justitsprotokoller 1725 ff., politiprotokoller 1810 ff., skøde- og pante 

protokoller 1811 ff., skifteprotokoller 1805 ff. og auktionsprotokoller 
1810 ff.

Svanholm birk:
Justitsprotokoller 1722 ff., politiprotokoller 1791 ff., skøde- og pante

protokoller 1806 ff., fogedprotokoller 1812 ff. og auktionsprotokoller 
1805 ff.

Selsø birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1687 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1772 ff. og auktionsprotokol 1759-1832.

Egholm birk:
Justitsprotokoller 1776 ff., politiprotokoller 1792 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1805 ff. og auktionsprotokoller 1797 ff.
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Horns herred:
Justitsprotokoller 1832 ff., ekstraretsprotokoller 1832 ff., politiproto

koller 1842 ff., jfr. Frederikssund byfoged, skøde- og panteprotokoller 
1832 ff., skifteprotokoller 1832 ff. og auktionsprotokoller 1832 ff.

Holbæk amt.
Over retsbetjentarkiver indtil 1919 i Holbæk amt findes en midlertidig 
seddelregistratur på læsesalen. Denne er ingenlunde fuldstændig, og 
det tilrådes derfor også at konsultere afleveringsdesignationeme, som 
vil kunne rekvireres til brug på læsesalen. Med hensyn til de enkelte 
jurisdiktioners ældre historie og embedsmænd henvises til oversigten 
på læsesalen.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Nykøbing byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1728 ff., politiprotokoller 1758 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1738 ff., fogedprotokoller 1824 ff., notarial- 
protokoller 1824 ff., skifteprotokoller 1736 ff., overformynderiprotokol 
1740-1812 og auktionsprotokoller 1752 ff.

Der findes register over skifter 1736-1806 og over testamenter i 
notarialprotokolleme 1824-88.

Dragsholm birk:
Justitsprotokoller 1723 ff., politiprotokoller 1792 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1741 ff., fogedprotokoller 1818 ff., skifteprotokoller 1804 
ff., overformynderiprotokoller 1818 ff. og auktionsprotokoller 1753 ff.

Der findes register over skifter 1847-59.

Kalundborg byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1643 ff., politi- og ekstraretsprotokol

ler 1723 ff., skøde- og panteprotokoller 1703 ff., fogedprotokoller 1810 
ff., notarialprotokoller 1732 ff., skifteprotokoller 1682 ff., overformyn- 
deriprotokoller 1573 ff. og auktionsprotokoller 1683 ff.

Der findes register over skifter 1809-23.
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Ars-Skippinge herreder:
Justitsprotokoller 1759 ff., ekstraretsprotokoller 1822 ff., politiproto

koller 1791 ff., skøde- og panteprotokoller 1738 ff., fogedprotokoller 
1812 ff., notarialprotokoller 1812 ff., skifteprotokoller 1801 ff., over- 
formynderiprotokoller 1826 ff. og auktionsprotokoller 1731 ff.

Samsø birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1657 ff., pojitiprotokoller 1807 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1694 ff., fogedprotokoller 1819 ff., notarial- 
protokoller 1820 ff., skifteprotokoller 1812 ff., overformynderiproto
koller 1816 ff. og auktionsprotokoller 1729 ff.

Løve herred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1641 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1739 ff., fogedprotokoller 1785 ff., nota
rialprotokoller 1812 ff., skifteprotokoller 1801 ff. og auktionsproto
koller 1731 ff.

Kragerup birk:
Justitsprotokol 1801-05, politiprotokol 1791-1805 og auktionsproto

kol 1721-99.

Vedbygårds birk:
Justitsprotokol 1772-1805.

Merløse herred:
Tingbøger 1652-1706.

Tuse herred:
Tingbog 1637.

Merløse og Tuse herreder:
Justitsprotokoller 1742 ff., ekstraretsprotokoller 1832 ff., politipro

tokoller 1791 ff., skøde- og panteprotokoller 1739 ff., fogedprotokoller 
1809 ff., notarialprotokoller 1829 ff., skifteprotokoller 1802 ff., over
formynderiprotokoller 1826 ff. og auktionsprotokoller 1740 ff.

Der findes register over skifter 1802-19.
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Birkholm, senere Løvenborg birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1677 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1770 ff., foged- og notarialprotokoller 1805 
ff. og auktionsprotokoller 1747 ff.

Hagested birk:
Justitsprotokol 1776-1808 og pante- og auktionsprotokol 1778- 

1806.

Tølløse birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1667 ff., politiprotokoller 1802 ff. og 

auktionsprotokol 1805-39.

Frydendal birk:
Justitsprotokoller 1780 ff., skøde- og panteprotokoller 1804 ff. og 

auktionsprotokoller 1799 ff.

Holbæk byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1608 ff., ekstraretsprotokoller 1852 

ff., politiprotokoller 1703 ff., skøde- og panteprotokoller 1706 ff., fo
gedprotokoller 1817 ff., notarialprotokoller 1738 ff., skifteprotokoller 
1641 ff. og auktionsprotokoller 1693 ff.

Sorø amt.
Over retsbetjentarkiveme indtil 1919 i Sorø amt findes en midlertidig 
seddelregistratur på læsesalen. Denne er ingenlunde fuldstændig, og det 
tilrådes derfor også at konsultere afleveringsdesignationeme, som vil 
kunne rekvireres til brug på læsesalen. Med hensyn til de enkelte ju
risdiktioners ældre historie og embedsmænd henvises til oversigten på 
læsesalen.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Ringsted byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1623 ff., politiprotokoller 1751 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1748 ff., fogedprotokoller 1805 ff., notarial-
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protokoller 1780 ff., skifteprotokoller 1790 ff., overformynderiproto- 
koller 1730 ff. og auktionsprotokoller 1793 ff.

Ringsted herred:
Tingbøger 1617,1640,1642. Se videre nedenfor.

Tybjærg herred:
Tingbog 1668-73. Se videre s. 77.

Ringsted-Tybjærg herreder:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1701 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skifteprotokol 1799-1805 og auktionsprotokoller 1729 ff.

Ringsted herred:
Justitsprotokoller 1802 ff., politiprotokoller 1802 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1802 ff., fogedprotokoller 1805 ff., skifteprotokoller 1813 
ff., overf ormynderiprotokoller 1802 ff. og auktionsprotokoller 1802 ff.

Der findes register over skifter 1880-86 og 1896-1906.

Sørupgård, senere Conradsborg birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1706 ff., politiprotokol 1791-1809, 

taksations-, foged- og notarialprotokol 1797 ff. og auktionsprotokoller 
1724 ff.

Skjoldnæsholm birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1673 ff., politiprotokoller 1804 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1817 ff., fogedprotokoller 1818 ff. og auk
tionsprotokoller 1734 ff.

Svenstrup birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1711 ff., politiprotokoller 1792 ff., 

fogedprotokoller 1817 ff., skifteprotokoller 1870 ff. og auktionsproto
koller 1741 ff.

Sorø byfoged og birk:
Justitsprotokoller 1756 ff., ekstraretsprotokoller 1869 ff., politipro

tokoller 1765 ff., skøde- og panteprotokoller 1738 ff., fogedprotokoller
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1757 ff., notarialprotokoller 1867 ff., skifteprotokoller 1772 ff., over
formynderiprotokoller 1740 ff. og auktionsprotokoller 1741 ff.

Sorø Akademis hof ret:
Justitsprotokol 1749-1808, tinglysningsprotokol 1749-1806, skifte

protokol 1749-1816 og auktionsprotokol 1749-1816.

Slagelse byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1676 ff., ekstraretsprotokoller 1843 

ff., politiprotokoller 1718 ff., skøde- og panteprotokoller 1695 ff., fo
gedprotokoller 1785 ff., notarialprotokoller 1756 ff., skifteprotokoller 
1699 ff., overformynderiprotokoller 1688 ff. og auktionsprotokoller 
1694 ff.

Der findes register over skifter 1699-1782 og 1900-19.

Slagelse herred:
Tingbog 1672-73.

Antvorskov birk:
Justitsprotokoller 1773 ff., politiprotokoller 1778 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1738 ff., fogedprotokoller 1806 ff., notarialprotokoller 
1808 ff., skifteprotokoller 1797 ff., overformynderiprotokoller 1784 ff. 
og auktionsprotokoller 1741 ff.

Korsør byfoged:
Justitsprotokoller 1702 ff., politiprotokoller 1703 ff., skøde- og pante- 

protokoller 1684 ff., fogedprotokoller 1767 ff., notarialprotokoller 
1738 ff., skifteprotokoller 1685 ff., overformynderiprotokoller 1680 ff. 
og auktionsprotokoller 1690 ff.

Der findes registre over skifter 1685-95 og 1781-87.

Før slev, Saltø m, fl. birker:
Justitsprotokoller 1781 ff., politiprotokoller 1791 ff., foged- og no

tarialprotokoller 1798 ff., auktionsprotokoller 1762 ff. og skøde- og 
panteprotokoller 1738 ff.
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Skælskør byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1616 ff., politiprotokoller 1738 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1729 ff., fogedprotokoller 1815 ff., notarial- 
protokoller 1803 ff., skifteprotokoller 1684 ff. og auktionsprotokoller 
1692 ff.

Der findes register over skifter 1830-1903.

Borreby birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1678 ff. og auktionsprotokol 1730- 

1800.

Flakkebjærg herred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1602 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1782 ff., notarialprotokol 1783-1801, skif
teprotokoller 1799 ff., overformynderiprotokol 1799-1830 og auktions- 
protokoller 1773 ff.

Vester Flakkebjærg herred:
Justitsprotokoller 1825 ff., politiprotokoller 1823 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1819 ff., skifteprotokoller 1819 ff., overformynderiproto- 
koller 1829 ff. og auktionsprotokoller 1841 ff.

Der findes register over skifter 1830-1919.

Øster Flakkebjærg herred:
Justitsprotokoller 1822 ff., politiprotokoller 1820 ff., skøde- og pante

protokoller 1821 ff., foged- og notarialprotokoller 1826 ff., skifteproto
koller 1819 ff., overf ormynderiprotokoller 1818 ff. og auktionsprotokol
ler 1820 ff.

Holsteinborg birk:
Justitsprotokoller 1725 ff., ekstraretsprotokoller 1833 ff., politiproto- 

koller 1841 ff., fogedprotokoller 1836 ff., notarialprotokol 1809 ff., 
skifteprotokoller 1851 ff., overformynderiprotokol 1851 ff. og auktions
protokoller 1841 ff.

Præstø amt.
Over retsbetjentarkiver indtil 1919 i Præstø amt findes en midlertidig 
seddelregistratur på læsesalen. Denne er ingenlunde fuldstændig, og det
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tilrådes derfor også at konsultere afleveringsdesignationeme, som vil 
kunne rekvireres til brug på læsesalen. Med hensyn til de enkelte juris
diktioners ældre historie og embedsmænd henvises til oversigten på læse
salen.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Næstved byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1592 ff., politiprotokoller 1711 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1633 ff., fogedprotokoller 1790 ff., notarial- 
protokoller 1748 ff., skifteprotokoller 1658 ff., overformynderiproto
kol 1697-1868 og auktionsprotokoller 1690 ff.

Der findes register over skifter 1687-1786.

Tybjærg herred:
Justitsprotokoller 1802 ff., politiprotokoller 1808 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1802 ff., fogedprotokoller 1818 ff., skifteprotokoller 1808 
ff., overformynderiprotokoller 1794 ff. og auktionsprotokoller 1807 ff.

Der findes register over skifter 1877-90.

Vordingborg byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1591 ff., politiprotokoller 1814 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1700 ff., fogedprotokoller 1783 ff., notarial- 
protokoller 1743 ff., skifteprotokoller 1570 ff. og auktionsprotokoller 
1731 ff.

Der findes register over skifter 1570—1780 og over testamenter i 
notarialprotokolleme 1743-1911.

Hammer herred:
Tingbøger 1672 ff. og auktionsprotokol 1698-1718.

Bårse herred:
Tingbøger 1655 ff.

Jungshoved birk:
Tingbøger 1686-1718.

Stensby birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1665 ff.
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Vordingborg rytterdistrikts birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1721 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1738 ff., notarialprotokol 1744—54 og auk
tionsprotokoller 1718 ff.

Vordingborg søndre birk:
Justitsprotokoller 1809 ff., ekstraretsprotokoller 1840 ff., politipro- 

tokoller 1809 ff., skøde- og panteprotokoller 1809 ff., fogedprotokoller 
1809 ff., notarialprotokoller 1830 ff., skifteprotokoller 1809 ff., over
formynderiprotokoller 1833 ff. og auktionsprotokoller 1809 ff.

Der findes register over testamenter i notarialprotokolleme 1830-98.

Vordingborg nordre birk:
Justitsprotokoller 1809 ff., politiprotokoller 1809 ff., fogedprotokol

ler 1819 ff. og auktionsprotokoller 1809 ff.

Præstø byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1695 ff., politiprotokoller 1794 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1739 ff., fogedprotokoller 1823 ff., notari
alprotokoller 1823 ff., skifteprotokoller 1746 ff., overformynderiproto- 
koller 1827 ff. og auktionsprotokoller 1744 ff.

Der findes register over skifter 1746-1806.

Gavnø birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1693 ff., politiprotokoller 1792 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1851 ff., fogedprotokol 1824 ff. og auk
tionsprotokol 1835 ff.

Gisselfeld birk:
Justitsprotokoller 1698 ff., politiprotokoller 1823 ff., skøde- og pan- 

teprotokoller 1771 ff., fogedprotokoller 1820 ff., notarialprotokoller 
1805 ff. og auktionsprotokoller 1795 ff.

Bregentved birk:
Justitsprotokoller 1788 ff., politiprotokoller 1791 ff., notarialproto

kol 1805 ff. og auktionsprotokoller 1795 ff.
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Bregentved-Gisselfeld birk:
Justitsprotokoller 1859 ff., politiprotokoller 1856 ff., domprotokol

ler 1861 ff., fogedprotokoller 1847 ff., skifteprotokoller 1879 ff. og 
notarialprotokoller 1874 ff.

Vemmetofte klosters auktionsdirektion:
Auktionsprotokoller 1735 ff.

Stege byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1696 ff., ekstraretsprotokoller 1830 

ff., politiprotokoller 1730 ff., skøde- og panteprotokoller 1738 ff., fo
gedprotokoller 1819 ff., skifteprotokoller 1703 ff. og auktionsprotokol
ler 1745 ff.

Møns vestre herred:
Tingbøger 1668-81.

Møns østre herred:
Tingbøger 1673-85.

Mønbo herred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1685 ff., ekstraretsprotokoller 1820 ff., 

politiprotokoller 1729 ff., skøde- og panteprotokoller 1739 ff., foged
protokoller 1820 ff., skifteprotokoller 1805 ff., overformynderiprotokol
ler 1778 ff., notarialprotokoller 1748 ff. og auktionsprotokoller 1732 
ff.

Store Hedinge byfoged:
Justitsprotokoller 1705 ff., politiprotokoller 1742 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1720 ff., fogedprotokol 1823 ff., skifte- og auktionspro- 
tokoller 1705 ff., overformynderiprotokol 1705 ff. og auktionsprotokol
ler 1798 ff.

Der findes register over skifter 1705-98.

Tryggevælde herred:
Tingbøger 1705-22.
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Tryggevælde rytterdistrikts birk: 
Justitsprotokoller 1720-49.

Stev ns-F akse herreder:
Justitsprotokoller 1753 ff., politiprotokoller 1791 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1730 ff., fogedprotokoller 1822 ff., skifteprotokoller 1807 
ff., overformynderiprotokol 1801 ff. og auktionsprotokoller 1791 ff.

Lolland.
Landsarkivet har i 1964 udsendt en duplikeret arkivregistratur over 
samtlige lollandske retsbetjentarkiver fra tiden før 1919. På læsesalen 
er opstillet et eksemplar af denne registratur med indskudte hvide blade, 
hvorpå er indført afleveringer, der er modtaget, efter at registraturen er 
udsendt.

Som indledning til registraturen over de enkelte retsbetjentembeder 
findes en kort historisk redegørelse for ændringer i jurisdiktionsgræn- 
seme indtil 1919 foruden en liste over henholdsvis byfogder, herreds
fogder og birkedommere samt skrivere i de enkelte embeder.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Askø birk:
Tingbog 1662-83.

Fejø birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1657 ff., politiprotokoller 1797 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1768 ff., fogedprotokoller 1824 ff., nota
rialprotokoller 1888 ff., skifteprotokoller 1794 ff., overformynderiproto
koller 1827 ff. og auktionsprotokoller 1755 ff.

Nakskov byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1647 ff., politiprotokoller 1734 ff,, eks- 

traretsprotokol 1895 ff., skøde- og panteprotokoller 1641 ff., foged
protokoller 1842 ff., notarialprotokoller 1807 ff., skifteprotokoller 1598 
ff. og auktionsprotokoller 1694 ff.

Der findes registre over skifter 1690-1919 og nummerfortegnelse 
over boer nr. 1-1488 (ca. 1848-1918).
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Lollands Nørreherred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1655 ff., ekstraretsprotokoller 1859 

ff., politiprotokoller 1803 ff., skøde- og panteprotokoller 1790 ff., fo
gedprotokoller 1797 ff., notarialprotokoller 1856 ff., skifteprotokoller 
1795 ff., overformynderiprotokoller 1794 ff. og auktionsprotokoller 
1781 ff.

Der findes register over skifter 1814-21.

Vintersborg birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1707-1817, politiprotokol 1792-1818, 

skøde- og panteprotokol 1805-25 og auktionsprotokol 1741-1856.

Kristiansdals birk:
Justitsprotokol 1795-1812, skøde- og panteprotokol 1796-1812.

Christianssædes birk:
Justitsprotokoller 1777 ff., ekstraretsprotokoller 1874 ff., politipro

tokoller 1805 ff., skøde- og panteprotokoller 1791 ff., fogedprotokoller 
1823 ff., notarialprotokoller 1826 ff. og åuktionsprotokoller 1727 ff.

Lollands Sønderherred:
Justitsprotokoller 1777 ff., ekstraretsprotokoller 1874 ff., politiproto- 

koller 1805 ff., skøde- og panteprotokoller 1791 ff., fogedprotokoller 
1796 ff., notarialprotokoller 1850 ff., skifteprotokoller 1796 ff., over- 
formynderiprotokoller 1826 ff. og auktionsprotokoller 1744 ff.

Stokkemarke og Ravnsborg birk:
Tingbog 1671-77.

Gammelgårds birk:
Justitsprotokol 1779-1811.

Juellinge birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1720 ff., politiprotokoller 1791 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1752 ff., fogedprotokol 1823 ff. og ank- 
tionsprotokol 1807-56.
6
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Grevskabet Harderiberg-Reventlows vestre distrikts birk:
Justitsprotokol 1817-30, politiprotokoller 1818 ff., skøde- og pante- 

protokoller 1826 ff. og fogedprotokol 1823-55.

Rødby byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1700 ff., politi- og ekstraretsprotokol- 

ler 1808 ff., skøde- og panteprotokoller 1775 ff., fogedprotokoller 1823 
ff., notarialprotokoller 1829 ff., skifteprotokoller 1696 ff., overformyn
deriprotokoller 1747 ff. og auktionsprotokoller 1724 ff.

Fuglse herred:
Justitsprotokoller 1717 ff., politi- og ekstraretsprotokoller 1792 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1817 ff., fogedprotokoller 1823 ff., skifte
protokoller 1796 ff., overformynderiprotokoller 1818 ff. og auktions- 
protokoller 1707 ff.

Maribo byfoged:
Justitsprotokoller 1796 ff., politi- og ekstraretsprotokoller 1817 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1738 ff., fogedprotokoller 1823 ff., nota- 
rialprotokoller 1865 ff., skifteprotokoller 1770 ff., overformynderipro
tokoller 1747 ff. og auktionsprotokoller 1737 ff.

Der findes registre over skifter 1770-1886 og 1893-1919.

Knuthenborg birk:
Justitsprotokoller 1714 ff., politi- og ekstraretsprotokoller 1804 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1816 ff., fogedprotokoller 1823 ff., nota- 
rialprotokol 1826-62 og auktionsprotokoller 1801 ff.

Maribo klosters birk:
Tingbog 1663-73.

Maribo birk:
Justitsprotokoller 1858 ff., politi- og ekstraretsprotokoller 1859 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1858 ff., fogedprotokoller 1864 ff., notarial- 
protokoller 1862 ff., skifteprotokoller 1857 ff., overformynderiprotokol
ler 1856 ff. og auktionsprotokoller 1884 ff.

Der findes register over skifter 1857-1919.
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Sakskøbing byfoged:
Justitsprotokoller 1735 ff., politi- og ekstraretsprotokoller 1805 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1729 ff., fogedprotokoller 1823 ff., nota
rialprotokoller 1814 ff., skifteprotokoller 1728 ff., overformynderipro
tokol 1740-1865 og auktionsprotokoller 1736 ff.

Musse herred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1684 ff., politi- og ekstraretsprotokol

ler 1804 ff., skøde- og panteprotokoller 1808 ff., fogedprotokol 1823- 
76, skifteprotokoller 1794 ff. og overformynderiprotokoller 1812 ff.

Kallø birk:
Tingbog 1662-75.

Fuglsang og Priorskov birk:
Justitsprotokoller 1773 ff., politiprotokoller 1818 ff., skøde- og pan- 

teprotokol 1773—1832, fogedprotokol 1824—56 og auktionsprotokol 
1773-1856.

Nielstrup birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1736 ff. og auktionsprotokol 1801- 

1814.

Krenkerup birk, grevskabet Hardenberg-Reventlows østre distrikts birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1664 ff., politiprotokoller 1792 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1733 ff., fogedprotokol 1823-65 og auk
tionsprotokol 1801-65.

Orebygård birk:
Tingbøger 1703-84.

Berritsgård, senere Guldborglands birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1721 ff., skøde- og panteprotokol 

1849-65, fogedprotokol 1823-65 og auktionsprotokoller 1784 ff.
6*
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Nysted byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1653 ff., politiprotokoller 1805 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1771 ff., fogedprotokoller 1815 ff., nota
rialprotokoller 1850 ff., skifteprotokoller 1784 ff., overformynderipro
tokol 1796 ff. og auktionsprotokoller 1796 ff.

Ålholm, Bremersvold og Kærstrup birk 1725-34, Kristiansholms birk 
1734-1856 og Nysted birk 1856-1919:

Tingbøger (justitsprotokoller) 1728 ff., politiprotokoller 1806 ff., 
skøde- og panteprotokoller 1801 ff., fogedprotokoller 1823 ff., notarial
protokoller 1850 ff., skifteprotokoller 1882 ff., overformynderiprotokol 
1859-69 og auktionsprotokoller 1799 ff.

Falster.
Landsarkivet har i 1964 udsendt en duplikeret arkivregistratur over 
samtlige falsterske retsbetjentarkiver fra tiden før 1919. På læsesalen 
er opstillet et eksemplar af denne registratur med indskudte hvide blade, 
hvorpå er indført afleveringer, der er modtaget, efter at registraturen er 
udsendt.

Som indledning til registraturen over de enkelte retsbetjentembeder 
findes en kort historisk redegørelse for ændringer i jurisdiktionernes 
grænser indtil 1919 foruden en liste over henholdsvis byfogder, herreds
fogder og birkedommere samt skrivere i de enkelte embeder.

De vigtigste protokolrækker er følgende:

Nykøbing byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1665 ff., politiprotokoller 1804 ff., 

ekstraretsprotokoller 1853 ff., skøde- og panteprotokoller 1691 ff., fo
gedprotokoller 1817 ff., notarialprotokoller 1824 ff., skifteprotokoller 
1691 ff., overformynderiprotokoller 1737 ff. og auktionsprotokoller 
1690 ff.

Stubbekøbing byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1713 ff., ekstraretsprotokol 1844 ff., 

politiprotokoller 1810 ff., skøde- og panteprotokoller 1740 ff., foged
protokoller 1823 ff., hotarialprotokol 1834 ff., skifteprotokoller 1694 
ff., overformynderiprotokoller 1739 ff. og auktionsprotokoller 1742 ff.
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Falsters Nørreherred:
Tingbøger 1633-96.

Falsters Sønderherred:
Tingbøger 1641-99 og 1703-16.

Gedser birk:
Tingbøger 1698-1719.

Alstrup birk:
Tingbøger 1719-38.

Falsters birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1723 ff., ekstraretsprotokoller 1817 

ff., politiprotokoller 1791 ff., skøde- og panteprotokoller 1738 ff., fo
gedprotokoller 1802 ff., notarialprotokoller 1817 ff., skifteprotokoller 
1794 ff., overformynderiprotokoller 1800 ff. og auktionsprotokoller 
1698 ff.

Falsters vestre herred:
Justitsprotokoller 1866 ff., politiprotokoller 1861 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1859 ff., fogedprotokoller 1868 ff., notarialprotokoller 
1862 ff., skifteprotokoller 1865 ff. og auktionsprotokoller 1872 ff.

Nykøbing herred:
Justitsprotokoller 1859 ff., politiprotokoller 1859 ff., ekstraretsproto- 

koller 1859 ff., skøde- og panteprotokoller 1856 ff., fogedprotokoller 
1859 ff., notarialprotokol 1859 ff., skifteprotokoller 1859 ff. og auk
tionsprotokoller 1859 ff.

Stubbekøbing herred:
Justitsprotokoller 1859 ff., ekstraretsprotokoller 1859 ff., politiproto

koller 1859 ff., skøde- og panteprotokoller 1855 ff., fogedprotokoller 
1859 ff., notarialprotokoller 1859 ff., skifteprotokoller 1859 ff. og auk
tionsprotokoller 1859 ff.
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Bornholm.
Landsarkivet har i 1965 udsendt en duplikeret arkivregistratur over 
samtlige bornholmske retsbetjentarkiver fra tiden før 1919. På læse
salen er opstillet et eksemplar af denne registratur med hvide indskudte 
blade, hvorpå er indført afleveringer, der er modtaget, efter at regi
straturen er udsendt.

Som indledning til registraturen over de enkelte retsbetjentembeder 
findes en kort historisk redegørelse for ændringer i jurisdiktionsgræn- 
seme indtil 1919 foruden en liste over henholdsvis byfogder, herreds
fogder og birkedommere samt skrivere i de enkelte embeder.

De vigtigste protokolrækker i de enkelte jurisdiktioner er følgende:

Rønne byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1701 ff., ekstraretsprotokoller 1801 

ff., domprotokoller 1884 ff., politiprotokoller 1741 ff., skøde- og pan
teprotokoller 1720 ff., fogedprotokoller 1795 ff., notarialprotokoller 
1809 ff., skifteprotokoller 1736 ff., overformynderiprotokol 1752-75 
og auktionsprotokoller 1747 ff.

Vesterherred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1669 ff., ekstraretsprotokoller 1857 

ff., politiprotokoller 1791 ff., skøde- og panteprotokoller 1781 ff., 
fogedprotokoller 1857 ff., notarialprotokoller 1857 ff., skifteprotokoller 
1761 ff., overformynderiprotokoller 1780 ff. og auktionsprotokoller 
1857 ff.

Hasle byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1697 ff., ekstraretsprotokoller 1834 

ff., politiprotokoller 1741 ff., domprotokoller 1830 ff., skøde- og pante
protokoller 1721 ff., fogedprotokoller 1786 ff., notarialprotokoller 
1830 ff., skifteprotokoller 1700 ff., overformynderiprotokoller 1760 ff. 
og auktionsprotokoller 1772 ff.

Der findes register over skifter 1830-61.

Nørreherred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1678 ff., politiprotokoller 1783 ff.,
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skøde- og panteprotokoller 1677 ff., skifteprotokoller 1761 ff. og over
formynderiprotokoller 1780 ff.

Der findes register over skifter 1793-1814.

Hammershus birk:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1688 ff., politiprotokoller 1786 ff., 

skøde- og panteprotokoller 1693 ff., skifteprotokoller 1685 ff. og auk
tionsprotokoller 1772 ff.

Svaneke byfoged:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1670 ff., ekstraretsprotokoller 1860 

ff., politiprotokoller 1741 ff., domprotokoller 1825 ff., skøde- og pan
teprotokoller 1686 ff., fogedprotokoller 1797 ff., notarialprotokoller 
1823 ff., skifteprotokoller 1686 ff., overformynderiprotokoller 1748 
ff. og auktionsprotokoller 1749 ff.

Østerherred:
Tingbøger (justitsprotokoller) 1674 ff., justitsprotokoller for Chri- 

stiansø 1852 ff., politiprotokoller 1791 ff., skøde- og panteprotokoller 
1713 ff., skifteprotokoller 1761 ff. og overformynderiprotokoller 1829 
ff.’

Der findes register over skifter 1891-95.

Neksø byfoged:
Justitsprotokoller 1757 ff., ekstraretsprotokoller 1853 ff., politiproto

koller 1741 ff., domprotokoller 1822 ff., skøde- og panteprotokoller 
1741 ff., fogedprotokoller 1800 ff., notarialprotokoller 1817 ff., skifte
protokoller 1743 ff., overformynderiprotokoller 1770 ff. og auktions
protokoller 1747 ff.

Der findes register over skifter 1766-1824.

Åkirkeby byfoged:
Justitsprotokoller 1760 ff., politiprotokoller 1859 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1747 ff., skifteprotokoller 1747 ff. og auktionsprotokoller 
1802 ff.
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Sønderherred:
Justitsprotokoller 1721 ff., politiprotokoller 1742 ff., skøde- og pan

teprotokoller 1803 ff., skifteprotokoller 1761 ff., overformynderiproto- 
koller 1770 ff. og auktionsprotokoller 1798 ff.

De bornholmske landdistrikters skifteforvaltning:
Skifteprotokoller 1681-1761.

FÆSTNINGEN CHRISTIANSØ

Fæstningen Christiansø anlagdes 1684 på Erteholmene øst for Born
holm. Den hørte til at begynde med under landetaten, men fra 1741 un
der søetaten. Ved kgl. res. af 2/5 1855 blev det besluttet at nedlægge 
fæstningen, dog skulle havnen fortsat vedligeholdes af staten som nød
havn, ligesom man også skulle vedligeholde lodseriet og fyret. 1863 for
lod den sidste rest af militæret øen.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. hovedgrupper:

Kommandantens arkiv.
Sager vedr. krigsvæsenet, herunder reglementer og instrukser 1691- 

1860, hovedvagtsprotokol 1784-1800, paroljoumaler og do. protokoller 
1751-1855, diverse vagtjournaler o. lign. 1750-1862, beholdninger af 
materiel og ammunition 1849-53, ruller over artillerimandskabet og 
garnisonskompagniet 1750-1854 samt do. over søfolkene og lods
mandskabet 1750-1855.

Justits-, skøde- og pantevæsenet, herunder justitsprotokoller 1785- 
1844, krigsretsprotokoller 1714-59, havarisager 1771-1855, skøde-, 
pante- og brevprotokol 1812-48, skilsmisseprotokol 1823-45 og kom
mandantens korrespondancesager 1805-63.

Overformynderivæsen, herunder overformynderiprotokol 1831-54 og 
do. sager 1785-1857.

Regnskabsvæsen, herunder ordreprotokoller 1802-36.
Korrespondance, herunder kopibøger 1750-1860, reskripter og kol

legialbreve 1686-1830 samt indkomne breve 1831-55.
Diverse, herunder mandtalslister 1831-55.
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Auditørens arkiv.
Justits- og skødevæsen, herunder priseretsprotokoller 1807-14, skø

debog for priser 1810-14 og protokol over borgerlige ægteskaber 1853.
Notarialforretninger, herunder notarialprotokoller 1810-18.
Skiftevæsen, herunder skifteprotokoller 1762-1832 og skiftebreve 

1712-32.
Auktionsvæsen, herunder auktionsprotokoller 1766-1838.
Regnskabsvæsen, herunder sporteljoumaler 1838-68.
Korrespondance, herunder div. korrespondancesager 1759-1855.

Forvalterens arkiv.
Korrespondance, herunder proviantf orvaltérens kopibøger 1743- 

1814.
Regnskabsvæsen, herunder betalingsruller for mandskabet 1795- 

1814, journaler over indtægter og udgifter 1809-72, proviantjoumaler 
1809-14, sager vedr. forbruget ved artilleriet 1810-54, forbrugsjour
naler for bådsmanden 1815-28, do. for lodsen 1822-52, do. for ma
leren 1800-58, do. for mureren 1826-56, do. for smeden 1817-56, 
do. for tømmermanden 1815-58, regnskabsbøger for proviant og am
munition 1839-58, diverse regnskabsbilag 1809-48, bilag til dr. Dam
pes regnskab 1832—38, kirkeregnskaber 1840-58 og diverse inven
tarielister 1838-59.

Diverse.
Post- og telegrafvæsen, herunder telegrafprotokol 1812-14.
Kassekommissionen. Indrettet 16/1 1794. Herunder kassejoumaler 

1794-1875, kassebøger 1841-55 og indkomne skrivelser til kommis
sionen 1823-53.

Forskellige kommissioner, herunder valgbestyrelsen 1848-55, ka
rantæne- og sundhedskommissionen 1806-68, søartillerikommissionen 
1831-38 samt proviant- og varekontrolkommissionen 1812-21.

Handelsinteressentskabet. Oprettet 30/1 1821. Herunder kontrakt 
og regnskaber 1821.

Diverse sager, herunder sager vedr. forsk, skibe 1838-55, proviant
regnskabsbøger 1849, sager vedr. marinekorpset 1850-51 og diverse 
sager 1815-88.



KOMMISSIONSDOMSTOLE

Fra en række embedsarkiver er udskilt en omfattende samling af kom
missionsdomstoles arkiver, som er opstillet i en særlig afdeling, ordnet 
efter de arkiver, hvortil de oprindelig hørte. En meget væsentlig del af 
disse kommissionsdomstole har fået tillagt myndighed til at undersøge 
og pådømme alvorligere forbrydelser ikke blot i de landsdele, som 
hører under det sjællandske landsarkiv, men også uden for disse. Andre 
kommissionsdomstole har haft til opgave at finde en løsning på økono
miske uoverensstemmelser mellem enkeltpersoner og myndigheder eller 
mellem privatpersoner.

De enkelte kommissionsdomstoles arkiver er ikke særlig omfattende. 
I mange tilfælde består de kun af en enkelt protokol eller pakke. Over 
samtlige arkiver findes en gammel seddelregistratur med visse moderne 
tilføjelser, som er til disposition på læsesalen. Over udtagne kommis
sionsarkiver fra Kriminal- og politiretten i København er udarbejdet 
en særlig og ret udførlig folioregistratur, der ligeledes er opstillet på 
læsesalen.

De eksisterende registraturer er i flere henseender ufyldestgørende, 
og der pågår i øjeblikket en omordning og nyregistrering.

Sjællandsfar landsting.
Komm, af 19/2 1689 til at undersøge og pådømme afhændelserne af 

de ejendomme, som af kongen var tillagt indbyggerne i Hollænder
byen på Ny Amager. Dom 29/4 1689.

Lollandsfar landsting.
Komm, af 11/5, 31/5 og 30/8 1743 til at pådømme sagen imod 

magistraten i Nykøbing F. ang. urigtigheden med umyndiges arve- 
midler.

Komm, af 26/4 1743 til at pådømme sagen provst Peder Reenberg 
m. fl. ctr. prokurator M. Reimer af Vester Ulslev og student J. H. 
Sigismundi.
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Komm, af 27/8 1743 til at pådømme sagen mod birkedommer F. Ha
gedorn m. fl. Fejø.

Komm, af 25/9 1744 til at pådømme sagen mod skomager Anders 
Knudsen m. fl. for deres ugudelige levned.

Komm, af 1/4 1746 til at pådømme sagen mod forpagter M. Mourid- 
sen, Kristiansholm ladegård ang. diverse nærgående beskyldninger.

Komm, af 20/5 1746 til at pådømme sagen oberst K. F. Lützow ctr. 
forpagter Johan Eriksen, Ulriksdal om besvangrelse af hans søster 
Sofie Hedevig Lützow.

Komm, af 20/5 1746 ang. pådømmelse af sagen oberst K. F. Lützow 
ctr. fhv. ridefoged Johan Erichsen ang. regnskab og arrest.

Komm, af 18/11 1746 til at pådømme sagen mod birkedommer Tho
mas Dahl, byfoged Morten Hammer og by- og herredsskriver Laurids 
Rasmussen.

Komm, af 21/1 1752 til at pådømme sagen Nakskov bys magistrat 
ctr. grevinde Ide Margarete v. Reventlow ang. et jordstykke.

Komm, af 6/4 1753 til at pådømme sagen Abel Kathrine Gruse ctr. 
Hans Pedersen Ruud, Øster Ulslev, om brudt ægteskabsløfte.

Københavns hof ret.
Komm, af 15/12 1705 til at pådømme sagen generalfiskalen ctr. Seve

rin Rasmussen for mishandlinger og bortrømmelse.
Komm, af 23/7 og 24/9 1723 til at pådømme sagen landsdommer 

Kr. Møinichen ctr. amtsforvalter Andreas Lund ang. dennes oppe- 
børsler. Dom 1/2 1726.

Komm, af 27/2 1739 til at pådømme sagen kammeradvokaten ctr. 
kaptajn Jens Møller for afkrævning af utilbørlige renter.

Komm, af 20/3 1739 til at pådømme sagen provst Klaus Plum, Vetters
lev ctr. assessor Kr. Fred. v. Haven m. fl. ang. rettigheden til 2 senge 
i Vartov.

Komm, af 26/12 1740 og 9/6 1741 til at pådømme sagen general
fiskalen ctr. hofretssekretær S. Caspersen for utilbørlig opførsel og 
uforsvarlige embedsforhold.

Komm, af 2/3 1742 til at pådømme sagen kammeradvokaten ctr. 
sognepræst J. H. v. Verden, Ovrø m. fl. ang. omgåelse af lovgiv
ningen om førlovspenges erlæggelse.

Komm, af 3/1 1744 til at pådømme sagen generalfiskalen ctr. told-
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betjent M. Hauge på Dragø for hans forhold ved to fra Malmø 
ankomne svenske desertører.

Komm, af 29/10 1745 til at pådømme sagen Abraham Pelt, Køben
havn ctr. det vestindisk-guineiske kompagni.

Landsover- samt hof- og stadsretten.
Komm, af 23/1 1772 til at efterse og optegne dronning Caroline Ma

thildes pretiosa m.m.
Komm, af 21/11 1788 til at pådømme sagen Pingel m. fl. ctr. super

cargo Peter Ertzer m. fl.
Komm, af 22/12 1790 til at påkende adskillige angivelser om utillade

ligt pengelån m.m.
Komm, af 22/10 1792 til at påkende adskillige angivelser om utillade

ligt pengelån m.m.
Komm, af 10/4 1794 til at pådømme sagen mod kancelliråd Hans 

Holm, porcelænshandler Michael Brabrand m. fl.
Komm, af 3/8 1815 til at undersøge uordener i Tugt-, rasp- og for

bedringshuset 31/7 1815.
Komm, af 23/1 1816 til at pådømme sagen mod kancellist Carsten 

Ludv. Schiødt m. fl. for misligheder og uorden ved Københavns 
overformynderi.

Komm, af 24/9 1816 til at pådømme sagen mod underinspektør Bier
ring ved Tugt-, rasp- og forbedringshuset og forbedringshusmester 
Wehage.

Komm, af 2/7 1817 til at pådømme de i straffeanstalten på Christians
havn 25/6 1817 forefaldne tumultuariske optrin.

Komm, af 16/8 1817 til at pådømme sagen mod grosserer Spiro.
Komm, af 11/12 1817 til at undersøge klager over prof. Mourier og 

af 1/9 1818 til at pådømme sagen prof. Mourier ctr. de ældste ved 
den fransk-reformerte menighed for udviste forhold.

Komm, af 9/5 1818 til at undersøge det af oberstløjtnant Wilhelm 
Gersdorff udviste fornærmelige forhold mod stiftamtmand Gülden- 
crone.

Komm, af 6/9 1819 til at undersøge de i København 4/9 1819 fore
faldne optøjer.

Komm, af 26/4 1820 til at undersøge konferensråd Birchs embedsfor
hold.
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Komm, af 11/12 1821 til at undersøge misligheder ved postforsendelse 
af penge.

Komm, af 31/1 1823 til at undersøge nogle ved generaltolddirektionens 
forsamling 17/1 1823 forefaldne uordener.

Komm, af 22/10 1823 til at undersøge sagen vedr. sognepræst dr. 
Kochen og inspektør Stemhagen.

Komm, af 28/4 1826 til at foretage forhør over major Richelieu.

Københavns kriminal- og politiret.
Nr. 1. Komm, af 16/11 1847 til at pådømme sagen mod arrestanten 

F. K. J. W. Frelsen. Dom 22/7 1848.
Nr. 2. Komm, af 10/11 1848 til at pådømme sagen mod arrestanten 

Christen Pedersen af LI. Fuglede m. fl. Dom 20/12 1850.
Nr. 3. Komm, af 7/10 1853 til at påkende de misligheder, der har 

fundet sted 1848 og flg. år ved søetatens hvervning. Dom 14/12 1859 
Nr. 4. Komm, af 20/12 1853 til yderligere at undersøge og pådømme 

mordet på husmand Niels Hansen, Balslev sogn, Wedelsborg birk.
Nr. 5. Komm, af 9/6 1855 til at fortsætte undersøgelsen af det fore

gåede underslæb og andre misligheder ved det militære varedepot.
Nr. 6. Komm, af 11/10 1856 til yderligere at undersøge og pådømme 

det ved det militære varedepot begåede underslæb.
Nr. 7. Komm, af 30/4 1856 til yderligere at undersøge og behandle en 

mod havnekaptajn H. E. Krenchel ved søetatens kombinerede ret 
tidligere behandlet sag.

Nr. 8. Komm, af 10/12 1856 til yderligere at behandle og påkende en 
imod suspenderet havnekaptajn H. E. Krenchel m. fl. anlagt sag.

Nr. 9. Komm, af 10/5 1856 til at undersøge omstændighederne ved en 
kollision mellem postdampskibene Ej deren og Jylland natten mellem 
5. og 6. maj 1856.

Nr. 10. Komm, af 5/1 og 18/7 1859 til at pådømme sagen mod Lars
• Nielsen Bahl, kaldet Balle-Lars vedr. mordet på Ole Andersens 

enke i Uglede m. fl. forbrydelser.
Nr. 11. Komm, af 20/4 og 18/9 1858 til at pådømme sagen mod 

Morten Sørensen, Dronningborg for mordet på skovfoged Jens Pe
dersen og hustru.

Nr. 12. Komm, af 26/7 og 31/8 1859 til at undersøge forskellige 
ildebrande på Bornholm.
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Nr. 13. Komm, af 12/1 1859 og 8/8 1860 til at pådømme flere på 
Københavns amt i de senere år stedfundne ildebrande.

Nr. 14. Komm, af 9/4 1861 og 24/1 1862 til at undersøge begåede 
misligheder i 4. udskrivningskreds ved kassation og antagelse af di
striktsheste.

Nr. 15. Komm, af 4/1, 23/3, 23/5 og 10/9 1866 til at pådømme 
flere i Salling m. tilstødende herreder begåede forbrydelser.

Nr. 16. Komm af 26/11 1866, 27/8 1867, 12/3 og 11/6 1868 til 
at pådømme sagen mod A. H. B. Klerke m. fl. for forbrydelser 
begået i Københavns og Frederiksborg amter (Slangerupsagen). Dom 
23/7 1868.

Nr. 17. Komm, af 5/10 1867 til at undersøge sagen om Mette Marie 
Rasmusdatters mistænkelige død. Højesteretsdom 11/3 1869.

Nr. 18. Komm, af 21/2 og 20/3 1868 til at pådømme sagen om mord 
på husmand Mads Hansen, Stubdrup mark. Dom 25/6 1868.

Nr. 19. Komm, af 30/5 og 19/11 1868 samt 17/4 1869 til at på
dømme sagen om brandstiftelser m.m. i Kronborg østre birk (Fre- 
densborgsagen). Dom 29/4 1869.

Nr. 20. Komm, af 17/8 1871 til at pådømme sagen mod arrestanten 
Rasmus Madsen for kirketyverier.

Nr. 21. Komm, af 9/9 1871 til at undersøge sigtelse mod af sk. korps
læge H. C. Møller for bestikkelse.

Nr. 22. Komm, af 21/12 1872 til at pådømme sagen ang. mord på 
husmand Mikkel Nielsen af Almstok. Dom 16/1 1873.

Nr. 23. Komm, af 6/6 1874 til at undersøge sagen mod by- og her
redsfoged P. A. H. Nyegaard for sigtelsen for underslæb.

Nr. 24. Komm, af 13/11 1879 og 7/4 1880 til at pådømme sagen mod 
Th. Asmussen m. fl. for begåede forbrydelser i forskellige jurisdik
tioner. Dom 16/7 1880.

Nr. 25. Komm, af 18/11 og 27/12 1880 til at pådømme sagen om 
byfoged S. M. Holms embedsførelse. Dom 21/1 1882.

Nr. 26. Komm, af 28/1, 7/2, 14/3 og 20/3 1882 samt 13/6 1882 til 
at pådømme sagen om ildebrande i Vejle amt. Dom 25/9 1882.

Nr. 27. Komm, af 11/5, 22/6 og 17/11 1882 til at pådømme sagen 
om ildebrande i Fredericia by og omegn.

Nr. 28. Komm, af 7/4 og 13/8 1883 samt 13/2 1884 til at pådømme 
sagen om begåede misligheder i Horsens straffeanstalt.
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Nr. 29. Komm, af 15/9 og 15/12 1883 til at pådømme sagen om 
stedfundne tumulter efter de politiske møder i Jyderup 9/9 1883.

Nr. 30. Komm, af 23/6 1883 og 15/2 1886 til at undersøge, om 
herredsfoged H. Wøldicke (Hellum-Hindsted herreder) havde gjort 
sig skyldig i misligheder ved bestyrelsen af sit embede. Dom 27/11 
1886.

Nr. 31. Komm, af 29/10 1884 til at undersøge en række domme for 
barnemord m.m. afsagt ved Fejø birk (Fejøsageme).

Nr. 32. Komm, af 25/6 og 1/8 1885 til at pådømme sagen om udvist 
vold mod politimesteren ved et politisk møde i Holstebro 16/6 1885. 
Dom 30/9 1885.

Nr. 33. Komm, af 18/6 og 10/8 1885 til at undersøge, om der ved 
dannelsen af de såkaldte riffelforeninger eller ved stedfundne bestil
linger af våben måtte foreligge noget ulovligt. Dom 23/11 1885.

Nr. 34. Komm, af 24/7 1886 til at undersøge nogle i Rødby købstad og 
Fuglse herred stedfundne ildebrande.

Nr. 35. Komm, af 9/9 og 10/12 1886 til at pådømme sagen om 
tumulter i Vester Brønderslev 6/9 1886.

Nr. 36. Komm, af TL/'L og 2/6 1887 til at pådømme sagen om be
dragerier mod Frederiksberg sporveje. Dom 22/11 1887.

Nr. 37. Komm, af 19/2 1887 til at undersøge klage over Folketings
valget i Sorø amts 4. kreds 28/1 1887.

Nr. 38. Komm, af 22/8 1888 og 14/1 1889 til at pådømme sagen om 
ildebrand i Hjørring amt. Dom 16/3 1889.

Nr. 39. Komm, af 22/8 1888 og 1/2 1889 til at pådømme sagen om 
ildebrande i Randers amt. Dom 23/4 1889.

Nr. 40. Komm, af 8/5, 20/7, 2/8 og 28/9 1889 til at pådømme sagen 
om ildebrande i Ringkøbing amts nordlige del. Dom 5/9, 23/9 og 
30/10 1889.

Nr. 41. Komm, af 8/5, 22/7, 26/8 og 2/10 1889 til at pådømme 
sagen om ildebrande i Ringkøbing amts søndre del. Dom 29/8, 21/9 
og 2/11 1889.

Nr. 42. Komm, af 8/5, 9/7 og 16/7 1889 til at påkende sagen om 
ildebrande i Kjær hrd.

Nr. 43. Komm, af 8/11 1888 og 9/4 1889 til at pådømme sagen om 
ildebrande i Skælskør og Vester Flakkebjerg hrd. Dom 31/5 1889.

Nr. 44. Komm, af 10/10 1889 til at undersøge sagen mod Hans Jensen 
Dønnergård for begået bedrageri.
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Nr. 45. Komm, af 20/8 1890 til at pådømme sagen om ildebrande i 
Maribo amt.

Nr. 46. Komm, af 9/9 1887 og 14/2 1888 til at pådømme sagen om 
ildebrande i Randers amt (Grenåsagen). Dom 3/8 1888.

Nr. 47. Komm, af 20/5 1891 til at pådømme sagen om ildebrande i 
Hjørring amt.

Nr. 48. Komm, af 3/3 1894 til at pådømme sagen om ildebrande i 
Sunds-Gudme hrd.

Nr. 49. Komm, af 26/4 1895 til at pådømme sagen om ildebrande i 
Viborg amts landdistrikt.

Nr. 50. Komm, af 14/9 1895 til at pådømme sagen om ildebrande i 
Assens amtsrådskreds.

Nr. 51. Komm, af 12/2 1896 til at pådømme sagen om ildebrande i 
Arhus amts landdistrikt.

Nr. 52. Komm, af 16/12 1897 til at undersøge sognepræst N. P. A. 
Gades forhold. Dom 1/2 1898.

Nr. 53. Komm, af 26/10 1900 til at pådømme sagen mod kapellan 
C. M. Hombech. Dom 9/2 1901.

Nr. 54. Komm, af 23/9 1902 til at pådømme sagen mod sognepræst 
J. N. S. Iversen. Dom 28/1 1903.

Nr. 55. Komm, af 14/5 1904 til at undersøge sagen om de i årene 
1891 og 1903 indtrufne ildebrande på hovedgården Egholm i Lejre 
hrd. Dom 23/6 1904.

Nr. 56. Komm, af 27/7 1903 og 27/2 1904 til at pådømme sagen 
ang. et tyveri fra en kreaturhandler.

Nr. 57. Komm, af 12/8 og 11/11 1903 til at pådømme sagen om 
myndighedsmisbrug fra en politibetjents side. Dom 21/9 1904.

Nr. 58. Komm, af 30/3 1907 til at undersøge klager mod sognepræst 
Mads Thomsen, København over hans optræden i og uden for 
embedsvirksomheden.

Nr. 59. Komm, af 1/3 1907 til at undersøge sagen vedr. et stedfundet 
posttyveri mellem Thisted og Nykøbing M.

Nr. 60. Komm, af 15/6 og 2/10 1908 til at pådømme sagen möd 
sognepræst Bjerre, Pedersborg, for overtrædelse af den borgerlige 
straffelovs § 185 og for overtrædelse af embedspligter. Dom 21/11 
1908.

Nr. 61. Komm, af 11/12 1909 til at undersøge, om der foreligger noget 
kriminelt vedr. den tidligere ledelse af Fredericia bank.
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Nr. 62. Komm, af 2/7 og 17/10 1904 til at pådømme sagen om myn
dighedsmisbrug fra politifunktionærer i Ringsted købstad m.v. Dom 
7/9 1906.

Nr. 63. Komm, af 23/12 1907 til at undersøge fremkomne sigtelser 
mod forstander Frydensberg, opdragelseshjemmet Godhavn.

Nr. 64. Komm, af 20/8 1907 til at undersøge fremkomne sigtelser mod 
forstanderinde Bransholm, Børnehjemmet Hebron.

Nr. 65. Komm, af 4/4 1908 til at undersøge sagen mod sagfører L. P. 
Larsen, Nibe. Dom 2/4 1909.

Nr. 66. Komm, af 9/8 1906 til at pådømme sagen mod sognepræst 
Chr. Th. Davidsen, Østervelling. Dom 20/1 1908.

Nr. 67. Komm, af 1/3 og 25/9 1907 til at undersøge sagen vedr. 
besvigelser i landbosparekassen for Thy. Dom 6/10 1908.

Nr. 68. Komm, af 1/3 1907 til at pådømme sagen om et begået indbrud 
hos læge Nordentoft, Thisted. Dom 23/8 1907.

Nr. 69. Komm, af 1/3 1907 til at pådømme sagen om en ildebrand 
hos konsul Andersen, Thisted.

Nr. 70. Komm, af 4/4 og 5/12 1908 og 11/2 1909 til pådømmelse 
af den sag, der er rejst af bankkommissionen af 9/2 1908. Dom 7/12 
1909.

Nr. 71. Komm, af 4/4 1908 og 30/9 1909 til at pådømme sagen mod 
fhv. bankdir. H. P. Hansen.

Nr. 72. Komm, af 4/4 1908 til at pådømme sagen mod fhv. dir. 
P. J. Carvil.

Nr. 73. Komm, af 2/8 1913 til at undersøge, om forbedringshusfangen 
A. C. Jespersen er uskyldig dømt.

Nr. 74. Kommissionssag vedr. en undersøgelse af det 25/5 1896 be
gåede drab af ægtefællerne Chr. Mogensen og hustru, Oure på Lan
geland.

Nr. 75. Komm, af 27/2 1915 til at foretage undersøgelse af de offentlig 
fremkomne klager over forholdene på Statens institut for talelidende.

Nr. 76. Komm, af 17/6 og 23/9 1914 samt 14/8 og 30/12 1915 til 
at pådømme anklager mod en række vekselerer (vekselererkommis
sionen).

Nr. 77. Komm, af 3/4 1919 til at pådømme sagen mod Karen Bolette 
Knudsen. Dom 29/3 1920.

Nr. 78. Komm, af 29/8 1916 til at pådømme sagen mod arrestanterne 
M. A. Andersen m. fl. Dom 21/12 1917.

7



98 Kommissionsdomstolene

Nr. 78 a. Komm. af 3/5 1919 til at pådømme sagen mod læge P. Nor
dentoft m. fl. (Nordentoftsagen). Jfr. sag nr. 77. Dom 28/4 1921.

Nr. 79. Komm, af 17/4 1915 og 1/2 1916 til at pådømme den såkaldte 
gødningssag. Dom 2/5 1919.

Københavns amts nordre birk.
Komm, af 10/4 1834 til at undersøge de misligheder og uordener, der 

skal finde sted ved skibsfarten i Drogden m.m.
Komm, af 16/6 1835 til at undersøge adskillige brande i Hillerød.
Komm, af 12/9 1835 til at pådømme de forbrydelser, der er konsta

teret i forbindelse med branden i Hillerød 14.-15. juni 1835.
Komm, af 12/9 1835 til at undersøge byfoged v. Hadelns og andre 

borgeres forhold i forbindelse med brandtaksationen efter ildebran
den i Hillerød 14.-15. juni 1835.

Komm, af 18/1 1838 til at dømme i sagen mod arrestanten Ole Peder
sen Kollerød m. fl. Dom 18/1 1838.

Komm, af 9/11 1847 til at pådømme den mod birkedommer Fried
richsen og exam. jur. H. H. Müller anlagte justitssag.

Hørsholm birk.
Komm, af 12/1 og 22/4 1845 til at pådømme sagen i anledning af et 

posttyveri på diligencen København-Helsingør.

Helsingør byfoged.
Komm, af 23/8 1754 til at pådømme tvistigheder mellem David Fen

wick og Elias Petterssen, Helsingør. Dom 5/5 1755.
Komm, af 10/4 1773 til at pådømme sagen mod H. L. Bardeviick og 

Anne Margrethe Olsen for udbredelse af skrifter om Struensee og 
Brandt.

Komm, af 26/6, 30/6 og 3/8 1792 til at undersøge sagen vedr. slags
mål mellem det i Helsingør garnisonerede jægerkrops og færgefolket.

Komm, af 27/2 1812 til at pådømme en injuriesag mellem Osmund 
Aanensen og fiskerne Jens Andersen og Peter Petersen, Sletten. 
Dom 1/5 1812.

Frederiksborg birk.
Komm, af 16/6 1806 samt 8/1 og 29/3 1808 til at pådømme sagen
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mod provst Henrik Ussing m. fl. for tilegnelse af et jordstykke tilhø
rende Mette Kirstine Smith, Frederikssund.

Halsnæs-Fr  ederiksv ær k birk.
Komm, af 8/6 1837 til at dømme i sagen vedr. cirkulerende falske 

banksedler i Frederiksborg amt. Dom 26/7 1838.

Dragsholm birk.
Komm, af 13/6 1809 til at undersøge den i Ods hrd. opgivne furage- 

mangel.
Komm, af 5/1 og 21/8 1810 til at dømme i sagen vedr. 2 på feltpost- 

stationeme bortkomne breve.

Ringsted byfoged.
Komm, af 31/3 1815 til at pådømme sagen vedr. et toldsvig i Skælskør 

natten mellem 15. og 16. nov. 1814.

Stevns og Fakse herreder.
Komm, af 11/9 1838 til at pådømme den mod handelsbetjentene Ør- 

bech og Holm m. fl. rejste smuglersag. Dom 20/2 1841.
Komm, af 3/1 1839 til at pådømme den mod skipper Christen Jensen 

rejste smuglersag.
Komm, af 26/5 1840 til at pådømme sagen vedr. stedfundne ilde

brande i Kongsted by.

Hasle byfoged.
Komm, af 27/7 og 31/8 1859 til at pådømme sagen vedr. ildebrande 

på Bornholm.
Komm, af 3/5 1860 til at undersøge branden i dampbrænderiet i Hasle.

Maribo byfoged.
Komm, af 19/6 og 2/9 1886 til at pådømme sagen mod suspenderet 

byfoged Johs. Bruun, Sakskøbing.

Fejø birk.
Komm, af 12/3 1862 til at undersøge misligheder ved Folketingsvalget

i Nakskov 14/6 1861.
7*
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Komm, af 23/9 1862 til yderligere at undersøge folketingsvalget 14/6 
1861 i Maribo amts 1. valgkreds. Dom 27/5 1863.

Nykøbing byfoged.
Komm, af 1777 til at undersøge sagen mod inderste Rasmus Larsen 

m. fl. for deres forhold ved pigen Anne Sophies barselfærd og død.

Københavns amt.
Komm, af 26/8 1743 til at pådømme sagen vedr. nogle skovparter ved 

Søllerød præstegård. Dom 27/3 1748.
Komm, af 11/11 1774 til at pådømme sagen ang. en vejstræknings 

istandsættelse.
Komm, af 4/3 1801 til at pådømme en sag mellem gehejmeråd F. F. v. 

Krogh og landvæsenskommissær Niels Sommerfeldt Bøeg.
Komm, af 21/1 1808 til at pådømme sagen mod grev Sigismund Schulin 

og pastor Bone Falck Rønne for at have påtaget sig at fungere som 
feltkommissariat for den engelske hær under Sjællands besættelse. 
Dom 19/10 1808.

Komm, af 6/2 1829 til at pådømme sagen mod suspenderet postmester, 
grev Platen.

Komm, af 5/3 1842 til at undersøge sagen om mordet på parcellist 
Niels Jørgensen og familie, Eiby.

Komm, af 18/5 og 23/9 1842 til at påkende sagen mod arrestanten 
Mathias Worm m. fl. (sigtet for mord). Dom 9/11 1843.

Frederiksborg amt.
Komm, af 13/10 og 21/11 1718 til at undersøge Hørsholm amts 

bønders klage over kammersekr. P. P. Ratecken.
Komm, af 23/11 1736 til at undersøge Hørsholm amts og underliggende 

jordegods opkomst.

Holbæk amt.
Komm, af 9/4 1701 til at pådømme en opstået tvistighed mellem Chr. 

Paludan og Vartov hospitals direktør om hospitalsgods i Kalundborg 
amt. Kendelse 24/8 1706.

Komm, af 8/4 1702 til at pådømme en opstået tvistighed mellem Chr. 
Paludan og Kalundborg by om byens indhegning m.v. Dom 19/6 
1703.
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Komm, af 1/9 1702 til at pådømme en tvistighed mellem sognepræst 
H. H. Hval og amtmand Christopher v. Schønbach om købet af 
Birkendegård.

Komm, af 21/12 1745 til at undersøge og påkende opmålingsforretning 
over Grevinge by.

Komm, af 12/6 1762 til at påkende en opstået tvistighed mellem Ka
lundborg by og stamhuset Lerchenborg om et jordareal.

Sorø amt.
Komm, af 6/5 1773 til at undersøge Gisselfeldt klosters tilstand og ind

komme med forslag til forbedringer.
Komm, af 19/1 1781 til at undersøge nogle uordener opstået i Høve i 

forbindelse med undersøgelser for ulovlig brændevinsbrænden.

Tryggevælde amt.
Komm, af 20/12 og 23/12 1730 til at forfatte en rigtig beskrivelse af 

grevskabet Vallø.

Vordingborg og Tryggevælde amter.
Komm, af 28/10 1785 og 9/5 1788 til at påkende, hvem der er pligtig 

at istandsætte broerne ved Vetterslev i Tybjerg hrd.

Møns amt.
Komm, af 1721 til at pådømme en opstået tvistighed mellem Hjerte

bjerg og Elmelunde byer ang. en kohave.
Komm, af 16/4 1771 til at undersøge visse bønders forhold i for

bindelse med en indskriden mod ulovlig brændevinsbrænden.
Komm, af 4/6 1802 til at afgøre, hvilke jorder der tilhører sognepræ

steembedet i Fanefjord og hvilke enkesædet.
Komm, af 7/11 1783 til at undersøge og påkende en opstået tvistig

hed mellem kammerherre Ditlev de Beringschiold, Rønnebæksholm 
og landvæsenskommissær Christen Brasch, Storehedinge ang. nogle 
gældsfordringer.

Lolland-Falsters stift.
Komm, af 8/3 og 4/4 1727 til at pådømme stridigheder mellem biskop 

Lodberg og kancelliråd Hein ang. de lolland-falsterske rytterdistrikts 
kirkers beholdninger og mangler m.v.
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Slagelse hospital.
Komm, af 29/2 og 2/5 1788 til at påkende en sag vedr. Slagelse 

hospitals kassemangel.

Stamhuset Tåsinge.
Komm, af 16/7 og 18/12 1700 til at ordne friherreskabet Juellinge og 

dødsboet efter gehejmeråd Jens Juel.



DOMSTOLSARKIVER EFTER 1919

Ved retsplejeloven af 11. april 1916, der trådte i kraft 1. okt. 1919, 
oprettedes foruden Københavns byret af de gamle jurisdiktioner (køb
stadsjurisdiktionerne, herrederne og birkerne) 31 retskredse inden for 
det sjællandske landsarkivs område. Siden 1919 er der på grund af 
befolkningsudviklingen sket en deling af enkelte af disse retskredse, og 
pr. 1/1 1966 er i alt 38 underretskredse, inci. Københavns byret, afle
veringspligtige til landsarkivet.

Landsarkivet har endnu ikke modtaget afleveringer fra alle disse 
nye retskredse. Enkelte har dog foretaget visse afleveringer, men 
disse er endnu ikke systematisk registrerede. Man må derfor i de 
fleste tilfælde sammenholde eksisterende seddelregistraturer på læsesa
len med de modtagne afleveringsdesignationer. Modtagne skøde- og pan
teprotokoller 1919-27 må opsøges under de gamle retsbetjentarkiver.

Fra 1927 har landsarkivet fra samtlige dommerembeder modtaget 
3 år gamle aflyste genparter af skøder og servitutdokumenter. Disse 
registreres ikke, men indordnes efter sogne, ejerlav og matrikelnumre. 
Indtil nu er modtaget genparter indtil 1962 inci., og de er alle ind
ordnet og på plads.

Der er modtaget afleveringer fra følgende embeder:

Københavns byret.
Dokumenter til løsøreauktioner 1919-35 og udtagne straffekort 1884 
-85.

Frederiksberg birkeret.
Retten omfatter Frederiksberg kommune og er inddelt i 3 afdelinger: 
1. afd.: strafferetspleje, foged- og auktionsvæsen samt notarialforret- 
ninger, 2. afd.: civile sager indtil 300 kr. samt skifteforvaltningen og 
3. afd.: andre civile sager samt tinglysning og boligretssager.

Frederiksberg birks 1. afdeling.
Auktionssager 1919-43. Søretsprotokol 1918-41.
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Frederiksberg birks 2. afdeling.
Retsbøger 1919-34, dombøger A og B 1919-34, retssager 1919-34, 
diverse sager efterladt af dommer Grundtvig samt diverse skiftesager, 
navnlig vedr. eksekutorboer 1920-38.

Københavns amts nordre birk.
Auktionsprotokol 1921-23 samt auktionskataloger 1919-29.

Københavns amts søndre birk.
Saglister, retsbøger, stemmeafgivningsbøger samt dom- og kendelsesbø
ger vedr. den almindelige strafferetspleje 1919-56, desuden saglister og 
retsbøger vedr. politiske straffesager 1945-48 samt kopibøger for pante- 
attester 1919-28.

Dommeren i Roskilde.
Diverse konkursboer 1920-36 samt skifte- og auktionssager 1920.

Dommeren i Køge.
Retsbøger og saglister til borgerlige sager 1919-47, retsbøger for straffe
sager 1919-46 og auktionskataloger 1922-33.

Dommeren i Hørsholm.
Retsbøger og retslister for borgerlige sager 1919/29, borgerlige rets
sager 1920-26, dombog for borgerlige retssager 1921-27, retsbøger og 
saglister for strafferetssager samt strafferetssager 1919-27, skifteproto
koller 1919-27, do. dokumenter 1920-26 samt fogedprotokoller med 
dokumenter 1921-30.

Dommeren i Hillerød.
Retsbøger, saglister og dombøger for borgerlige sager 1920-43, do. 
for straffesager 1921—43, skifteprotokoller 1919-43 og fogedprotokol 
1919-42.

Dommeren i Helsinge.
Overleveringsf orretninger 1919-27.
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Dommeren i Frederikssund,
Ordinære retssager 1919.

Dommeren i Kalundborg.
Rigspolitichefens fortrolige meddelelser 1943-^44.

Dommeren i Nykøbing S.
Retsprotokoller og saglister i civile sager 1919-31, domprotokoller 
1920-30, ordinære retssager 1920-31, retsprotokoller i kriminelle sa
ger samt kriminelle sager 1920-31, fogedprotokoller med sager 1920- 
32 og journaler med tilhørende sager 1919-31.

Dommeren i Ringsted.
Borgerlige sager 1919-27, fogeddokumenter 1923-28 og diverse boer 
1919-54.

Dommeren i Korsør.
Auktionskataloger 1919-34 (div. år).

Dommeren i Næstved.
Fogedprotokol med tilhørende sager 1919-24.

Dommeren i Vordingborg.
Ordinære retssager 1919, fogedprotokoller m. tilhørende sager 1921-28, 
auktionskataloger 1921-29 samt diverse sager 1920-33.

Dommeren i Maribo.
Retsbøger og saglister i borgerlige sager 1919-30, retsbøger i straffe
sager samt strafferetslister 1919-32, domprotokoller 1919-32, offent
lige sager uden dom 1919-30 samt fogedprotokoller med tilhørende 
dokumenter 1919-34.

Dommeren i Sakskøbing.
Ægtepagtsbog 1926-27, bødeprotokol 1930-35 og journaler med til
hørende sager 1919-33.

Dommeren i Nykøbing F.
Auktionskataloger 1919-34 (div. år).



DEN OFFENTLIGE ANKLAGEMYNDIGHED

Ved retsplejeloven af 11. april 1916, der trådte i kraft 1. okt. 1919, 
oprettedes 3 statsadvokaturer for østre landsretskreds, nemlig 1. stats
advokatur for København, 2. do. for Sjælland og 3. do. for Fyn, Lol
land-Falster og Bornholm. Statsadvokaturernes antal er senere forøget 
til 4. I forbindelse med retsopgøret 1945 oprettedes desuden de ekstra
ordinære statsadvokaturer.

Landsarkivet har endnu ikke modtaget afleveringer fra samtlige stats
advokaturer, og de modtagne arkivalier er ikke registreret.

Fra følgende statsadvokaturer er modtaget arkivalier:

1. statsadvokatur.
Journaler m. registre 1919—44, justitsprotokoller vedr. sag nr. 1-10.000 
og journal for krisesager 1944-45.

1. ekstraordinære statsadvokatur.
Journaler 1945-47 og justitsprotokoller vedr. sag nr. 1-2000.

2. ekstraordinære statsadvokatur.
Journaler 1945-47 og justitsprotokoller vedr. sag nr. 1-1000.



POLITIMESTERARKIVER EFTER 1919

Ved retsplejeloven af 11. april 1916, der trådte i kraft 1. okt. 1919, 
oprettedes inden for det sjællandske landsarkivs område 23 nye politi
kredse, indbefattet Københavns politi. Siden 1919 er der på grund af 
befolkningsudviklingen i det storkøbenhavnske område sket en deling 
af enkelte kredse, således at 26 politikredse, inclucive Københavns poli
tidirektør, nu er afleveringspligtige til landsarkivet.

Landsarkivet har endnu ikke modtaget afleveringer fra alle disse 
nye politikredse. Enkelte har foretaget visse mindre afleveringer, men 
disse er endnu ikke systematisk registrerede. Man må derfor sammen- 
holde eksisterende seddelregistraturer på læsesalen med de modtagne 
afleveringsdesignationer. Fra politikredsene er desuden modtaget ud
tagne straffekort 1880 ff.

Der er modtaget afleveringer fra følgende embeder:

Frederiksberg politikreds.
Diverse protokoller 1919-58 samt strafferegistre nr. 1-9600.

Nordre birks politikreds.
Diverse protokoller 1919-58 samt journalsager 1919-39.

Søndre birks politikreds.
Fjemskrivermeddelelser 1943-44.

Roskilde politikreds.
Diverse protokoller og sager 1919-35.

Hillerød politikreds.
Journaler med tilhørende sager 1920-38, straffeakter 1920-26 og bøde- 
journaler 1919-38.

Kalundborg politimester.
Straffeakter 1923-54.



108 Politimesterarkiver efter 1919

Frederikssund politikreds.
Diverse sager 1919—43, herunder straffeakter nr. 193-249.

Ringsted politikreds.
Straffeakter 1919 ff.

Næstved politikreds.
Diverse protokoller med tilhørende sager 1919-30 samt sundheds- og 
brandkommissionssager 1919-29.

Vordingborg politikreds.
Politiprotokoller og journaler 1919-26 samt diverse motorsager 1919 ff.

Store Hedinge politikreds.
Diverse protokoller med tilhørende sager 1919-31.

Stege politikreds.
Journaler med tilhørende sager 1919-25.

Rønne politikreds.
Diverse protokoller 1919—45, straffeakter for Vestre herred nr. 1-126, 
Hasle nr. 1-330, Neksø nr. 1-200, Svaneke nr. 1-209 og Rønne nr. 
1-305 samt sager vedr. den tyske værnemagt 1940-45 og den russiske 
besættelse 1945-46.

Rødby politikreds.
Joumalsager 1928-35 samt diverse sager 1926—41.



FÆNGSELS- OG ARRESTHUSARKIVER

Over landsarkivets samling af ældre fængselsarkiver findes en af arkivar 
Frank Jørgensen udarbejdet duplikeret registratur med administrations- 
historiske indledninger og embedsetater. Samtlige arkivalier er numme
reret, og ved rekvisitioner fra disse arkiver er det kun nødvendigt at 
angive arkivets navn og løbenr.

Børnehuset på Christianshavn, tugt-rasp- og forbedringshuset på 
Christianshavn og straffeanstalten på Christianshavn.

Børnehuset på Christianshavn oprettedes 1662. Der knyttedes hurtigt 
en tvangsarbejdsanstalt for mænd og kvinder til institutionen, og i løbet 
af 1700-tallet omdannedes institutionen lidt efter lidt til et almindeligt 
fængsel og kaldtes herefter tugt-rasp- og forbedringshuset. Fra 1870 
modtog fængslet kun kvindelige fanger, og anstalten kaldtes derfor i 
almindelig tale: kvindefængslet på Christianshavn. Fra 1909-20 indsat
tes dog også mandlige fanger. Kvindefængslet nedlagdes 1928.

Duplikeret arkivregistratur, s. 1-42. Læsesalen.
Bortset fra en enkelt protokol (Ibnr. 766) fra 1694, der indeholder 

en beskrivelse af børnehusets tilstand, er intet af arkivet bevaret fra de 
ældste tider. Nogenlunde regelmæssige rækker af korrespondancesager 
begynder først efter år 1700. Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. 
hovedgrupper:

Reglementer o. lign. 1811-1938.
Resolutioner 1781-1816.
Aim. korrespondance (herunder kopibøger 1707-09 og 1769 ff., 

ekstraktprotokoller 1781 ff. og joumalsager 1811 ff.).
Bogholder- og arbejdskontorets korrespondance 1920-31.
Komm, for de interimistiske foranstaltninger 1806-10.
Domme 1748-1923.
Disciplinære straffesager 1802-84.
Aktuariatet 1813-58 (herunder forhørsprotokoller 1813-58 og dom

protokoller 1813-56).
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Fangefortegnelser og registre 1772-1932 (der findes særlige for
tegnelser for mands- og kvindefanger).

Fangestatistik 1798-1864.
Løsladelser 1769-1851.
Forplejning 1843-1919.
Sygehuset 1795-1930.
Undervisning 1824-1903.
Personaleforhold m. v. 1855-1925.
Inventarier 1816-1929.
Sager vedr. fangernes arbejde 1820-1911.
Beregningsbøger for arbejder indleveret af private 1790-1860.
Varebøger, lagerbøger, fabrikationsbøger o. lign. 1808-48.
Regnskabsvæsen 1694 og 1790-1925.
Diverse 1814 og 1857 (herunder grundtegninger af anstalten 1814).

Københavns stokhus.
1741 overflyttedes 95 slaver fra Bremerholm til det i 1670 opførte 
Stokhus, der 1741 udvidedes med Slavehuset. 1860 overførtes de sidste 
slaver fra Stokhuset til straffeanstalten på Christianshavn.

Duplikeret arkivregistratur, s. 45-51. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokoller 1826-57, kopibø

ger 1824-57, ekstraktbøger 1826-60, indkomne sager 1826-60, slave- 
ruller 1741—57, forholdsprotokoller for slaver 1827—60, sager vedr. 
de enkelte slaver 1741-1857, benådningsprotokoller 1826-60 og di
verse regnskabssager 1764-1859.

Møns tugt- og manufakturhus, Møns tugt- og forbedringshus. 
Tugt- og manufakturhuset på Møn oprettedes 1737 som arbejdsanstalt 
for arresterede betlere. Det omdannedes 1792 til tugt- og forbedringshus 
og nedlagdes som straffeanstalt 1852.

Duplikeret arkivregistratur, s. 55-65. Læsesalen. Det ret omfattende 
arkiv er opstillet i flg. hovedgrupper:

Reglementer 1834.
Aim. korrespondance (herunder kopibøger 1818-52, referatproto

koller 1817-52 og korrespondancesager 1737-1851).
Fangearbejde, forplejning og statistik 1815-51 (herunder ugentlige 

beregninger om den enkelte fanges arbejde 1835-51).
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Regnskabsvæsen 1812-52.
Inspektionen 1737-1852 (herunder kopibøger over ud- og indgåede 

breve 1737-1852, ekstraktprotokoller 1737-1851, indkomne breve 
og domme 1737-1851).

Tugthusskriveren 1798-1851.
Forplejning m. v. 1834-51.
Sygejournaler 1834-47.
Fangearbejdet 1814-51 (herunder arbejdsprotokoller 1814-51).
Diverse 1785-1839.

Christianshavns arrest.
Fra 1871-1919 var en del af bygningerne i Christianshavns straffe
anstalt udlejet til Københavns politi til arresthus.

Duplikeret arkivregistratur, s. 69-72.
Arkivet indeholder bl. a. journaler over mandlige og kvindelige arre

stanter m. tilhørende registre 1871-1919 samt sygeprotokoller 1877- 
1919.

Københavns amts arresthus og tvangsarbejdsanstalt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse regnskabsprotokoller, fangelister, arbejds
bøger m.m. 1834-86.



LENSARKIVER

Af de gamle lensarkiver er kun bevaret brudstykker. Indholdet består 
af skifteprotokoller, jordebøger og kgl. breve.

Seddelregistratur. Læsesalen. Følgende arkiver er bevaret:

Københavns len.
Arkivet indeholder skifteprotokoller for Amager birk 1659-67, for
Smørum og Liid herreder 1640-71 og for Ølstykke hrd. 1630-44.

Hørsholm len.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1649-59.

Kronborg len.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1640-70 og kongebreve 1620-40.

Frederiksborg len.
Arkivet indeholder kongebreve 1592-1661 (div. år).

Vordingborg len.
Arkivet indeholder jordebog 1644.

Halsted klosters og Ravnsborg len.
Arkivet indeholder jordebog 1655-56.

Jungshoved len.
Arkivet indeholder jordebog 1651-55.



STIFTSAMTS- OG AMTSARKIVER 
SAMT AMTSRÅDSARKIVER

Over de modtagne stiftamts- og amtsarkiver findes en seddelregistratur 
på læsesalen. Man kan dog kun regne med, at de ældre dele af arki
verne er detail-registreret. Med hensyn til arkivalierne fra nyere tid 
henvises til de modtagne afleveringsdesignationer, som vil kunne re
kvireres til brug på læsesalen. Med hensyn til amtsinddelingen henvises 
til den af rigsarkivet udgivne bog »Stiftamtmænd og Amtmænd i Kon
geriet Danmark og Island 1660-1848«, (1895), der også indeholder 
embedsetater. For perioden efter 1848 findes ingen samlet oversigt over 
de enkelte embeders historie eller embedsetat, men et vist materiale er 
indsamlet i forbindelse med foretagne ordningsarbejder.

Sjællands stiftamt.
Embedet som stiftamtmand over Sjællands stift var i perioden 1660- 
1848 til tider forbundet med embedet som amtmand over Københavns 
amt. Efter 1848 er de to embeder forenet. Hvad man ikke finder i 
stiftamtsarkivet, bør derfor eftersøges i amtsarkivet

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. stiftamtmandens kopibøger 1730-1805, re

skripter og kollegialbreve 1717-1806, korrespondancesager vedr. køb
stæderne på Sjælland og Bornholm ca. 1730-1805, diverse korrespon
dancesager 1694-1866, indberetninger fra købstæderne ca. 1735-1805, 
sager vedr. brandvæsen og assurance 1721-91, købstædemes justits
akter 1764-1804, ekstraordinære boer 1789-99 og diverse sager 1723- 
1801.

Københavns amt.
Det oprindelige Københavns amt omfattede Sokkelund og Smørum her
reder, Amagerland og en del af Ølstykke herred. Ølstykke herred sam
ledes 1800 under Frederiksborg amt, og 1808 forenedes Københavns 
amt med Roskilde amt. Selv om de to amter nu var forenet, opret
holdtes dog for visse protokoller og sager særlige rækker for henholds
vis GI. Københavns amt og GI. Roskilde amt, og da amtsråd blev ind-
8
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ført, deltes amtet i to amtsrådskredse svarende til de gamle amter, 
hvilket yderligere bidrog til opretholdelsen af specielle protokolrækker 
m.m. for de to gamle områder.

Seddelregistratur. Læsesalen. Desuden findes på læsesalen en hånd
skrevet nummerfortegnelse over alle ekstraordinære boer 1860 til ca. 
1930 og et alfabetisk register til de ekstraordinære boer i tiden 1750- 
1934. Begge registre omfatter hele amtet. Endvidere findes skifteregister 
1781-99. Der er modtaget amtsarkivalier indtil ca. 1910 og amtsråds
sager indtil ca. 1899.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger over kgl. forordninger og re
skripter 1688-91, do. over rentekammerbreve 1773-96, kgl. missiver 
1662-82, kgl. reskripter og kancellibreve 1713-1811, rentekammer- 
breve 1683-1819, ekstraktprotokoller (journaler) 1756-1819, breve 
fra diverse embedsmænd og partikulære personer 1673-1818, brand- 
taksationsforrretninger 1767-99, sager vedr. vejvæsenet 1761-1807, 
kopibøger 1820 ff., journaler 1821-1910, henlagte sager 1820-1910, 
indberetninger fra det samlede amt 1810 ff., diverse indberetninger 
1771-1848, indberetninger om skovenes tilstand i det samlede amt 
1817 ff., ekstraordinære boer 1750 ff., domsakter i justits- og offentlige 
politisager 1767-1843, overamtsrettens protokol 1663-1776, over
politirettens protokol 1792-1848, skifteprotokoller 1730-87, originale 
skiftebreve i ordinære boer 1732—99 med alfabetisk seddelregister, 
ekstraordinære boer nr. 1-5884, overformynderiprotokol 1736-99, 
landvæsensprotokol 1781—99, forligsprotokoller 1780—99, forligskom
missionens ekstraktprotokoller 1811 ff., amtsf attigvæsensprotokoller 
1751-1842, amtsskoledirektionsprotokol 1807-12, sager vedr. stænder
valg 1834-47 og amtsrådssager 1842-99.

Roskilde amt.
Amtet omfattede Ramsø, Tune, Sømme og Voldborg herreder og fra 
1675 den sydlige del af Horns hrd. 1808 henlagdes de 4 førstnævnte 
herreder samt Roskilde og Køge under Københavns amt, medens Horns 
herred samledes under Frederiksborg amt. Med hensyn til visse proto
kolrækker og sager opretholdtes også efter 1808 særlige rækker for GI. 
Roskilde amt, og da der i 1841 oprettedes en særlig amtsrådskreds for 
det gi. Roskilde amts område, bidrog også dette til opretholdelsen af 
disse særlige rækker. Finder man ikke de sager, man søger, tilrådes det 
også at efterse sagerne fra Københavns amt.
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Seddelregistratur. Læsesalen. Med hensyn til de ekstraordinære boer 
1750-1934 se under Københavns amt.

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger over udgående breve 1730-1819, 
reskripter og kollegialbreve 1718-1803, journaler 1787-1803, diverse 
breve fra embedsmænd og proprietærer 1730-1803, diverse breve, 
sagligt ordnede, 1751-1803, sager vedr. landvæsenet 1776-1802, vej
sager 1750-1800, sager vedr. landmilitsvæsenet 1751-1802, journal 
m. tilhørende sager, sagligt ordnede, 1803-06 og 1807-19, sager vedr. 
Roskilde og Køge 1803-19, kopibøger 1820 ff., korrespondancesager 
1820 ff., journaler 1820 ff., diverse indberetninger ca. 1760—1803, 
domsakter i justits- og offentlige politisager 1751-1819, overpoliti
retsprotokol 1800-41, skifteprotokoller 1751-96, skiftebreve 1709-92, 
ekstraordinære boer (se Københavns amt), landvæsenskommissions
protokoller 1769 ff., forligskommissionsprotokoller 1838 ff., amtsfat- 
tigvæsensprotokol 1752-81, sager vedr. stændervalg 1834 og sager 
vedr. overskattekommissionen 1867 ff.

Grevskabet Ledreborgs amtmandssager.
Seddelregistratur. Læsesalen. Endvidere findes skifteregister 1792-1842.

Arkivet indeholder bl. a. reskripter og kollegialbreve 1737-1849, 
skifteprotokoller 1792-1850 og overpolitiretsdokumenter 1818-40.

Jægerspris amt.
Omfattede Jægerspris gods. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger for udgående skrivelser 1730-59, 
kgl. resolutioner Jægerspris amt og slot ang. 1729-70, breve og do
kumenter Jægerspris ang. 1729-70, amtsregnskaber 1729-41 og skifte
sager 1732-44.

Frederiksborg amt.
Amtet omfattede til at begynde med Strø hrd. med nuv. Lynge-Frede- 
riksborg hrd. samt Ølstykke og Snostrup sogne af Ølstykke hrd. 1667 
tillagdes Esrom. I 1672 forenedes Kronborg amt, der omfattede Holbo 
hrd., med Kronborg birk, men ikke Hørsholm birk, under amtet. Sam
tidig udvidedes amtet med Gjerlev og Dråby sogne (Horns hrd.). 1771 
forenedes Hørsholm amt med Frederiksborg amt, og i 1800 henlagdes 
den del af Ølstykke hrd., som tidligere havde hørt under Københavns
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amt, under Frederiksborg amt. I 1805 henlagdes Helsingør, Slangerup, 
Frederikssund og Hillerød under amtet, og i 1808 udvidedes det med 
den del af Horns hrd., som tidligere havde hørt under Roskilde amt.

Seddelregistratur. Læsesalen. På læsesalen findes desuden register 
over amtets eksekutorboer 1820-1933. Amtets arkiv er afleveret til ca. 
1920, eksekutorboer dog til 1933.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger for udgående og indkomne breve 
1684-1704, do. for erklæringer og breve til kollegierne 1723-1800, 
do. for udgående partikulære breve 1726-1803, do. for kgl. reskripter 
og resolutioner 1718-62, kgl. resolutioner og reskripter 1678-1800, 
rentekammerbreve 1692-1795, partikulære breve 1700-1800, diverse 
breve vedr. landvæsenet 1696-1804, skovudvisningsruller 1699-1769, 
jordebøger og matrikler 1680-1708 (div. år), fæsteprotokoller 1696- 
1711, arvefæsteskøder 1788-1844, diverse sager, sagligt ordnede, 
1697-1831, skifteprotokoller 1717-1807 (Fr.borg amt), do. for Kron
borg amt 1766-1805 samt sager vedr. den kgl. fiskeriadministration 
1793-95 og administrationen for Frederiksværks gods 1837-48.

Desuden findes kopibøger for erklæringer og breve til kollegierne 
1801-05, do. for udgående partikulære breve 1801-05, kgl. reskrip
ter, resolutioner og kancellibreve samt rentekammerbreve og partiku
lære breve 1801-05 og diverse sager, sagligt ordnede, 1801-05.

Endelig findes diverse konceptbøger, sagligt ordnede, 1806-13, ko
pibøger 1814 ff., købstadjoumaler m. tilhørende sager 1806-26, amts- 
journaler m. tilhørende sager 1806-1920, eksekutorboer 1820ff., doms
akter 1819 ff., diverse sager 1801 ff., overpolitiretsprotokoller 1798- 
1848, landvæsenskommissionsprotokoller 1798 ff., forligskommissions- 
protokoller 1795 ff., sager vedr. amtsfattigvæsensdirektionen 1808-35, 
fattig- og skolevæsensprotokoller 1814-26 samt valgprotokoller, for
handlingsprotokoller, kopibøger og journaler vedr. amtsrådet 1842-54.

Hørsholm amt.
Hørsholm amt omfattende Karlebo, Birkerød og Blovstrød sogne op
rettedes som selvstændigt amt 1730. Det forenedes med Kronborg og 
Frederiksborg amter 1771. Indtil ca. 1800 opretholdes dog særlige ræk
ker med protokoller og sager vedr. Hørsholm amt.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. dronning Sofie Magdalenes resolutioner
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1730-69, kopibøger over udgående breve 1731-49, kgl. reskripter 1734- 
71, rentekammerbreve 1731-71, andre kollegiebreve 1736-71, parti
kulære breve 1731-71, jordebogs- inventarie- og materialregnskaber 
1736-48 og generalinventarium over bygninger og bøndergods 1760.

Desuden findes kopibøger over erklæringer til kongen og breve til 
kollegierne 1771-1800, do. over udgående partikulære breve 1771-1800, 
kancellibreve 1772-1800, rentekammerbreve 1771-95, partikulære 
breve 1771-95 samt rentekammerbreve og partikulære breve 1796- 
1800.

Holbæk amt.
Amtet bestod til at begynde med kun af Merløse og Tudse herreder, 
men forenedes 1671 med de tidligere Kalundborg, Sæbygårds og 
Dragsholms amter. I 1683 udskiltes disse 3 amter påny, men blev atter 
i 1707 forenet med Holbæk amt. Fra 4/9 1793 omfattede amtet føl
gende herreder: Merløse, Tudse, Løve, Arts og Skippinge med Sejrø, 
Odsherred samt Samsø. I 1800 henlagdes Holbæk, Kalundborg og Ny
købing under amtet.

Seddelregistratur. Læsesalen. På læsesalen findes desuden register 
over skifter fra Kalundborg, Sæbygård, Dragsholm og Holbæk amter 
1751-1805 og over Holbæk amts eksekutorboer 1850-1932. Der er 
modtaget arkivalier fra amt og amtsråd til ca. 1920.

Arkivet indeholder bl. a. kancellibreve 1736—82, rentekammerbreve 
1720-83, stiftsbreve (breve fra stiftamtmand, stiftsøvrighed og biskop) 
1698—1783, amtsprotokol (uddrag af ud- og indgående breve) 1690- 
91, journaler 1772-83, kopibøger 1748—51, udskrifter af landmålings
forretninger 1721—86, indkomne breve 1750-83, originale reskripter 
1697-1781 samt diverse breve og dokumenter, sagligt ordnede, 1681— 
1783.

Desuden finder kopibøger, journaler og journalsager 1781-1920, 
landvæsenskommissionsprotokoller m. tilhørende sager 1771 ff., overpo
litiretsprotokoller 1832-48, fattigdirektionsprotokol 1803-41, diverse 
doms- og retsakter 1758-1851, forligskommissionsprotokoller 1795- 
1849, skifteprotokol 1790-1813, konceptskifter 1751-1805 (register 
på læsesalen), diverse skifter 1702-1854, ekstraordinære boer m. al
fabetisk navneregister 1850-1932, fattigdirektionsprotokol 1803-41, 
fattigsager 1768-1865 (div. år), diverse sager 1746 ff., amtsrådets 
kopibøger og journaler 1868-1920 samt amtsrådssager 1867-1920,
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skolerådsprotokol 1881 ff., do. kopibøger 1898 ff. og journaler 1856 ff. 
samt skolerådssager 1856 ff.

Baroniet Løvenborg amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1807-49, kopibøger over udgå
ende breve 1807-13, korrespondancesager 1779-1845, diverse skifte
sager 1780-1823 og forligskommissionsprotokol 1805-49.

Grevskabet Samsøs amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fattigvæsensforhandlingsprotokol 1803-45, 
fattigregnskaber 1732-1854, forligskommissionssager 1812-38 og 
overpolitiretssager 1795-1835.

Sorø amt.
Det oprindelige Sorø amt omfattede kun Alsted hrd. Ved oprettelsen af 
Sorø akademi 1747 sammenlagdes forretningerne som amtmand over 
Sorø amt med embedet som overhofmester for akademiet. Herved kom 
også Sorø købstad under amtet. 1748 forenedes Sorø amt med det tid
ligere Ringsted amt, der omfattede Ringsted hrd., og 1787 henlagdes 
overhofmesterens forretninger til akademiets professorer, medens amt
manden beholdt bestyrelsen af Sorø købstad. 1798 forenedes Sorø amt 
med det tidligere selvstændige Antvorskov og Korsør amter omfattende 
Vester- og Øster-Flakkebjerg herreder samt Slagelse hrd. Endelig hen
lagdes 1790 købstæderne Ringsted, Slagelse, Korsør og Skælskør under 
amtmandens bestyrelse, medens Sorø købstad i 1827 henlagdes under 
stiftamtmandens bestyrelse.

Seddelregistratur. Læsesalen. Desuden findes et register over ekstra
ordinære boer 1904-13. Amts- og amtsrådsarkivet er modtaget til ca. 
1933, enkelte afdelinger indtil 1961.

Arkivet indeholder bl. a. Sorø amts og birks matrikul 1686, Ringsted 
amts og herreds nye matrikul 1686 og forslag til skolernes indretning i 
Ringsted amt 1741. Vedr. Sorø og Ringsted amter indeholder arkivet 
desuden registraturer vedr. indkomne breve og dokumenter 1766-98, 
landvæsenskommissionsprotokol 1781-1857 (vedrører også baroniet 
Holberg), kopibøger 1786-98, journaler 1778-98, reskripter og kan
cellibreve 1766-84, rentekammerbreve 1766-57, stiftamtmandens og
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biskoppens breve 1785-86, landvæsenssager 1768-98, diverse bro- 
og vejsager 1746-64 og 1791 samt diverse protokoller og sager vedr. 
Sorø købstad 1660-1827. Vedr. Antvorskov-Korsør amter findes kopi
bøger og journaler 1785-98, kgl. reskripter, rentekammerbreve samt 
breve fra forsk, embedsmænd og partikulære personer 1727-97, diverse 
breve og dokumenter 1720-95 samt diverse dokumenter vedr. skifte- 
og overformynderivæsenet 1722-87, landvæsenskommissionsprotokol
ler 1761-1857, forligskommissionsprotokol 1795-99, fattigkom
missionsprotokol 1740-1802 samt sager vedr. hospitaler og legater 
1785-98.

Desuden findes vedr. det samlede Sorø amt konceptbøger, journaler 
og joumalsager 1800-1930 diverse sager, sagligt ordnede, 1799 ff., 
overpolitiretsprotokoller 1800-48, fattigdirektionsprotokoller og sager 
1802 ff., amtsskoledirektionsprotokoller og sager 1815 ff. samt amts
rådets forhandlingsprotokoller, journaler m. sager 1842-1933 og skole
fondssager 1860 ff.

Holsteinborg grevskabs amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1837—50, forhgskommissions- 
protokol 1796-1833, overpolitiretsprotokol 1818-46 med tilhørende 
sager, justitsakter 1754-1828, kopibøger 1829-49 samt journaler med 
tilhørende sager 1829-49.

Bregentved grevskabs amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. overpolitiretsprotokol m. tilhørende sager 
1816-19, skifteprotokoller 1790-1850, do. dokumenter 1777-1850 
samt forligskommissionsprotokol m. tilhørende sager 1830-50.

Vallø stifts amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder forligskommissionsprotokoller m. tilhørende sager 
1795-1857.

Vordingborg amt 1660-1750.
Amtet omfattede Bårse, Hammer og Tybjerg herreder. 

Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder bl. a. journal 1749-51, kopibøger 1719-51, skif
tebehandlingsprotokol 1720-30, Hammer herreds fattigbøger 1734- 
1802 og do. for Tybjerg hrd. 1734-58.

Tryggevælde amt 1660-1750.
Amtet omfattede Stevns, Fakse og Bjeverskov herreder.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1729-40 og 1747-50, indkomne 

sager 1731-50 og skifteprotokol 1732-69.

Vordingborg og Tryggevælde amter 1750-1802.
I 1750 sammenlagdes Vordingborg og Tryggevælde amter.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1750-1802 (hvert amt for sig), 

registraturer over indkomne breve 1750-1802 (hvert amt for sig), 
journaler 1794-1802, indkomne sager 1780-1802, sagligt ordnede 
(hvert amt for sig), overpolitiretsprotokol 1791-1816, skifteprotokol
ler 1771-1808, skifte- og overformynderisager 1784-1802, diverse boer 
1756-1804, skiftedesignationer 1790-1802, landvæsenskommissions
protokoller 1776-1802, hoverisager 1791-1801, forligskommissions
protokoller m. tilhørende sager 1795-1802 og diverse dokumenter, 
sagligt ordnede, 1747-1802.

Møns amt 1660-1803.
Amtet omfattede øerne Møn og fra 1689 også Bogø.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. protokoller over kgl. forordninger og be

falinger samt skovruller 1703-71, kopibøger 1704-1806, ekstraktpro- 
tokoller over indkomne sager 1743-1801, indkomne sager 1780-1802, 
sagligt ordnede, skifteprotokoller 1770-1803 og landvæsenskommis
sionsprotokol 1797-1802.

Præstø amt 1803 ff.
I 1803 oprettedes Præstø amt ved en sammenlægning af Vordingborg 
og Tryggevælde amter samt Møns amt. Samtidig henlagdes købstæder
ne Præstø, Storeheddinge, Næstved, Vordingborg og Stege under amtet.

Seddelregistratur. Læsesalen. Der er modtaget arkivalier til ca. 1910.
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Arkivet indeholder bl. a. købstadssager 1803-08, sager for landet 
1803-08, kopibøger 1807 ff., købstadsjoumaler m. tilhørende sager 
1809-23, journaler for landet m. tilhørende sager 1809-23, journaler 
m. tilhørende sager 1824-1909, fattigvæsensdirektionsprotokoller 
1802 ff., overpolitiretsprotokoller 1803-42 og 1848, diverse skiftesager 
1803 ff., landvæsenskonunissionsprotokoller 1802 ff., stændervalgs
sager 1834—47, sager vedr. landstingsvalg 1864 ff., diverse landvæsens
sager 1803 ff., diverse sager, sagligt ordnede, 1804 ff. samt amtsrådets 
kopibøger og journaler med tilhørende sager 1844-56.

Bornholms amt.
Ikke registreret. På læsesalen findes register over amtets eksekutorboer 
1874-1952. Amts- og amtsrådsarkivet er modtaget til ca. 1939, enkelte 
afdelinger indtil 1952.

Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1691 og 1696, tamperretspro- 
tokol 1681-1703, kopibøger 1700-21, 1740 ff., ekstraktprotokoller 
(journaler) 1740 ff., kgl. resolutioner og reskripter 1746-1801, ren
tekammerbreve 1703-86, kollegiebreve 1779-1801, breve fra stiftamt
mand, biskop og stiftsøvrighed 1718-1801, diverse indkomne breve 
1781-99, diverse sager, sagligt ordnede, 1800 ff., domme 1767 ff., 
strandingssager 1779-1833, diverse skiftedokumenter 1762-1801, jour
nalsager 1801-1939, forhgskommissionsprotokoller 1795 ff., fattigdi- 
rektionsprotokol 1803—36, dødsboer 1874—1952 (kronologisk liste i 
afleveringsdesignationen), amtsrådets forhandlingsprotokoller, journaler 
og kopibøger med tilhørende sager 1842-1939, skoledirektionens for
handlingsprotokoller, kopibøger, journaler m. tilhørende skolerådssager 
1855 ff.

Lolland-Falsters stiftamt.
Embedet som stiftamtmand var i perioden indtil 1803 forbundet med 
embedet som amtmand over et eller flere af de lolland-falsterske amter, 
fra 1803 med embedet som amtmand over Maribo amt.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger over udgående breve 1692, 

1698-1702 og 1764-73, resolutions- og erklæringsprotokoller 1782- 
1800, kollegialkopibøger 1805-14, stiftskopibøger 1784-1814, registre 
over kgl. forordninger og reskripter 1737-82, journaler 1782-1814, 
kgl. reskripter 1672-1814, kancellibreve 1691-1814, rentekammerbre-
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ve 1683-1799, andre kollegialbreve 1736-1813, biskoppens breve 
1722-1811, journaler over indkomne breve 1799 ff., Lollands breve 
uden for købstæderne 1694-1814, Falsterlands breve 1697-1814, bre
ve fra de enkelte købstæder 1692-1814, diverse skifter 1781-82 
samt diverse sager, sagligt ordnede, 1691-ca. 1850.

Grevskabet Knuthenborg amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder diverse kollegiebreve og kgl. reskripter 1687- 
1848, overpolitiretsprotokol 1838-46 og diverse justits- og overpoliti
retssager 1822-47.

Grevskabet Christiansholms amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokol 1799-1850 og indkomne kancelli
breve 1841-49.

Grevskabet Christianssædes amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokol og skiftedokumenter 1790-1847 
samt overpolitiretsprotokol 1819-47.

Baroniet Guldborglands amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokol og skiftesager 1791-1808 samt di
verse amtmandssager 1800-49.

Maribo klosters amt.
Amtet omfattede klosterets strøgods i samtlige lollandske og falsterske 
herreder.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder soldaterrulle 1663 og skifteekstrakter 1672-86.

Amtmanden over dronningens livgeding på Lolland-Falster 1661-84. 
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kgl. reskripter 1661-72, dronning Sophie Ama
lies reskripter og resolutioner 1662, 1670-84, jordebog 1664 og di
verse dokumenter 1661-80.
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Alholm, Maribo kloster og Halsted amter 1685-1803.
Amtet omfattede Fuglse og Musse hrd., Lollands Nørre- og Sønder- 
herred samt Maribo klosters strøgods i samtlige lollandske og falsterske 
herreder.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger over udgående breve og resolu

tioner 1695-1735, journal 1685-1735, kgl. reskripter 1687-1755, ren
tekammerbreve 1685-1803, amtstuemes breve 1694-1813, justitssa
ger 1705-1803, militærkopibøger 1794-1803, diverse militærsager 
1774-1803, skifteprotokoller 1736-97 og skiftedokumenter 1693- 
1794.

Nykøbing amt 1660-1803.
Amtet omfattede Falsters Nørre- og Sønderherred, Fejø birk samt indtil 
1689 Bogø.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl.a. kopibøger over udgående breve 1722-1803, 
kopibøger over indkomne breve 1722-1803, kgl. reskripter 1679- 
1801, kancellibreve 1775-1803, rentekammerbreve 1692-1803, stift
amtmandsbreve 1740-1802, biskoppernes breve 1750-90, diverse bre
ve 1692-1802, jordebog 1661, domme, forhør og tingsvidner 1746- 
94, justitssager 1794-1801, diverse sager, sagligt ordnede, 1755-1803 
og skifteprotokoller 1723-93.

Maribo amt 1803 ff.
Amtet oprettedes 1803 ved en sammenlægning af Alholm, Maribo klo
ster og Halsted amter med Nykøbing amt.

Seddelregistratur. Læsesalen. Desuden findes en detailleret afleve- 
ringsdesignation fra maj 1962 omfattende amtets arkivalier ca. 1850- 
1920. Der er modtaget amts- og amtsrådsarkivalier indtil ca. 1920.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1802-14, kollegiekopibøger 
1816-49, kgl. reskripter 1815-50, kancellibreve 1815-47, rentekam
merbreve 1803-48, breve fra andre kollegier m.m. 1814-48, amtsko
pibøger 1815-49, koncepter 1850 ff., amtsjoumaler 1804 ff., breve 
fra forskellige ministerier 1848-50, diverse breve 1815-50, breve fra 
forsk, lokale embedsmænd og købstæder i amtet 1814-50, justitssager 
1804-50, amtsf attigdirektionens sager 1804-50, diverse indberetninger 
1804—49, joumalsager 1850-1920, overpolitiretsprotokoller m. til-
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hørende sager 1797-1848, forligskommisionsprotokoller m. tilhørende 
sager 1814 ff., landvæsenskommissionssager 1718 ff, eksekutorboer 
1864-1932 (register på læsesalen), sager vedr. stændervalg og valg til 
landsting 1834 ff., amtsrådets forhandlingsprotokoller, kopibøger, jour
naler og joumalsager 1842-1920.

Københavns overpræsident.
Ved lov af 4. marts 1857 (jfr. vedtægt af 39/12 1857) gennemførtes 
en omdannelse af det kommunale styre i København, og bl. a. skulle 
borgmestrene, der hidtil havde været udnævnt af kongen, vælges af 
borgerrepræsentationen. Samtidig gennemførtes nye bestemmelser for 
overpræsidentens tilsynsmyndighed. De magistraten tillagte overøvrig
hedsforretninger overgik til overpræsidenten, der fortsat udnævntes af 
kongen.

Overpræsidentens arkiv omfattede årene 1858-1926 overflyttedes 
1954 fra Københavns stadsarkiv til landsarkivet, og landsarkivet har 
senere modtaget dele af arkivet indtil 1936.

Indbundet arkivregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden de senest mod
tagne afleveringsdesignationer.

Arkivet er opdelt i flg. hovedgrupper:
O. J. sager (journaler, kopibøger og journalsager). Herunder hører 

overpræsidentens aim. overøvrighedsforretninger, såsom navnesager, 
bevillinger af forskellig art, værgebeskikkelser m.m.

S. J. sager (forhandlingsprotokoller, journaler, kopibøger og journal
sager), herunder separations- og skilsmissesager.

A. J. sager (forhandlingsprotokoller, journaler, kopibøger og joumal
sager), nemlig sager vedr. underholdsbidrag. Gruppen begynder 1873.

B. J. sager (journaler og journalsager), nemlig sager vedr. betaling og 
afsoning af underholdsbidrag. Gruppen begynder 1891, og man fin
der i denne også akteret en del S. J. og A. J. sager.



Købstadsarkiver

Over adskillige af de ældre købstadsarkiver (rådstuearkiver) er der fra 
gammel tid udarbejdet udførlige seddelregistraturer. Dette hænger sam
men med, at disse arkiver indeholder et gammelt og overmåde vigtigt 
historisk materiale. Desværre er endnu ikke alle rådstuearkiver blevet 
gennemregistreret, og systematikken lader også en del tilbage at ønske. 
Større arkiver er opstillet efter en ret udførlig saginddeling i litra fra 
A-Y, men man kan desværre ikke regne med, at de anvendte litrabe
tegnelser er ensartet gennemført. Den kan dog anvendes, og den er en 
betydelig hjælp for de arkivgæster, som har et specielt og begrænset 
forskningsmål. Det saglige system har følgende litra:

A. Reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet, B. Per
gaments- og papirsbreve, C. Magistratens dømmende myndighed, D. 
Magistratens forhandlinger og korrespondance, E. De eligerede borge
res, borgerrepræsentanters og byrådets forhandlinger og korrespondan
ce, F. Byens bestillingsmænd og instrukser for dem, G. Borgerskab og 
næringsvæsen, H. Kommunens faste ejendomme, bygninger, markjor
der m.m., J. Brandforsikring, K. Kommunens skatte- og afgifts- samt 
regnskabsvæsen, L. Indkvartering, M. Borgervæbning, N. Medicinal- 
og sundhedsvæsen, O. Bygningsvæsen, P. Brand- og vandvæsen, Q. 
Brolægning, broer, veje og gader og deres belysning, R. Havnevæsen, 
S. Skolevæsen, T. Fattigvæsen, U. Legatvæsen, V. Valg, X. Statistik 
og folketælling og Y. Diverse.

Opmærksomheden henledes på, at alle pergamentsbreve, der tidli
gere beroede i rådstuearkivet, er udtaget og henlagt i den særlige per
gamentssamling. På læsesalen er opstillet en række registre over bor
gerskaber, jfr. under de enkelte arkiver.

A llinge-Sandvig.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder brandtaksationsprotokol 1867-71 og regnskabs
ekstrakter 1801-26 (div. år).
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Frederikssund.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. borgerrepræsentanternes deliberationspro- 
tokol 1838-52, do. korrespondanceprotokol 1838-55 m. tilhørende sa
ger 1865-70, dokumenter vedr. borgerskabs erhvervelse 1810-66, 
brandforsikrings- og taksationsprotokoller 1801-37, hovedbøger 1810- 
63, kassebøger 1837-67, regnskaber m. bilag 1810-69, sager vedr. 
sundhedskommissionen 1848—57, sager vedr. bygningskommissionen 
1833-48, sager vedr. havnekommissionen 1834-52 samt sager vedr. 
valg 1848-74.

Hasle.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1801-57, do. taksa
tionsprotokoller 1801—83, fattigsager 1784—1870 (div. år) og regn
skabsekstrakter 1812-46 (div. år).

Helsingør.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden en af arkivassistent 
K. M. A. Mathiessen udarbejdet specialregistratur over byens papirs
breve 1509-1764, ordnet kronologisk, samt register over borgerskaber 
1691-1806. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper:
Helsingør bys papirsbreve 1509-1764.
Magistratens forhandlinger og korrespondance, herunder rådstuepro

tokoller m. tilhørende dokumenter 1612-1855, korrespondance og for
handlinger indtil 1660, korrespondance 1660-1715, korrespondance 
1716-96 (korrespondanceprotokoller 1714-42, resolutionsprotokoller 
1736-92, korrespondanceprotokoller 1743-96 og brevkoncepter og 
indkomne breve 1716-96), korrespondance 1796-1884 (bøger over 
udgående sager samt brevkoncepter 1796-1867, deliberationsprotokol- 
ler og indkomne breve 1796-1814, journaler m. indkomne sager 1815- 
67) samt reskriptprotokoller m. breve og dokumenter sagligt ordnede 
1660-1867.

De eligerede borgeres, borgerrepræsentanternes og kommunalbesty
relsens forhandlinger og korrespondance, herunder de eligerede bor
gere 1711-1837 (kopibøger, forhandlingsprotokoller og regnskaber),
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borgerrepræsentationen 1836—68 (forhandlingsprotokoller, breve og ko
pibøger) og kommunalbestyrelsen 1841-68 (forhandlingsprotokoller).

Byens bestillingsmand, herunder bl. a. kvitteringsbøger for skor
stensfejning 1750-94, vejerhusbog 1653-1715, protokol vedr. vægter- 
væsenet 1828-55 og protokol for fæstemanden 1838-41.

Borgerskabs erhvervelse, herunder bl. a. borgerskabsbøger 1691- 
1806.

Byens jorder og jordebogsvæsen, herunder bl. a. jordebøger 1686, 
1761, 1860 og 1885.

Brandforsikring, herunder bl. a. taksationsforretninger 1761-91, tak
sationsprotokoller 1801-73 og forsikringsprotokoller 1801-67.

Skatte- afgifts- samt regnskabsvæsen, herunder ligningen af kgl. skat
ter og afgifter 1682-1867, ligningen af byskat 1685-1843, ligningen af 
kommunale skatter og afgifter 1837-66, skattebøger 1630-1711, regn
skaber over div. kgl. skatter og afgifter 1564, 1659-1714 (div. år), do. 
over ekstraskat og ekstrapåbud 1757—1840, do. over bygningsafgift, af
gift af købstadjorder, bankhæftelsesrenter, ildstedskat og brandkontin
gent 1802-40, do. for borgmestre og rådsprivilegerede indtægter 1594- 
1621, kæmnerregnskaber 1555—1839, diverse protokoller og dokumen
ter vedr. regnskabsvæsenet 1563—1840, regnskaber for magistratens op
pebørsel af kgl. skatter og afgifter 1841-68 og kæmnerens regnskabs
sager 1840-67.

Indkvartering, herunder indkvarteringskommissionens forhandlings
protokoller 1765-1875 og kvarterlister 1674-1789.

Borgervæbningen, herunder stamruller 1829-69, protokoller og sa
ger vedr. den borgerlige krigsret 1801-70, korpsbefalinger m.v. 1808- 
70, sager vedr. armatur- og munderingskommissionen 1824-53, be
styrelsen af borgervæbningsfonden 1803-72 samt diverse protokoller 
og dokumenter 1804—67.

Medicinal- og sundhedsvæsen, herunder sundhedskommissionen 
1709-18, karantænekommissionens forhandlinger og korrespondance 
1770—1863, karantænejoumaler 1825—58, sager vedr. røgning af do
kumenter 1831—48, regnskabsvæsen 1805—63, sundhedskommissio
nens forhandlingsprotokoller m.v. 1831-67, Øresunds og Helsingørs 
sygehospitals forhandlinger og korrespondance 1795-1871, inspektørens 
korrespondance 1793-1859, patientprotokoller 1796-1866 samt regn
skabsvæsen og diverse 1793-1867.

Bygningsvæsen, herunder bygningskommissionens protokoller m. til-
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hørende sager 1832-67 og komiteen vedr. opførelsen af nyt ting- og 
arresthus 1853-60.

Brandvæsen, herunder stamruller 1833-63 og diverse sager 1720- 
1868.

Vandvæsen, brolægning og belysningsvæsen, herunder forhandlings
protokol for vandkompagniet 1697-1739 og diverse sager 1847-59.

Told-, akcise- og havnevæsen, herunder kontrabog 1661-62, akcise- 
bøger 1674-96, told- og konsumtionsregnskaber 1707-19 samt diverse 
regnskaber 1739-98.

Skolevæsen, herunder skolekommissionens protokoller og sager 1815— 
68 og realskolens forstanderskabs protokoller og sager 1843-63.

Fattigvæsen, herunder forhandlinger og korrespondance 1708-68, 
regnskabssager 1737-1867 samt diverse sager 1771-1867.

Valgsager, herunder protokoller og sager vedr. valg til rigsdag og 
borgerrepræsentation 1848-67.

Statistik og folketælling, herunder folketællingslister 1753-87, 1834 
og mandtalslister 1822-60.

Diverse protokoller og sager, herunder paketfarten til Helsingborg 
1831-59, foreningen til realkundskabens udbredelse 1834-62, læsefor
eningen 1844-48 og fyrskibet Trindelen 1844-45.

Hillerød.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden register over borger
skaber 1798-1882.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokol 1798-1882, byens regn
skaber 1772-1856, indkvarteringsprotokol 1849-55, fattigregnskabs
protokoller 1617-1803, regnskabsbøger for borgerskolen 1825-55 samt 
brandtaksationsprotokol 1867-72.

Holbæk.
Seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 1757-1855 
forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper:
Kongebreve på papir 1513-1698.
Magistratens forhandlinger og korrespondance, herunder Holbæk 

bys bog 1595-1726, rådstueprotokoller 1757-1855 m. tilhørende do
kumenter 1784-1837, kopibøger 1708-90, kopibog over indkomne 
breve 1726-85 samt indkomne breve 1584-1790.
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Borgerrepræsentationens og byrådets forhandlinger og korrespon
dance, herunder forhandlingsprotokoller 1838-67 og kopibog 1844-

Byens bestillingsmænd, herunder vejer- og målerprotokoller 1702- 
1864 samt skorstensfejerprotokol 1820-37.

Borgerskab og næringsvæsen, herunder borgerskabsprotokol 1753- 
1847 og diverse sager 1788-1868.

Kommunens faste ejendomme, bygninger, markjorder m.m., herunder 
dokumenter vedr. faste ejendomme 1783—1827, do. vedr. byens jorder 
1579-1820 og grundtakst 1796.

Brandforsikring, herunder taksationsprotokoller 1761-1874, forsik
ringsprotokoller 1801-76 og regnskabsprotokol 1762-1874.

Skatte- og afgifts- samt regnskabsvæsen, herunder regnskabssager 
1575-1699 og 1700-71, magistratens regnskabssager 1772-1825 og 
kæmnerregnskaber 1826-67.

Indkvartering, herunder indkvarteringsruller 1666-1708, indkvarte- 
ringskommissionens forhandlingsprotokoller og kopibøger 1814-15 og 
regnskabsbilag for det militære sygehus 1807-14.

Borgervæbningen, herunder krigsretsprotokol m. tilhørende sager 
1803-32, sager vedr. borgervæbningsfonden 1804-29 og korrespon- 
dancesager 1801-17.

Medicinal- og sundhedsvæsen, herunder sundhedskommissionens pro
tokoller m. tilhørende sager 1806-63.

Bygningsvæsen, herunder indkomne sager til bygningskommissionen 
1833-59.

Brand- og vandvæsen, nemlig diverse dokumenter 1718-1859.
Brolægning, broer, veje og gader, herunder klageprotokol for rej

sende 1794-1817, kopibøger 1794-1808 og diverse sager 1730-1834.
Havnevæsen, herunder regnskaber for skibsbroen 1595-1653, havne

kassebøger 1846-76, skibsbroens regnskaber 1799-1867 samt kopi
bøger og indkomne breve til havnekommissionen 1798-1863.

Skolevæsen, herunder korrespondancesager vedr. skolens kapitaler 
1708-26, skolekommissionens forhandlingsprotokoller 1799-1850 samt 
indkomne breve 1800-69.

Fattigvæsen, herunder fattigprotokol 1708-32, fattigregnskaber 
1622-1760, diverse dokumenter til fattigregnskabet 1667-1837, fat
tigkommissionens protokoller og sager 1803-69, forhandlingsprotokol 
for bestyreren af fattiggården 1866-94 og forhandlings- og regnskabs
bog for bestyrelsen af de fattiges kasse 1856-80. 
9
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Legatvæsen, herunder fundatser, gavebreve m.m. 1613-1821.
Valg, herunder valgprotokoller, fortegnelser over valgbare, valglister 

m.m. 1848-68.
Statistik og folketælling, nemlig folketællingslister 1840-60.
Diverse, herunder sager vedr. befordringsvæsenet 1808-17 og blan

dede sager 1558-1860.

Kalundborg.
Seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 1746—1858 
forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper:
Kongebreve på papir m.m. 1543—1682. Under denne gruppe findes 

desuden indkomne breve fra forskellige 1557-1720 og originale skøder, 
obligationer o.l. 1550-1750.

Magistratens forhandlinger og korrespondance, herunder rådstuepro
tokoller 1586-1927 m. tilhørende dokumenter 1541-1828, kopibøger 
1690-1798, journaler 1684-1759 samt indkomne breve 1568-1808 og 
1817-41.

De eligerede borgere, borgerrepræsentationens og byrådets forhand
linger og korrespondance, nemlig diverse dokumenter 1784-1810 og 
kommunalbestyrelsessager 1834-68.

Byens bestillingsmænd, nemlig diverse sager 1750-1850.
Borgerskab og næringsvæsen, herunder sager vedr. næringsvæsenet 

1750-1850 og markedsjoumal 1786-1801.
Kommunens faste ejendomme m.m., herunder sager vedr. byens jor

der 1600-1800 og do. vedr. opførelsen af nyt rådhus 1846-54.
Brandforsikring, herunder taksationsprotokoller 1736-1817, forsik

ringsprotokoller 1801-26 og diverse sager 1800-50.
Skatte- og afgifts- samt regnskabsvæsen, herunder ligning og oppe

børsel af statsskatter 1543-1866, ligning og oppebørsel af kommunale 
skatter 1657-1870 samt kæmnerens regnskabsvæsen 1637-1866.

Borgervæbningen, herunder krigsretsprotokol m. tilhørende sager 
1804-53, indkvarteringsprotokoller 1812-58, indkvarteringsruller, ind
kvarteringsregnskaber og indkvarteringsligninger 1683-1790 samt kor
respondancesager 1658—1816.

Medicinal- og sundhedsvæsen, herunder sundhedskommissionens for
handlingsprotokol og korrespondance 1805—63 samt karantænekommis
sionens korrespondance 1831-37.
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Bygningsvæsen, nemlig bygningskommissionens korrespondance 
1832-66.

Brandvæsen og vandvæsen, herunder sager vedr. brandvæsenet 
1703—1800, brandordningsprotokol 1721—1808 og brandkasseregnska
ber 1807-17.

Broer, veje, gader m.m., nemlig sager vedr. broer, veje m.m. 1762- 
1847 og sager vedr. gasværket 1857.

Havnevæsen, herunder kvitteringer for told- og konsumtionsregnska
ber 1699—1746, akciseregnskaber 1657—1774, skibsbroregnskaber 
1695-96 og sager vedr. skibsbroen 1750-1800.

Skolevæsen, herunder skolekommissionens forhandlingsprotokoller og 
sager 1814-86.

Offentlige stiftelser, herunder forhandlingsprotokol for inspektionen 
1809—68, skøder, donationer m.v. 1570—1820 og korrespondancesa
ger 1700-1869.

Fattigvæsen, herunder regnskabsbog 1637-1756, regnskaber 1733- 
91, fattigkommissionens protokoller og korrespondancesager 1803—65 
samt regnskaber 1853-63.

Valg, herunder sager vedr. valg til rigsforsamlingen og rigsdagen 
1848-69.

Statistik og folketælling, nemlig mandtal 1645, 1752 og 1766 samt 
folketællinger 1787-1855.

Diverse, herunder sager vedr. brandskat fra svenskekrigen 1658-64, 
diverse retsdokumenter 1650—1765, det patriotiske præmieselskabs sa
ger 1792-1819, sager vedr. arbejdsanstalten 1794-1804 og sager vedr. 
dampskibsfarten til Arhus 1836-40.

Korsør.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden register over borger
skaber 1654-1862.

Arkivet indeholder bl. a. løse papirsbreve 1582-1803, rådstueproto- 
koller 1654—1862, magistratens kopibøger, konceptbøger og journaler 
1740-1808, indkomne breve til magistraten 1709-1808, vejer- og må- 
lerprotokoller 1740-1826, dokumenter vedr. borgerskaber, svendeprø
ver m.v. 1754—1875, jordebøger 1754, 1796 og 1854, dokumenter 
vedr. byens jorder og faste ejendomme 1708-1866, sager vedr. Hal
skov overdrev 1688-1847, brandtaksationsprotokoller 1828-81, hoved
bøger og kassebøger for kgl. skatter 1817-66, protokoller vedr. byg- 
9»
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ningsafgiften 1828-70, skatteligninger, mandtal m.v. 1659-1866, akci- 
seregnskaber 1697-1798, købstadsregnskaber 1697-1866, indkvarte
ringssager 1707-1864, krigsretsprotokol f. det borgerlige militær 1802- 
06, bygningskommissionens forhandlingsprotokol 1829-73, sager vedr. 
færge- og lodsvæsen 1665-1868, bro- og havnekommissionens proto
koller m. tilhørende sager 1717-1868, skoleprotokoller m. tilhørende 
sager 1793-1851, skoleregnskaber 1803-65 og Tåmborg sogns skole
regnskaber 1803-56, fattigvæsenets forhandlingsprotokol 1758-1816, 
fattigvæsenets regnskabsprotokoller 1708-1857, Tåmborg sogns fattig
regnskaber 1806-58, valgbestyrelsesprotokoller og valgbestyrelseslister 
1834-71, statistica 1786-1871, folketællingslister 1801-55 og sager 
vedr. Sjællands stifts købstæders enkepensionssocietet 1748-55.

Køge.
Seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 1681-1716 
og 1773-1871 forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper:
Papirsbreve og dokumenter 1448-1768.
Magistratens dømmende myndighed, herunder rådstueprotokoller 

1596-1871 m. tilhørende sager 1784-1890.
Magistratens forhandlinger og korrespondance, herunder indkomne 

breve 1689-1833 (div. år).
De eligerede borgeres og borgerrepræsentationens forhandlinger og 

korrespondance, herunder kopibøger 1628-1833, de eligerede mænds 
protokol 1815-48 samt indkomne breve 1818-35 og 1840-57.

Bestillingsmænd, herunder dagbøger for skorstensfejeren 1737-1815.
Borgerskab og næringsvæsen, herunder diverse næringstakster 1701- 

1843.
Kommunens faste ejendomme, bygninger m.m. herunder dokumenter 

vedr. grundtakst og landmålingsmatriklen 1682-1818.
Brandforsikring, herunder forsikringsprotokoller 1801-78 og taksa

tionsprotokoller 1801-67.
Skatte- afgifts- samt regnskabsvæsen, herunder diverse ligninger til 

byskat m.m. 1728-1845, kæmnerprotokoller 1746-1868, kæmner- 
regnskaber 1599-1745, købstadsregnskaber 1772-1869 samt diverse 
protokoller og sager vedr. ligning og opkrævning af kgl. skatter 1641- 
1904.
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Indkvartering, herunder indkvarteringskommissionens protokoller m. 
tilhørende sager 1780-1832 og indkvarteringsprotokol 1835-57.

Borgervæbning, nemlig diverse sager 1777—1824.
Medicinal- og sundhedsvæsen, nemlig sundhedskommissionens kor

respondancesager 1857-62.
Bygningsvæsen, nemlig bygningskommissionens forhandlingsprotokol 

1833-69 og kopibog 1833-42.
Brand- og vandvæsen, nemlig brandregnskabsprotokol 1766-91.
Broer og veje, nemlig diverse sager 1783-1831.
Havnevæsen, herunder havnekommissionens protokoller m. tilhørende 

sager 1797—1872, havneregnskaber 1619—1766 og regnskabskopibøger 
1799-1849.

Skolevæsen, herunder borgerskolens protokoller 1808-69 og beta
lingsskolens regnskabsprotokoller 1858-69.

Fattigvæsen, herunder fattigregnskaber m. bilag 1612-1766, diverse 
sager 1716-1835, fattigvæsenskommissionens forhandlingsprotokol 
1803-54, diverse regnskabsprotokoller 1841-68 samt diverse korre
spondanceprotokoller 1835-70.

Legater, herunder fundats- og inventariebog 1523-1736 og instruks
bog 1734-42.

Valg, herunder valgprotokoller m. tilhørende sager vedr. valg til rigs
dagen og borgerrepræsentationen 1839-63.

Statistik og folketælling, nemlig skattemandtaller 1762-1809 og 
mandtalslister 1825.

Diverse, herunder protokoller for bibelselskabet 1816-48 og korre
spondancesager vedr. frirejser 1807-29.

Maribo.
Seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 1738-1865 
forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Arkivet indeholder bl. a. diverse papirsbreve 1455-1747, rådstue- 
protokoller 1735-1865 m. tilhørende dokumenter 1811-1913, borger
repræsentanternes forhandlingsprotokoller 1838-58, do. korrespondan
ceprotokoller m. tilhørende sager 1838—51, kommunalbestyrelsens kor- 
respondanceprotokoller m. tilhørende sager 1843-68, sager vedr. bor
gerskab og næringsvæsen 1766-1858, dokumenter vedr. købstadsjor
derne 1693—1863 og vedr. rådhuset 1818—1902, brandforsikringspro- 
tokoller 1801-78 og do. taksationsprotokoller 1771-1877, byrsgnska-
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ber 1772-1825, kæmnerregnskaber 1832-69 og oldermandsregnskaber 
1840-68, justitsprotokol for borgervæbningen 1842-48, sager vedr. 
sundhedskommissionen 1831-1919, Maribo ildsteds bog 1732-1847 
og dokumenter vedr. brand- og vandvæsen 1724-1872, sager vedr. 
gader og veje 1794-1867, skoleregnskaber 1840-68, fattigprotokoller 
1752-1869, forhandlingsprotokol og indkomne sager til fattigkommis
sionen 1817-80, diverse valgprotokoller og valglister 1834-70, doku
menter vedr. folketællinger 1787-1860 og sager vedr. dårekisten i 
Maribo 1795-1813.

Nakskov.
Seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 1728-1878 
forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1652-1868, kongebreve 
1611-97 og 1701-95, stiftsbreve 1665-1768 og kollegiebreve 1670- 
1761, brandtaksationsprotokoller 1801-84 og do. forsikringsprotokol
ler 1837-75, skatteregnskaber 1601-1712, bygnignskommissionens sa
ger 1905-14 og brandkommissionens sager 1905-14.

Neksø.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden register over borger
skaber 1817-59.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokol 1817-59, forhandlingsproto
kol for de eligerede borgere 1839-60, kopi- og borgerskabsprotokol 
1753-1812, brandforsikringsprotokoller 1828-68, do. taksationsproto
koller 1791-1872, kæmnerregnskabsbog 1741-1861, købstadsregnska
ber 1772-1826, sundhedskommissionens forhandlingsprotokol 1831- 
94, do. for bygningskommissipnen 1833-84, havnekommissionens pro
tokoller 1814-77, skolekommissionsprotokol 1816-87, fattigkommis
sionsprotokol 1803-88, valglister 1835-53 og folketællingslister 1801.

Nykøbing F.
Uregistreret. Der findes register over borgerskaber 1677-1851.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1677—1859, kopibøger 
1691-1860, kæmnerregenskaber 1750-68, havneprotokoller 1798- 
1899, fattigprotokoller 1804-75, brandforsikringsprotokoller 1827-76 
samt diverse protokoller og sager 1820-90.
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Nykøbing S.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 
1755-1879 forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Arkivet indeholder bl. a. diverse i rådstuen fremlagte dokumenter 
1773-1828 (div. år), rådstueprotokoller 1755-1878, vejer og måler
protokol 1758-1820, borgerskabsdokumenter 1800-48, jordebog 1723, 
udskiftningsdokumenter 1680-1820 (div. år), brandtaksationsforretnin
ger og brandtaksationsprotokoller 1801-82, do. forsikringsprotokoller 
1801-47, kæmnerbog 1701-57, byens regnskaber 1772-96, sundheds
kommissionens kopibog 1892-95 og indkomne breve 1828-35, karan
tænesager 1840-66, skolekommissionens korrespondancesager 1814-59 
og diverse sager 1743-95.

Nysted.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1663-1881, indkomne 
breve 1838-68, borgerrepræsentationens forhandlingsprotokol 1838- 
68, kopibøger 1843-75 og indkomne breve 1840-83, brandforsikrings
protokoller 1818-57 og do. taksationsprotokoller 1818-76, kæmner- 
regnskabsprotokoller 1777-1872, ældre skatteligninger og kæmnerregn- 
skaber 1662-1811, kæmnerregnskaber 1855-76, sundheds- og karan
tænekommissionens sager 1848-62, bygningskommissionens sager 
1834-61, havnekommissionens forhandlingsprotokol 1801-73, havne
regnskaber 1801-64, havnekommissionens kopibøger 1801-70, do. 
indkomne breve 1814-69, skolekommissionens regnskabsprotokol 
1829-68 og korrespondancesager 1828-62, fattigprotokol 1704-1848 
og 1804-73, fattigregnskaber 1793-1868, valglister 1834-66, afskrif
ter af folketællingslister 1834-60 og diverse sager 1766-1867.

Næstved.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 
1733-1866 forefindes. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1586-1866, borgerskabs
bog 1679-1887, retsdokumenter 1593-1819, brandtaksationsprotokol
ler 1761-1876 og do. forsikringsprotokoller 1801-1920, skolekommis
sionens forhandlingsprotokoller 1816-56, do. kopibog 1837-53, do. 
korrespondancesager 1824-72, fattigvæsenssager 1835-40 og do. regn-
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skaber 1834-68 samt regnskabsbog for det Hvidtfeldtske legat 
1780-1824.

Præstø.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokol 1847-73, brandforsikrings- 
protokol 1811-20 og do. taksationsprotokoller 1801-10 og 1867-74, 
udgiftsbog for Præstø havn 1828-48, fattiginspektionens korrespondan
cesager 1716-95, do. regnskabsprotokol 1757-1803, fattigregnskaber 
1804-59 samt fattigkommissionens korrespondancesager 1803-67.

Ringsted.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden register over borger
skaber 1646-1855.

Arkivet indeholder bl. a. magistratens kopibøger 1751-1800, sager 
vedr. genopbygningen efter brandene 1747 og 1774, diverse korrespon
dancesager 1700-1800, rådstueprotokoller 1646-1855 m. tilhørende 
dokumenter 1818-87, sager vedr. næringsvæsen 1750-1800, jordebø- 
ger 1803-18, brandtaksationsforretninger 1791-1806, do. protokoller 
1801-80 og do. forsikringsprotokoller 1801-77, skattehovedbøger 
1794-1895, kassebog for statsskatter 1850-94, kassebog for kæmner- 
kassen 1825-35, 1861-69, kassejoumaler for do. 1841-60, kæmner- 
regnskaber 1747-1875, krigsretsprotokol for det borgerlige militær 
1802-48 m. tilhørende sager 1803-48, brandregnskabsprotokol 1802- 
61, sager vedr. brandvæsenet 1750-1850, sager vedr. gader, veje m.m. 
1750-1870, regnskabsprotokol for den tidligere latinske skole 1781- 
1808, korrespondancesager for inspektionen for samme 1735-1842, 
skolekommissionens forhandlingsprotokol 1802-06, skoleregnskaber 
1805-68, fattigvæsenets forhandlingsprotokol 1802-69, do. regnskabs
protokol 1747-1805, fattigregnskaber 1834-68 og fattigsager 1750- 
1800 samt diverse sager 1733-1879.

Roskilde.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden register over borger
skaber 1718-1842.

Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper:
Magistratens forhandlinger, herunder rådstueprotokoller 1718-1896
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m. tilhørende dokumenter 1809-61, magistratsprotokoller 1842-96 m. 
tilhørende dokumenter 1861-1919, kopibøger 1692-1885, indkomne 
breve 1777-1884 og journal 1855-67.

De eligerede borgeres, borgerrepræsentationens og byrådets forhand
linger og korrespondance, herunder kopibøger og indkomne breve til 
de eligerede borgere 1768-1838, borgerrepræsentanternes forhandlings- 
protokoller 1838—68, kommunalbestyrelsesforhandlingsprotokoller 
1838-75 og indkomne sager til kommunalbestyrelsen 1838-68.

Byens bestillingsmænd, nemlig reglement og instrukser 1788-1862.
Borgerskab og næringsvæsen, herunder sager vedr. næringsdrift 

1732—1873, gamle borgerbreve 1811—1919 og sager vedr. erhvervelse 
af borgerskab 1838-1919.

Kommunens faste ejendomme, bygninger m.v., herunder sager vedr. 
offentlige bygninger 1735-1830, matrikel 1682-1720, opmålingsproto- 
koller for bymarken 1774, jordebøger 1825 og 1856, protokol vedr. 
Roskilde bys marker 1651-1801, protokoller vedr. Store og LI. Ha
lerne, Lidtgodtvangen og Nyvang 1750-1834, markkomitéens protokol 
1843 og diverse sager 1842-1878.

Brandforsikring, herunder forsikringsprotokoller 1801-67 og taksa
tionsprotokoller 1761-1875 samt sager vedr. brandene 1731, 1734 og 
1735.

Skatte- afgifts- samt regnskabsvæsen, herunder ligningskommis
sionens forhandlingsprotokoller 1838—57, sager vedr. skatteligning 
1739—1870, skatteligninger 1846—69, protokoller over krigsskatten 
1864—65, grundtakstprotokoller 1791-1856, kæmnerregnskaber 1730- 
1838, kommuneregnskaber 1839-68, hovedbøger 1848-67 og kasse
bøger 1848-69.

Indkvartering, herunder indkvarteringskommissionens protokoller 
1777-1842, indkvarteringsprotokoller 1812-15, do. regnskaber 1758- 
1809 samt diverse sager 1777-1844.

Borgervæbning, herunder borgerkompagniets protokol 1798-1801 og 
krigsretsprotokol m. tilhørende sager 1801-19.

Medicinal- og sundhedsvæsen, herunder sundhedskommissionens ko
pibog 1818-31, koleraprotokoller 1831—33 og 1853-57 m. tilhørende 
sager 1853-57, karantænekommissionens sager 1818-35 og sager vedr. 
sygehuset 1894-96.

Bygningsvæsen, nemlig sager til bygningskommissionens protokol 
1832-43.
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Brandvæsen, nemlig regnskabsprotokol 1761-97 og sager vedr. 
brandvæsenet 1762-1836, 1870.

Broer, veje, gader m.v., herunder sager vedr. brolægning og vejvæ
sen 1804-49, vejregnskaber 1789-1818 samt sager vedr. gasværket 
1863-68.

Havnevæsen, herunder havnekommissionens forhandlingsproto
kol 1799-1803, regnskabsprotokol for skibsbroen 1764-1869, korre
spondanceprotokoller m. tilhørende sager 1798-1868.

Skolevæsen, herunder skolekommissionens forhandlingsprotokoller 
1816-65, do. korrespondanceprotokoller m. tilhørende sager 1796- 
1872, regnskaber 1850-67 og borgerskolens sager 1812-51.

Fattigvæsen, herunder fundationer og stiftelser 1691-1731, Fattiges 
bog 1697-1722, fattigkommissionens forhandlingsprotokoller 1805-65, 
do. korrespondanceprotokoller 1830-69 m. tilhørende sager 1805-68, 
regnskabsprotokoller 1721-1869, sager vedr. lemmerne på fattighuset 
1830-63, protokoller og sager vedr. foreningen til trængendes understøt
telse 1835-69 og diverse sager 1736-1819.

Legatvæsen, nemlig regnskaber vedr. rådmand Hans R. Langes legat 
1811-23.

Valg, valgprotokoller og valglister vedr. valg til stænderforsamling, 
rigsdagen, borgerrepræsentationen og amtsrådet 1847-70.

Statistik og folketælling, nemlig diverse sager vedr. folketælling 
1753-1860.

Diverse, herunder sager vedr. jembaneanlæg 1845-76, sager vedr. 
kgl. personers bisættelse 1746-1848, Maglekilde vandkuranstalt 1847- 
50, foreningen til byens og omegnens forskønnelse 1852-95 samt di
verse sager 1751-1867.

Rødby.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden register 
over borgerskaber 1765-1808.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1765-1889, borgerre
præsentationens forhandlingsprotokol 1838-68, adkomstpapirer 1790- 
1860, brandforsikringsprotokoller 1801-67, do. taksationsprotokoller 
1801-89, skatteligningskommissionens sager 1856-75, sager vedr. 
krigsskatten 1867-68, kæmnerregnskaber 1772-1869, hovedbøger for 
bygningsafgift 1810-70, skattehovedbøger 1857-68, sager vedr. kole
raepidemien 1831-32, bygningskommissionens breve 1848-54, brand-
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kommissionens forhandlingsprotokol 1874-89, havnekommissio
nens forhandlingsprotokol 1836-62 m. tilhørende sager 1834-52, sko
leregnskaber 1816-68, fattigprotokol 1762-1848, fattigsager og do. 
regnskaber 1821-67, valglister til stændervalg, rigsdagsvalg og rigsråd 
1834-76 og diverse sager 1820-60.

Rønne.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der forefindes register over borgerskaber 
1766-1891. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1766-1891, brandfor
sikringsprotokol 1801-10 og do. taksationsprotokoller 1781-1858, 
kæmnerregnskabsprotokoller 1710-72, havnekommissionens protokol
ler 1740-1849, regnskabsprotokoller for borgerskolen 1806-68, skole
kommissionens forhandlingsprotokol 1825—40, fattiginspektørernes ind
samlingsprotokol 1708-65, regnskabsprotokol for sygehuset 1847-53 
og valgbestyrelsesprotokol 1848-91.

Sakskøbing.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes register over borgerskaber 
1678-1863.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1678-1864, borgerre
præsentationens forhandlingsprotokoller 1838-65, sager vedr. bestil- 
lingsmænd og deres instrukser 1865-68, diverse borgerskabs- og næ
ringssager 1806-66, dokumenter vedr. byens ejendomme, bygninger 
m.v. 1799-1872, brandforsikringsprotokoller 1818-37, kæmnerregn- 
skaber 1772-1866, sager vedr. kolera og sundhedsvedtægt 1853-59, 
bygningskommissionens protokol m. tilhørende sager 1832-74, diverse 
sager vedr. brandvæsenet 1805-66, sager vedr. brolægning, vandløb, 
hegn og gasværk 1803-71, havnevæsensprotokol 1800-44, havnekom
missionens protokoller m. tilhørende sager 1800-78, havneregnskaber 
1803-59, skoleprotokoller 1809-55, do. regnskaber 1818-67 og sager 
1804-63, fattigprotokol 1804-38, fattigvæsenets korrespondancesager 
1802-65 og regnskabsprotokoller 1792-1868, valglister og valgsager 
1837-72 samt diverse sager (u.å.).

Skælskør.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Register over borgerskaber 
1662-1843 forefindes. Jvf. desuden pergamentssamlingen.
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Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1662-1843, brandfor
sikringsprotokoller 1801-57, do. taksationsprotokoller 1771-1876, 
havnekommissionens korrespondanceprotokol 1804-93, diverse skole
sager 1829-44, fattigkopibøger 1829-44 og fattigprotokol 1693-1736.

Slagelse.
Seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Det omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper:
Magistratens dømmende myndighed, herunder rådstueprotokoller 

1694-1857 med tilhørende dokumenter 1775-1860.
Magistratens forhandlinger og korrespondance, herunder kopibøger 

1701-1852, journaler 1735-1852 og indkomne breve 1705-1852.
Borgerrepræsentanters og byrådets forhandlinger og korrespondance, 

nemlig indkomne breve til kommunalbestyrelsen 1850-64.
Bestillingsmænd, nemlig instrukser 1800-60.
Borgerskab og næringsvæsen, protokol over udstedte borgerbreve og 

næringsbeviser 1858-92, indberetninger om fabriksvæsen 1788-1813.
Kommunens faste ejendomme, bygninger, markjorder m.v., herunder 

jordebøger 1639 og 1838, diverse sager vedr. bygninger, jorder m.v. 
1742-1860, græsningsprotokoller 1799-1807 og diverse retsdokumen
ter 1729-82.

Brandforsikring, herunder brandtaksationer 1761-1872 og brand
forsikringsprotokol 1867-77.

Skatte- afgifts- samt regnskabsvæsen, herunder hovedbøger for kgl. 
skatter 1841-65, kassebøger for do. 1838-65, opmålingsforretninger 
over bygninger 1803-28, skattemandtalsbøger 1729-1849, kæmner- 
regnskabsprotokoller 1778-1826 og købstadsregnskaber 1694-1859.

Indkvartering, herunder indkvarteringskommissionens protokoller 
1775-1850 og indkvarteringslister 1802-63.

Borgervæbningen, herunder krigsretsprotokol med tilhørende sager 
1803-39 og diverse kommissionsprotokoller 1803-41.

Bygningsvæsen, nemlig breve til bygningskommissionen 1804-59.
Brandvæsen, herunder brandvæsenets regnskabsprotokol 1761-1841 

samt breve og diverse dokumenter vedr. brandvæsenet 1730-1850.
Brolægning, veje, gader m.v., herunder diverse vejsager 1786-1841, 

sager vedr. gasværket 1861-68 og sager vedr. gadebelysning 1820-50.
Skolevæsen, herunder skolekommissionens forhandlingsprotokoller 

1798-1880, do. korrespondanceprotokoller med tilhørende sager 1799-
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1862, sager vedr. nedlæggelsen af den lærde skole og oprettelsen af en 
realskole 1844-61, sager vedr. borgerskolen 1800-14, skoleregnskaber 
1815-66, sager vedr. tegneskolen 1829-40 og skolejoumaler for bor
ger- og friskolen 1800-71.

Fattigvæsen, nemlig fattigkommissionens korrespondancesager 1800- 
68, fattigregnskaber 1686-1750 og fattigkasseregnskaber 1854-56.

Valg, herunder lister over valgberettigede 1834-1875.
Statistik og folketælling, nemlig folketælling 1801 og konceptopteg

nelser til folketællingen 1834-60.
Diverse, herunder sager vedr. frirejser 1806-48, befordringssager 

1809-11 og diverse dokumenter 1815-55.

Slangerup.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokol 1804-09, kæmnerregn- 
skabsprotokol 1779-1809, brandforsikringsprotokol 1800-22, diverse 
regnskabssager 1783-1809 og fattigregnskabsprotokol 1728-1806.

Sorø.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1814-71 med tilhørende 
sager 1810-55, forhandlingsprotokoller for de eligerede borgere og bor
gerrepræsentationen 1828-68, byrådets forhandlingsprotokoller 1869- 
91, borgerskabsdokumenter 1801-1905, græsningsprotokol 1779-1843, 
brandforsikringsprotokoller 1801-76, do. taksationsprotokoller 1801- 
89, hovedbøger over kgl. skatter 1867-1904, do. kassebøger 1889- 
1917, krigsretsprotokol for det borgerlige militær 1803-46, dokumen
ter vedr. sundhedskommissionen 1906—16, fattigregnskabsprotokol 
1740-1841, fattigvæsenets forhandlingsprotokoller 1760-1887 og byg
ningskommissionens forhandlingsprotokol med tilhørende sager 1892- 
1917.

Stege.
Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes register over borgerskaber 
1649-1848.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokol 1799-1848, brandkasse
regnskabsprotokol 1761-1826, brandtaksationsprotokoller 1781-91 og 
fattigregnskabsprotokol 1746-71.
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Storehedinge.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bL a. rådstueprotokol 1790-1858, protokol over 
borgerbreve 1858-1907, grundtakster 1777-1854, hovedbøger vedr. 
kgl. skatter 1796-1864, do. kassebøger 1823-60, diverse oppebørsels- 
registre 1803-28, jordebog 1877, protokoller over brandkorpset 1856- 
88, fattigregnskabsbog 1732-1806 og fattigregnskaber 1732-1819.

Stubbekøbing.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokol 1821-56 med tilhørende 
dokumenter 1822-53, borgerrepræsentanternes forhandlingsprotokol 
1838-56, diverse kommunale sager 1857-66, brandforsikringsproto
koller 1801-76 og do. taksationsprotokoller 1801-84, kæmnerproto- 
koller 1754-1879, hoved- og kassebøger 1845-69, grundtakster 1747- 
1842, købstadsregnskaber 1772-1869, borgervæbningens forhandlings
protokol 1842-48, diverse sager vedr. borgervæbningen 1719-1848, 
dokumenter vedr. jordemodervæsenet 1858-67, havnekommissionens 
kopibog 1834-51, skolekommissionens sager 1850-88, skoleregnskaber 
1857-67, fattigkommissionens forhandlingsprotokol 1803-59, fattig
regnskabssager 1829-67, folketællinger 1834-55 og diverse dokumenter 
1851-83.

Svaneke.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. borgerrepræsentationens og byrådets for
handlingsprotokoller 1840-90, kommunalbestyrelsens korrespondance 
1839-67, sager vedr. borgerskab 1814-61, matrikulering af købstad
jorder 1831, sager vedr. grunde, gader og veje 1840-93, sager vedr. 
opførelsen af nyt ting- og arresthus 1853-60, brandtaksationsproto
koller 1827-79, kæmnerregnskabsprotokoller 1750-1871, købstad
regnskaber 1772-1872, kolerasager 1831-57, regnskabsbog for syge
huset 1897-1915, bygningskommissionens forhandlingsprotokoller med 
tilhørende sager 1825-1900, havnekommissionens protokoller med til
hørende sager 1806-1905, skoleregnskaber 1869-1906, fattigkommis- 
sionsprotokoller 1803-1908, fattigsager 1726-1900, regnskabsproto
kol for arbejdshuset 1835-1921, sager vedr. valg til stænderforsam-
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ling, rigsdag og borgerrepræsentation 1834-67, sager vedr. folketæl
linger 1834-90 og mandtalslister 1908 samt diverse sager 1848-1910.

Vordingborg.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Der forefindes desuden re
gister over borgerskaber 1791-1846. Jfr. desuden pergamentssamlingen.

Arkivet indeholder bl. a. rådstueprotokoller 1633-1846, hovedbøger 
for kommunale skatter 1845-60, kæmnerens regnskabsprotokoller 
1771-1857, indkvarteringskommissionens forhandlingsprotokoller 
1775-1842, brandtaksationsprotokoller 1801-67 og do. forsikringspro- 
tokoller 1801-67, regnskabsbog for brandkassen 1765-1805, sund
hedskommissionens korrespondanceprotokoller 1831-32, skolekommis
sionens forhandlingsprotokoller 1816-1906, fattigregnskabsprotokoller 
1709-85, fattigkommissionens forhandlingsprotokoller 1804-37 og do. 
korrespondanceprotokol 1845-59 samt fattigregnskabsprotokoller 
1839-68.

Åkirkeby.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. borgerrepræsentationens forhandlingsproto
kol 1832-44, brandtaksationsprotokoller 1791-1881, do. forsikrings
protokoller 1828-68, købstadregnskaber 1772-1826, bygningskommis
sionens sager 1832-56, sager vedr. brandvæsenet 1851-75 og diverse 
1802-63.
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Indtil videre er kun modtaget få og spredte sognekommunale arkivalier. 
En del arkivalier er indkommet sammen med godsarkiveme og er re
gistreret under disse. Desuden findes en del fattig- og skolekommissions
arkiver foruden andre sognekommunale arkivalier i sognekalds- og rets- 
betjentarkiveme.

Københavns amt
Dragør.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. afskrifter af Hollænderbyens kongebreve og 

vedtægter m.v. 1547-1766, brevkopibøger 1867-82, diverse regn
skabsprotokoller 1754-1898 (herunder også havne- skole- og fattig
regnskaber) samt rederibog 1766-1865.

Gentofte.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skattelister. Desuden er modtaget arkivalier fra 
den nedlagte fattiggård for Gentofte, Gladsakse, Herlev, Lyngby og 
Søllerød kommune på Stolpegården (opr. 1875). Dette arkiv er uregi
streret og uordnet.

Herslev-Gevninge.
Se Lindholm godsarkiv.

Storemagleby.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder afskrift af Hollænderbyens kongebreve, vedtæg
ter m.v. 1547-1728, kopibog for opsynsmanden ved Amager lande
vej 1848-54 og arbejdsjournaler vedr. Amager landevej 1852-53.
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Frederiksborg amt
Tikøb.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder journal for sognefogden 1829-1947.

Holbæk amt
Fårevejle.

Se Adelersborg godsarkiv.

Tostrup.
Se Merløsegårds godsarkiv.

Årby.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kassebog 1897-99.

Sorø amt
Holsteinborg.

Se Holsteinborg gods.

Magleby.
Se Borreby godsarkiv.

Tjæreby.
Se Basnæs godsarkiv.

Tårnborg.
Se Korsør rådstuearkiv.

Præstø amt
Allerslev.

Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. sognerådets forhandlingsprotokoller 1858- 

1916.
10
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Hammer-Lundby.
Se Lundbygårds godsarkiv.

Herlufmagle-Tybjerg.
Se Ravnstrup godsarkiv.

Karrebæk.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kopibøger 1868-1902.

Rønnebæk-Olstrup.
Se Rønnebæksholm godsarkiv.

Maribo amt
Errindlev-Ols trup.

Se Højbygård godsarkiv.

Holeby-Bursø.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsbog 1868-74 (henlagt i Fuglse herreds 
arkiv).

Ringsebølle.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1841-99 og diverse sager 
1893-1906.

Søllested.
Seddelregistratur. Læsesalen. Se desuden Søllestedgård godsarkiv.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1842-1903, skoleprotokol 
1809-68 og embedsbog for kirkesanger- og skolelærerembedet 1807- 
1901.

Sønderalslev.
Se Orupgård godsarkiv.
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Sønder kirkeby.
Se Orupgård godsarkiv.

Tågerup-Torslunde.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabsprotokol 1878-79.

10*



DUPLIKATER AF BORGERLIGE 
ÆGTESKABSPROTOKOLLER M.M.

Ved lov af 13/4 1851 tillodes ægteskab for den borgerlige øvrighed 
uden kirkelig vielse for personer, der ikke tilhørte folkekirken eller et 
anerkendt trossamfund. Endvidere kunne borgerligt ægteskab indgås 
af personer, der tilhørte forskellige anerkendte trossamfund. Ved lov 
af 30/6 1922 udvidedes retten til at indgå borgerligt ægteskab til samt
lige danske borgere. Denne lov trådte i kraft 1/1 1923. I henhold til 
justitsministeriets cirkulære af 14/8 1937 skulle duplikaterne af ægte- 
skabsprotokolleme afleveres til landsarkiverne, når de var udskrevet, 
medens journalerne over attester i forbindelse med borgerlige og kirke
lige vielser skulle indsendes 5 år efter, at de var udskrevet. Ifølge 
loven af 1851 foretoges den borgerlige vielse af magistraten eller by
fogden og på landet af herredsfogden eller birkedommeren. Ifølge loven 
af 1922 foretoges den borgerlige vielse i København af den eller de af 
borgmesteren autoriserede personer og udenfor København af borgme
steren eller sognefogden.

I landsarkivet har man samlet de modtagne protokoller over borger
lige vielser i én stor gruppe, idet man af de tidligere retsbetjentarkiver 
har udtaget de der beroende protokoller. Over protokollerne findes en 
maskinskrevet registratur på læsesalen. Protokollerne er opstillet i føl
gende hovedgrupper:

Protokoller ældre end 1923.

Københavns nordre birk 1892—1922.
Arts-Skippinge herred 1872-1922.
Helsingør politimester 1922.
Lejre herred 1856-1922.
Løve herred 1854-1918.
Samsø birk 1884-1922.
Øster Flakkebjerg herred 1852-1915.
Præstø købstad og Vordingborg nordre birk 1861-1920.
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Sorø by og birk 1891-1922.
Hasle købstad, Bornholms nordre herred samt Hammershus birk 1864- 

1922.
Bornholms Vesterherred 1859-1922.
Rønne 1851-1922.
Svaneke byfoged, Bornholms Østerherred og Christiansø 1864-1922.
Lollands Nørreherred 1859-1919.
Rødby byfoged og Fuglse herred 1869-1903.

Ægteskabsprotokolla: 1923 ff.
København, Frederiksberg og omegnskommunerne.

Københavns magistrat 1923-65 (der findes særlige registerbind).
Frederiksberg 1923-65.
Ballerup Måløv kommune 1924-65.
Birkerød 1923-60.
Gentofte 1923-64 (med register).
Gladsakse 1923-65.
Glostrup 1923-60.
Herlev 1925-64.
Hvidovre 1939-59.
Hørsholm 1923-66.
Kongens Lyngby 1923-65.
Rødovre 1923-59.
Søllerød 1923-61.
Tårnby 1923-62.

Købstæderne- 
Sjælland.

Frederikssund 1923-59.
Frederiksværk 1923-58.
Helsingør 1923-56.
Hillerød 1923-62.
Holbæk 1925-62.
Korsør 1923-63.
Køge 1923-65.
Nykøbing S. 1923-62.
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Næstved 1923-64.
Præstø 1924-53.
Ringsted 1923-58.
Roskilde 1923-62.
Skælskør 1923-56.
Slagelse 1923-64.
Sorø 1923-65.
Stege 1923-58.
Store-Heddinge 1923-59.
Vordingborg 1923-65.

Bornholm.
Allinge-Sandvig 1923-50.
Hasle 1937-51.
Neksø 1923-60.
Rønne 1923-63.
Svaneke 1923-53.
Åkirkeby 1923-53.

Lolland-Falster.
Maribo 1923-59.
Nakskov 1923-61.
Nykøbing F. 1923-65.
Nysted 1923^18.
Rødby 1924-57.
Sakskøbing 1923-60.
Stubbekøbing 1923-60.

Protokoller afleveret af sognefogder.
Frederikssund politikreds.

Kregme 1925-59.
Udesundby (Bonderup) 1927-51.

Gladsakse politikreds.
Hareskov (Værløse kommune) 1924—64.
Værløse 1925-64.
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Glostrup politikreds.
Høje Tåstrup vestre distrikt (Hedehusene) 1945-60.
Høje Tåstrup østre distrikt (Tåstrup) 1931-57 (med register).
Ishøj 1924-60.

Hillerød politikreds.
Farum 1941-63.
Frederiksborg slotssogn 1923-55.
Ganløse 1923-61.
Giheleje 1925-47.
Helsinge 1923-44.
Nødebo 1924-61.
Uggeløse 1923-62.

Helsingør politikreds.
Asminderød nordre distrikt 1936-65. 
Asminderød søndre distrikt 1949-62 
Asminderød østre distrikt 1923-64.
Blovstrød 1925-59.
Karlebo 1943-49.
Tikøb nordøstre distrikt 1923-59.
Tikøb 1. sydøstre distrikt 1923-63.
Tikøb 2. sydøstre distrikt 1923-64.

Holbæk politikreds.
Asnæs 1923-59 (med register).
Grevinge 1923-50.

Kalundborg politikreds.
Bregninge 1938-53.

Køge politikreds.
Køge landsogn 1925-40.

Næstved politikreds.
Herlufsholm vestre distrikt 1923-61.
Herlufsholm østre distrikt 1924-54.
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Præstø politikreds.
Fakse 1925-59.
Hylleholt 1924-47.
Lyderslev 1923-57.
Jungshoved 1923-50 (med register).

Ringsted politikreds.
Benløse 1923-49.
Borup 1928-54.
Haldagerlille 1933-63.
Lynge 1924—48.
Pedersborg 1924-62.
Sorø landdistrikt 1923-49.
Stenlille 1924-56.
Vetterslev 1929-62.

Roskilde politikreds.
Himmelev 1924-45.
Hvalsø 1924-51.
Skt. Jørgensbjerg vestre distrikt 1923-34.
Skt. Jørgensbjerg østre distrikt 1924—38.
Skt. Jørgensbjerg mellemste distrikt 1923-26.
Skt. Hans hospitals distrikt 1931-38.

Vordingborg politikreds.
Vordingborg landsogns vestte distrikt 1924—36.
Vordingborg landsogns østre distrikt 1923-38.

Rønne politikreds.
Bodilsker 1923-57.
Gudhjem 1942-58 (Jfr. Østerlars-Gudhjem).
Klemensker nordre distrikt 1939-56.
Klemensker søndre distrikt 1924-38.
Knudsker 1923-55.
Nyker 1923-31.
Nylarsker 1923-62.
Rutsker 1924-61.
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Rø 1923-57.
Vestermarie nordre distrikt 1923-52.
Østerlars-Gudhjem 1923-40.
Østermarie 1923-42.
Aker 1923-36.

Nykøbing F. politikreds.
Gedesby 1924-47.
Tingsted vestre distrikt 1924-50.
Astrup 1923-59 (med register).

153



AMTSTUEARKIVER

Under gruppen amtstuearkiver er foruden de egentlige amtstuearkiver 
også opstillet modtagne arkivalier fra regimentsskrivere og andre spe
cielle administratorer af kgl. gods (ridefogder m.v.).

Man kan regne med, at der er udarbejdet ret udførlige seddelregi
straturer over arkivalier ældre end 1800. Fra perioden efter 1800 fin
des en del arkivalier ligeledes registreret på sedler, men disse registra
turer er i mange tilfælde ret summariske og oplyser ikke altid yderår 
for pakkernes indhold. For de nyeste sagers vedkommende henvises 
man til at benytte afleveringsdesignationeme, som kun sjældent er sy
stematisk opstillede og desuden meget summariske. Ved de hidtidige 
ordningsarbejder har man tilstræbt en vis saglig opstilling af de enkelte 
arkiver (korrespondance, matrikelvæsen, regnskabsvæsen (herunder ho
vedbøger og regnskaber), godsadministrationsskifte- og overformynderi
sager, kgl. rejser og ægtkørsler, lægdsvæsen m.m., men denne saglige 
inddeling er ikke ganske systematisk og heller ikke gennemført konse
kvent. Til flere af de i amtstuernes arkiver bevarede fæsteprotokoller 
er udarbejdet registre, der er opstillet på læsesalen. Der findes desuden 
enkelte skifteregistre. Der vil under de respektive embeder blive gjort 
rede for eksisterende registre.

Sjælland.

Københavns amtstue.
Håndskrevet folioregistratur nr. 26. Læsesalen. Arkivet er afleveret til 
ca. 1939. Desuden findes på læsesalen register til amtstuens fæstepro
tokol 1693-1716 og til Tårnby sogns fæsteprotokol 1771-83.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger vedr. Sokkelund og Smørum her
reder 1773-1846, do. journaler 1794-1896, do. indkomne breve 1807- 
41, kopibøger vedr. Amagerland 1820—40, do. journaler 1807-40, do. 
indkomne breve 1807-40, diverse regnskabsbøger 1752-1841, hoved
bøger 1841-1939, hartkornsberegninger 1846-89, diverse oppebørsels-
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registre og beregninger vedr. bygningsafgift og brandhjælpspenge 1804- 
54, sager vedr. bankhæftelsesrenten 1813-33, diverse konceptregnskaber 
1774-1844, protokoller over kgl. rejser og ægtkørsler 1767-1865, fæ
steprotokol for kongens gods 1693-1716, diverse skifteprotokoller, ord
net herredsvis indtil 1691, skifteprotokoller 1692-1721 (Amager inci.), 
skifteprotokoller for Tårnby sogn 1718-1840, do. skiftesager 1747- 
1840, do. overformynderiprotokol 1724-71, regimentsskriverens skifte- 
jurisdiktion 1718-91, amtsforvalterens skiftejurisdiktion uden for Ama
ger 1792-1840, amtsforvalterens skiftejurisdiktion for Vartov hospitals 
gods 1786-94, jordebøger 1800, 1802 og 1846 samt kortprotokoller 
m. beskrivelse over huspladseme 1801.

Københavns amts nordre birks amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden afleveringsde- 
signationeme. Arkivet er afleveret til ca. 1955.

Arkivet indeholder bl. a. jordebøger over nordre birk 1894-99, do. 
over Bernstorff gods 1894-99, afløste jordebogsafgifter 1925-37, skat
tehovedbøger 1916-1945 og matrikler for Sokkelund hrd. 1930-55.

Roskilde amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1763-1866, indkomne breve 
1789-1878, journaler 1819-54, matrikler 1690, 1695 og 1790, sager 
vedr. den ny matrikel 1844, 1867-71, hovedbøger 1790-1858, sager 
vedr. bankhæftelsesrenter 1813-76, hovedbøger over indirekte oppe- 
børsler 1856-70, kassebøger 1858-82, sager vedr. kgl. rejser og ægt
kørsler 1823-1856, skifteprotokol for Vartov hospitals gods i Roskilde 
amt 1786-1814, regnskaber for statsskatter 1789-1858, beregninger 
over brandkontingent og bygningsafgifter, topografisk ordnede 1858-83, 
diverse fattigregnskaber 1709-1802 og valglister 1871-79.

Hørsholm amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen. Desuden findes på læsesalen register til 
amtstuens fæsteprotokol 1741-77.

Arkivet indeholder bl. a. kgl. resolutioner 1703-85, kopibøger 1764- 
1856, journaler 1792-96 og 1847-59, indkomne breve 1770-1859,
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diverse korrespondancesager 1700-1859, sager vedr. Rungstedgård og 
gods samt Hørsholm 1667-1811, diverse jordebøger 1671-1802, oppe- 
børselsbøger 1813-20, hovedbøger 1821-40, kontributions- og jorde- 
bogsregnskaber 1820-40, sager vedr. bankhæftelsesrenter 1813-40, 
diverse regnskaber 1789-1858, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsel 
1801-59, fæsteprotokoller 1741-77 og 1844-51, sager vedr. ridefog
dens (dronningens forvalters) skiftejurisdiktion 1649-80 (herunder 
skifteprotokoller 1660-80), ridefogdens (fra 1703 amtsforvalterens) 
skiftejurisdiktion 1701-21 (herunder skifteprotokoller 1701-23), over
inspektørens samt kronprinsens ridefogeds skiftejurisdiktion 1721-31 
(herunder skifteprotokol 1721-42), amtsforvalterens skiftejurisdiktion 
1731-1857 (herunder registreringsprotokoller for sognene 1795-1926, 
skifteprotokoller og skiftesager for beboere og kgl. betjente i Hørsholm 
1735-1915, skifteprotokol for beboere uden for byen 1797-1865, di
verse skiftedokumenter 1770-1843, ekstraordinære boer 1793-1840, 
overformynderisager 1768-1857, sager vedr. Usserød sygehus 1795- 
1864, brandforsikringsprotokol 1768, do. taksationsforretninger 1781- 
1837 og fattigsager 1687-1852.

Kronborg amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen. Desuden findes på læsesalen register over 
amtstuens fæsteproktoller 1754-1852 og amtsforvalterens (regiments
skriverens) skifteprotokoller 1712-1825.

Arkivet indeholder bl. a. regimentsskriverens kopibøger 1752-90, 
do. indkomne breve 1728-97, do. diverse korrespondancesager 1734- 
96, amtsforvalterens kopibøger 1797-1856, do. journaler 1798-1858, 
do. indkomne breve 1797-1858, do. diverse korrespondancesager 
1707-1861, diverse matrikler og jordebøger 1686-1718, hoved- og 
kassebøger 1790-1840, mandtalslister, oppebørselsregistre m.m. 1802- 
56, diverse regnskaber 1805-56, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 
1806-63, hoveribøger 1765-75, fæsteprotokoller 1754-1832, fæste
breve 1750-1852, ridefogdens skifteprotokoller 1660-91, amtsforvalte
rens skifteprotokoller for Kronborg amt 1691-1733, regimentsskrive
rens skifteprotokoller for kongens gods 1733-96, amtsforvalterens skif
teprotokoller med tilhørende sager for Kronborg distrikt 1797-1864, 
overformynderiprotokoller 1768-1848 og diverse dokumenter 1713- 
1811.
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Frederiksværk gods.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1767-1841, journaler 1820- 
56, indkomne breve 1770-1856, diverse korrespondancesager 1767- 
1865, jordebøger og matrikler 1769-1848, hoved- og kassebøger 1767- 
1844, mandtalslister, skatteberegninger og restancer 1769-1856, kon- 
tributionsregnskaber 1778-1856, jordebogsregnskaber 1796-1856, di
verse regnskaber 1789-1856, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1807- 
56, fæsteprotokol 1771-1828, fæstebreve og lejekontrakter 1750-1850, 
fæsteforestillingsprotokol 1830-49, skifteprotokoller 1771-1851 og 
diverse skiftedokumenter 1771-1850.

Jægerspris gods.
Seddelregistratur. Læsesalen. En speciel seddelregistratur over de til ar
kivet hørende talrige kort findes som gruppe 11 i seddelregistraturen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1812-63, indkomne breve 
1798-1825, journaler med tilhørende sager 1820-61, jordebøger og 
matrikeludskrifter 1733-1854, hovedbøger 1813-55, diverse regnska
ber 1825-56, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1826-55, skovsager 
1745-1854, fæsteprotokoller 1763-1851, fæstebreve 1755-1852, skif
teprotokoller 1746-1850, overformynderiprotokol 1827-50, diverse 
skifte- og overformynderisager 1728-1832, beskrivelsesforretninger 
vedr. Jægerspris slot og gods 1740-73 samt diverse kort.

Frederiksborg amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Arkivet er afleveret til 
ca. 1919. Jfr. desuden afleveringsdesignation. Desuden findes på læse
salen register til amtstuens fæsteprotokoller 1696-1832 og skiftepro
tokoller 1724-1857.

Arkivet indeholder bl. a. regimentsskriverens kopibog 1777-84, kon
ceptbreve 1786-96 og indkomne breve 1750-96, kopibøger 1789 ff., 
journaler 1820 ff. og indkomne breve 1797 ff., jordebøger og matrik
ler 1664 ff., hovedbøger 1802 ff. (ordnet efter distrikter), oppebør- 
selsregistre og mandtalslister m.m. 1695 ff., kontributionsregnskaber 
1788 ff., jordebogsregnskaber 1791 ff., diverse regnskaber 1775 ff., sa
ger vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1831 ff., fæsteprotokoller 1696- 
1704, 1718 ff., fæstebreve 1760 ff., skovbøger 1670-91, ridefogdens
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skifteprotokol 1711-18, regimentsskriverens (amtsforvalterens) skifte
protokoller 1717-1854, diverse skiftesager 1720-1854, overformynde- 
riproktokoller 1839-54, sager vedr. det frederiksborgske stuttteri 1765- 
1871 samt sager vedr. sygehuset og dåreanstalten 1770 ff.

Frederikssund amtstue.
Uregistreret. Der henvises til afleveringsdesignationen.

Arkivet indeholder bl. a. matrikelprotokoller 1844 ff. og arvefæste- 
skødeprotokol 1850-55.

Kalundborg amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1787-1854, journaler 1766-1854, 
korrespondancesager 1734-1851, jordebøger om matrikelekstrakter 
1686-1844, hovedbøger 1820-54, diverse regnskaber 1766-1854, sa
ger vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1796-1852, sager vedr. skatter og 
afgifter 1777-1852, fattigregnskaber 1734-1848, sager vedr. brand
kontingenter 1827-54, vej- og brosager 1734-1830 og diverse sager 
1788-1838.

Odsherred gods.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1810-54, journaler 1787-1852, 
indkomne breve 1783-1851, matrikeludskrifter 1844-81, hovedbøger 
1810-53, regnskaber 1810-54, oppebørselsregistre 1802-46, sager vedr. 
kgl. rejser og ægtkørsler 1794-1849, fæsteprotokoller 1766-1850, sager 
vedr. Annebjerg- og Ellingegård 1619-1774, skifteprotokol 1852-54, 
skifteregistreringsprotokoller 1838-56, skiftesager 1776-1853, over- 
formynderiprotokoller 1826-62 og diverse sager 1642-1784.

Holbæk amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden afleveringsde- 
signationer. Arkivet er afleveret til ca. 1901.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1795 ff., journaler med tilhø
rende sager 1804 ff., diverse korrespondancesager 1840-1901, matrik
ler og jordebøger 1686 ff., hovedbøger 1842-1898, diverse regnskaber 
1818 ff., sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1847 ff., sager vedr. 
skatter og afgifter 1813 ff., fattigregnskaber 1753 ff., brandkontingenter
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1843 ff. og skifteprotokoller for ryttergodset under Rantzaus regiment 
1694-1703.

Ringsted amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. konceptbøger 1816-70, journaler 1825-65, 
hartkomsspecifikationer 1788-1844, hovedbøger 1813-67, statskasse
regnskaber 1794-1870, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1809-51, 
fæste- og lejebog 1688-1767, sager vedr. diverse skatter og afgifter 
1789-1870, skifteprotokol 1712-67, vej- og brosager 1818-42, fattig
væsenssager 1734-1870, brandkasseregnskaber 1824-70 og diverse 
sager 1820-70.

Antvorskov rytter distrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kun ager- og engprotokoller over Nordrup bys 
marker samt over Sønderup, Halleslev og Arslev byer i Sønderup sogn.

2. sjællandske regiments rytter distrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kun brudstykke af sessionsprotokol 1712-13.

Antvorskov-Korsør amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1822-51, hartkomsspecifikationer 
1828-44, hovedbøger 1794-1839, diverse kassebøger 1841-55, stats
kasseregnskaber 1820-43, sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1807- 
50, diverse skatte- og afgiftssager 1813-77, amtsfattigkasseregnskaber 
1832-55 og brandkasseregnskaber 1799-1873.

Slagelse amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kun diverse matrikler 1844 ff. og ændringer i 
matriklen 1901-30.

Tryggevælde amts rytterdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kopibøger 1761-1872, fæsteprotokol 1734-42, 
jordebog 1719 og skifteprotokol 1720-34.
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Tryggevælde amtstue.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. indkomne sager 1785-1860, matrikler og 
hartkomsspecifikationer 1686-1860, hovedbøger 1794-1861, oppebør- 
selsregistre 1802 ff., skatte- og afgiftsberegninger 1804-60, kontribu- 
tionsregnskaber 1780-1861, diverse regnskaber 1799-1861, sager vedr. 
kgl. rejser og ægtkørsler 1772-1855 og fattigvæsenssager 1783-1810.

Vordingborg amtstue (rytterdistriktet).
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1781-1861, journaler 1819-61, 
indkomne sager 1770-1860, matrikler 1688-1845, hartkomsspecifika
tioner 1774 ff., jordebøger 1709-10, skattehovedbøger 1781-1862, 
oppebørselsregistre 1712 og 1802 ff., beregninger over skatter og af
gifter 1810 ff., sager vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1806-58, sager 
vedr. bestyrelsen af Petersgårds skovdistrikt 1772-1864, fæsteproto
koller 1723-74, skifteprotokoller 1662-1773 og sager vedr. Borremosen 
1817-77.

Præstø amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden afleveringsde- 
signationen.

Hovedkontoret: Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1861-72, jour
naler 1861-63, indkomne breve 1861-69, hovedbøger 1862-1932, 
beregninger over skatter og afgifter 1865-83, auktionsprotokoller fra 
Petersgård skovdistrikt 1861-68.

Filialkontoret i Rønne de: Arkivet indeholder bl. a. indkomne breve 
1861-66 og hovedbøger 1870-94.

Møns amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden afleveringsde- 
signationer. Arkivet er afleveret til ca. 1946.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1726-1851, journaler 1824-44, 
joumalsager 1797-1850, matrikler 1843-51, hovedbøger 1794-1946, 
kontributionsregnskaber 1824-51, oppebørselsregistre 1792-1802, fat
tigregnskaber 1806-43, sager vedr. bankhæftelsesrenter 1824-41, sager 
vedr. kgl. rejser og ægtkørsler 1824-55, sager vedr. hovedgården Grøn
nesø 1833-48, Møns herreds fattigbog 1735-96.
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Bornholm.

Bornholms amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden afleveringsde- 
signationer. Arkivet er afleveret til ca. 1940.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1736 ff., journaler 1788 ff., ind
komne breve 1694 ff., jordebøger, matrikler og hartkomsspecifikationer 
1662-1940, hovedbøger 1744-1917, sager vedr. kgl. rejser og ægt
kørsler 1788-1857, fæsteprotokoller 1689-1860, fæstebreve 1721- 
1851, afskrivningsbøger for landgilde (topografisk ordnede) 1756- 
1845, beregninger af skatter og afgifter 1745-1818 samt sager vedr. 
militærvæsen 1777-86.

Lolland.
Domænegodset i Ålholm og Maribo udenfor ryttergodset.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder ridefogdens skifteprotokol 1720-31.

Ålholm, Maribo og Halsted klosters amter.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder ridefogdens skifteprotokol 1698-1711.

Ålholm og Maribo klosters amtstue indtil 1801.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1775-95, indkomne sager 1704- 
1801, jordebøger og matrikler 1663-92 og hartkornsfortegnelser 1774- 
88.

Det lollandske rytter distrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokoller 1719-43.

Halsted klosters amtstue indtil 1801.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1759-1802, indkomne sager 
1688-1801, jordebøger, matrikler og hartkomsberegninger 1663-1799, 
afskrivningsjoumaler 1771-97, hovedbøger 1794-1801 og diverse regn
skaber 1773-1801.
n
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Bådesgård gods.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1832-79, indkomne sager 1835- 
78, jordebøger og martikler 1835-1905, fæsteprotokol 1833-55, fæste
breve 1808-51, skifteprotokoller 1774-1844, overformynderiprotokol 
1826-51, hovedbøger 1833-1906, diverse regnskabssager 1794-1911 
samt diverse sager vedr. Bådesgård gods 1862-79.

Maribo amtstue.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden afleveringsde- 
signationer. Arkivet er afleveret til ca. 1938.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1802 ff., journaler 1802 ff., ind
komne sager 1802 ff., matrikler og hartkornsberegninger 1827-1911, 
hovedbøger (topografisk ordnede) 1802-1938, oppebørselsregistre 
1804-29, beregninger af skatter og afgifter 1804-1902, restancesager 
1802-38, kontributionsregnskaber 1802 ff., diverse regnskaber 1802 
ff., domænesager 1852-1900, sager vedr. salg af fæstegods 1864-90, 
tiendesager 1880 ff., fattigforhandlings- og do. regnskabsprotokoller 
1735-1831 samt synsprotokoller for embedsjorder 1879-1914.

Falster.
Det falsterske domænegods med Fejø birk.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder ridefogdens skifteprotokoller 1689-1718 og proto

koller for fæstere, lejermål og sagefald 1685-1709.

Falsters rytterdistrikt 1718—41.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. krigsjordebog 1721, sessionsprotokoller 
1730-40, fæstespecifikationsprotokoller 1726-39 og skifteprotokoller 
1718-41.

Nykøbing F. rytterdistrikt 1741-66.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1751-66, fæstespecifikations
protokol 1751-63, skifteprotokoller 1741-66 og overformynderiproto
kol 1747-50.
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Inspektoren for Valse by.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder inspektørens skifteprotokol 1799-1819.

Kongens gods på Fejø, Femø, Askø og Vejrø. 
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokoller 1744-66.

Nykøbing F. amtstuedistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. desuden Maribo amtstue.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1823-60, journaler 1753-1874, 
kopibøger for de falsterske godser 1791-1854, journaler over breve 
vedr. godsadministrationen 1811-72, indkomne breve 1766-1866, jor
debøger, matrikler og hartkomsspecifikationer 1767-1871, hovedbøger 
for amtstuedistriktet 1789-1918, do. for det kgl. gods 1775-1854, do. 
for fæstegodset 1825-44, diverse regnskaber og beregninger af skatter 
og afgifter for amtstuedistriktet 1788-1876, do. for det kgl. gods 1797- 
1864, diverse dokumenter vedr. godsadministrationen 1741-1874 (her
under sager vedr. Gåbense færgegård 1741-1862) samt sager vedr. 
salg af Gåbense færgegård og statens kirker 1868-72.

ii»
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Københavns overtoldinspektorat.
Uregistreret. Man henvises til at benytte afleveringsdesignationeme.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1715-62, journaler 1798-1864, 
joumalsager 1715-62 samt en gruppe diverse sager ca. 1777-1863.

Overtoldinspektoratet for Østifterne.
Uregistreret. Man henvises til at benytte afleveringsdesignationeme.

Arkivet indeholder diverse sager fra ca. 1897-1944.

Lokale Toldsteder.
Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Det er nødvendigt at kon
sultere eksisterende afleveringsdesignationer.

Der findes arkivalier fra følgende toldembeder (Årstallene angiver 
yderårene for de afleverede arkivalier):

Helsingør toldkammer 
Frederikssund -
Kalundborg -
Korsør -
Stege -
Toldinspektoratet for Bornholm 
Allinge toldkammer 
Gudhjem -
Hasle -
Neksø -
Rønne -
Svaneke -
Christiansø toldsted

1731-1905 
1837-1917 
1701-1875 
1778-1939 
1774-1917 
1711-1858 
1847-57
1841-58
1841-57
1820-58 
1711-1858 
1841-58 
1830-58



UDSKRIVNINGSKREDSENES ARKIVER

Duplikeret registratur med indledning. Læsesalen.
I henhold til værnepligtsloven af 6/3 1869 inddeltes landet i 6 ud

skrivningskredse, således at 1. udskrivningskreds omfattede København, 
Københavns og Frederiksborg amter og 2. udskrivningskreds Holbæk, 
Sorø, Præstø og Maribo amter. Bornholm henlagdes under sin egen ud
skrivningskreds, der fik betegnelsen 6. udskrivningskreds. Med hensyn 
til den administrative ordning af udskrivningsvæsenet i tiden før 1869 
og indretningen af lægdsrulleme henvises til indledningen til den af 
landsarkivet udgivne duplikerede registratur: Lægdsruller ca. 1830-ca. 
1930 afleveret af 1. og 2. udskrivningskreds.

Arkivregistraturen indeholder en fuldstændig fortegnelse over de be
varede land- og søruller, afleveret gennem udskrivningskredsene.

Fra 6. udskrivningskreds (Bornholm) er endnu ikke modtaget noget 
materiale.
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Waterskouten i København.
Arkivet er ikke registreret, og der henvises til afleveringsdesignationen.

Siden 1695 var der til Københavns Skipperlav knyttet en særlig 
waterskout, hvis opgave det var at føre kontrol med forhyringen af 
søfolk. Instruks for waterskouten er udarbejdet 21/12 1695 og 30/6 
1752. Waterskoutens forretninger overgik i henhold til lov af 12/5 
1871 om forhyring af søfolk m.m. til mønstringsbestyrelsen i Køben
havn.

Arkivet indeholder bl. a. Waterskoutprotokoller 1746 ff. med enkelte 
lakuner, forhyringsprotokoller 1859 ff. og kvitteringsbøger 1860 ff.

Mønstringskontoret i København.
Arkivet er ikke registreret, og der henvises til afleveringsdesignatio- 
neme. Arkivet er afleveret til 1955.

I henhold til lov af 12/5 1871 overgik den tidligere Waterskouts 
forretninger til bestyreren af mønstringskontoret i København (møn
stringsbestyreren) .

Arkivet indeholder bl. a. skibsbemandingslister, annotationsruller m. 
registre samt skipperjoumaler 1870 ff.

Waterskouten i Helsingør.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Fra 1816-71 eksisterede embedet som waterskout i Helsingør. Wa
terskoutens opgave var at føre kontrol med forhyringen af søfolk. Der 
findes en lakune i protokolrækken 1853-54.



DE KGL. BYGNINGSINSPEKTORATER

Ved kgl. res. af 31/12 1849 afløstes administrationskontoret for byg
ningsvæsenet af et bygningsdirektoratet under indenrigsministeriet, hvor 
den tekniske ledelse af de civile ministeriers bygningsvæsen blev kon
centreret. Herunder oprettedes samtidig 5 bygningsinspektorater, der 
tilsammen dækkede det kongerigske område. Efter fællesforfatningens 
indførelse blev (kgl. res, 28/10 1855) de 3 inspektorater underlagt 
ministeriet for monarkiets fælles indre anliggender, mens de øvrige 2 
forblev under indenrigsministeriet; samtidig ophævedes bygningsdirek
toratet. 1865—1942 sorterede samtlige bygningsinspektører under inden
rigsministeriet, dog 1895-97 og 1901-14 under ministeriet for offent
lige arbejder. 1942 blev bygningsinspektoraterne henlagt under det 
nyoprettede Statens bygningsdirektorat og overførtes ved dets ophæ
velse i 1952 til indenrigs- og boligministeriets boligdepartement, fra 
1956 boligministeriet.

Med undtagelse af, at enkelte bygninger undertiden overflyttedes fra 
et inspektorat til et andet, opretholdtes de oprindelige 5 inspektorater 
næsten uændret til 1921, da de udvidedes til 6. 1958 udnævntes en 
7. bygningsinspektør specielt for visse slotte og palæer.

3 af de oprindelige 5 inspektorater falder ind under det sjællandske 
landsarkivs område. To af dem har afleveret deres arkiver, som nu er 
registreret (maskinskrevet registratur. Læsesalen), medens det tredie 
arkiv stadig beror ved embedet.

Fra det ene inspektorat (H. C. Hansen 1856-81, I. D. Herholdt 
1881-1902, Martin Borch 1903-23, K. Vanning 1923-36, K. Gottlob 
1936-57, Niels Koppel 1957—) er byggesagerne bevaret nogenlunde 
ubrudt 1856-1958. Det andet inspektorat (F. Meldahl 1864-1901, 
Alb. Jensen 1902-12, Magdahl-Nielsen 1912-37, Axel Maar 1937-58, 
Preben Hansen 1958-) har afleveret byggesagerne som dossiers, der for 
enkeltes vedkommende går tilbage til 1860’eme, mens hovedparten om
fatter tiden ca. 1870-1960.
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Fra slutningen af 1700-tallet var landet inddelt i såkaldte land- eller 
stiftsfysikater, og disse var atter opdelt i et større eller mindre antal 
lægedistrikter under tilsyn af en distriktslæge. Ved lov af 21/4 1914 
omordnedes embedslægevæsenet, og landet inddeltes herefter i amts
lægekredse, der atter opdeltes i et antal kredse under tilsyn af en 
kredslæge. Nyordningen sattes i kraft i henhold til kgl. anordning af 
6/2 1915. Ved nye kgl. anordninger af 15/5 og 18/7 1926 foretoges 
visse sammenlægninger af lægekredse.

Landsarkivet har modtaget afleveringer fra samtlige land- og stiftsfysi
kater samt distriktslæger. Fra følgende amtslægeembeder er endnu ikke 
modtaget afleveringer, nemlig København, Roskilde, Præstø og Born
holm, medens samtlige kredslæger har foretaget afleveringer med und
tagelse af kredslægen i Jægerspris.

Over samtlige modtagne embedslægearkiver findes å jourførte sed
delregistraturer på læsesalen. Der ligger endvidere ved de fleste registra
turer notater om embedslægernes funktionsperioder og oversigter over 
jordemoderdistrikteme, således at man hurtigt kan orientere sig om de 
enkelte sognes fordeling på disse.

Stadslægen i København.
Arkivet indeholder kun jordemoderprotokoller 1862-1938, ordnet alfa
betisk, samt 3 pkr. fuldbårenhedsskemaer.

Sjællands nordre landjysikat.
Omfattede Københavns amt med undtagelse af Køge samt Frederiks
borg og Holbæk amter.

Arkivet indeholder bl. a. embedsprotokoller (kopibøger og journaler) 
1822-53, kopibøger 1872-1915, journaler 1844-1912, korrespondan
cesager 1816-1914, udkast til medicinalberetninger 1843-61, vakcina- 
tionsprotokoller 1818-65 og obduktionsprotokoller 1896-1912.
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Amager lægedistrikt.
Henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til Københavns 
søndre lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1849-1915, journal 1849-1914, 
medicinalberetninger 1912-14, indkomne skrivelser 1890-1915, vakci- 
nationsprotokoller 1871-1915, dødsattester 1876-1914 og diverse jor
demoderprotokoller 1861-1922.

Københavns amts søndre lægedistrikt.
Lægedistriktet omdannedes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 
til Københavns amts søndre lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. journal 1894-1915, kopibøger 1844-1915, 
korrespondancesager 1810-1908, medicinalberetninger 1889-1914, 
vakcinationsprotokoller 1818-1923, dødsattester fra landsognene 
1876-1915 samt diverse jordemoderprotokoller 1871-1916.

Københavns amts nordre lægedistrikt.
Lægedistriktet omdannedes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 
til Københavns amts nordre lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger og journaler 1863-1915, journal- 
sager 1873-1915, materiale til medicinalberetninger 1876-1915, sager 
vedr. diverse epidemier 1881-1913, distriktslæge J. G. Ditlevsens syge- 
protokoller 1862-78, dødsattester fra diverse sogne 1876-1915, vak
cinationsprotokoller 1819-1915, medicolegale ligsyn 1873-1915, pro
tokol over veneriske syge 1910-15, lister over medicinalpersonalet 
1883-1915 samt diverse jordemoderprotokoller 1862-1915.

Roskilde lægedistrikt.
Oprettet i henhold til kgl. reskript af 5/9 1788 og omdannet til Roskilde 
lægekreds i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1809-1915, journal 1897-1915, 
korrespondancesager 1837-1914, materiale til medicinalberetninger 
1903-15, sager vedr. koleraepidemien 1850-53, vakcinationsprotokol
ler 1812-1923, dødsattester for landsognene 1876-1915, sygejournaler 
for Roskilde arresthus 1901-13 samt diverse jordemoderprotokoller 
1861-1915.
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Helsingør stadsfysikat.
Stadsfysikatet henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 under 
Kronborg lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. journal 1831-58, indkomne skrivelser 1841, 
vakcinationsprotokoller 1826—72 og diverse jordemoderprotokoller 
1862-1917.

Hørsholm lægedistrikt.
Lægedistriktet henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 under 
Kronborg lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. journal og kopibog 1848-88, sygejournal 
f. Hørsholm distrikt 1824-37, korrespondancesager 1826-96, vakci
nationsprotokoller 1815-1901, dødsattester 1877-1901 samt diverse 
jordemoderprotokoller 1862-1904.

Kronborg lægedistrikt.
Lægedistriktet henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 under 
Kronborg lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger og journal 1849-1915, korre
spondancesager 1814-15, obduktions- og attestprotokol 1840-1904, 
dødsattester 1912-14, vakcinationsprotokoller 1809-1901 samt diverse 
jordemoderprotokoller 1861-1925.

Frederiksborg lægedistrikt
Lægedistriktet bestod til at begynde med af Lynge-Frederiksborg hrd., 
Ølstykke hrd. og Strø hrd. med undtagelse af Halsnæs birk. I henhold 
til kgl. res. af 22/1 1902 udskiltes Frederikssund og dele af Lynge- 
Frederiksborg hrd. og Ølstykke hrd. af distriktet og henlagdes under 
Horns herreds lægedistrikt, der herefter benævnedes Frederikssund og 
Horns herreds lægedistrikt. I henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 
omdannedes det reducerede lægedistrikt til Frederiksborg lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1828-79, korrespondancesager 
1862-97, syns- og obduktionsforretninger 1826-1915, dødsattester fra 
landsognene 1870-1914, vakcinationsprotokoller 1800-1914 og diverse 
jordemoderprotokoller 1861-1915.
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Horns herreds, fra 1902 Frederikssund og Horns herreds lægedistrikt. 
I henhold til kgl. res. af 13/4 1825 forenedes Jægerspris gods og Horns 
hrd. til ét lægedistrikt, som ved kgl. res. af 22/1 1902 udvidedes med 
Frederikssund købstad og dele af Lynge- og Frederiksborg hrd. og Øl
stykke hrd. I henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 indgik lægedi
striktet i Jægerspris lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. korrespondancesager 1849-1905, sager 
vedr. epidemiske syge 1824-32, vakcinationsprotokoller 1831-78, døds
attester 1876-1910 og diverse jordemoderprotokoller 1861-1911.

Halsnæs-Frederiksværk lægedistrikt.
Lægedistriktet henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til 
Jægerspris lægekreds.

Arkivet indeholder kopibøger 1849-1909, korrespondancesager 
1849-98, vakcinationsprotokoller 1819-89, dødsattester 1876-1910 
samt diverse jordemoderprotokoller 1861-1908.

Holbæk lægedistrikt.
Omdannet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til Holbæk læge- 
kreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger og journaler 1849-1915, korre
spondancesager 1800-65, koncepter til medicinalberetninger 1856- 
1903, dødsattester fra landsognene 1876-1915, tuberkuloseanmeldel
ser 1905-14, vakcinationsprotokoller 1810-1907 samt diverse jorde
moderprotokoller 1862-1915.

Nykøbing S. lægedistrikt.
Omdannet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til Odsherred 
lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger og journaler 1849-1915, korre
spondancesager 1859-1914, materiale til medicinalberetninger 1875- 
1914, dødsattester fra landsognene 1873-1914, vakcinationsprotokol
ler 1812-1915 samt diverse jordemoderprotokoller 1862-1915.

Kalundborg lægedistrikt.
Oprettet ved reskript af 9/5 1788 og i henhold til kgl. anordning af 
6/2 1915 omdannet til Kalundborg lægekreds.
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Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1828-1913, indkomne sager 
1848-1910, vakcinationsprotokoller 1810-1910, dødsattester fra land
sognene 1887-1915 samt diverse jordemoderprotokoller 1861-1915.

Samsø lægedistrikt.
Oprettet ved reskript af 9/5 1788 og i henhold til kgl. anordning af 
6/2 1915 omdannet til Samsø lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1888-1915, journal 1849-86, kor
respondancesager 1849-1907, vakcinationsprotokoller 1817-99, mate
riale til medicinalberetninger 1884-91, dødsattester 1876-1915 samt 
diverse jordemoderprotokoller 1862-1915.

Sjællands søndre landjydikat.
Omfattede Sorø og Præstø amter samt Køge.

Arkivet indeholder kopibøger 1825-83, medicinalindberetninger 
1869-82 og indkomne skrivelser 1874-83.

Sorø lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. reskript af 9/5 1788 og omdannet i henhold til kgl. 
anordning af 6/2 1915 til Sorø lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. embedsbøger 1840-61, kopibøger 1880- 
1915, indkomne breve 1849-70, vakcinationsprotokoller 1810-1915, 
dødsattester 1876-90 og diverse jordemoderprotokoller 1862-1915.

Ringsted lægedistrikt.
Omdannet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til Ringsted læge
kreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1839-1915, journaler 1849- 
1915, indkomne breve 1835-81, medicinalberetninger 1877-81, vakci
nationsprotokoller 1863-1915, dødsattester fra landet 1876-1901 og 
diverse jordemoderprotokoller 1864-1915.

Slagelse lægedistrikt.
Oprettet i henhold til kgl. res. af 9/5 1788 og omdannet i henhold til 
kgl. anordning af 6/2 1915 til Slagelse lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1852-1916, journaler 1850-87,
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indkomne breve 1853-91, medicinalberetninger 1853-1914, vakcina
tionsprotokoller 1810-1917, dødsattester 1878-1914 samt diverse jor- 
demoderprotokoller 1862-ca. 1916.

Skælskør lægedistrikt.
Lægedistriktet henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til 
Slagelse lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. fortegnelse over indkomne breve 1849- 
1915, kopibøger 1863-1915, journal 1888-1916, indkomne skrivelser 
1871-99, medicinalberetninger 1887-1914, vakcinationsprotokoller 
1810-1914, dødsattester 1886-91 og diverse jordemoderprotokoller 
1862-1915.

Korsør lægedistrikt.
Oprettet i henhold til kgl. reskript af 13/11 1789 og omdannet i hen
hold til kgl. anordning af 6/2 1915 til Korsør lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1849-85, journal 1849-1911, 
indkomne breve 1858-82, vakcinationsprotokoller 1817-1902, proto
koller for dødsattester 1884-1928, dødsattester fra landsogne 1876- 
1902 og diverse jordemoderprotokoller 1862-1921.

Køge lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. reskript af 9/5 1788. Distriktet deltes ved kgl. an
ordning af 6/2 1915 mellem Roskilde og Tryggevælde lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1884—1912, journal 1849-79, 
korrespondancesager 1876-1914, vakcinationsprotokoller 1810-1914, 
dødsattester fra landsognene 1889-1915 og diverse jordemoderprotokol
ler 1862-1917.

Tryggevælde eller Store Bedinge lægedistrikt.
Lægedistriktet oprettedes ved kgl. res. af 9/5 1788 og omdannedes i 
henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 til Tryggevælde lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1849-1911, journal 1849-1915, 
korrespondancesager 1880-1915, medicinalberetninger 1890-1915, 
vakcinationsprotokoller 1824-1916, dødsattester fra landsognene 1892- 
1914 og diverse jordemoderprotokoller 1870-1920.
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Præstø lægedistrikt.
Oprettet i henhold til kgl. reskript af 9/5 1788 og henlagt i henhold til 
kgl. anordning af 6/2 1915 under Sydsjælland lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1864-92, korrespondancesager 
1833-88, medicinalberetninger 1886-99, sager vedr. patienter på 
Præstø sygehus 1866-94, vakcinationsprotokoller 1839-1914, døds
attester fra landsognene 1887-1914 og diverse jordemoderprotokoller 
1862-1915.

Næstved lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. reskript af 9/5 1788 af sogne fra Øster Flakkebjerg 
hrd. (Sorø amt) og sogne fra Tybjerg hrd. (Præstø amt). I henhold til 
kgl. anordning af 6/2 1915 deltes lægedistriktet mellem Herlufsholm og 
Næstved lægekredse.

Arkivet indeholder bl. a. journal 1840-87, vakcinationsprotokoller 
1810-1905, dødsattester fra landsognene 1902-15 og diverse jordemo
derprotokoller 1871-1915 (ordnet i to grupper: Sorø amt og Præstø 
amt).

Vordingborg lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. res. af 17/3 1849 og henlagt i henhold til kgl. anord
ning af 6/2 1915 under Sydsjælland lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1849-1915, journal 1849-85, 
vakcinationsprotokoller 1849-1923, dødsattester fra landsognene 1902- 
14 og diverse jordemoderprotokoller 1883-1915.

Møn lægedistrikt.
Henlagdes i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 under Sydsjælland 
lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger og journal 1849-86, korrespon
dancesager 1847-94, medicinalberetninger 1839-94, vakcinationspro
tokoller 1810-91, dødsattester fra landsognene 1883-1914 og diverse 
jordemoderprotokoller 1876-1921.

Lolland-Falster stijtsfysikat.
Omfattede Maribo amt.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1824-1915, journaler 1862- 
1915, indkomne breve 1810-1914, medicinalberetninger 1844-99, vak-
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cinationsprotokoller 1822-73, obduktionsprotokoller 1853-1917 og ko
lerasager 1853.

Maribo lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. reskript af 9/9 1789 og bestod til at begynde med af 
hele Fuglse og Musse herred. Ved kgl. res. af 2/1 1869 indskrænkedes 
distriktet til at omfatte Maribo og Rødby, Fuglse hrd. og en del af 
Musse hrd., idet resten af Musse hrd. overførtes til et nyoprettet Saks
købing lægedistrikt. I henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 omdan
nedes distriktet til Midtlolland lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1876-1902, journal 1881-1900, 
indkomne skrivelser 1870-1911, medicinalberetninger 1880-1913, tu
berkuloseanmeldelser 1905-14, vakcinationsprotokoller 1879-1911, 
dødsattester fra landsognene 1883—1914 og diverse jordemoderproto- 
koller 1862-1915.

Nakskov lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. reskript af 9/9 1789 og omdannet i henhold til kgl. 
anordning af 6/2 1915 til Vestlolland lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1850-94, indkomne breve 1833- 
68, dødsattester 1876-1902, vakcinationsprotokoller 1817-86 og di
verse jordemoderprotokoller 1862-1920.

Sakskøbing lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. res. af 2/1 1869 og omdannet i henhold til kgl. 
anordning af 6/2 1915 til Østlolland lægekreds. Jfr. Maribo læge
distrikt.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1869-1914, journaler 1869-1909 
indgåede sager 1869-1914, dødsattester fra landet 1869-1914, vakci
nationsprotokoller 1869-1914 og diverse jordemoderprotokoller 1869- 
1915.

Fejø lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. res. af 1/12 1812 og henlagdes i henhold til kgj. 
anordning af 6/2 1915 under Midtlolland lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1849—82, indgåede skrivelser 1818— 
1914, vakcinationsprotokoller 1831-85, dødsattester 1876-1902 og di
verse jordemoderprotokoller 1862-1915.
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Nykøbing F. lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. reskript af 10/3 1779 og omdannet i henhold til kgl. 
anordning af 6/2 1915 til Falster lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1845-1915, journaler 1849- 
1908, korrespondancesager 1810-84, vakcinationsprotokoller 1812- 
1914, medicinalberetninger 1879-82, dødsattester fra landsognene 
1876-1902 og diverse jordemoderprotokoller 1862-1921.

Stubbekøbing lægedistrikt.
Henlagt i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 under Falster 
lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger og journaler 1849-1915, vakci
nationsprotokoller 1813-1914, dødsattester fra landsognene 1876-1914 
og diverse jordemoderprotokoller 1862-1916.

Bornholm fysikat.
Omfattede Bornholm.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1849-95, korrespondancesager 
1805-95, sager vedr. koppeepidemien 1881, vakcinationsprotokoller 
1810-70 og medicinalberetninger 1882-95.

Bornholms sydvestre lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. res. af 3/8 1865 og henlagt i henhold til kgl. anord
ning af 6/2 1915 under Bornholm lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. vakcinationsprotokoller 1810-1915 og di
verse jordemoderprotokoller 1861-1920.

Bornholms nordøstre lægedistrikt.
Oprettet ved kgl. res. af 5/8 1865 og henlagt i henhold til kgl. anord
ning af 6/2 1915 under Bornholm lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1865-95, korrespondancesager 
1864-82, vakcinationsprotokoller 1810-1915, dødsattester fra landsog
nene 1876-1902 samt diverse jordemoderprotokoller 1861-1925.

København amtslægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Under amtslæge
kredsen henlagdes følgende lægekreds: Frederiksberg, Københavns amts
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nordre og Københavns amts søndre lægekreds. I henhold til kgl. an
ordning af 15/5 1926 henlagdes Roskilde lægekreds, der tidligere havde 
henhørt under amtslægen i Roskilde, under amtslægen i København.

Arkivalier er ikke modtaget fra Københavns amtslægekreds eller fra 
den nedlagte Roskilde amtslægekreds.

Stadslægen på Frederiksberg.
Embedet som stadslæge på Frederiksberg oprettedes ved kgl. res. af 
26/7 1895. I henhold til kgl. anordning af 6/2 1915 omdannedes 
embedet til et kredslægeembede.

Arkivet indeholder hovedsagelig diverse jordemoderprotokoller 1889- 
1954, ordnet dels alfabetisk dels efter hospitaler og klinikker.

Københavns amts nordre lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Københavns amts nordre birk.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1915-45, journaler 1915-39, 
journalsager 1915-32, dagbøger over embedsforretninger 1915-38, me- 
dicinalberetninger 1915^5, vakcinationsprotokoller 1915-46, medico- 
legale ligsyn 1915—38, diverse materiale vedr. venerisk syge 1915—49, 
lister over medicinalpersonalet 1916-34, eftersynsprotokol 1915-31, 
dødsattester fra landsognene 1915—19 samt diverse jordemoderproto
koller 1913-54.

Københavns amts søndre lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Københavns amts søndre birk og Amager birk.

Arkivet indeholder bl. a. indkomne skrivelser 1915-37, regnskabs
bøger 1915-42, materiale til medicinalberetninger 1915—47, vakcina
tionsprotokoller 1915-43, lister over medicinalpersonalet m.m. 1915— 
39, sager vedr. fabrikstilsynet 1927-33, dødsattester fra landsognene 
1915-19 og jordemoderprotokoller 1915-53.

Roskilde lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Roskilde og Køge samt Ramsø-Tune herreder, Lejre herred, en 
del af Køge købstads landdistrikt samt Dalby, Kimmerslev og Borup 
sogne af Svenstrup birk.
12



178 Embedslægearkiver

Arkivet indeholder bl. a. kopibog 1915-26, journaler 1915-36, ind
komne sager 1915-45, vakcinationsprotokoller 1915-47, fortegnelse 
over medicinalpersonalet indtil 1946, materiale til medicinalberetninger 
1921-38, indberetninger vedr. det kommunale boligtilsyn 1940-46, 
dødsattester fra landsognene 1915-19 samt jordemoderprotokoller 
1915-1954.

Frederiksborg amtslægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Under amtslæge
kredsen henlagdes følgende lægekredse: Frederiksborg, Kronborg og 
Jægerspris.

Arkivet indeholder jordemoderanmeldelser af dødfødte 1915 og ma
teriale til medicinalberetning 1916.

Frederiksborg lægekreds,
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Hillerød købstad, Kronborg vestre birk og Frederiksborg birk.

Arkivet indeholder diverse jordemoderprotokoller 1915-37.

Kronborg lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Helsingør samt Kronborg østre birk og Hellebæk birk samt 
Hørsholm birk.

Arkivet indeholder diverse jordemoderprotokoller 1916-45.

Holbæk amtslægekreds,
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Under amtslæge
kredsen henlagdés følgende lægekredse: Holbæk, Kalundborg, Odsher
red og Samsø.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1915-34, kopibøger 1915-35, 
dagbog 1921-38, eftersynsprotokol 1915-22, fortegnelse over medici
nalpersonalet 1915-32, fortegnelse over institutioner og virksomheder, 
hvormed der føres tilsyn 1915-40 og medicinalberetninger 1933-39.

Holbæk lægekreds,
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Holbæk retskreds med undtagelse af Ourø, Merløse-Tuse herre
der og Stenlille, Nidløse og Tersløse sogne af Sorø birk.
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Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1915-36, journaler 1915-30, tu
berkuloseanmeldelser 1915—23, protokoller over veneriske patienter 
1921-43 m. tilhørende bilag, kartotekskort over veneriske patienter 
1941—50, dødsattester for landsognene 1918—19, vakcinationsprotokol
ler 1920-48 samt diverse jordemoderprotokoller 1915-54.

Kalundborg lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Kalundborg, Arts-Skippinge herreder og Løve herred.

Arkivet indeholder bl. a. dødsattester fra landsognene 1915—19 samt 
diverse jordemoderprotokoller 1915-32.

Ods herred lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Nykøbing S. og Dragsholm birk.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1915-22, journal 1915, ind
komne breve 1916-41, dagbog 1915—21, medicinalberetninger 1915— 
40, dødsattester fra landsognene 1915—17, vakcinationsprotokoller 
1915-49 samt diverse jordemoderprotokoller 1915-55.

Samsø lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Samsø birk med undtagelse af Tunø sogn. I henhold til kgl. an
ordning af 15/5 1926 henlagdes lægekredsen under Kalundborg læge- 
kreds.

Arkivet indeholder dødsattester 1915—19 og jordemoderprotokoller 
1915-26.

Sorø amtslægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Under amtslæge
kredsen hørte følgende lægekredse: Sorø, Ringsted, Slagelse, Korsør og 
Herlufsholm.

Arkivet indeholder protokoller over ind- og udgående sager vedrøren
de amtslægeembedet 1915-26, kopibøger 1915-26 (vedrørende både 
amtslæge- og kredslægeembedet i Sorø), visitatsprotokol 1915-26 og 
fortegnelse over medicinalpersonalet 1915-26.
12*
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Sorø lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Sorø købstad og birk samt baroniet Holbergs birk undtagen Sten
lille, Nidløse og Tersløse sogne. I henhold til kgl. anordning af 18/7 
1926 henlagdes Ringsted lægekreds under Sorø lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. visitatsprotokol 1915-26, vakcinations
protokoller 1915-41 og diverse jordemoderprotokoller 1926-57.

Ringsted lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Ringsted købstad og hrd. samt Skjoldenæsholm og Svenstrup bir
ker m. undtagelse af Dalby, Kimmerslev og Borup sogne. Endvidere hen
lagdes den del af Bregentved-Gisselfeld birk, der hørte under Sorø amt, 
til Ringsted lægekreds. Ved kgl. anordning af 18/7 1926 henlagdes 
kredsen under Sorø lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1915-24, vakcinationsprotokol
ler 1915-29, journaler 1915-26, medicinalpersonalet 1915-43 og di
verse jordemoderprotokoller 1915-26.

Slagelse lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Slagelse købstad, Antvoiskov birk, Skælskør købstad og Vester 
Flakkebjerg hrd.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1931-52 m. tilhørende sager 1939 
—51, medicinalberetninger 1924-57, vakcinationsprotokoller 1915-51, 
medicinalpersonalet 1915-29, regnskabsbøger 1917-57, protokoller 
over veneriske patienter 1918-47 m. tilhørende register 1921-28 og di
verse jordemoderprotokoller 1915-59.

Korsør lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Korsør købstad og landjurisdiktion. I henhold til kgl. anordning 
af 11/5 1931 henlagdes kredsen under Slagelse lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. medicinalberetninger 1928-30, vakcinations
protokoller 1915-30, medicinalpersonalet 1915-29 og diverse jordemo
derprotokoller 1915-36.
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Herlufsholm læge kreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Holsteinborg birk, Øster Flakkebjerg hrd. samt Karrebæksminde 
ladeplads og den under Sorø amt hørende del af Herlufsholm sogn.

Arkivet indeholder bl. a. journal 1915—31, dagbog 1915-42, medi
cinalpersonalet 1955 ff., tuberkuloseprotokol 1937-53, vakcinations
protokoller 1915-50 og diverse jordemoderprotokoller 1905-58.

Præstø amtslægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Under amtslæge
kredsen henlagdes følgende lægekredse: Næstved, Tryggevælde og Syd
sjælland. Der er endnu ikke modtaget aflevering fra amtslægeembedet.

Næstved lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen omfat
tede Næstved købstad og Tybjerg hrd. m. undtagelse af den under Her
lufsholm lægekreds hørende del af retskredsen samt den under Præstø 
amt hørende del af Bregentved-Gisselfeld birk.

Arkivet indeholder dødsattester fra landsognene 1915-19 og diverse 
jordemoderprotokoller 1915-46.

Tryggevælde lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen omfat
tede Store Hedinge købstad og Stevns-Fakse herreder, en del af Køge 
landdistrikt samt Bjeverskov hrd. og Vallø birk med undtagelse af 
Højelse og Ejby sogne.

Arkivet indeholder bl. a. korirespondancesager 1915-17, medicinal
beretninger 1916-17, dødsattester fra landsognene 1915-19 og diverse 
jordemoderprotokoller 1915-37.

Sydsjælland lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Vordingborg købstad og do. søndre birk, Præstø købstad og 
Vordingborg nordre birk, Stege købstad og Møns hrd. samt Bogø sogn.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1919-49, kopibøger 1929-43, 
forhandlingsprotokol for Vordingborg landsogns sundhedskommission
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1929-38, dagbog 1915-27, obduktionsprotokol 1915-27, medicinal- 
personalet 1915-27, vakcinationsprotokoller 1915-34, dødsattester fra 
landsognene 1915-17 og diverse jordemoderprotokoller 1915-58.

Lolland-Falster amtslægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Under amtslæge
kredsen hørte følgende lægekredse: Falster, Østlolland, Midtlolland og 
Vestlolland.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1918-47, journaler 1916-46, 
journalsager 1931-36, fortegnelse over medicinalpersonalet 1915-45 og 
regnskabssager 1919-46.

Falster lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede hele Falster, men ikke Bogø.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1919-23, medicinalpersonalet 
1915 ff. vakcinationsprotokoller 1915-44, obduktionsprotokol 1926- 
47 og diverse jordemoderprotokoller 1915-50.

Østlolland lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Sakskøbing og Musse hrd. samt Nysted købstad og birk. I hen
hold til kgl. anordning af 15/5 1926 udvidedes lægekredsen med 
Midtlolland lægekreds.

Arkivet indeholder bl. a. protokoller over institutioner, virksomheder 
m.v., som kredslægen fører tilsyn med 1915-17, korrespondancesager 
1937-39, vakcinationsprotokoller 1915—46, medicinalberetninger 
1937-39, dødsattester 1915-19 og diverse jordemoderprotokoller 
1915-52.

Midtlolland lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Maribo købstad og birk, Rødby købstad og Fuglse hrd. samt 
Fejø birk. Ved kgl. anordning af 15/5 1926 sammenlagdes læge
kredsen med Østlolland lægekreds.

Arkivet indeholder dødsattester 1915-19 og diverse jordemoderpro
tokoller 1915-26.
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Vestlolland lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Nakskov købstad samt Nørre- og Sønderherred.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1918-34, vakcinationsprotokol 
1924-38 og diverse jordemoderprotokoller 1915-46.

Bornholm lægekreds.
Oprettet i henhold til kgl. anordning af 6/2 1915. Lægekredsen om
fattede Bornholm med Christiansø.

Arkivet indeholder vakcinationsprotokoller 1915-39, dødsattester 
fra landsognene 1915 og diverse jordemoderprotokoller 1915-46.
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Østre sjællandske overførsterdistrikt indtil 1805.
Distriktet omfattede de kgl. skove i Københavns, Frederiksborg og 
Kronborg amter med Jægersborg og Horns hrd. (Jægerspris). 1780 
tillagdes de kgl. skove i Hørsholm amt og Odsherred. 1805 deltes di
striktet i to, nemlig Nordre og Søndre overførsterdistrikt, se disse.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1740-1804, journaler 1752-85 

(div. år), korrespondancesager 1737-45, 1750-1804, regnskabssager 
1779-1804, skovudvisningsruller 1702-75, skifteprotokol 1700-17, 
skov- og jagtsessionens protokoller 1738-68, forarbejder til ny forst
plan 1803-04 og diverse dokumenter 1710-81.

Til arkivet hører desuden diverse kort 1705-1802 (detailregistratur 
på sedler forefindes).

Nordre sjællandske overførsterdistrikt 1805-51.
Distriktet oprettedes 1805 og bestod af 1-3. Kronborgske skovdistrikt 
samt Frederiksborg og Hørsholm skovdistrikter. 1851 deltes distriktet i 
1. og 2. overførsterinspektion, se disse.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. registratur over udtagne sager 1805-29, 

blandet korrespondance, sagligt ordnet 1805-29, protokoller over breve 
til og fra rentekammeret 1823-29, registraturer over embedskorrespon
dancen, sagligt ordnet 1829-48, korrespondance med rentekammeret 
1829-48, do. med indenrigsministeriet 1849-50, sager vedr. de enkelte 
distrikter 1829-50 samt diverse korrespondancesager, sagligt ordnede 
1805-51.

Til arkivet hører desuden diverse kort 1815-45 (detailregistratur på 
sedler forefindes).

Søndre sjællandske overførsterdistrikt 1805-51.
Distriktet oprettedes 1805 og bestod af skovdistrikterne i Københavns
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amt samt Jægerspris, Odsherred og Bornholm. 1851 deltes distriktet 
mellem 1. og 2. overførsterinspektion, se disse.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl.a. protokoller over ekspederede sager 1804-06, 

korrespondanceprotokoller 1805-18, korrespondance med overforst- 
mesteren og distrikterne 1804-23, do. med rentekammeret 1823-48, 
do. med indenrigsministeriet 1849-50, do. med de enkelte distrikter 
o. lign. 1819-50, blandet korrespondance 1819-50, jagtsager 1819- 
50, skovudvisningsruller 1808^9 samt beskrivelser af skovene i 1. 
københavnske distrikt 1819.

Til arkivet hører desuden diverse kort 1814—43 (detailregistratur på 
sedler forefindes).

Forstmesteren i Københavns amt.
Forstmester C. U. H. v. Düring fik 1781 ordre til at føre opsyn med 
1. og 2. Københavnske distrikt med Jægersborg dyrehave.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1786-1805, journaler 1785- 

1805 og diverse korrespondancesager 1781-1802.
Til arkivet hører desuden diverse kort 1782-99 (detailregistratur 

på sedler forefindes).

3. overtørster distriktindtil 1860.
Betegnelsen 3. overførsterdistrikt benyttes ikke før efter 1851, men 
i realiteten har distriktet eksisteret længe før. I årene før 1851 lede
des distriktet af en privat skovrider, der boede i nærheden af distrik
tet. Fra 1851 modtog den pågældende konstitution fra finansmini
steriet, og fra 1860 ophørte distriktet, og dets område fordeltes på de to 
eksisterende overførsterinspektioner, se disse. Distriktet omfattede de 
fjernere liggende kgl. skove på Sjælland samt skovene på Lolland-Fal- 
ster.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondance vedr. de falsterske forst- 

betjente 1795-1833, forstplaner for de falsterske skove 1817-43, 
korrespondance vedr. Petersgård distrikt 1800-32, journaler m. tilhø
rende sager vedr. Petersgård distrikt 1832-51, sager vedr. Frederiks- 
gave og Flenstofte 1810-51, sager vedr. skovene på Næsbyholm
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1824-45, sager vedr. lollandske skove 1795-1849 samt journaler og 
sager vedr. det falsterske distrikt 1792-1851.

Desuden indeholder arkivet kopibøger 1851-60 samt særlige kopi
bøger for distrikterne Frederiksgave og Flenstofte, Petersgård, Falster, 
Odsherred og Bornholm. Endvidere findes journaler m. tilhørende sager 
1851-60.

Til arkivet hører desuden diverse kort ca. 1763-1843 (detailregi
stratur på sedler forefindes).

1. overførsterinspektion 1851 ff.
Inspektionen oprettedes ved lov af 25/2 1851 fra 1/4 1851. Til in
spektionen henlagdes 1-6. Kronborgske samt Tisvilde og Frederiks
værk skovdistrikter. Hertil kom fra 1860 Odsherred skovdistrikt og 
senere Nøddebo skovdistrikt.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondance m. domænedirektoratet og 

ministeriet 1851 ff., do. m. de enkelte distrikter 1851 ff., jagtsager 
1851 ff., diverse korrespondancesager, sagligt ordnede 1851 ff. (heri 
enkelte ældre sager).

1. Kronborg skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1852 ff.

2. Kronborg skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1800 ff.

3. Kronborg skovdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skovningsprotokoller 1870 ff., udbytteproto
koller 1883 ff., sager vedr. jagt og vildt 1862 ff., diverse journaler 
1847 ff. og korrespondancesager 1863 ff.

Til arkivet hører desuden diverse kort og tegninger 1834-1903 (de
tailregistratur på sedler forefindes).
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4. Kronborg skovdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skovningsprotokoller 1860 ff., udbyttepro
tokoller 1883 ff. og korrespondancesager 1839 ff.

Til arkivet hører desuden diverse kort 1823-57 (detailregistratur på 
sedler forefindes).

5. Kronborg skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1850 ff.

6. Kronborg skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1803 ff.

Nøddebo skovdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder korrespondancesager 1907-09.

Tisvilde og Frederiksværk skovdistrikter.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1826 ff.

Ods herreds skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1783 ff.

2. overførsterinspektion 1851 ff.
Inspektionen oprettedes ved lov af 25/2 1851 fra 1/4 1851. Til inspek
tionen henlagdes 1. og 2. københavnske, 1. og 2. hørsholmske samt 
1. og 2. frederiksborgske skovdistrikt. Hertil kom fra 1860 Petersgårds, 
Falsters og Bornholms distrikter.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondance med domænedirektoratet 

og ministeriet 1851 ff., do. m. de enkelte skovdistrikter 1851 ff., jagt
sager 1851 ff. og diverse korrespondancesager 1851 ff.
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1. Københavnske skovdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1846 ff., personalesager 1899 ff. 
samt diverse regnskabssager 1859 ff.
; Til arkivet hører desuden enkelte kort u.å. (detailregistratur på sedler 
forefindes).

2. Københavnske skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1774 ff.

Jægersborg skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder bygningssager 1868-1911, Kongelundsskoven 
1906-59 og regnskaber 1918—58.

Hørsholm skovdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. journaler 1863 ff. samt korrespondance og 
konceptindberetninger 1863 ff.

1. Frederiksborgske skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1803 ff.

2. Frederiksborgske skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse korrespondancesager 1854 ff.

Jægerspris, Frederiksgave og Flenstofte skovdistrikter.
Seddelregistratur. Læsesalen.

. Arkivet indeholder indberetninger vedr. Jægerspris 1829-47, sager 
vedr. Frederiksgave-Flenstofte u.å., fasaneriet på Jægerspris 1828-51, 
kopibøger og sager vedr. Frederiksgave og Flenstofte 1846 ff.

Falsters skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1802 ff.
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Petersgård skovdistrikt.
Distriktet ophævedes 1868, da skovene gik over i privat eje.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1815-69, journaler med journal- 

sager 1800-69, regnskabssager 1815-68 samt driftsplaner 1836, 1839 
og 1859-60.

Til arkivet hører desuden diverse kort 1819-39 (detailregistratur på 
sedler forefindes).

Bornholms skovdistrikt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. journaler (kopibøger) 1800-36, kopibøger 
1836 ff., indkomne breve 1775 ff., indberetninger 1835 ff., forstregn- 
skaber 1800 ff., regnskabsbøger 1836 ff., pengeregnskaber m. bilag 
1835 ff., regnskaber over sandflugtens dæmpning og skovanlæg ml. 
Rønne og Hasle 1836 ff., skov- og vedregnskaber 1835 ff. samt skov
ningsprotokoller 1851 ff.

Forstinspektøren ved Sorø akademis m. fl. skove.
Georg Wilh. Brüel udnævntes 1791 til forstinspektør ved Sorø akademis 
skove samt ved Petersgård skove og de lolland-falsterske skove. 1805 
avancerede han til leder af det nordre sjællandske overførsterdistrikt.

Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse korrespondance- og regnskabssager 1791- 

1805.

Overinspektøren ved Sorø akademis skove.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1828 ff.

1. Sorø skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1843 ff.

2. Sorø skovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse protokoller og sager 1846 ff.
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Sorø lystskovdistrikt.
Uregistreret.

Arkivet indeholder journalsager 1840-49 (div. år).

Jægermesteren i Københavns, Frederiksborg, Kronborg og 
Jægerspris distrikter samt Ods herred og Bornholm.

Seddelregistratur. Læsesalen. Jfr. i øvrigt overførsterdistrikteme.
Arkivet indeholder jagtsager vedr. det nordre og søndre overførster- 

distikt 1807-31.

Jægermesteren over Hørsholm amt.
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder indkomne breve fra overjægermesteren 1770-80.
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Ved anordning af 29/2 1792 blev der oprettet særlige brandforsik
ringer for by og land. De blev underlagt amtmændene og gav disse 
et stort arbejde. Der blev derfor ved frd. af 26/3 1800 indrettet en 
række branddirektorater under ledelse af en branddirektør. Dette gjaldt 
dog kun landdistrikterne, idet brandforsikringen i købstæderne admi
nistreredes af magistraten. Til at begynde med faldt de enkelte brand
direktoraters grænser sammen med amternes, men i løbet af 1800- 
tallet deltes branddirektorateme i mindre distrikter, og der fandt fra tid 
til anden omlægninger og sammenlægninger sted. Af praktiske grunde 
har man ved opstillingen af de modtagne arkivalier fra de forskellige 
branddirektorater set bort fra disse administrative ændringer, og de 
modtagne protokoller er opstillet herredsvis. Over samtlige modtagne 
branddirektoratsarkivalier er udarbejdet seddelregistraturer, der findes 
på læsesalen. Disse seddelregistraturer indeholder ligeledes detaillerede 
oplysninger om branddirektoraternes administrative udvikling.

Med hensyn til brandforsikringen i købstæderne omordnedes denne 
ved lov af 14/5 1870, og den samledes i Købstædernes almindelige 
brandforsikring, der blev en forening under bestyrelse af et repræsen
tantskab og under justitsministeriets tilsyn. Foreningens stedlige for
retninger overdroges fra 1/10 1872 til branddirektører, der beskikkedes 
af foreningen. Ældre brandforsikringsarkivalier må søges i rådstuearki- 
veme, medens de nyere sager er opstillet efter de nye branddirektorater 
i købstæderne. Over disse arkivalier findes ligeledes udarbejdede sed
delregistraturer på læsesalen.

LANDET

Københavns forstæders branddirektorat.
Københavns forstæder og øvrige udenbys grunde sorterede i brandfor
sikringssager 1792-1831 under Københavns magistrat og henlagdes 
derefter i henhold til pi. af 8/11 1831 under Københavns amts brand-



192 Branddirektoratsarkiver

direktorat. Ved kgl. res. af 17/2 1841 henlagdes Amagerbro og de 
bebyggede grunde uden for Amagerport sammen med Amagerland un
der birkedommeren i Amager birk, der fungerede som branddirektør, 
indtil der 1861 udnævntes en særlig branddirektør for Amager. De 
øvrige forstæder udskiltes 1857 fra Københavns amts branddirektorat 
og henlagdes under et særligt branddirektorat for forstæderne. 1903 
forenedes Vesterbro og Amager til ét branddirektorat og Nørrebro og 
Østerbro til et andet branddirektorat.

Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokol 1851—58, do. for 
Nørrebro 1858-71, do. for Østerbro 1858-71, do. for Udenbys Klæde
bo kvarters 2. distrikt 1871-76, do. for Udenbys Klædebo kvarters 
roder 1876-1906 samt brandtaksationsprotokoller 1832-71.

Amager branddirektorat.
Amagerland hørte 1800-41 under Københavns amts branddirektorat 
og derefter 1841-60 under birkedommeren i Amager birk. Fra 1861 
havde Amager egen branddirektør, hvorefter det 1903 sammenlagdes 
med Vesterbro til ét branddirektorat.

Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-70 og do. 
taksationsprotokoller 1800-69 samt opmålingsprotokoller vedr. de 
bygningsafgiftspligtige steder på Amager 1880-1903.

Københavns amt
Københavns amts branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 
1800. Branddirektoratet omfattede tillige Københavns forstæder 1831- 
57 og Amagerland 1800-41 (se nærmere disse). Branddirektoratet blev 
1903 delt i Frederiksberg branddirektorat og Nordre birks branddirek
torat.

Sokkelund herred.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger over udgående breve 1818-30, 
brandforsikringsprotokoller 1800-72, do. for Brønshøj sogn 1872-1907 
og brandtaksationsprotokoller 1800-93. Over brandforsikringsproto- 
kolleme findes et af landsarkivet udarbejdet register.

Smørum herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-72 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-75.
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Roskilde amt
Roskilde amts branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 
1800. Ved kgl. res. af 17/12 1851 deltes det fra 1/2 1854 i 2 brand
direktorater, nemlig vestre branddirektorat omfattende Sømme og Vold
borg herreder og østre omfattende Ramsø og Tune herreder. Fra 1. 
okt. 1865 ophævedes østre branddirektorat, idet den sydlige del af 
Ramsø og Tune herreder blev sammenlagt med Bjæverskov hrd. til et 
branddirektorat i Køge, medens den nordlige del af de to herreder sam
menfattedes med vestre distrikt.

Tune herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-78 og do. 
taksationsprotokoller 1800-69.

Ramsø herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1856-78 og do. 
taksationsprotokoller 1842-73.

Sømme herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-72 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-73.

Voldborg herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-72 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-73.

Frederiksborg amt
Frederiksborg amts branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 
1800. Ved kgl. res. af 17/12 1851 deltes det fra 1/9 1857 i 4 brand
direktorater, nemlig nordre branddirektorat omfattende Holbo hrd. med 
Frederiksværk gods, søndre omfattende Ølstykke, Lynge-Frederiks- 
borg og Strø herreder, østre omfattende Lynge-Kronborg hrd. og vestre 
omfattende Horns hrd. og Jægerspris gods. Fra 1868 forenedes nordre 
og søndre distrikt.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1818 og ekstraktprotokol for 
Frederiksborg amt 1818-53.
13
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Holbo herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-72 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-71.

Ølstykke herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-73 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-72.

Lynge-Frederiksborg herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-73 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-74.

Strø herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-73, do. taksa- 
tionsprotokoller for Strø hrd. 1800-72 og do. for Frederiksværk gods 
1854-71.

Lynge-Kronborg herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-73, do. 
taksationsprotokoller 1800-71 og diverse opmålingsprotokoller til byg- 
ningsafgift 1855-1903.

Horns herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-57, do. tak- 
sationsprotokoller for Horns hrd. 1800-73, forsikringsprotokol for Jæ
gerspris gods 1800-57 og do. taksationsprotokoller 1800-60 samt for
tegnelse over afgiftspligtige steder 1858-1903.

Holbæk amt
Holbæk amts branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 1800. 
Ved kgl. res. af 17/12 1851 deltes det fra 1855 i 4 branddirektorater, 
nemlig østre branddirektorat omfattende Merløse og Tuse herreder, 
søndre omfattende Løve hrd., vestre omfattende Arts og Skippinge her
reder og nordre omfattende Ods hrd.

Arkivet indeholder journaler 1800-49 og kopibog og journal 1855- 
61.
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Merløse herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-57 og do. 
taksationsprotokoller 1800-73.

Tuse herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-57 og do. 
taksationsprotokoller 1828-73.

Løve herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller for Løve hrd. 
1841-73, do. for Nidløse, Tersløse og Stenlille sogne 1848-73, do. tak
sationsprotokoller 1800—73 og opmålingsprotokoller til hygningsafgift 
1839-1903.

Arts herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-71 og do. taksa- 
tionsprotokoller 1836-76.

Skippinge herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-71 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-77.

Ods herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller for Ods. hrd. 
1800—71, do. for Følleslev sogn 1848—58 og brandtaksationsprotokol
ler for Ods hrd. 1800-75.

Samsø branddirektorat
Oprettet i henhold til frd. af 26/3 1800. Branddirektoratets forretnin
ger varetoges fra 1839 af birkedommeren. Under branddirektoratet 
hørte ligeledes Tunø.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1800—83, korrespondancesager 
1800-90, brandforsikringsprotokoller for Samsø 1800-74, do. taksa
tionsprotokoller for Samsø 1801-73, brandvæsensprotokol for Tunø 
1844-59, do. taksationsprotokol 1861-86 og opmålingsprotokoller til 
bygningsafgift 1852-1903.
13*
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Sorø amt
Sorø amts branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 1800. 
Ved kgl. res. af 17/12 1851 deltes det fra 1/7 1857 i 3 branddirekto
rater, nemlig østre branddirektorat omfattende Ringsted herred, vestre 
omfattende Alsted og Slagelse herreder og søndre omfattende Øster- 
og Vester Flakkebjerg herreder. Fra 1/4 1872 foretages en ny om
ordning af brandforsikringsvæsenet i amtet, og der oprettedes flg. 
branddirektorater, nemlig Ringsted branddirektorat omfattende Ringsted 
hrd., og halvdelen af Alsted hrd., Slagelse omfattende Slagelse hrd., Ve
ster Flakkebjerg hrd. og halvdelen af Alsted hrd. og Næstved omfat
tende Øster Flakkebjerg og Tybjerg herreder samt halvdelen af Hammer 
hrd.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1800-34, journaler m. registre 
1800-34 og diverse korrespondancesager 1846-56.

Ringsted herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-72 og do. 
taksationsprotokoller 1800-72 samt protokoller over bygningsafgift 
1897-1903.

Sorø birk.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-57 og do. 
taksationsprotokoller 1800-61.

Alsted herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1858-72, do. tak
sationsprotokoller 1861-87 og bygningsafgiftsprotokol 1857-89.

Antvorskov birk.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-57 og do. 
taksationsprotokoller 1800-57.

Slagelse herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1857-1908, do. 
taksationsprotokoller 1857-73 og protokol over bygningsafgiftspligtige 
steder 1859-83.
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Flakkebjerg herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller og do. taksationsproto
koller 1800-23.

Vester Flakkebjerg herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1823-1902 og do. 
taksationsprotokoller 1823-74.

Øster Flakkebjerg herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1823-95, do. 
taksationsprotokoller 1823-77 samt do. taksationsprotokollerfor diverse 
sognetaksationsmænd 1858-76.

Slagelse branddirektorat.
Arkivet indeholder bl. a. diverse bygningsafgiftsprotokoller 1886-1903.

Præstø amt
Præstø amts branddirektorat, der oprettedes i henhold til frd. af 26/3 
1800, omfattede hele amtet med undtagelse af Møn. Fra 1. nov. 1859 
deltes branddirektoratet i 3 distrikter og i henhold til justitsministeriets 
skriv, af 29/6 og 19/10 1861 i 4. Endelig foretoges en ny omlægning 
fra 1. april 1872, hvorefter der oprettedes 4 branddirektorater, nemlig 
Næstved branddirektorat omfattende Tybjerg hrd., halvdelen af Ham
mer hrd. samt Øster Flakkebjerg hrd. (Sorø amt), Præstø branddirek
torat omfattende Bårse hrd. og halvdelen af Hammer hrd., Store He- 
dinge branddirektorat omfattende Stevns og Fakse herreder og Køge 
branddirektorat omfattende Bjæverskov hrd. og halvdelen af Ramsø og 
Tune herreder (Københavns amt).

Bjæverskov herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1830-73 og do. 
taksationsprotokoller 1800-86.

Tybjærg herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller for Tybjærg hrd. 
1813-93, do. for Vesteregede sogn 1861-92, brandtaksationsprotokol
ler 1800-77 og diverse sognetaksationsprotokoller 1844-79.
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Hammer herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller for Hammer hrd. 
1800-62, do. for Mogenstrup og Nestelsø sogne og for Vejlø og Vester- 
egesborg sogne 1862-72 samt brandtaksationsprotokoller 1800-71 og 
diverse sognetaksationsprotokoller 1858-85.

Bårse herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-62 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-89.

Stevns herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokol og do. taksationsprotokol 
1800-57.

Fakse herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-57 og do. 
taksationsprotokoller 1851-75.

Store Hedinge branddirektorat.
Arkivet indeholder bl. a. opmålingsprotokoller til bygningsafgift m. re
gistre 1859-1903.

Møns branddirektorat.
Oprettedes i henhold til frd. af 26/3 1800 og omfattede foruden Møn, 
Nyord, Bogø og Farø, desuden Tærø, Lilleø og Langø samt indtil 
1859 Masnedø.

Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-78, do. 
taksationsprotokoller samt opmålingsprotokoller til bygningsafgift m. re
gistre 1859-1904.

Bornholms amt
Bornholms branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 1800. 
Det var et selvstændigt embede 1800-31, hvorefter forretningerne ind
til 1861 bestyredes af de 4 herredsfogder. I henhold til justitsmini
steriets skriv, af 12/3 1861 oprettedes to branddirektorater, nemlig
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Vestre branddirektorat omfattende Vester- og Nørreherred og Østre 
omfattende Øster- og Sønderherred. Fra 1882 forenedes de to branddi
rektorater påny til ét.

Bornholms Vesterherred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-87 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-1906.

Bornholms Nørreherred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-73 og for
sikrings- og taksationsprotokol for Hasle købstad 1857-68.

Bornholms Sønderherred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-74 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-1900.

Bornholms Østerherred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-74 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-94.

Lolland.

Lolland branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 1800. 
Det omfattede hele Lolland og fra 1835 tillige Fejø, Femø og Askø. 
1887-1912 var Musse herred henlagt under Falster branddirektorat. 
1912 deltes branddirektoratet i 2 branddirektorater, nemlig Nakskov 
omfattende Nørre- og Sønderherred og Maribo omfattende Fuglse og 
Musse herreder samt Fejø birk.

Arkivet indeholder fortegnelser over opmålinger af bygningsafgifts
pligtige steder på Lolland 1861-73.

Lollands Nørreherred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1853-74, do. taksa
tionsprotokoller 1800-82 samt diverse sognetaksationsprotokoller 
1857-77.
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Lollands Sønderherred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1820-74, do. tak
sationsprotokoller 1800-77 samt diverse sognetaksationsprotokoller 
1857-80.

Fuglse herred.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1853-74, do. tak
sationsprotokoller 1800-84 samt diverse sognetaksationsprotokoller 
1857-76.

Musse herred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1853-74 og do. taksa
tionsprotokoller 1800-53.

Falster.
Falster branddirektorat oprettedes i henhold til frd. af 26/3 1800 og 
omfattede hele Falster og indtil 1835 desuden Fejø birk. 1887-1912 
var Musse hrd. forenet med branddirektoratet.

Arkivet indeholder brandvisitationsprotokol for Falster 1800-64 og 
do. taksationsprotokoller 1800-75.

Falsters N ørreher red.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-82.

Falsters Sønderherred.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1800-82.

Fejø.
Arkivet indeholder bl. a. brandforsikringsprotokoller 1800-83 og do. 
taksationsprotokoller 1800-74.

KØBSTÆDERNE

Der gøres opmærksom på, at man også finder brandforsikringsarkivalier 
i købstadsarkiveme (rådstuearkiveme).
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A llinge-Sandvig.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokol 1867-1900.

Hillerød.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotiokol 1867-1925.

Korsør.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokol 1867-1926.

Køge.
Arkivet indeholder kassebøger 1872-1905 og police- og tariferings- 
journal 1892-1919.

Nakskov.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokoller 1867-1950 og forteg
nelse over forsikrede bygninger.

Næstved.
Arkivet indeholder brandforsikringsprotokol 1867-1920.

Sorø.
Arkivet indeholder forsikringsprotokol 1867-1926, hovedbog 1872- 
80, kassebog 1872-94 og diverse sager 1872-94.

Svaneke.
Arkivet indeholder brandtaksationsprotokol 1879-1901.



FORLIGS KOMMISSIONSARKIVER

Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen.
Ved en frd. af 10/7 1795 indførtes forligskommissioner overalt i 

landet. Visse ændringer i forligskommissionemes sammensætning gen
nemførtes ved lov af 4/3 1857. I henhold til lov af 7/6 1952 ophørte 
forligskommissioneme fra 1/4 1953.

Over følgende forligskommissionsarkiver findes udarbejdet en regi
stratur. (Årstallene angiver yderårene for de afleverede arkivalier).

Helsingør (Frederiksborg amts 6. kreds) 1795-1894.
Hillerød 1795-1857.
Frederiksværk gods 1839-57.
Frederiksborg amts 1. kreds 1935-45.

- 3. - 1933-50.
- 4. - 1881-1941.
- 5. - 1858-1945.
- 7. - 1858-1943.

Arts-Skippinge herred 1811-52.
Kalundborg (Holbæk amts 2. kreds) 1795-1862.
Holbæk amts 3. kreds 1863-1953.
Løve herred 1795-1866.
Baroniet Holberg 1797-1815.
Sorø by og birk 1837-42 og 1844-58.
Køge købstad 1795-1858.
Køge distrikt 1865-1928.
Sorø amts 1. kreds 1934—53.
- - 2. - 1888-1953.
- - 3. - 1928-53.
- - 4. - 1942-53.
- - 5. - 1905-53.
- - 6. - 1864-1904,1917-53.
- - 7. - 1863-1922, 1927-53.

Vordingborg købstad 1819-57.
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Præstø amts forligskomm. i Vordingborg 1833-55.
Præstø amts 6. kreds 1859-94, 1911-47.
Fuglse herred 1795-1858.
Fejø birk 1796-1857.
Baroniet Christiansdal 1795-1804.
Grevskabet Knuthenborg 1837-56.
Falster Nørreherred 1795-1814.
Falster Sønderherred 1795-1814.
Grevskabet Christianssædes østre distrikt 1795-1856.

- - vestre - 1842-56.
Grevskabet Hardenberg-Reventlows østre distrikt 1830-58.
Baroniet Guldborgland 1838-57.
Nykøbing F. 1859-1929.



GODSINSPEKTORATET FOR SJÆLLANDS, 
LOLLAND-FALSTERS SAMT FYNS STIFT

Under 6. juni 1826 udnævntes en inspektør over de gårde og godser i 
Sjælland og Fyn med underliggende øer, som for den kgl. kasses reg
ning var overtaget af rentekammeret. Arkivet falder i to afdelinger: 
en afdeling indeholdende inspektoratets almindelige sager og en afdeling 
indeholdende arkivalier vedr. de enkelte gårde og godser. Seddelregi
stratur. Læsesalen.

Den aim. afdeling indeholder bl. a. kopibøger 1826-51, journaler 
med registre 1826-51 samt diverse joumalsager og indkomne breve 
1826-50.

Den specielle afdeling indeholder sager fra følgende gårde og godser: 
Algestrup og Egemarke, 1809-51.
Amakkegård (Holbæk amt), 1823.
Brahesborg (Fyn), 1791-1828.
Falsterske godser, 1841-50.
Flinterupgård, 1832-41.
Frederiksgave og Flenstofte (Fyn), 1823-52.
Frydendals gods, 1827-30.
Fårevejle gods (Langeland), 1820. Se også Hellerup gods.
Gammelgård, 1824-43.
Hellerup gods (Fårevejle), 1821-37.
Jægerspris hovedgård, 1845-59.
Kærsgård, 1828-39.
Næsbyholm og Bavelse, 1794-1840.
Odsherreds gods, 1789-1852.
Overberg og Pagtervold, 1824-28.
Vissenbjerg Kirke (Fyn), 1822-37.
Ødemarke gård og gods 1825-28.
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Over samtlige arkiver findes seddelregistraturer, der er tilgængelige på 
læsesalen.

De enkelte arkivfonds indeholder følgende arkivalier:

Sjælland og Møn.
Asminderød sognekald:
Selvejergårdmand Niels Christen

sens gods (Udby sogn Tuse hrd): 
Dalby sognekald (Præstø amt): 
Mdm. Dyrlunds gods i Uggerløse: 
Store og Lille Fuglede sognekald:

Gimlinge kirkegods:

Herlufsholm sognekald:
Herslev sognekald:
Hjembæk sognekald:

Holløse mølles gods:

Kbmd. Niels Holsts gods i Holbæk 
amt:

Hovedskov bys jord (Møn):
Hvedstrup-Fløng sognekald:

Skifteprotokol 1796-99.

Skifteprotokol 1791-1818.
Skifteprotokol 1792-1816.
Skifteprotokol 1792-1818.
Skifteprotokol 1782-1818, fæste

protokol 1751-1854, kassebog 
1776-1874 og tingsvidne 1772.

Diverse dokumenter 1688-1896, 
opmålingsprotokol for Gimlinge 
sogn 1770.

Skifteprotokol 1793-1813.
Skifteprotokol 1790-1805.
Skifteprotokol 1791-1806, do. for 

de sognekaldet tilhørende jord
løse huse i Hjembæk by 1798- 
1806.

Skiftedesignationer 1790-93, 
1802.

Overformynderiprotokol 1816-19.
Skifteprotokol 1774-86.
Protokol for Hvedstrup-Fløng 

sognekalds mensalgods 
1719-91.
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Hyllinge-Lyngby sognekald:
Høve-Flakkebjerg sognekald:
Hårlev sognekald:
Borgmester Bartholomæus Jensens 

gods i Lorup by (Kirkerup sogn 
Vester-Flakkebjerg hrd.):

Kalundborg sognekald:

Kvislemark-Fyrendal sognekald:
Langebæk mølles gods (Kalvehave 

sogn):
Lejre herredsfogeds gods:
Lyderslev sognekald:
Marvede sognekald:

Etatsråd Nissens stiftelses gods 
(Høje-Tåstrup og Vallensbæk 
sogn):

Ondløse degnekalds gods:
Raklev sognekald:
Rerslev-Ruds Vedby sognekald:

Rye sognekald (Voldborg hrd.):
Rønnebæk-Olstrup sognekald:
Rørby sognekald:
Skamstrup sognekald:
Skelby sognekald:
Skibby sognekald:
Skørpinge sognekald:
Slagelse Skt. Peders sognekald:

Stifts-Bjergby sognekald:
Svallerup sognekald:

Skifteprotokol 1797-1808.
Skifteprotokol 1719-71.
Skifteprotokol 1802-08.

Kopibog over holdte skifter 1684- 
1703.

Skifteprotokoller 1777-1817, fæ
steprotokoller 1754-1853, ho
vedbog 1777-1824 og matri- 
kulsudskrift 1852.

Skifteprotokol 1801-12.

Skifteprotokol 1795-1810.
Skifteprotokol 1794.
Skifteprotokol 1804—06.
Skifte- og fæsteprotokol 1799- 

1806.

Skifteprotokol 1791-1850.
Skifteprotokol 1791-1813.
Skifteprotokol 1794—1807.
Skifteprotokol 1745-87 og 1796- 

1817.
Skifteprotokol 1790-1808.
Skifteprotokol 1748-68.
Skifteprotokol 1791-1810.
Skifteprotokol 1792-1807.
Skifteprotokol 1796-1808.
Skifteprotokol 1760-1814.
Skifteprotokol 1776-1818.
Skiftesager 1771-99 samt fæste

breve, synsforretninger og kor
respondance 1780-1851.

Skifteprotokol 1792-1809.
Fæsteprotokol 1800-1920, hoved

kassebog 1800-17, hovedbøger
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for arvefæstegodset 1861-1903, 
arvefæsteskøder og udstyknings- 
approbationer 1800-1912, kort 
over arvefæstejorder 1786,1812 
samt skifteprotokol 1800-17.

Svinninge sognekald: Skifteprotokol 1777-1850.
Sværdborg sognekald: Skifteprotokol 1738-1816.
Sæby-Hallcnslev sognekald: Fæsteprotokol 1761-1852 samt 

hoved- og kassebøger 1776- 
1836.

Søborg sognekald: Skifteprotokol 1756-1815.
Tølløse-Agerup sognekald: Skifteprotokol 1776-1806.
Udby sognekald (Tudse hrd.): Skifteprotokol 1776-1817, fæste

protokol 1776-1843 og hoved
bog 1776-1818.

Udby-Ørslev sognekald: Skifteprotokol 1800-09.
Vallekilde degnekald: Skifteprotokol 1793-1807.
Ørslev sognekald: Skifteprotokol 1793-1811.
Agerup-Kirkerup sognekald: Skifte- og registreringsprotokol 

1798-1807.

Lolland.
Arninge sognekald: Skiftebreve 1776, 1781.
Fuglse sognekald: Skifteprotokol 1729-77.
Halsteds amts, Sdr. herreds prov-

ste- og calentegods: Skifteprotokol 1720-77.
Kettinge kirke: Skifteprotokol 1727-65.
Købelev-Vindeby sognekald: Koncept til skiftebrev 1789.
Maribo-Hillested sognekald: Koncept til skiftebrev 1786.
Radsted sognekald: Skiftebreve 1779,1786.
Rubbelykke præstegods (Tirsted

sogn): Skifteprotokol 1796-1813 og kon
cepter til skiftebreve 1778-89.

Falster, 
Strøgodset i Fjenstrup by (Magle-

brænde sogn): Skifteprotokol 1805-17.
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Karleby-Horreby og Nørre Ørslev 
sognekald: Skifteprotokol 1804-13.

Nykøbing gejstlige vikarie: Skifteprotokol 1776-1813.
Byfoged Jørgen Scheels strøgods 

(Stubbekøbing): Skifteprotokol 1768-1800.
Stubbekøbing sognekald: Skifteprotokol 1777-1805.
Astrup sognekald: Skifteprotokol 1811-14 og skifte- 

dokumenter 1812-18.



DIVERSE MINDRE ARKIVER

Valg protokoller.
Valgprotokoller til Roskilde Provindsialstænderforsamling.

Ved anordning af 28/5 1831 og frd. af 15/5 1834 oprettedes råd
givende provindsialstænderforsamlinger for Østifterne og Nørrejylland 
henholdsvis i Roskilde og Viborg. Valg til stænderforsamlingerne fandt 
sted 1834, 1840 og 1846. Ved hvert valg førtes en forhandlingsproto
kol og 2 stemmeprotokoller. I den første stemmeprotokol var opført 
alle de valgberettigedes navne, og ved valget indførtes ud for vælgerens 
navn de personers navne, som han gav sin stemme. I den anden stem
meprotokol var opført de valgbare, og ud for deres navne de personer, 
der gav dem deres stemme.

Maskinskrevet registratur. Læsesalen.
Der er modtaget materiale fra flertallet af de valgkredse, der ud

pegede medlemmer til stænderforsamlingen i Roskilde, altså også de 
fynske kredse. Materialet er inddelt i følgende hovedgrupper: Køben
havn, købstædernes valgdistrikter, valgdistrikterne for de mindre land- 
ejendomsbesiddere samt sædegårdsejeme.

I enkelte amtsarkiver kan findes stændervalgssager.

Skatteligning.
Overskatterådet i København. Seddelregistratur. Læsesalen.

Overskatterådet oprettedes i henhold til lov af 15/5 1903 § 17 og 
ophørte med virksomheden fra og med afslutningen af ligningen for 
skatteåret 1912/13.

Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokoller 1904-13 samt 
kopibøger og journaler fra samme periode.

Forsvarsvæsen.
Sjællandske krigs- og landkommissariat, fra 1794 1. sjællandske krigs- 

og landkommissariat.
14
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Arkivet, der kun omfatter en enkelt pakke, indeholder indkomne skri
velser 1791-1831 samt enkelte kopier af udgående skrivelser 1808-11.

Nordre sjællandske landeværnsregiment. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet omfatter et enkelt læg fra 1803-05.

Det kgl. raketkorps på Frederiksværk, se under Halsnæs og Frederiks
værk birk, s. 70.

Bornholms militære mulktkasse.
Arkivet indeholder regnskaber 1774-1807.

Lods- og fyrvæsen.
Sjællands overlodsdistrikt. Uregistreret.

Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1771 ff. og indkomne sager 
1799 ff. Arkivet er afleveret til ca. 1879.
Lolland-Falsters og Møns overlodsdistrikt. Uregistreret.

Arkivet indeholder kopibøger 1811-79 og indkomne sager 1798- 
1879.
Helsingør lodseri. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder diverse sager 1818-60.

Fyrvæsensarkiver. Uregistreret.
Der er modtaget arkivalier fra følgende fyr: Dragør fyr 1877-1906, 

Hammeren fyr 1800-95, Halskov fyr 1857-1918, Tårs fyr 1856-1906 
og Ore, Orehoved og Bogø fyr 1895-1908.

Landvæsen m.v.
Stutterikommissionen af 1852. Seddelregistratur. Læsesalen.

Kommissionen blev nedsat i henhold til lov af 31/3 1852. Arkivet 
dækker perioden 1852-62.
Stutterikommissionen af 1862. Seddelregistratur. Læsesalen.

Kommissionen oprettedes i henhold til lov af 23/1 1862 ang. for
anstaltninger til husdyr — og især hesteavlens fremme. Arkivet dæk
ker perioden 1862-79.
Stats-Hingsteskue kommissionen for 1. distrikt. Seddelregistratur. Læse

salen.
Oprettet i henhold til lov af 1/4 1887. 1. distrikt omfattede Sjælland 

med tilhørende øer, dog ikke Samsø.



Diverse mindre arkiver 211

Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokoller 1883-1928, be
dækningsbøger 1883-1926 samt diverse korrespondance- og regnskabs- 
sager.
Statstyreskue kommissionen for 1. skuekreds. Seddelregistratur. Læse
salen.

Oprettet i henhold til lov af 1/4 1887. 1. skuekreds omfattede Sjæl
land med tilhørende øer, dog ikke Samsø.

Arkivet indeholder bl. a. en forhandlingsprotokol 1913-27 og beskri
velses- og beretningsprotokoller 1908-14 og 1916-18.
Landinspektør arkiver. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkiverne indeholder kun enkelte bind og pakker. Årstallene an
giver yderårene for de bevarede arkivalier. Følgende arkiver findes:

Landinspektør J. H. E. Krüger 1788-97. Krüger virkede især i Kø
benhavns amt.

Landinspektør P. N. Rosenkilde 1841-45. Rosenkilde virkede på 
Falster.

Landinspektør H. J. L. v. Wodschow 1811—19. Wodschow virkede 
hovedsagelig på Lolland.

Landinspektør D. A. v. d. Recke 1792—1816. Recke virkede især i 
Nordsjælland.
Matrikeldirektoratet. Uregistreret.

Landsarkivet har i 1953 fra matrikelsdirektoratet modtaget en sam
ling sognematrikelsekstrakter fra 1840. Materialet er opstillet efter 
amter og herreder.

Naturfredning.
Fredningsnævnet for Københavns amtsråd.

I henhold til lov om naturfredning af 8/5 1917 skulle der i hver 
amtsrådskreds nedsættes et fredningsnævn med en af justitsministeriet 
beskikket dommer i borgerlige sager som formand. Fra Frederiksberg 
birks 3. afd. har landsarkivet modtaget sager vedr. fredningsnævnet for 
Københavns amtsråd 1917-58.

Udskrivningsvæsen m.v.
Stillingskommissionær Henrik Sørensen, København. Seddelregistratur. 

Læsesalen.
Arkivet indeholder protokoller for årene 1862-65.

14*
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Militærnægterlejren i Gribskov. Der henvises til afleveringsdesigna- 
tioneme.
Lejren oprettedes 1917 og overgik 1934 fra forsvarsministeriet til 

indenrigsministeriet. Det meste af det ældre arkiv synes at være gået 
tabt, dog findes en straffeprotokol fra 1918-20.

Arkivet indeholder mandskabslister, styrkelister, kvarterprotokoller 
m.m. fra 1934-64.

Bygningsvæsen m.m.
Frederiksberg slotsforvalters arkiv. Der henvises til afleveringsdesigna- 

tionen.
Arkivet, der dækker perioden 1778-1868, indeholder bl. a. ind

komne breve 1815-68, inventarieprotokoller 1778-1850, sager vedr. 
bygningsarbejder og reparationer 1831-56 og diverse regnskabssager 
1785-1856.

Professor H. Storcks arkiv. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder arkivalier vedr. restaureringsarbejder ved forskel

lige kirker samt ombygningen af landmandsbankens bygning på Nørre
vold i København. Arkivalierne dækker årene 1878-1916.

Voldgiftsretten for Københavns amtsrådskreds. Uregistreret.
Voldgiftsretten blev nedsat i henhold til lov nr. 55 af 23/3 1937 om 

beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom.
Arkivet indeholder rets- og kendelsesbøger (forhandlingsprotokoller) 

1938-51, journaler med register 1938-52 samt sager 1937-51.

Hospitaler, klinikker.
Søllerød sanatorium. Uregistreret. Utilgængeligt.

Arkivet indeholder patientjournaler 1932-52.

Fru Gleerups fødeklinik. Hellerup. Uregistreret. Utilgængeligt.
Arkivet indeholder patientjournaler 1937-61.

Vandbygningsvæsenet.
Vandbygningsvæsenets 1. ingeniørkontor. Uregistreret.

Arkivet indeholder diverse sager vedr. sandsugerne »Sandormen« 
1898-1942 samt »Sandsugeren« og »Gefion« 1904-41.
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Jernbanearkiver.
Næstved-Præstø-Mernbanen. Uregistreret.

Arkivet indeholder bl. a. korrespondance- og regnskabssager ca. 
1900-1956.

Kalvehavebanen. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondance- og regnskabssager ca. 

1895-1952.

Maribo-Torrigbanen. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondance- og regnskabssager ca. 

1924-43.

Nakskov-Rødbybanen. Uregistreret.
Arkivet indeholder en enkelt pakke anlægssager 1919-34.

Sociale forhold m.m.
Statistisk Bureau. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kriminalindberetninger fra 1832, 1838-72 og 
1874-84 til det i 1849 oprettede Statistiske bureau.
Mødrehjælpsinstitutionen i København. Utilgængeligt.

I institutionens arkiv er optaget bevarede rester af arkivalier fra For
eningen til hjælp for enligt stillede nødlidende kvinder med børn, oprettet 
dec. 1906. Foreningen drev et filantropisk og statsautoriseret pleje- og 
adoptionsbureau. Arkivet dækker perioden 1908-55 og består hoved
sagelig af journalsager.

Bangs virksomhed var en social institution, der havde sit sæde i Køben
havn. Den var stiftet af red. N. Bang og tog sig navnlig af hjælpe
løse og forladte børn. Virksomheden drev børnehospital og diverse 
børnehjem.
Det ret omfattende arkiv er uregisteret og dækker årene ca. 1899- 

1922.

Arbejdsanstalten Stolpegården, Gentofte.
Arkivet er ikke registreret og indeholder bl. a. indkomne breve 

1884—1915 og regnskabssager ca. 1875-1920.

Skolehjemmet Holsteinsminde, oprettet af Anders Stephansen i 1840.
Arkivet, der ikke er registreret, indeholder diverse korrespondance- 

og regnskabssager 1861 ff.
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Præstø værgegård. Uregistreret og utilgængeligt.
Arkivet indeholder værgerådssager 1930-36.

Tyske flygtningelejre. Uregistreret og utilgængeligt.
På civilforsvarsstyrelsens foranledning er fra forskellige politikredse 

modtaget diverse arkivalier vedr. tyske flygtningelejre fra tiden før og 
efter den tyske kapitulation i maj 1945. Fra følgende politikredse er 
modtaget afleveringer:

Storkøbenhavn (heri indbefattet 1. og 2. politikreds).
5. politikreds (Køge): lejren i Haslev.
6. politikreds (Helsingør): lejrene i Hornbæk, Hellebæk, Marienlyst, 

Gurrehus, Hørsholm, Rungsted og Høveltegård.
7. politikreds (Hillerød): lejre i Hillerød og Ullerød.
9. politikreds (Holbæk og Nykøbing S.): lejre i Jyderup, Odden, 

Dybesø m.m.
11. politikreds (Slagelse): lejre i Liselund og Antvorskov.
12. politikreds (Skelskør med Korsør): lejre i Skelskør og Teglgården 

ved Korsør.
13. politikreds (Ringsted): lejre i Ringsted og Nels mølle.
20. politikreds (Sakskøbing): lejren i Berritsgård.
22. politikreds (Nakskov): lejren i Nakskov.

Registreringsprotokoller over flygtninge. Seddelregistratur. Læsesalen.
Utilgængeligt.
I henhold til § 2 og 3 i kgl. anordning af 25/1 1946 ang. anmeldelse 

af fødsler og dødsfald m.v. blandt de her i landet værende udlændinge, 
der stod under flygtningeadministrationens forsorg, skulle der ved de for
skellige lejre enten af luftvæmschefen eller af en for ham udpeget 
stedfortræder eller af stedets sognepræst føres såkaldte registrerings
protokoller over udførte kirkelige handlinger i lejrene. Protokollerne, 
der har udseende som kirkebøger, er afleveret til landsarkivet af flygt
ningeadministrationen. Efter behov udfærdiger landsarkivet »kirkebogs
attester« efter disse protokoller.

Centralkontoret for særlige anliggender for Storkøbenhavn. Uregistreret.
Kontoret oprettedes 1945 og ophævedes i efteråret 1947. Dets for

retninger overgik herefter til de respektive kommuners socialmyndighe-
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der. Kontoret havde til opgave at behandle erstatningssager og andre 
sager om hjælp til besættelsestidens ofre.

Arkivet indeholder en række korrespondance- og regnskabssager.

Diverse.
1. fabriksinspektorat. Der henvises til afleveringsdesignationen.

Arkivet indeholder udelukkende de fra retsbetjentene modtagne 
dampkedelprotokoller.

Væddeløbene ved Slagelse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivalierne er udtaget af Slagelse rådstuearkiv (borgmester Birch) 

og indeholder diverse sager vedr. væddeløbene 1832-39.

Genealogisk institut. Uregistreret. Der henvises til afleveringsdesignatio
nen.

Arkivet afleveredes til landsarkivet ved institutets ophævelse 1909.
Arkivet er ordnet i flg. hovedgrupper: a) navneforandringssager, b) 

sager ang. beskyttelse af slægtsnavne, c) navnesager (generalia), d) 
slægtsundersøgelser og slægtsoplysninger, e) sager ang. stamtavler, 
f) sager ang. familievåben og portrætter, g) legater, fideikommisser 
m.m. h) sager ang. udgivne og planlagte trykte værker samt manu
skripter, i) Genealogisk instituts indre forhold (herunder forhandlings
protokol 1887-1909, j) forskelligt.

Landsarkivet for Sjælland m.m. Maskinskrevet registratur. Sekretariatet.
Arkivet indeholder bl. a. journaler m. tilhørende sager 1892 ff., dag

bøger og adgangsbøger 1893 ff. samt diverse korrespondance- og regn
skabssager 1893 ff.
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Landsarkivets samling af private godsarkiver er opstillet alfabetisk i 
følgende hovedgrupper: Sjælland med Samsø og Møn, Lolland og Fal
ster. Over de fleste godsarkiver findes seddelregistraturer. Kun ganske 
enkelte godsarkiver og efterafleveringer er endnu ikke registreret. Sed
delregistraturerne kan i visse tilfælde suppleres med de af arkivkommis
sionen udarbejdede og maskinskrevne registraturer over endnu ikke 
modtagne arkivalier. Disse registraturer er også tilgængelige for de 
besøgende. I det følgende gives en oversigt over de enkelte godsarki
vers indhold, som kan bruges til en første orientering. Ved videregående 
studier vil det være nødvendigt at bruge den detaillerede seddelregi
stratur, der som regel også indeholder oplysninger om ejerrække og de 
sogne, hvori godset havde bøndergods. I oversigten er medtaget føl
gende arkivaliegrupper: adkomstdokumenter, skifte- og overformyn
derisager, fæsteprotokoller, fæstebreve og lejekontrakter, hoveriprotokol
ler, lægdsruller samt større rækker af godskorrespondance og godsregn
skaber. Det er endvidere noteret, om godsarkivet indeholder andre arki
valier end egentlige godsarkivalier, såsom privatarkiver, kommunale 
sager o. lign.

Til adskillige af de i godsarkiveme bevarede skifte- og fæsteproto
koller har landsarkivet foranlediget udarbejdet alfabetiske registre. Disse 
er indbundet og opstillet på læsesalen. Der er under de enkelte godser 
gjort rede for disse registre. For den, der ønsker at arbejde med skifte
protokoller i de private godsarkiver, er stednavneregistret i den af 
Axel Nørlit udgivne bog: Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland 
m.m. (1948) et udmærket hjælpemiddel. Bogen står på læsesalen, og 
registret finder man s. 57-136.

SJÆLLAND MED SAMSØ OG MØN

Adelersborg (Fårevejle sogn Ods hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkiv
kommissionen. Register til fæsteprotokol 1750-1920.
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Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: Køb og salg 
af gård og gods, stamhuset, behæftelser (herunder bl. a. skøder og ad
komster 1653 ff. og sager vedr. stamhusets oprettelse 1811 ff.), jorde
bøger, matrikulering, udskiftning (herunder jordebøger 1690 ff.) rets
akter (herunder justitssager 1710 ff.), godskorrespondance (herunder 
kopibøger 1789 ff. og journaler 1817 ff.), regnskabsvæsen (herunder 
hovedbøger 1802 ff., regnskaber 1726 ff., regnskabsbilag 1737 ff. og 
korrespondancesager vedr. udestående fordringer i bøndergodset 1865 
ff.), fæste- og hoverivæsen, tiendesager (herunder fæsteprotokoller 
1750 ff., fæstebreve, leje- og forpagtningskontrakter 1750 ff., hoveri
protokoller 1802 ff. og tiendejordebøger 1854 ff.), skifte- og overfor
mynderivæsen (herunder skifteprotokoller 1790 ff., skiftedokumenter 
1792 ff. og overformynderiprotokoller 1826 ff.), lægdsvæsen (herunder 
hovedlægdsruller 1832 ff.), hovedgården, bortforpagtning og drift (her
under forpagtningskontrakter 1741 ff. og syns- og beskrivelsesforretnin
ger 1726 ff.), kirker, skoler og møller, skov- og jagtsager, diverse (her
under forhandlingsprotokol f. Fårevejle sogneforstanderskab 1842-61 
samt sager vedr. Lammefjorden 1872 ff.), kort (herunder matrikulskort).

Agersøgård (Agersø sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1772 ff. og overformynderiproto

kol 1795 ff.

Aggersvold (Hjembæk sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Skifteregister 1721-58.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1689 ff., jordebøger 

1736 ff., fæsteprotokol 1832 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1778 ff., 
hoveri- og arbejdskontrakter 1792 ff., regnskabssager 1777 ff., skifte
protokoller 1721 ff., overformynderiprotokol 1827 ff., overformynderi
dokumenter 1729 ff. samt dokumenter vedr. Hjembæk marked 1825 
ff.

Algestrup og Egemarke (Føllenslev sogn Skippinge hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Se også Egemarke.
Arkivet indeholder bl. a. jordebog 1785, fæsteprotokol 1790 ff., 

skifteprotokol 1833 ff., skiftedokumenter 1842 ff., overformynderipro
tokol 1826 ff. og overformynderiregnskaber 1833 ff.

Alslev, se Juellinge.
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Antvorskov (St. Peders landsogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregister 1791-1813.
Arkivet indeholder bl. a. fæstebreve 1800 ff., hovedkassebøger 1785 

ff., skifteprotokol 1791 ff. og overformynderiprotokol 1790 ff.

Aunøgård (Køng sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1775-1804 og skiftedokumenter 

1786-1801.

Avnsøgård, se Vesterbygård og Avnsøgård.

Basnæs (Tjæreby sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen. Register til fæsteprotokol 1719-1916.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: adkomstdoku

menter og jordebøger (herunder adkomstdokumenter 1751 ff., jorde
bøger 1764 ff. og udskiftningssager 1773 ff.), korrespondance (her
under kopibøger 1808 ff., breve til godsforvalterne 1813 ff.), fæste
væsen (herunder fæsteprotokoller 1719 ff., fæstebreve 1786 ff., leje
kontrakter 1816 ff., forpagtningskontrakter 1823 ff., hoveriprotokol 
1800 ff. og arbejdsjournaler 1877 ff.), regnskabsvæsen (herunder ho
vedbøger 1775 ff., kassejoumaler 1840 ff. og godsregnskaber 1845 ff.), 
skifte- og overformynderivæsen (herunder skifteprotokoller 1719 ff., 
skiftedokumenter 1808 ff., overformynderiprotokol 1790 ff. og over
formynderiregnskaber 1796 ff.). Diverse (herunder sager henhørende 
til kammerherre Otto Scavenius’ privatarkiv).

Bavelse se Næsbyholm og Bavelse.

Beidringe (Beidringe sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1833 ff. og overformynderi- 

protokol 1826 ff.

Benzonsdal (Torslunde sogn Smørum hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondanceprotokoller 1790 ff., fæste

protokoller 1741 ff., fæstebreve og aftægtskontrakter 1794 ff., skifte
protokoller 1741 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og diverse sager 
1739 ff.

Benzonseje (Ørsted sogn Ramsø hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1757 ff.
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Benzonslund (Holmstrup sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1761 ff.

Bernstorff (Gentofte sogn Sokkelund hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. indkomne sager 1822 ff., hovedbøger 1822 

ff., skøde- og fæsteprotokoller 1807 ff., skifteprotokoller 1807 ff. og 
overformynderiprotokol 1826 ff.
Billesborg, se Vallø stifts gods.

Birkendegård (Værslev sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1813 ff. og overformynderi

protokol 1827 ff.

Bistrup (Roskilde). Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregister 1760-72.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1684 ff., skiftedokumenter 

1746 ff. og overformynderiregnskaber 1774 ff.

Bjergby gård (Stifts-Bjergby sogn Tusse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1719 ff., skifteprotokol 1787 

ff., overformynderiprotokoller 1817 ff., hoved- og kassebøger 1785 ff. 
og jordebog 1852.
Bonderup (Tåmborg sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokol 1804 ff. og overformynderiprotokol 
1817 ff.
Bonderupgård (Tåstrup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa

len.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: adkomstbreve 

(herunder adkomstdokumenter 1699 ff.), jordebøger, matrikler m.m. 
(herunder jordebøger 1799 ff.), korrespondance (herunder kopibøger 
1854 ff., breve til godsforvalteren 1833 ff.), fæste- og hoverivæsen 
(herunder fæsteprotokol 1838 ff. og fæstebreve 1778 ff.), regnskabs
væsen (herunder hovedkassebog 1853 ff.), skifte- og overformynderi- 
væsen (herunder skifteprotokol 1840 ff. og overformynderiprotokol 
1826 ff.), hovedgården (herunder sager vedr. forpagtningen 1804 ff.), 
kirker (herunder sager vedr. Uggerløse, Stenmagle og Stenlille kirker 
1805-13), diverse (herunder brandtaksationer 1798 ff.).



220 Godsarkiver

Borreby (Magleby sogn Vester-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen. Register til fæsteprotokol 1719-1922.
Det omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: adkomstdokumenter 

på pergament og papir (herunder adkomstdokumenter 1593 ff.), jorde
bøger, matrikulering m.v. (herunder jordebøger og matrikelsekstrakter 
1652 ff.), korrespondance (herunder kopibøger 1811 ff., cirkulære
protokoller 1780 ff., journaler 1813 ff., godskorrespondance 1875 ff.), 
fæstevæsen og hoveri (herunder fæsteprotokoller 1719 ff., fæstebreve 
1705 ff., lejekontrakter 1772 ff. og hoveriprotokoller 1824 ff., regn
skabsvæsen (herunder hovedbøger 1806 ff.), skiftejurisdiktion (herun
der skifteprotokoller 1719 ff., overformynderiprotokol 1792 ff.), hoved
gårdens drift og besætning (herunder arbejdsjournaler 1864 ff., kom- 
joumaler 1815 ff., diverse sager vedr. drift og bortforpagtning 1671 ff.), 
hovedgårdens regnskaber (herunder kassebøger 1864 ff., hovedregn
skaber 1875 ff., daglejejoumaler 1873 ff.), diverse dokumenter (her
under legatsager 1706 ff., sager vedr. restaureringen af Borreby 1882- 
85, bygningssager 1868 ff., brandtaksationer 1805 ff.), slægten Casten- 
schiold (herunder diverse familiepapirer), kommunale sager for Mag
leby sogn (herunder fattigprotokol for Magleby sogn 1853 ff., 
forretningsbog for sygekassen 1866 ff.), kort over godset.

Brattingsborg, se Samsø grevskab.

Bredeshave (Snesere sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kun skifteprotokol 1815-16.

Bregentved (Haslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Register til fæsteprotokol 1805-1907 (omfatter tillige Turebyholm). 
Arkivet indeholder bl. a. jordebog 1867, skifteprotokoller 1732 ff., 

skiftedokumenter 1778 ff., overformynderiprotokol 1777 ff., diverse 
retsdokumenter 1592 ff., lægdsruller 1733 ff., fæsteprotokol 1805 ff., 
fæstebreve 1747 ff. og syns- og taksationsforretninger 1787 ff.

Broksø (Herlufmagle sogn Tybjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1779 ff. og overformyn

deriprotokol 1801 ff.

Brorupgård (Skt. Mikkels sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1719 ff. og fæstebreve 1740 

ff.
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Bügelske fideicommis, se Ringsted kloster.

Bækkeskov (Everdrup sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1741-1918.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1689 ff., jordebøger 

1814 ff., fæsteprotokoller 1741 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1823 
ff., kopibøger 1811 ff., skifteprotokoller 1696 ff. og overformynderi
protokol 1826 ff.

Bøstrup (Drøsselbjerg sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: køb af gård og 

gods (herunder kopibog for skøder 1852 ff.), jordebøger, matrikulering 
m.v. (herunder jordebøger 1796 ff., udskiftningssager 1776 ff.), rets
akter (herunder retssager 1785 ff.), korrespondance (herunder kopi
bøger 1823 ff., cirkulærekopibøger 1799 ff.), regnskabsvæsen (her
under hoved- og kassebøger 1820 ff.), fæste- og hoverivæsen (herunder 
fæsteprotokoller 1822 ff.), skifte- og overformynderivæsen (herunder 
skifteprotokoller 1733 ff. og overformynderiprotokol 1826 ff.), hoved
gårdens bortforpagtning og drift, kirker, skoler, møller, skov- og jagt
sager samt diverse (herunder diverse sager 1783 ff.).

Conradineslyst (Ruds-Vedby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1797 ff. og skifte- og overformyn

derisager 1799.

Baroniet Conradsborg (Vetterslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen. Se også Sørup.
Arkivet indeholder bl. a. udat. jordebog, overformynderiprotokol 

1791 ff. og skifteprotokol 1785 ff.

Davrup (Bjærgsted sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hoved- og kassebog 1813-98.

Dragsholm, se Adelersborg.
Dævidsrød, se Frederikslund.

Dyrehovedgård, se Tåmborg.

Dønnerup, se Benzonslund.

Edelgave (Smørum sogn Smørum hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1672 ff., jordebog (ca.
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1851), skifteprotokol 1771 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og di
verse dokumenter 1682 ff.

Egemarke (Føllenslev sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Se også Algestrup og Egemarke.
Skifteprotekoller 1833 ff. og overformynderiprotokoller 1826 ff.

Egholm (Sæby sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1610 ff., korrespon

dance og jordebøger 1803 ff., skifteprotokoller 1760 ff., overformyn
deriprotokol 1826 ff. og lægdsruller 1788 ff.

Engelholm (Snesere sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Desuden foreligger maskinskreven registratur, udarbejdet af arkiv
kommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1775 ff., skiftedokumenter 

1726 ff., overformynderiprotokol 1831 ff., overformynderisager 1776 
ff., godsprotokol 1774 ff., diverse sager vedr. gården og godset 1777 
ff., domme og retssager 1743 ff., fæsteprotokoller 1774 ff., fæstebreve 
og lejekontrakter 1736 ff., hoveriprotokol 1819 ff., papirer vedr. Gre
vensvænge, Oremandsgård, Nysø og Bækkeskov 1758 ff., samt papirer 
vedr. Benjamin Wolffs offentlige virksomhed, herunder virksomhed i 
Roskilde stænderforsamling og forskellig kommunal virksomhed.

Eriksholm (Ågerup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1758-1848.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstbreve 1780 ff., jordebøger 1824 ff., 

kopibøger 1800 ff., fæsteprotokol 1758 ff., fæstebreve og lejekontrakter 
1780 ff., hoveriprotokol 1800 ff., hovedkassebøger 1810 ff., diverse 
regnskabsprotokoller 1817 ff., skifteprotokoller 1770 ff., overformynde
riprotokol 1826 ff., overformynderidokumenter 1736 ff., lægdsruller 
1792 ff., sager vedr. hovedgården 1793 ff. og sager vedr. kirke, tiender 
og skoler 1785 ff.

Erikstrup, se Gjorslev.
Eskildstrup (Sneslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder skifteprotokol 1848 ff. og overformynderiproto
kol 1847 ff.
Espegård (Boeslunde sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1737 ff., overformynderi
protokol 1793 ff. og diverse dokumenter 1775 ff.
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Estrup by (Allindemagle sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder skifteprotokol for Estrup by 1776-93.

Falkensten (Gerlev sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder cirkulæreprotokol 1838 ff. og overformynderipro

tokol 1815 ff.

Farumgård (Farum sogn Ølstykke hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder adkomstdokumenter 1667 ff. og arbejdsjoumal 

1890 ff.

Fodbygård (Fodby sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1813 ff., fæsteprotokol 1721 ff. 

og overf ormynderiprotokoller 1790 ff.

Frederiksdal (Lyngby sogn Sokkelund hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af 
arkivkommissionen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1755 ff. og overformynderiprotokol 

1829 ff.

Frederikslund (Kindertofte sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1774 ff., skiftedokumen

ter 1786 ff., overformynderiprotokol 1792 ff., overformynderiregnska
ber 1783 ff., lægdsruller 1792 ff. og diverse sager 1814 ff.

Frenderup by (Damsholte sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1774 ff.

Frydendal (Frydendal sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. landstingsdom om indførsel til ejendom i 

Frydendal gods 1695, skifteprotokoller 1692 ff., skiftedokumenter 1799 
ff., overformynderiprotokol 1826 ff., overformynderisager 1743 ff., 
overformynderiregnskaber 1798 ff. og lægdsruller 1846 ff.

Fuglebjerggård (Fuglebjerg sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1778 ff. Se desuden Førslev- 

gård.
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Fyrendal, se Holsteinborg.

Førslevgård (Førslev sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1764-1817.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1764 ff., skiftedokumen

ter 1798 ff., overformynderiprotokoller 1790 ff., overformynderidoku
menter 1737 ff., overformynderiregnskaber 1830 ff., diverse dokumen
ter 1731 ff. og ældre skøder og kvittancer 1677 ff.

Gavnø (Vejlø sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der 
findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommis
sionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1719 ff., skiftedokumenter 

1770 ff., overformynderiprotokoller 1804 ff., overformynderisager 1719 
ff., reserveruller 1738 ff., lægdsruller 1788 ff., domme, tingsvidner og 
synsforretninger m.m. 1720 ff. samt diverse dokumenter.

Gerdrup og Lyngbygård (Eggeslevmagle sogn Vester Flakkebjerg hrd.).
Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Lyngbygård. Register til fæste
protokol 1737-1892.
Arkivet indeholder bl. a. skøder m.m. 1655 ff., jordebøger over Ger

drup gods 1804 ff., fæsteprotokol 1737 ff., fæstebreve 1774 ff., hoved- 
og kassebog 1795 ff., diverse regnskaber 1756 ff., skifteprotokol 1790 
ff., overformynderiprotokol 1823 ff. og diverse dokumenter 1725 ff.

Giesegård (Nordrup sogn Ringsted hrd.) og Ottestrup (Ørslev sogn
Ringsted hrd.) m. fl. godser. Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes 
desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommissionen. 
Register over fæstebreve og lejekontrakter 1720-1901 samt over 
Juellund gods fæsteprotokol 1729-1869.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: Arkivdesigna- 

tioner, adkomstbreve på pergament (1586 og 1632), køb og salg af 
gård og gods (herunder skøder og adkomstdokumenter 1706 ff.), 
stamhusets administration og gæld (herunder korrespondancesager 
1775 ff.), jordebøger, matrikulering og udskiftning (herunder jorde
bøger 1725 ff.), retsakter (herunder diverse sager 1711 ff.), korre
spondance (herunder journaler 1761 ff., kopibøger 1794 ff. og diverse 
breve 1720 ff.), fæste- og hoverivæsen (herunder fæsteprotokoller 
1720 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1695 ff. samt hoveriprotokoller 
1800 ff.), regnskabsvæsen (herunder godsregnskaber 1715 ff. og ho-
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vedkassebøger 1780 ff.), skifte- og overformynderivæsen (herunder 
skifteprotokoller 1764 ff., skiftesager 1736 ff., overformynderiprotokol- 
ler 1790 ff. og overformynderiregnskaber 1801 ff.), lægdsvæsen (her
under lægdsjordebøger og -ruller 1729 ff.), hovedgårdene og deres drift 
(herunder forpagtningskontrakter 1720 ff., diverse ugesedler 1736 ff. og 
brandtaksationsforretninger 1772 ff.), kirke, skole og tiende (herunder 
tiendesager 1710 ff., kirkesynsforretninger 1739 ff. og skolesager 1720 
ff.), diverse (herunder sager vedr. møller og kroer 1632 ff. og vej
sager 1739 ff.), privatarkiver (herunder sager vedr. grevinde Anna 
Sophie Schack, død 1760, grev Fred. Chr. Schack, død 1790, grev P. 
B. Schack, død 1814, grev Knud Bille Schack, død 1821, og grev 
Knud Bille Brockenhuus-Schack, død 1892).

Gislingegård (Gislinge sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1759 ff., fæstebreve 1808 ff., 

skifteprotokol 1790 ff., overformynderiprotokol 1822 ff., overformyn
deriregnskaber 1843 ff. og lægdsruller 1810 ff.

Gisselfeld kloster (Broby sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af 
arkivkommissionen over Gisselfeld klosters og Holmegårds arkiver 
på Gisselfeld.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1700 ff., skiftedokumenter 

1813 ff., overformynderiprotokoller 1778 ff., synsforretninger 1809 ff., 
samt diverse dokumenter 1657 ff.

Gjeddesdal (Greve sogn Tune hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Arkivet indeholder skifteprotokol 1778-1820.

Gjorslev (Holtug sogn Stevns hrd.), Søholm (Magleby sogn Stevns 
hrd.) og Erikstrup (St. Hedinge landsogn Stevns hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Jfr. også den foreløbige registratur i afleverings
sagen. Skifteregister 1768-1836.
Arkivet indeholder bl. a. fæstebreve og afståelseskontrakter 1720 

ff., skifteprotokoller 1768 ff., overformynderiprotokoller 1793 ff., jor
debøger 1779 ff., hovedkassebøger 1783 ff., godsregnskaber 1793 ff. 
samt breve til J. B. Scavenius, død 1820 og P. B. Scavenius, død 1868. 

Grevensvænge (Rønnebæk sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1721—1818.

15
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Gunderslevholm (Gunderslevholm sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Sed
delregistratur. Læsesalen. Skifteregister 1783-1845.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1783-1850, skiftedoku

menter 1799 ff., overf ormynderiprotokoller 1790 ff., overformynderi
sager 1728 ff., fæstebreve og hoveriordning 1795 ff. og lægdsruller 
1792 ff.

Gunderup, se Vallø gods.

Gundetved, se Selchausdal.

Gyldenholm (Kirkerup sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet omfatter bl. a. jordebog 1783, skifteprotokoller 1774 ff., skif

tedokumenter 1833 ff., overformynderiprotokol 1792 ff. og reserve- og 
lægdsruller 1776 ff.

Hagestedgård (Hagested sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Der findes desuden maskinskrevet registratur udarbejdet af ar
kivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1828 ff., skiftedokumenter 

1793 ff., overformynderiprotokol 1757 ff., overformynderidokumenter 
1801 ff. og lægdsruller 1846—49.

Harrested, se Saltø og Harrested godser.

Helsingegård, se Agård og Helsingegård.
Hellestrupgård (Kirke- Flinterup sogn Alsted hrd.) og N iløse gård (Ni- 

løse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1702-91 og fæstebreve 1710-51.

Herlufsholm (Herlufsholm sogn Øster Flakkebjerg hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Der findes desuden maskinskrevet registratur ud
arbejdet af arkivkommissionen. Skifteregister 1719-72.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1719 ff. og fæstebreve 1778 og 

1793.
Holbergs gods, baroniet, se Sorø akademis gods og Tersløsegård.

Holbæk slots ladegård (Holbæk). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skøder 1665 ff., jordebøger 1826 ff., fæ

steprotokol 1810 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1808 ff., diverse 
regnskabsbøger 1854 ff., skifteprotokoller 1809 ff., skiftedokumenter
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1811 ff., overformynderiprotokol 1826 ff., overformynderiregnskaber 
1810 ff. og lægdsruller 1792 ff.

Holmegård (Holme-Olstrup sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skøder, retsdokumenter, jordebøger, regn- 

skaber 1670 ff., skifteprotokol 1684 ff., skiftedesignationer og -doku
menter 1804 ff., overformynderiprotokol 1826 ff., overformynderiregn
skaber 1790 ff. og lægdsruller 1733 ff.

Holsteinborg (Holsteinborg sogn Vester Flakkebjerg hrd.). Registratur 
over Grevskabet Holsteinborgs gods- og lensarkiv, forfattet og berig- 
tiget 1841. Se desuden seddelregistratur. Læsesalen. Register til fæ- 
steprotokollen 1700-1925.
Det meget omfattende arkiv - landsarkivets største godsarkiv - er 

opstillet efter arkivregistraturen af 1841, og der findes udførlige ind
holdsfortegnelser over de ældre pakker. Nyere sager er indordnet i det 
gamle system, hvorefter arkivet er inddelt i 3 grupper: protokoller, do
kumenter og regnskaber. Man har samlet alle skifte- og overformynderi
sager i gruppe 4 og kortene i gruppe 5. Af arkivet skal fremhæves ho
vedkasseprotokoller 1776 ff., fæsteprotokoller 1700 ff., jordebøger 1723 
ff., journaler 1821 ff., kopibøger 1787 ff., hoveriprotokoller 1800 ff., 
skovbøger 1719 ff., skøder og adkomstdokumenter 1684 ff., mage
skiftebreve og magelægsforretninger 1656 ff., hoveriforeninger 1771 ff., 
fæstebreve og lejekontrakter 1716 ff., indkomne breve 1793 ff., diverse 
regnskaber for Holsteinborg, Fyrendal, Basnæs, Snedinge m. fl. gårde 
1748 ff., skifteprotokoller 1701 ff., skiftedokumenter 1707 ff., overfor- 
mynderiprotokoller 1827 ff. og overformynderidokumenter 1753 ff.

I godsarkivet findes desuden sager vedr. grevskabets amtmandsskab 
1788 ff., sager vedr. sogneforstanderskabsvalgene 1841, forhandlings
protokol for foreningen til gavnlig virksomheds fremme 1848-49, hæ
dersprotokol for Industri-Selskabet 1810-17 og Conduitebøger for In
dustrivæsenet 1812-25.

Hastrup, se Vemmetofte.

Hørbygård (Hørby sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Re
gister til fæsteprotokol 1691-1911.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1679 ff., kopibøger 

1792 ff., fæsteprotokoller 1691 ff., hoveriprotokol 1800 ff., skifteproto-
15»
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koller 1771 ff., skiftedokumenter 1809 ff., overformynderiprotokol 
1739 ff., overformynderidokumenter 1804 ff. og lægdsruller 1801 ff.

Høvdingsgård (Mern sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1799-1851 og overformynderipro

tokol 1826-50.

Iselingen. (Vordingborg landsogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1775 ff., skifteprotokoller 

1775 ff., skiftedokumenter 1788 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. 
og lægdsruller 1791 ff.

Jomfruens Egede, se Lystrup.

Juellinge (Hillested sogn Stevns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1821 ff., skøder på bønder

gods 1660 ff., skifteprotokoller 1736 ff., skiftedokumenter 1777 ff. og 
overformynderiprotokol 1777 ff.

Juellund, se Giesegård og Ottestrup.

Jungshoved (Jungshoved sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1729-1869. Skifteregister 1761-1834.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1761-1839, skifteprotokoller 

1761-1834 og lægdsruller 1760 ff.

Jægerspris, se under amtstuearkiver.

Kalundborg ladegård (Kalundborg). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder jordebog 1779-82, fæsteprotokol 1712-39, skifte

protokol 1789-1816 og lægdsruller 1792-1812.

Kalvehavegård, se Petersgård.

Kastrup, se Gunderslevholm.

Katrinebjærg (Smørum sogn Smørum hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1761-1815.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1761-1815.

Katrinedal (Kundby sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1808-17.

Kattrup (Sæby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1790 ff., overformynderipro

tokol 1826 ff., lægdssedler 1832 ff. og diverse dokumenter 1772 ff.
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Kelleklinte (Udby sogn Arts hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1721-1822, skatte- og landgilde

protokol 1721-36 og skifteprotokol 1721-50.

Kjærup (Benløse sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1806 ff., skiftedokumenter 

1828 ff., overformynderiprotokol 1806 ff. og overformynderidokumen
ter 1827 ff.

Klintholm (Magleby sogn Mønbo hrd.). Ukomplet seddelregistratur. 
Læsesalen. Se også afleveringsdesignation.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1775 ff., skiftesager 1802 

ff., adkomstdokumenter 1822 ff., jordebøger 1774 ff., fæsteprotokoller 
1775 ff., hoveriprotokoller 1815 ff., hovedkassebøger 1775 ff., gods
regnskaber 1798 ff., overformynderiprotokoller 1745 ff., overformyn
deriregnskaber 1769 ff., lægdsruller 1773 ff., diverse breve fra gods
funktionærer 1789 ff. og diverse sager 1775 ff.

Knabstrup (Sdr. Jærnløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet 
udarbejdet af arkivkommissionen. Skifteregister 1719-93 og 1818-50. 
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1577 ff., jordebøger 

1757 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., hoveriforeninger og -reglementer 
1770 ff., hoved- og kassebøger 1784 ff., skifteprotokoller 1719 ff., 
overformynderiprotokol 1826 ff., lægdsruller 1830 ff., fæstebreve og 
diverse kontrakter 1814 ff. samt diverse sager 1729 ff.

Kommunitetets gods på Sjælland. Seddelregistratur. Læsesalen. Skifte
register 1683-99.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1683 ff., skiftedokumenter 

1818 ff., overformynderiprotokoller 1820 ff. og lægdsruller 1820 ff.

Kongsdal (Ondløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udar
bejdet af arkivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1790 ff., overformynderi

protokol 1826 ff. og -regnskaber 1849 ff. samt lægdsruller 1792 ff. 

Krabbesholm (Egholm) (Sæby sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. regnskabsbøger 1833 ff., skifteprotokol 

1807 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og lægdsruller 1791 ff.
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Kragerupgård (Ørslev sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1620 ff., retsakter 1691 

ff., skifteprotokoller 1812 ff., overformynderiprotokoller 1827 ff., skifte- 
og overformynderisager 1799 ff. samt lægdssedler 1841 ff.

Krogerup (Humlebæk sogn Lynge-Kronborg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1751-1806.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1764 ff., jordebog 1876, di

verse regnskaber 1867 ff., skifteprotokoller 1673 ff., kassejoumaler 
m.m. 1921 samt diverse regnskabssager vedr. avlsgården 1921 ff.

Kværkebygård (Kværkeby sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1799-1815.

Kærup, se Kjærup.

Københavns stads og magistrats gods. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller for godset i Holbæk amt 1791- 

1850, i Københavns amt 1790-1850 og i Sorø amt 1791-1850.

GI. Køgegård (Køge). Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden 
maskinskrevet registratur udarbejdet af arkivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. cirkulærekopibøger 1776 ff., domme, syns

forretninger m.m. 1776 ff., skifteprotokoller 1747 ff., skiftedokumenter 
1786 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff. og -regnskaber 1790 ff. 
samt lægdsruller 1738 ff.

Landbytorp, se Frederikslund.

Ledreborg, grevskabet (Allerslev sogn, Voldborg hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1790 ff., ekstrakter af skif

teprotokoller 1717 ff. og overformynderiprotokol 1826 ff.

Lekkende (Øster Egesborg sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1833-50.

Lellinge (Lellinge sogn Bjæverskov hrd.), Spanager (Ejby sogn Ramsø 
hrd.) og Tågerød (Lidemark sogn Bjæverskov hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1719-21.
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Lerchenborg (Årby sogn Arts hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Re
gister til fæsteprotokol 1738-1918.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1747 ff., skiftedokumenter 

1742 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff. og -dokumenter 1782 ff. 
samt lægdsruller 1844 ff.

Lilliendal (Øster Egesborg sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Register til fæsteprotokol 1774-1920.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1777 ff., skiftedokumenter 

1795 ff., overformynderiprotokol 1826 ff., overformynderisager 1788 
ff., lægdsruller 1791 ff., adkomstdokumenter 1627 ff., jordebøger 1799 
ff., forpagtningskontrakter 1795 ff., fæsteprotokoller 1774 ff., fæste
breve- og lejekontrakter 1720 ff., hoveriprotokoller 1792 ff., retssager 
1778 ff., cirkulærekopibøger 1783 ff., diverse dokumenter vedr. fami
lien Knuth og dens ejendomme 1714 ff. og diverse sager 1776 ff.

Lindersvold og Strandegård (Roholte sogn Fakse hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1707 ff., skiftedokumenter 

1793 ff., overformynderiprotokoller 1799 ff. samt -dokumenter og -regn
skaber 1772 ff., hovedkassebøger 1813 ff., domsakter og synsforretnin
ger 1724 ff. og diverse dokumenter og breve 1779 ff.

Lindholm (Gevninge sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1775-1920.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1822 ff., cirkulærekopibøger 

1802 ff., hovedkassebøger 1776 ff., godsregnskaber 1781 ff., kopibøger 
for regnskabsdokumenter 1822 ff., skifteprotokoller 1757 ff., overfor
mynderiprotokoller 1818 ff., skifte- og overformynderisager 1793 ff., 
lægdsruller 1739 ff., fæsteprotokol 1775 ff., fæstebreve og lejekon
trakter 1776 ff., hoveriprotokoller 1796 ff. og forpagtningskontrakter 
1825 ff. I arkivet findes endvidere amtmand Chr. L. Scheel-Plessens 
sager vedr. bestyrelsen af Københavns amts amtmandskab 1772-1800, 
grev C. Th. A. Scheel-Plessens (død 1892) arkiv samt diverse kom
munale sager vedr. Herslev og Gevninge sogne 1826 ff., herunder skole- 
og kirkesager 1810 ff.

Liselund (Magleby sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1776 ff., hoveriprotokol 1835 

ff., hovedkassebøger 1776 ff., godsregnskaber 1859 ff., skifteprotokol
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1776 ff. og diverse sager 1800 ff. I arkivet er desuden henlagt diverse 
sager vedr. familien Rosenkrantz og dens jyske godser 1779-1880 og 
oberst H. F. Rosenkrantz’ erindringer, bl. a. fra krigene 1848-50 og 
1864. Disse arkivalier er dog kun tilgængelige med særlig tilladelse.

Lundbygård (Lundby sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Register til fæsteprotokol 1775-1914.
Arkivet indeholder bl. a. sager vedr. køb og salg af gods 1790 ff., 

jordebøger 1774 ff., sager vedr. udskiftning 1783 ff., domme og rets
sager 1816 ff., kopibøger 1816 ff., journaler 1832 ff., godskorrespon
dance 1811 ff., hovedkassebøger 1778 ff., godsregnskaber 1812 ff., 
fæsteprotokoller 1775 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1742 ff., ho
veriprotokol 1814 ff., skifteprotokol 1777 ff., skiftesager 1784 ff., over
formynderiprotokol 1816 ff., overformynderiregnskaber 1805 ff., lægds- 
ruller 1791 ff., sager vedr. hovedgårdens forpagtning og drift 1811 ff., 
diverse sager 1762 ff. og sager vedr. Hammer-Lundby sogneforstan- 
derskab 1842 ff.

Af godsarkivet er udskilt flg. privatarkiver: købmand P. N. Arbos 
og Anne Cathrine Arbos arkiv, B. A. Collett og Emilie Colletts arkiv, 
P. F. Collett og Haralda Colletts arkiv og H. P. H. Collett og Polly 
Frederikke Lillie Colletts arkiv. Købmand P. N. Arbos handelsarkiv, 
der opr. også lå i godsarkivet, er deponeret i erhvervsarkivet.

Lyngbygård (Egeslevmagle sogn Vester-Flakkebjerg hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. hoved- og kassebøger 1831 ff., fæstebreve 

m.v. 1831 ff., jordebøger 1831 ff., skiftedokumenter 1831 ff. og over
formynderiregnskaber 1835 ff. Se også Gerdrup og Lyngbygård.

Lyngebæksgård (Karlebo sogn Lynge-Kronborg hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. dokumenter vedr. gården 1811 ff. og diverse 

regnskabssager 1824 ff.

Lystager (Krummerup sogn Øster-Flakkebjerg hrd.) og Rappenborg 
(Karrebæk sogn Øster-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder lægdsjordebøger 1774.

Lystrup (Kongsted sogn Fakse hrd.) og Jomfruens Egede (Øster Egede 
sogn Fakse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der findes desuden
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maskinskrevet registratur over godsarkivet på Jomfruens Egede udar
bejdet af arkivkommissionen. Register til fæsteprotokol 1719-1912. 
Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1627 

ff., jordebøger og landmålingsforretninger 1680 ff., cirkulærekopibøger 
1797 ff., kopibøger 1803 ff., godskorrespondance 1845 ff., fæsteproto
koller 1719 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1801 ff., hoveriprotokoller 
1829 ff., hoved- og kassebøger 1783 ff., godsregnskaber 1831 ff., skifte
protokol 1720 ff., skiftedokumenter 1799 ff., overformynderipro
tokol 1845 ff., overformynderisager og -regnskaber 1794 ff., forpagt
ningskontrakter vedr. hovedgården 1854 ff., diverse sager vedr. Jom
fruens Egede teglværk 1861 ff., sager vedr. Kongsted kirke 1546-1852 
(div. år) samt diverse kort.

Løvegård (Gjerslev sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1795—1817 og skiftedokumenter 

1799 ff.

Løvenborg, baroniet (Butterup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen. Register til fæsteprotokol 1719-1913.
Det meget omfattende arkiv indeholder bl. a. adkomstdokumenter 

1574 ff., retssager og domme 1758 ff., dokumenter vedr. baroniets 
gæld 1769 ff., jordebøger 1661 ff., kopibøger 1764 ff., cirkulærekopi
bøger 1771 ff., indkomne breve 1758 ff., korrespondancejournaler 
1821 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1755 
ff., hoveriprotokol 1800 ff., regnskabsbog 1739 ff., godsregnskaber 
1752 ff., partikulærkasseregnskaber 1775 ff., administrationskommissio
nens sager 1878 ff., skifteprotokoller 1684 ff., skiftedokumenter 1762 
ff., overformynderiprotokol 1826 ff., overformynderisager 1750 ff., re
serveruller 1733 ff., lægdsruller 1801 ff., sager vedr. kirker og skoler 
1721 ff. samt diverse sager 1577 ff.

I godsarkivet findes desuden slægten Løvenskiolds privatarkiv, der 
bl. a. indeholder sager vedr. kommissionen til fastsættelse af hoveriet i 
Sjælland og Fyns stift 1791-96 og sager vedr. norske jernværker 1721- 
1804. Endvidere er henlagt diverse breve henhørende til viceadmiral 
Fr. Chr. Kaas’, kaptajn H. M. Kaas’ og justitsminister Fr. J. Kaas’ 
arkiver, 1772-1826.

Marienberg (Vordingborg landsogn Bårse hrd.) og Snertingegård 
(Sværdborg sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder skifteprotokol 1805-17 og afskrift af jordebog 
1808-72.

Marienborg (Damsholte sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet 
udarbejdet af arkivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1769 ff., overformynderi

protokol 1812 ff. og skifte- og overformynderisager 1819 ff.

Marienlyst (Vordingborg landsogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder bl. a. jordebog 1821 ff., cirkulæreprotokol 1811 

ff., fæsteprotokol 1811 ff. og diverse regnskabsbøger 1823 ff., herunder 
også regnskabsbog for handelen på Island og Finmarken 1755-66, 
bagfra anvendt som hovedbog for interessenterne i godset Iselingen 
1804-10.

Merløsegård (Tostrup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Register til fæsteprotokol 1764-1903.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstbreve 1676 ff., jordebøger 1815 

ff., brevjoumaler 1877 ff., kopibøger 1826 ff., breve til godsforvalteren 
1799 ff., fæsteprotokoller 1776 ff., fæstebreve 1764 ff., hovedkasse
bøger 1842 ff., regnskaber med bilag 1809 ff., skifteprotokol 1836 
ff., skiftedokumenter 1791 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff., 
lægdsruller 1846 ff., sager vedr. sogneforstanderskabet for Tostrup og 
Ugerløse sogne 1854 ff., valgprotokol for sogneforstanderskabet 1841 
ff., diverse sager vedr. Merløsegård og Bonderup 1797 ff.

Store Mørkegård, se Toftholm.

Mørup (Fjenneslev sogn Alsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1712-1825.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1756 ff., cirkulære- 

kopibøger 1792 ff., fæsteprotokol 1712 ff., fæstebreve og kontrakter 
1772 ff., hoveriprotokol 1800 ff., hovedbøger 1776 ff., skifteproto
koller 1720 ff., overformynderiprotokoller 1790 ff. og diverse skifte- og 
overformynderidokumenter 1750 ff.

Niløsegård, se Hellestrupgård og Niløsegård.

Nordfeld (Elmelunde sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Jfr. desuden afleveringsdesignation.
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Arkivet indeholder bl. a. arkivalier vedr. køb, salg og behæftelser 
1802 ff., jordebøger 1820 ff., diverse godssager 1799 ff., godskorre
spondance 1812 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1816 ff., godsregn
skaber 1820 ff., skifteprotokoller 1775 ff., skiftedokumenter 1809 ff., 
overformynderiprotokol 1827 ff. og hovedkassebøger 1857 ff.

Nordruplund (Nordrup sogn Slagelse hrd.) og Ødemarksgård (Brom
me sogn Alsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Ødemarks 
gård. Register til fæsteprotokol 1774-1837.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1795 ff., cirkulærekopibøger 

1780 ff., korrespondanceprotokol 1811 ff., diverse dokumenter og 
breve 1761 ff., fæsteprotokol 1774 ff., fæstebreve og lejekontrakter 
1774 ff., hoveriprotokol 1800 ff., hovedbøger 1783 ff., skifteprotokol
ler 1775 ff., overformynderiprotokoller 1806 ff. og -regnskaber 1836 ff.

Nysø (Præstø). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1655 ff., retsakter 1676 

ff., kopibog 1831 ff., hovedkassebog 1847 ff., skifteprotokoller 1809 
ff., lægdsruller 1760 ff. og diverse dokumenter 1793 ff.

Næsbyholm (Næsby sogn Tybjerg hrd.) og Bavelse (Bavelse sogn
Tybjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. godsbeskrivelse ca. 1755, kopibøger 1804 

ff., korrespondancesager 1802 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1700 ff., 
godsregnskaber 1803 ff., skifteprotokoller 1720 ff., skiftedokumenter 
1729 ff., overformynderiprotokoller 1801 ff., overformynderisager 1751 
ff. og diverse sager 1753 ff.

Nørager (Buerup sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1830-50 og overformynderiproto

kol 1826-50.

Odsherreds gods, se amtstuearkiver.

Oremandsgård (Allerslev sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1761 ff., skiftedokumen

ter 1799 ff., overformynderiprotokol 1827 ff. og -regnskaber 1805 ff., 
lægdsruller 1802 ff., retsakter 1806 ff., jordebøger 1796 ff., kopibøger 
1840 ff., journaler 1834 ff., indkomne breve 1832 ff., fæsteprotokoller 
1796 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1770 ff., hovedkassebøger 1796 
ff. og godsregnskaber 1825 ff. I arkivet findes desuden hovedbøger for 
handelshuset Hage i Stege 1857 ff.
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Ottestrup, se Giesegård.

Overberg (Krogstrup sogn Horns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Arkivet indeholder skifteprotokol 1826-50.

Pagterold (Krogstrup sogn Horns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1825-50 og overformynderiproto

kol 1826-50.

Petersgård (Kalvehave sogn Bårse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1774 ff. og overformynde

riregnskaber 1776 ff. Se desuden Vordingborg og Tryggevælde amter.

Rappenborg, se Lystager og Rappenborg.

Ravnstrup (Herlufmagle sogn Tybjerg hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstbreve m.m. 1829 ff., fæsteproto

koller 1806 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1798 ff., jordebøger 1820 
ff., kopibøger 1844 ff., hoved- og kassebøger 1805 ff. Arkivet inde
holder desuden Herlufmagle-Tybjerg kommunes regnskabsbog 1868 ff., 
diverse sager vedr. sparekassen for Herlufmagle og Tybjerg sogne 1849 
ff. og regnskabsbog for Præstø amts husmandsforening 1871 ff.

Ringsted klosters gods og det bügelske jideicommis (Ringsted). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1664 ff., jordebøger 

1767 ff., retsakter 1729 ff., cirkulærekopibøger 1812 ff., godsforval
terens konceptbøger 1822 ff., do. kopibøger 1855 ff., do. journaler 
1822 ff., joumalsager 1822 ff., administrationens kopibøger 1846 ff., do 
journaler 1822 ff., do. sager 1820 ff., hoved- og kassebøger 1806 ff., 
godsregnskaber 1811 ff., fæsteprotokoller 1806 ff., fæstebreve, leje
kontrakter m.m. 1770 ff., hoveriprotokoller 1806 ff., skifteprotokoller 
1806 ff., skiftedokumenter 1729 ff., overformynderiprotokol 1806 ff. 
og do. regnskaber 1720 ff.

Rosendal (Fakse sogn Fakse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der 
findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbejdet 
af arkivkommissionen. Register til fæsteprotokol 1720-1902.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1846 ff., cirkulære-kopibøger 

1796 ff., kopibøger 1835 ff., fæsteprotokoller 1722 ff., fæstebreve 
1800 ff., hovedkassebøger 1776 ff., skifteprotokoller 1719 ff. og over-
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formynderiprotokol 1827 ff. Arkivet indeholder desuden diverse korre
spondance- og regnskabssager vedr. Fakse kalkbrud 1806 ff.

Rosenfeld (Kastrup sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1775-1854.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1857 og 1861, fæsteprotokol 

1775 ff., hoveriprotokoller 1800 ff., hovedkasse- og afskrivningsbøger 
1776 ff., skifteprotokoller 1775 ff., skiftedokumenter 1787 ff., over
formynderiprotokoller 1826 ff., do. regnskaber 1805 ff., diverse skifte- 
og overformynderisager 1780 ff., lægdsruller 1804 ff. og diverse sager 
1745 ff.

Roskilde adelige jomfrukloster (Roskilde). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1763 ff. og overformynde

riprotokol 1827 ff.

Roskilde domkirke, se kirkeinspektionsarkiver.

Roskilde Duebrødre kloster, se hospitalsarkiver.
Rudholt, se Vallø gods.

Ry gård (Rye sogn Voldborg hrd.) og Trudsholm (Sonnerup sogn Vold
borg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Trudsholm. Der 
findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbej
det af arkivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1729 ff., overformynderi- 

protokoller 1826 ff. og diverse sager 1783 ff.

Rønnesbæksholm (Rønnebæk sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Register til fæsteprotokol 1719-1911.
Arkivet indeholder bl. a. sager vedr. køb og salg 1795 ff., jorde

bøger 1755 ff., retssager 1756 ff., kopibøger 1831 ff., cirkulærekopi- 
bøger 1779 ff., godskorrespondance 1806 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., 
fæstebreve og lejekontrakter 1727 ff., hoved- og kassebøger 1756 ff., 
godsregnskaber 1840 ff., skifteprotokoller 1710 ff., skiftedokumenter 
1811 ff., overformynderiprotokol 1827 ff., overformynderiregnskaber 
1821 ff. samt diverse sager 1803 ff. I arkivet ligger desuden sager vedr. 
Rønnebæk-Olstrup kommune 1844 ff.

Saltø (Karrebæk sogn Øster-Flakkebjerg hrd.) og Harrested (Hyllinge 
sogn Øster-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. købekontrakter 1860 ff., jordebøger 1823
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ff., kopibøger for administrationen af de Plessenske godser 1821 ff., 
andre kopibøger 1816 ff., journaler 1824 ff., breve til godsforvalteren 
1819ff., fæsteprotokoller 1740ff., fæstebreve og lejekontrakter ca. 1796 
ff., hoveriprotokol 1799 ff., hoved- og kassebøger 1813 ff., godsregn
skaber 1799 ff., skifteprotokoller 1765 ff., skiftedokumenter 1826 ff., 
overformynderiprotokoller 1790 ff. og overformynderiregnskaber 1825 
ff. I arkivet findes desuden en del breve til familien Piessen 1824 ff.

Samsø, grevskabet (Tranebjerg sogn, Samsø). Seddelregistratur. Læse
salen. Desuden foreligger maskinskrevet registratur udarbejdet af ar
kivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. diverse regnskabsbøger 1786 ff., skiftepro

tokoller 1698 ff., skiftedokumenter 1675 ff., overformynderiregister 
1710 ff., diverse overformynderisager 1754 ff., do. regnskaber 1817 
ff., ungdomsruller over sømilitter 1828 ff. samt hovedruller over sømilit- 
ter 1828 ff.

Sandbygård (Sandby sogn Tybjærg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1799 ff. og overformynderi

protokol 1809 ff.

Sejrø gods (Sejrø sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Arkivet indeholder skifteprotokol 1771-1805.

Selchausdal (Buerup sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udar
bejdet af arkivkommissionen. Register til fæstebreve 1745-1855.
Arkivet indeholder bl. a. diverse sager (adkomster m.v.) 1762 ff., 

jordebøger 1829 ff., diverse retssager 1681 ff., cirkulærekopibog 1822 
ff., indkomne breve til godsforvalteren 1813 ff., administrator, justits
råd Richters korrespondance 1830 ff., fæstebreve og lejekontrakter 
1745, godsregnskaber 1827 ff., skifteprotokoller 1790 ff., overformyn
deriprotokol 1827 ff., lægdsruller 1792 ff. og diverse sager 1806 ff.

Selsø (Selsø sogn Horns hrd.) og Lindholm (Gevninge sogn Vold
borg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se også Lindholm.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstbreve m.m. 1682 ff., jordebøger 

1660 ff., retssager 1721 ff., cirkulærekopibøger 1772 ff., kopibøger 
og journaler 1822 ff., joumalsager 1822 ff., fæsteprotokol 1719 ff., 
fæstebreve og lejekontrakter 1767 ff., hoveriprotokoller 1802 ff., hoved
kassebøger 1776 ff., godsregnskaber 1721 ff., skifteprotokoller 1719 ff.,
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skiftedokumenter 1812 ff., overfonnynderiprotokol 1825 ff., overfor
mynderisager 1757 ff., lægdsruller 1719 ff. og diverse sager 1721 ff. 
I arkivet findes desuden diverse Plessenske familiepapirer 1719 ff.

Skaftelevgård (Nordrup sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1766-76.

Skjoldenæsholm (Valsølille sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsar
kivet udarbejdet af arkivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1671 ff., skiftedokumenter 

1779 ff., overformynderiprotokol 1827 ff., do. dokumenter 1753 ff. og 
do. regnskaber 1827 ff.

Skovsgård (Kirkerup sogn Vester-Flakkebjerg hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse sager 1800-84.

Snedinge gods, se Holsteinborg.

Snertingegård, se Marienberg og Snertingegård.

Solbjærggård (Gørlev sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. jordebog 1802, hovedbog 1776 ff. og skifte

protokol 1806 ff.

Sonnerup (Kirke-Hvalsø sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Register til fæsteprotokol 1731-1918.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1661 ff., jordebøger 

1656 ff., fæsteprotokoller 1731 ff., hoved- og kassebog 1775 ff., 
skifteprotokoller 1722 ff., overformynderiprotokol 1826 ff. og lægds
ruller 1792 ff.

Sophiendal, se Bregentved.

Sorø akademi (Sorø). Seddelregistratur. Læsesalen. Se desuden afl. 
journal II nr. 85030. Register til fæsteprotokol 1749-76, do. til 
nordre distrikts fæsteprotokol 1791-1837.
Det meget omfattende arkiv indeholder bl. a. fæsteprotokoller 1686- 

1852, skifteprotokoller 1704-1850 (delvis indrettet efter godsdistrikter), 
overformynderiprotokoller 1790 ff. og diverse sager 1719 ff.

Spanager, se Lellinge gods.
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Sparresholm (Toksværd sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Der findes desuden maskinskrevet registratur over godsarki
vet udarbejdet af arkivkommissionen. Register til fæsteprotokol 
1719-1926.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1738 ff., jordebog 

1870, godskorrespondance 1804 ff., cirkulæreprotokoller 1788 ff., ho
vedbøger 1836 ff., kassebøger 1838 ff., skifteprotokol 1765 ff., fæste
protokoller 1719 ff., fæste- og lejekontrakter 1790 ff. og diverse sager 
1705 ff. I arkivet findes desuden diverse sager vedr. familien de Bang 
1819 ff., vedr. Svinningegård 1812 ff. og vedr. de forenede kommuners 
alderdomsforsørgelsesforening 1872 ff.

Stampenborg, baroniet, se Nysø.

Strandegård, se Lindersvold og Strandegård.

Svanholm (Krogstrup sogn Horns hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. jordebog 1825, skifteprotokoller 1738 ff., 

overformynderiprotokol 1826 ff., lægdsruller 1791 ff. og diverse sager 
1801 ff.
Svenstrup (Borup sogn Ramsø hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. retssager 1771 ff., hoveriprotokol 1836 ff., 
hoverisager 1774 ff., skifteprotokoller 1702 ff., skiftesager 1751 ff., 
overformynderiprotokoller 1720 ff., do. sager 1792 ff., lægdsruller 
1776 ff. og diverse sager 1734 ff.
Sæby gård (Sæby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Der 

findes desuden maskinskrevet registratur over godsarkivet udarbej
det af arkivkommissionen. Register til fæsteprotokol 1702-1826.
Arkivet indeholder fæsteprotokoller 1702—1826 og skifteprotokol 

1791-1810.
Søgård gods (Asminderup sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læse

salen. Register til fæsteprotokol 1719-1802.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter m.v. 1587 ff., fæste

protokol 1719 ff. og skifteprotokol 1719 ff.
Søholm, se Gjorslev, Søholm og Erikstrup.
Sømarke by, se Liselund.
Sørup (Vetterslev sogn Ringsted hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Se også Conradsborg.
Arkivet indeholder 2 fæstebreve 1841 og 1842.
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Tersløse gård (Tersløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1677-1786.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1677 ff., fæstebreve 1686 

ff. og skifteprotokol 1703 ff.

Toftholm (Mørkøv sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1838-1913.

Trudsholm (Sonnerup sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Se også Rygård og Trudsholm.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1719 ff.

Tryggevælde (Karise sogn Fakse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder konceptskifter 1748—50 og forpagtningskontrakt 
1705.

Tryggevældegård, se Vallø gods.

Turebyholm, se Bregentved. Register til fæsteprotokol 1805-51.

Tybjærggård (Tybjærg sogn Tybjærg hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1691 ff., overformynderi

protokol 1826 ff. og do. regnskaber og dokumenter 1806 ff.

Tølløsegård (Tølløse sogn Merløse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1719-1919.
Arkivet indeholder bl. a. dokumenter vedr. Tølløsegård og gods 

1559 ff., jordebøger 1773 ff., diverse korrespondancesager 1787 ff., 
fæsteprotokoller 1719 ff., hoveriprotokol 1793 ff., hoved- og kasse
bøger 1805 ff., skifteprotokoller 1697 ff., skifte- og overformynderi
dokumenter 1771 ff., overformynderiprotokol 1803 ff., lægdsruller 1792 
ff. samt sager henhørende til det Zeuthenske privatarkiv 1827-90.
Tågerød, se Lellinge.
Tårnborg (Tåmborg sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1797 ff., overformynderipro
tokol 1790 ff., sager vedr. fæste- og skiftevæsen 1711 ff. og diverse 
sager 1784 ff.
Tårnholm (Tårnborg sogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1774 ff., skiftedokumenter 
1821 ff., overformynderiprotokoller 1790 ff., do. regnskaber 1804 ff. 
og lægdsruller 1796 ff.
16
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Universitetets gods. Seddelregistratur. Læsesalen. Se desuden afl. fra 
Sorø akademis godskontor i 1942 (Afl. j.II nr. 85030).
Arkivet er opstillet i flg. grupper: Københavns amt (herunder skifte

protokoller 1750 ff. og overformynderiprotokoller 1817 ff.), Frederiks
borg amt (herunder skifteprotokoller 1819 ff., overformynderiregnska
ber 1817 ff. og lægdsruller 1792 ff.), Holbæk amt (herunder skifte
protokoller 1769 ff., skiftedokumenter 1810 ff. og overformynderipro- 
tokoller 1816 ff.), Præstø amt (herunder skifteprotokoller 1755 ff., 
skiftedokumenter 1829 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff. og fæ
steprotokol 1834 ff.), Sorø amt (herunder skifteprotokoller 1769 ff., 
skiftedokumenter 1800 ff. og overformynderiprotokol 1820 ff.), godset 
på Sjælland og i Jylland samt bogtrykkergodset (herunder udat. over
formynderiprotokol og do. 1794 samt skifteprotokol 1732 ff.

Valbygård (Skt. Mikkels landsogn Slagelse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1805 ff., fæstebreve og leje

kontrakter 1768 ff., skifteprotokoller 1775 ff., skiftedokumenter 1830 
ff., overformynderiprotokoller 1792 ff., do. regnskaber 1808 ff. og di
verse sager 1793 ff.

Vallø gods (Valløby sogn Bjæverskov hrd.), Rudholt og Gunderup 
godser (Herfølge sogn Bjæverskov hrd.) samt Tryggevældegård 
(Hårlev sogn Bjæverskov hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Skif
teregister 1719-38.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1652 ff.

Vallø stift, stiftsskriveren (Valløby sogn Bjæverskov hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Der findes maskinskrevne registraturer over Vallø 

stifts arkiv udarbejdet af arkivkommissionen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibog for stiftsskriverembedets indberet

ninger 1850 ff., diverse overformynderisager 1827 ff., overformynderi- 
prtokol 1826 ff., kasse- og hovedbog 1851 ff., skifteprotokoller 1741 
ff. og skiftedokumenter 1797 ff.

Vallø stifts gods, stiftsforvalteren (Valløby sogn Bjæverskov hrd.). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1737 ff., skiftedokumen

ter 1790 ff., skiftebreve 1736 ff., overformynderiprotokoller 1826 ff., 
do. regnskaber 1826 ff. og lægdsrulleudtog 1824 ff.
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Vartov hospital (København). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1677 ff. og lægdsruller 

1701 ff.

Vedby gård (Ruds-Vedby sogn Løve hrd.). Seddelregistratur. Læsesa
len. Register til fæsteprotokol 1787-1920.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1682 ff., jordebøger 

1853 ff., fæsteprotokoller 1787 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1798 
ff., hoveriprotokol 1800 ff., cirkulære-kopibog 1823 ff., skifteprotokol
ler 1760 ff., skiftedokumenter 1716 ff., overformynderiprotokol 1827 
ff., skifte- og overformynderidokumenter 1797 ff., overformynderiregn
skaber 1800 ff., lægdsruller 1792 ff. og diverse sager 1792 ff. I arkivet 
er henlagt maskinskrevet manuskript til Vedbygårds historie i 600 år 
ved pastor Villads Christensen.

Vemmetofte klosters godser (Vemmetofte sogn Fakse hrd.) og Høj
strupgård (Lyderslev sogn Stevns hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1785-1819. Register til fæsteprotokoller 1680— 
1882.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller for klosterf røkener 1745 

ff., do. for godset 1704 ff., skiftedokumenter 1767 ff., overformynderi
protokol 1827 ff., fæsteprotokoller 1680 ff., fæstebreve og lejekontrak
ter 1719 ff., hovedbøger 1719 ff. og lægdsruller 1760 ff.

Vesterbygård (Jordløse sogn Skippinge hrd.) og Avnsøgård (Avnsø 
sogn Skippinge hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Register til fæ
steprotokol 1722-1804.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1791 ff., hovedbog 1730 ff., 

fæsteprotokoller 1722 ff., skifteprotokoller 1797 ff., skiftedokumenter 
1729 ff., og overformynderiprotokol 1827 ff.

Viby gård (Syv sogn Ramsø hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1743-1850 og overfor

mynderiprotokoller 1827-50.

Vognserup (Kundby sogn Tuse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Register til fæsteprotokol 1719-1854.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1637 ff., jordebøger 

1720 ff., godsregnskaber 1752 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., skiftepro
tokoller 1718 ff., skiftedokumenter 1789 ff., reserveruller og lægdsjor- 
debøger 1733 ff.
16*
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Baroniet Zeuthen, se Tølløsegård.
Øbjerggård (Køng sogn Hammer hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder fortegnelse over sluttede skifter 1799 og overfor
mynderiregnskaber 1794 og 1797.

Ødemarksgård (Bromme sogn Alsted hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Se også Nordruplund og Ødemarksgård.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1802-27.

Østrup (Kirkerup sogn Sømme hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1779-1813.

Østrup gård, se Lerchenborg.

Ågård (Helsinge sogn Løve hrd.) og Helsingegård (Helsinge sogn Løve 
hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1801 ff., skifteproto

kol 1841 ff., overformynderiprotokol 1848 ff. og fæstebreve 1770 ff. 

Ålebækgård (Borre sogn Mønbo hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1771 ff. og overformynderiproto

kol 1827 ff.

Åstrup (Såby sogn Voldborg hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Regi
ster til fæsteprotokol 1691-1919.
Det meget omfattende arkiv er opstillet i flg. grupper: Korrespon

dance (herunder kopibøger 1774 ff.), fæstevæsen (herunder fæste
protokoller 1714 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1691 ff. samt syns- og 
taksationsforretninger 1788 ff.), regnskabsvæsen (herunder hoved- og 
kassebøger 1776 ff.), jordebøger 1707 ff., skifte- og overformynderivæ
sen (herunder skifteprotokoller 1701 ff., skiftebreve og -dokumenter 
1715 ff., overformynderiprotokoller 1810 ff., udskrivningsvæsen (her
under reserveruller 1737 ff. og lægdsruller 1792 ff.), skolerne (herun
der regnskaber for Vester Såby skole 1812 ff.).

LOLLAND

Asserstrup (Sandby sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Register til fæsteprotokol 1752-1872.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteDrotokoller 1752 ff., hovedbøger 1804 

ff., kopibog 1803 ff. og diverse sager 1797 ff.
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Berritsgård (Tårs sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se 
desuden Guldborgland.
Arkivet indeholder bl. a. jordebøger 1654 ff., skifteprotokoller 1719 

ff., skiftedokumenter 1747 ff., overformynderiprotokol 1732 ff., do. 
dokumenter 1751 ff., lægdsruller 1734 ff. og diverse sager 1746 ff.

Bremersvold (Errindlev sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1725 ff., overformynderi

protokol 1821 ff. og diverse dokumenter 1754 ff.

Christiansdal, se Sæbyholm og Christiansdal.

Christiansholm, grevskabet (Nysted landsogn Musse hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1725 ff., overformynderi

protokol 1798 ff., do. regnskaber 1817 ff. og diverse papirer vedr. 
familien Raben 1682 ff.

Christianssæde, grevskabet (Skørringe sogn Fuglse hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1762 ff., skiftedokumenter 

1832 ff., overformynderiprotokoller 1793 ff., do. regnskaber 1817 ff. 
samt hoved- og kassebøger 1838 ff.

Danstedgård (Nebbelunde sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1779-99.

Engestofte (Engestofte sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Skifteregister 1719-74. Register til fæsteprotokol 1719-1906 (om
fatter tillige Ulriksdals gods).
Arkivet indeholder bl. a. adkomstdokumenter 1721 ff., jordebøger 

1847 ff., cirkulærekopibøger 1776 ff., kopibøger over udgående breve 
1828 ff., fæsteprotokoller 1719 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1749 
ff., hoveriprotokoller 1800 ff., hovedkassebøger 1719 ff., kassebøger 
1840 ff., godsregnskaber 1823 ff., skifteprotokoller 1719 ff., skifte
dokumenter 1751 ff., overformynderiprotokoller 1746 ff., do. dokumen
ter 1778 ff., lægdsruller 1808 ff. og diverse sager 1790 ff. I arkivet er 
desuden henlagt kammerherre Wichfelds private regnskabssager 1847 
ff. samt dokumenter vedr. stamhuset Rosenkrantz 1803-04.
Frederiksdals gods (Sandby sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistra

tur. Læsesalen.



246 Godsarkiver

Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1777 ff., brevkopibog 1819 
ff. og hovedkassebog 1812 ff.

Fredsholm (Vesterskov sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder fæsteprotokol 1765-1868. Se i øvrigt Rudbjærg- 

gård.

Fuglsang-P rier skov (Toreby sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Skifteregister 1812-38. Register til fæsteprotokol 1776-1838. 
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokol 1776 ff., skattehovedbøger 

1776 ff., skifteprotokoller 1746 ff. skiftedokumenter 1818 ff., overfor
mynderiprotokoller 1809 ff. og reserveruller m.m. 1756 ff.

Gammelgård (Ryde sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1720 ff., skiftedokumenter 

1838 ff., overformynderiprotokol 1811 ff., do. dokumenter 1830 ff., 
hovedkassebøger 1776 ff. og diverse dokumenter 1751 ff.,

Guldbor giand, baroniet (Sakskøbing landsogn Musse hrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1811 ff., skiftedokumenter 

1811 ff., overformynderiprotokoller 1747 ff., do. dokumenter og regn
skaber 1785 ff., lægdsruller 1785 ff., jordebog 1840 og diverse sager 
1792 ff.

Hardenberg-Reventlow, grevskabet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1829 ff., skiftedokumenter 

1839 ff., overformynderiprotokol 1811 ff., do. regnskaber 1817 ff. og 
lægdsruller 1827 ff.

Havlykke, se Arsmarke.

Højbygård (Tågerup sogn Fuglse hrd.). Ufuldstændig seddelregistratur. 
Læsesalen. Skifteregister 1726-62 og 1795-1832. Register til fæste- 
protokol 1757-1832. Se desuden Højbygård-Lungholm.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1726 ff., overformynderi

protokol 1747 ff. og skøde- og fæstebreve 1726 og 1782.

Højbygård-Lungholm, stamhuset (Tågerup sogn Fuglse hrd.). Ufuld
stændig seddelregistratur. Se desuden Lungholm.
Arkivet indeholder bl. a. overformynderiregnskaber 1805 ff.
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Juellinge, baroniet (Halsted sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Se desuden afleveringsdesignation fra Halsted Kloster 
1932. Skifteregister 1830-50.
Arkivet indeholder bl. a. skøder og adkomstdokumenter 1697 ff., 

jordebøger 1718 ff., jordebogs- og kontributionsregnskaber 1782 ff., 
fæsteprotokol 1782 ff., geniparter af fæstebreve 1717 ff., skifteproto
koller 1719 ff., skiftedokumenter 1750 ff., overformynderiprotokol 
1785 ff., do. regnskaber 1818 ff., lægdsruller m.m. 1724 ff. samt di
verse kort. Som særligt arkiv findes godsforvalter Christen Sørensens 
arkiv 1728-43.

Knuthenborg, grevskabet (Hunseby sogn Musse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Skifteregister 1846-57.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1739 ff., skiftedokumenter 

1811 ff., overformynderiprotokoller 1753 ff. og do. regnskaber 1817 ff.

Krenkerup, stamhuset (Radsted sogn Musse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1698 ff. og overformynde

riprotokol 1743 ff.

Kærstrup (Fuglse sogn og hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1733-1850.

Lundegård (Branderslev sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1723-31.

Lungholm (Olstrup sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. Se 
desuden Højbygård-Lungholm.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1720-1850.

Nielstrup (Våbensted sogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Arkivet indeholder skifteprotokol 1754-1829.

Orebygård (Sakskøbing landsogn Musse hrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Se desuden Guldborgland.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1727 ff., overformynderiprotokol 

1749 ff. og diverse skiftedokumenter 1771-1810.

Rudbjærggård (Tillitse sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Se desuden afleveringsdesignation fra 1948.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1753 ff., fæsteprotokol
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1796 ff., fæste- og lejekontrakter 1820 ff., hovedprotokoller 1813 ff. og 
hovedkassebøger 1793 ff.

Sæbyholm (Halsted sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Se også Sæbyholm og Christiansdal.
Arkivet indeholder skiftedesignation 1809.

Sæbyholm (Halsted sogn Lollands Nørrehrd.) og Christiansdal (Bran
derslev sogn Lollands Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder designationer over skifter 1810-14.

Sædingegård (Sædinge sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Se desuden Søholt.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1790-1812.

Søholt (Krønge sogn Fuglse hrd.) med Ulriksdal (Godsted sogn Musse 
hrd.) og Sædingegård (Sædinge sogn Fuglse hrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kopibøger 1834 ff., cirkulærekopibøger 

1783 ff., hovedkassebøger 1795 ff., forvalterens hovedbøger 1835 ff., 
godsforvalterens kassebøger 1835 ff., skifteprotokoller 1750 ff. og over
formynderiprotokol 1807 ff. I arkivet findes endvidere sager vedr. Bursø 
hospital 1835 ff., sager vedr. gården Nøjsomhed i Købelev sogn 1875 
ff. og sager vedr. gården Svenstrup i Købelev sogn 1880 ff.

Søllestedgård (Søllested sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Register til fæsteprotokol 1719-72.
Arkivet indeholder bl. a. adkomster og retsdokumenter 1803 ff., 

jordebøger og tiendefortegnelser 1844 ff., cirkulærekopibøger 1807 ff., 
fæsteprotokoller 1719 ff., fæstebreve og lejekontrakter 1784 ff., for
valterens regnskabsbøger 1835 ff., skifteprotokoller 1782 ff., overfor
mynderiprotokol 1810 ff. og diverse dokumenter 1832 ff. I arkivet 
findes desuden forhandlingsprotokol for Søllestedgårds landøkonomiske 
selskab 1843-48, diverse familiepapirer, hovedsagelig regnskabssager 
1774 ff., sager vedr. tiendekommissionen for Lolland 1805-53, kom
missionen til undersøgelse af præstegårdsavlingeme i Maribo amt, ned
sat 1861, fattigprotokol for Søllested m. fl. sogne 1769-1826 og diverse 
fattigregnskaber 1836-41 samt breve og dokumenter vedr. Søllested 
sogneforstanderskab 1841-43.

Sønderkarle, baroniet (Olstrup sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen. Se desuden Højbygård-Lungholm.
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Arkivet indeholder bl. a. overformynderiprotokol 1817 ff. og do. 
regnskaber 1820 ff.

Ulriksdal, se Søholt.

Wintersborg, baroniet (Utterslev sogn Lollands Nørrehrd.). Seddel- 
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. erektionspatent 1673, diverse retsdokumen

ter ca. 1694 ff., jordebøger 1690 ff., fæstebreve 1689 ff., godsregn
skaber 1722 ff., skifteprotokoller 1700 ff. og diverse dokumenter 1709 
ff.

Øllingesøgård (Græshave sogn Lollands Sønderhrd.). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1734-1850 og overformynderi- 

protokoller 1815-50.

Ålholm, se Christiansholm.

Åsmarke (Bandholm sogn Fuglse hrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokoller 1685-1719.

FALSTER

Egense, senere Valnæsgård (Vålse sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregi
stratur. Læsesalen. Skifteregister 1766-1807.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1766-1807 og skiftedokumenter 

1799-1806.

Carlsfeldt, se Korselitze.

Gedsergård (Skelby sogn Falsters Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læse
salen. Skifteregister 1767-1850.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1767 ff., skiftedokumenter 

1815 ff., overformynderiprotokol 1818 ff. og do. regnskaber 1790 ff., 
lægdsruller 1774 ff. og diverse dokumenter 1792 ff.

Grimmelstrup, senere Hvededal (Nørre Vedby sogn Falsters Nørrehrd.).
Seddelregistratur. Læsesalen. Skifteregister 1770-1818.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1767-1818 og skiftebreve 1799- 

1811.

Hvededal, se Grimmelstrup.
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Kirstinebjærg (Tingsted sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1800-52, overformynderiprotokol 

1812-50 og skifte- og overformynderidokumenter 1847-50.

Kommunitetets bøndergods på Falster. Seddelregistratur. Læsesalen. Se 
desuden afleveringsdesignation fra Sorø akademi 1942 (afl. j. nr. 
85030).
Arkivet indeholder skifteprotokol 1732-1850, overformynderipro

tokol 1830-50 og do. regnskab 1850.

Korselitze (Sønder-Alslev sogn Falsters Sønderhrd.) og Carlsfeldt 
(Åstrup sogn Falsters Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læsesalen. 
Skifteregister 1838-50. Register til fæsteprotokol 1772-1922.
Arkivet indeholder bl. a. fæsteprotokoller 1772 ff., skifteprotokoller 

1766 ff., overformynderiprotokol 1808 ff., og do. regnskab 1850-51. 
Nebbøllegård, se Skørringe.

Nørre Ladegård, senere Vestensborg (Nykøbing F.). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokol 1768 ff. og skiftebreve 

1798 ff.

Orupgård (Idestrup sogn Falsters Sønderhrd.). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. adkomstbreve 1739 ff., retssager m.m. 1767 

ff., jordebøger 1727 ff., cirkulærekopibog 1796 ff., fæsteprotokol 1832 
ff., fæstebreve 1745 ff., hovedbøger 1852 ff., hovedregnskaber 1870 
ff., skifteprotokoller 1767 ff., skiftedokumenter 1769 ff., overformyn
deriregnskab 1850-51 og lægdsruller 1788 ff. I arkivet er endvidere 
henlagt diverse privatarkivalier vedr. E. og Fr. Tesdorph, sager vedr. 
Bøtø Nor 1860 ff., sager vedr. digebestyrelsen på Falster 1879 ff., 
sager vedr. Landbrugets Toldbeskyttelsesforening 1897 ff. og skolekom
missionssager for Sønder Alslev og Sønder Kirkeby sognekald.

Skørringe (Falkerslev sogn Falsters Sønderhrd.) og Nebbøllegård (Nør
re Kirkeby sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. fæstebreve og lejekontrakter 1752 ff., hove

riprotokoller 1801 ff., hovedkassebøger 1832 ff., godsregnskaber 1781 
ff., skifteprotokoller 1767 ff., skiftedokumenter 1787 ff., overformynde
riprotokol 1785 ff., do. regnskaber 1781 ff. I arkivet er desuden henlagt
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private sager vedr. medlemmer af familien Stampe 1831 ff. og oberst
løjtnant G. C. Coldevins personlige papirer 1825 ff.

Stangerup (Maglebrænde sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder skifteprotokol 1768-86.

Val næ s gård, se Egense.

Vennerslund (Stadager sogn Falsters Nørrehrd.). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. skifteprotokoller 1767 ff., skiftedokumenter 

1827 ff. og overformynderiprotokol 1809 ff.

Vestensborg, se Nørre Ladegård.

DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS

Det Classenske fideicommiss oprettedes 1789 af generalmajor J. F. 
Classen, der foruden en række falsterske godser (Korselitze, Carlsfeldt 
m.m.) ejede en del ejendomme i København samt hovedgården Arresø- 
dal og fabrikkerne i Frederiksværk. Classen bestemte, at hele hans for
mue samlet skulle gå til fideicommisset, der fik til opgave »at uddanne 
nyttige mennesker til statens bedste, at understøtte og befordre vind- 
skibelighed og arbejdsomhed samt at lindre fattigdom og elendighed.« 
J. F. Classen døde 1792.

Det meget omfangsrige arkiv, der for visse afdelingers vedkommende 
når til 1936, afleveredes til landsarkivet 1943. Over arkivet er udar
bejdet en udførlig registratur, der findes på læsesalen. Fra det egent
lige fideicommissarkiv er udskilt følgende privatarkiver: Classens for
retningsfører i København, Jørgen Koustrup, hans arkiv 1786-93, P. H. 
Classen den yngres arkiv 1844-84 og justitsråd Thomas Severin Birchs 
arkiv 1819^17.

Arkivet er opstillet i følgende hovedgrupper:

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

Arkivalier fra tiden efter 1792.
Denne gruppe indeholder arkivalier fra hovedkontoret i København, 
hvorunder korrespondancejoumaler med tilhørende sager indtil 1900, 
journalsager sagligt ordnede (enkelte saggrupper er afleveret indtil 
1936), hovedbøger m.m. med tilhørende kassebilag indtil ca. 1910, 
sager vedr. de Classenske boliger 1867-1909, godserne på Falster, 
herunder korrespondancesager 1800-77, jordebøger 1793-1899, gods
regnskaber 1792-1901 samt diverse sager 1773-1922.

Til arkivet hører endvidere en del kort og tegninger fra Classens 
have ved København, fra Frederiksværk samt de falsterske godser.



LAVSARKIVER

Landsarkivets samling af lavsarkiver er opstillet i to hovedgrupper: 
I. Lavsarkiver fra København.

II. Lavsarkiver udenfor København.

København.

Blikkenslagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder lavsartikler fra 1678, ind- og 

udskrivningsbøger for drenge 1669 ff. og for lavsmestre 1678 ff. samt 
diverse korrespondance- og andre sager 1678 ff.

Bundtmagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Der er kun bevaret et enkelt læg skrivelser fra kollegier og Køben

havns rådstue 1787-1801.

Bødkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder lavsartikler fra 1678, lavspro

tokoller 1770 ff. samt ind- og udskrivningsbøger for drenge og svende 
1825 ff.

Bødkersvendeforeningen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. svendebøger 1866 ff., medlems- og kontin

gentprotokoller 1870 ff. og forhandlingsprotokol 1875 ff.

Hattemagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsartikler fra 1635, hattemagersvendenes pro

tokol 1784 ff. og diverse sager 1790 ff.

Hattemagersvende-Foreningen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder medlemsprotokol 1882-1909.

Hjul- og karetmagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en enkelt pakke diverse sager, tryksager og teg

ninger ca. 1800-1900.

Høkerforeningen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1817-77.
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Isenkræmmerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1808 ff., indskrivningsprotokol for 

drenge og svende 1809 ff. samt kopibøger 1816 ff.

Kobbersmedelavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsartikler 1741, lavs

protokoller 1684 ff., diverse mester- og lærebreve 1647 ff., kopibøger 
over ind- og udgående breve 1745 ff. samt diverse regnskabssager.
Mæglerkorporationen, Seddelregistratur. Læsesalen.

Det ret omfattende arkiv indeholder foruden korrespondance- og 
regnskabssager, herunder også sager vedr. administrationen af Gersons 
legat 1808 ff., forhandlingsprotokoller 1809 ff. og medlemslister 1858 
ff.

Possementmagerlavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1634 ff., svendeprotokoller 

1662 ff. samt diverse regnskabssager 1732 ff.

Sadelmagerlavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokoller 1567-1864, drenge

bøger 1682 ff., regnskabsbog 1554-83 samt indkomne breve 1676 ff. 

Skipperlavet, (Skipperforeningen). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet er meget omfattende og går tilbage til 1656. Registraturen er 

trykt i Arthur G. Hassøs bog om Skipperlavets historie, 1934.

Skomagerlavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Det meget omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsprotokoller 1734 

ff., indkomne breve 1742 ff., drengeprotokoller 1777 ff. samt diverse 
regnskabssager 1856 ff. Som en særlig afdeling er henlagt lavets korre
spondance- og regnskabssager vedr. filantropiske formål (understøttelse 
til fattige, ligkasser, mesterstiftelsen, uddeling af varm middagsspise og 
fagmærkeforeningen).

Skomagermesterforeningen, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. forhandlingsprotokoller 1855 ff. samt sager 

vedr. foreningens lånekasse 1855 ff.

Smedelavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1640, lavsprotokol 1647-65, 

ind- og udskrivningsprotokoller for lærlinge 1635 ff. og kopibøger 1704 
ff.
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Strømpevæverlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. svendelavets kasseregnskabsbøger 1844-87 

og svendekonernes ligkassebog 1840-60.

Tobakspinderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokol 1750 ff., kopibøger for lære

kontrakter, erklæringer m.m. 1756 ff., regnskabsbog for svendenes lig
kasse 1744 samt diverse sager 1750 ff.

Tømrerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsartikler 1623, 1657 

og 1674, lavsbøger 1625 ff., ind- og udskrivningsprotokoller 1682 ff., 
regnskabsprotokoller 1676 ff., samlinger af tegninger og billeder 1675 
ff. samt diverse regnskabssager vedr. svendene 1691 ff.

Urte-, isenkræmmer og sukkerbagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsprotokoller 1693 ff., 

indskrivningsprotokol 1693 ff., svendeprotokol 1696 ff., lærlingeproto
koller 1816 ff. samt sager vedr. lavets stiftelse 1834 ff. og understøttel
seskassen 1833.

Udenfor København.
Helsingør.

Bagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1646 og 1651, lavsprotokol 

1681 ff., ind- og udskrivningsbog for drenge 1825 ff., dokumenter og 
breve 1631 ff. samt diverse regnskabssager.

Begravelses- og enkepensionsselskabet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedkassebog 1796 ff. og enkepensionsprotokol 

1800-23.

Helsingørs Dampskibs-Interessentskab 1841-76. Seddelregistratur. Læ
sesalen.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller, kopibøger og journaler.
Færgelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsbog 1683 ff. Arkivet 
er opstillet i følgende grupper: vedtægtsprotokoller samt anordninger, 
takster, instrukser m.v., forhandlinger og korrespondance, fortegnelser
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over mandskab og fartøjer samt befordringsprotokoller, regnskabsvæsen 
og diverse sager.

Håndværkersangforeningen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af en enkelt protokol 1847-50.

Handskemager- og peltznerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokol 1744 ff., svendeprotokoller 

1744 ff., samt drengeprotokol 1744 ff.

Kræmmer- og købmandslavet samt handelsforeningen. Seddelregistratur. 
Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1744, lavsprotokoller 1754 ff., 
kopibøger 1748 ff., indskrivningsbøger for købmandsdrenge 1745 ff. 
samt diverse korrespondance- og regnskabssager. Handelsforeningens ar
kiv indeholder bl. a. koncepter og kopier 1869 ff., cirkulærer fra be
styrelsen 1863 ff. samt diverse regnskabssager 1862 ff.

Ligbærerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv falder i tre afdelinger: Det store ligbærerlav 

(lavsartikler 1734 ff., lavsprotokol 1654 ff. samt diverse korrespon
dance- og regnskabssager 1654 ff.). Det lille ligbærerkompagni (lavs- 
artikler 1744 ff., lavsprotokol 1790 ff. samt regnskabssager 1756 ff.) 
og Det forenede ligbærerselskab og broderskab (lavsartikler 1815 og 
diverse korrespondance- og regnskabssager 1815 ff.).

Lods- og jordejernes lav. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1737 og 1746, lavsprotokol 

1715 ff. og regnskabsprotokol 1796 ff.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1623 ff., svendenes lavs

protokoller 1662 ff., drengebog 1669 ff. samt regnskabssager 1833 ff. 
og diverse dokumenter 1635 ff.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog for lavets svende 1826 ff. samt 

diverse dokumenter 1834 og 1837.

Slagterlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder drengebog 1684 ff. samt diverse korrespondance- 

og regnskabssager 1755 ff.
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Smedelavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1592 ff., lavsartikler for 

svendene 1591 og 1760, smedesvendenes regnskabsbog 1592-1609 
samt diverse sager 1753 ff.

Den almindelige syge- og ligkasse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder korrespondance- og regnskabssager 1872 ff.

Snedkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsartikler 1581 og 1622, 

lavsprotokoller 1683 ff., regnskabssager 1684 ff. og diverse sager 1604 
ff. Vedr. svendene findes lavsartikler 1603 ff. og sven de,fortegnel ser 
1649 ff.

Hillerød.
Ligklæde-interessentskabet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder interessentskabsprotokol 1735-98.
Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokol 1693 ff., regnskabsbøger 1756 
ff., lavsprotokoller for svendene 1708 ff. samt diverse korrespondance- 
og regnskabssager 1777 ff.

Holbæk.
Bagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1748 ff., regnskabsbog 1844 ff. og 
diverse sager 1748 ff.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1623 ff., drengeprotokoller 

1623 ff., svendeprotokoller 1724 ff. samt diverse sager 1623 ff.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1570 og 1623, lavsprotokol 

1623 ff. og regnskabsbog for ligkassen 1782 ff.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikel 1682, lavsbog 1655 ff. og sven

debog 1727 ff.

Snedkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1711 ff., regnskabsbøger 1739 ff. 

og diverse dokumenter 1725 ff.
17
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Kalundborg.
Arbejderforeningen. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabssager 1869.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsbøger 1695 ff., drengebog 1816 ff., 

svendenes lavsbog 1709 ff., regnskabssager 1822 ff. samt diverse doku
menter 1728 ff.

Kronborg geværfabrik.
Svendelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder diverse dokumenter 1755-1868.

K<j>ge.
Bagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsbog 1702-1864 og regnskabsbog 1831-64.

Handskemager- og peltznerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbog 1749-1862.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsbøger 1673 ff., ind- og udskrivnings

protokol 1755 ff. og diverse regnskabssager 1780 ff.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1622 ff., lavsbøger 1623 ff. 

samt diverse regnskabsbøger 1823 ff.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1681 ff., lavsbøger 1609 ff. 

svendenes lavsbøger 1650 ff. samt diverse sager 1650 ff.

Snedkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsbøger 1623 ff., regnskabsbøger 1624 ff. 

og diverse sager 1622 ff.

Vognmandslavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en protokol over kørselsomgangen 1713-52.

Maribo.
Ligbærerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1751-1874.
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Skomagerlavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1696-1867.

Skrædderlavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsartikler 1624, lavsprotokoller 1686 ff. og lig

kassebog 1790 ff.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1717 ff.

Snedker- og drejerlavet, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1718—1869 og regnskabsbog 1753- 

1865.

Væverlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1832-61.

Nakskov.
Bagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kopibog 1758-1862.

Ligbærerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1735-1861.

Peltzner- og handskemagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1707 ff.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbog 1685-1713 og regnskabsbog 1828-61.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbog 1748-1840.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbøger 1683 ff.

Snedkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbog 1738-1835 og regnskabsbog 1818-62.

Tømmermænds- og murermesterlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbøger 1757 ff.

Væverlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbog 1683-1861.

17*
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Nykøbing F.
Borger-, købmand- eller køb magerlav et, senere ligbær er lavet. Seddel
registratur. Læsesalen.

Det ret omfattende arkiv indeholder bl. a. lavsbøger 1632 ff., diverse 
regnskabsbøger 1724 ff., regnskabs- og korrespondancesager 1712 ff. 
samt diverse sager 1691 ff.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsbog 1683-1862 og svendelavsbog 1700-1865.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1683 ff. og regnskabsbøger 1631 

ff.

Smedelavet og smede-ligbærerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1625 Ef.

Snedkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1729-1862.

Nysted.
Ligbærerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1654-1826.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsartikler 1634.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Lavet indeholder lavsprotokol 1727-1862.

Snedker- og tømrerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokoller 1726-1862.

Væverlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1723-1862.

Næstved.
Bagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder ind- og udskrivningsbog for læredrenge 1731- 
1803.
Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1767-1878 og ind- og udskrivnings
protokol for oldermanden 1826-78.
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Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det ret omfattende arkiv er inddelt i 3 grupper: Smedelavet (lavs

protokoller 1644 ff., lavstegnebog 1606 ff., indskrivningsbøger for dren
ge 1682 ff. samt diverse sager 1702 ff.), Svendene (lavsbog 1641 ff.) 
og sygeforsikringen (forhandlingsprotokol 1865 ff. og diverse regnskabs
sager 1865 ff.).

Ringsted.
Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokol 1750 ff., svendenes lavsproto
kol 1750 ff., ind- og udskrivningsbog for lærlinge 1749 ff., ligkassebog 
1793 ff., regnskabsbøger 1844 og diverse sager 1748 ff.

Roskilde.
Brandsocietetet og ligbær er lavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder kopi af lavsartikler 1791 og lavsprotokol 1718- 
1870.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1736 ff., regnskabsprotokol 

1838 ff. og dokumenter vedr. ligkassen 1881 ff.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler 1623, lavsprotokol 1743 ff. 

ind- og udskrivningsprotokol for lærlinge 1835 ff., regnskabsprotokol
ler 1740 ff. samt diverse sager vedr. sygekassen 1862 ff.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsartikler for smedesvendene 1662, sme

desvendenes lavsprotokoller 1663 ff. samt bog over svende, der for
bryder sig 1666 ff.

Snedkerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1611 ff. samt diverse sager 

1623 ff.
Vognmandslavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1700-1867 og diverse sager 1760- 
1882.
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Rødby. '
Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokoller 1695-1864.

Sakskøbing.
Handskemagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1759-1860.

Skrædderlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1731-1862.

Snedker-, smede- og murermesterlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1732-1863.

Skælskør.
Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokol 1720 ff., ind- og udskrivnings- 
bog for drenge 1729 ff., svendenes lavsprotokoller 1736 ff. samt diverse 
korrespondance- og regnskabssager 1720 ff.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1734 ff., drengenes kontrakt- 

bøger 1737 ff. samt svendelavets regnskabsbog 1853 ff.

Slagelse.
Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder svendenes lavsprotokol 1774-1862.

Smedelavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. lavsprotokoller 1791 ff., svendenes lavspro

tokol 1846 ff. og svendelavets regnskabsbog 1851 ff.

Sorø.
Skomagerlavet, ligbærerlavet og begravelsesselskabet af 1792. Seddel- 
registratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. diverse dokumenter 1733 ff. samt proto
koller for ligbærerlavet 1842 ff.
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Stubbekøbing.
Bagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1750-99. (Se pasprotokol for Stubbe
købing 1825-32).

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1750-1861.

Vordingborg.
Skt. Knudslavet. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder lavsprotokol 1630-57.

Ligbærerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lavsprotokol 1740-1864.

Skomagerlavet. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. svendenes lavsprotokoller 1738 ff., svende

nes regnskabsbog 1785 ff. og diverse dokumenter 1738 ff.
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Videnskab.

Det kgl. medicinske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Selskabet oprettedes 1772 og blev 1872 slået sammen med selskabet 

Philiatrien. Det tog samtidig navneforandring til Det medicinske selskab 
i København.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller samt korrespondance- og 
regnskabssager. Endvidere findes der enkelte latinske selvbiografier af 
medlemmer. I arkivet er optaget den hygiejniske komités papirer 1845- 
72 og den medico-forensiske komités papirer 1850-51.
Selskabet Philiatrien. Seddelregistratur. Læsesalen.

Selskabet Philiatrien oprettedes 1829 og blev 1872 slået sammen med 
Det kgl. medicinske selskab i København.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller og korrespondancesager.

Det medicinske selskab i København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Det medicinske selskab i København oprettedes 1872 ved en sammen

lægning af de to eksisterende selskaber: Det kgl. medicinske selskab og 
Philiatrien.

Arkivet indeholder forhandlings- og medlemsprotokoller samt korre
spondance- og regnskabssager fra 1872 til ca. 1919.1 arkivet er henlagt 
et brev fra Emil Aarestrup, dat. 26/11 1851, som er skænket selskabet 
4/12 1900.

Societas exercitatoria medica Haunienses. Seddelregistratur. Læsesalen.
Selskabet bestod i årene 1774-80. Arkivet indeholder forhandlings

protokoller.

Det medicinske Disputeerselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet består af en såkaldt beslutningsprotokol, hvori er optaget 

referat af et møde 27/3 1787 samt af selskabets love.

Pædagogisk selskab. Ufuldstændig seddelregistratur. Læsesalen. Afleve
ringsdesignationeme bør konsulteres.
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Pædagogisk selskab oprettedes 17/6 1820 i København. Det ret om
fattende arkiv, i hvilket der dog synes at være visse lakuner, er opstillet 
i følgende hovedgrupper: 1) Selskabets, bestyrelsens og komiteernes 
forhandlinger, 2) korrespondance, 3) regnskabsvæsen, 4) biblioteket 
og 5) diverse. De afleverede arkivalier dækker årene 1821-1939.

Det furidisk-praktiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Selskabet eksisterede i årene 1749-1863, jfr. Tidsskrift for Retsvi

denskab 1926, s. 84-130.
Arkivet, der er mangelfuldt overleveret, dækker årene 1750-89 og 

1828.

Kirkelige forhold.
Det danske og norske teologiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder en forhandlingsprotokol for årene 1775-78, der 
samtidig er protokol for Det homiletisk-kateketiske selskab 1789-98 og 
Psalmebogskommissionen 1790-97.

Psdlmebogskommissionen.
Se: Det danske og norske teologiske selskab.

Det homiletisk-kateketiske selskab.
Se: Det danske og norske teologiske selskab.

Bibelselskabet i Køge. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og regnskabsprotokoller 1816-48.

Bibelselskabet i Vordingborg. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder mødeprotokol 1820-51.

Bibelselskabet i Købelev m. fl. sogne. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlings- og regnskabsprotokol 1819-84.

Grundtvigskirkekomiteen. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl. a. indsamlingslister og kassebøger, sager vedr. 

rejsegildet 1933 og en omfattende samling avisudklip 1926-40.

Mosaisk Trossamfund i København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1856-1916.

Udvalget for den vestindiske kirkesag. Seddelregistratur. Læsesalen.
Udvalgets arkiv dækker årene 1904-24 og består af en forhandlings

protokol samt korrespondance- og regnskabssager.
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Folkeoplysning.
Voldborg herreds læseselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder en regnskabsprotokol, der dækker årene 1835-67.

Merløse herreds læseselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Selskabet, der kun optog teologer, oprettedes 1824. Arkivet inde

holder kun en enkelt protokol, der dækker årene 1824-77.

Øster Flakkebjerg herreds læseselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der kun forefindes i brudstykker, indeholder forhandlings

referater fra 1832-33.

Danske Venners Samfund i Skælskør. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der kun består af et enkelt læg, indeholder love og medlems

fortegnelse fra 1848.

Foreningen for afholdelse af folkemøder i det østlige Sjælland.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet dækker årene 1898-1933 og indeholder forhandlings- og 

regnskabsbøger.

Den danske folkeforening for Nakskov og omegn. Seddelregistratur. 
Læsesalen.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1865-70.

Foreningen til udbredelse af dansk læsning i Slesvig. (Den slesvigske 
hjælpeforening).

Arkivet indeholder en pakke diverse sager 1841-46.

Sociale forhold.
Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse. Seddelregistratur. Læse
salen.

Arkivet indeholder 5 pakker rapporter m.v. vedr. forsømte børn 
1862-78.
Foreningen imod lovbeskyttelse af usædelighed. Uregistreret.

Arkivet indeholder 3 pakker indkomne breve fra perioden 1878- 
1905.
Det sjællandske fængselsselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder diverse korrespondance- og regnskabssager fra 
1890-1922.
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Gjensidig Hjælpeforening af 6/9 1894 (Frederiksberg). Seddelregistra
tur. Læsesalen.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1894—98.

Holbæk amts plejehjemsforening.
Arkivet indeholder indkomne breve 1895-99 og regnskaber 1904- 

07.
Bespisningsanstalten for trængende i Slagelse. Seddelregistratur. Læse
salen.

Arkivet dækker perioden 1853-62.

Præstø Asylselskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Asylselskabet stiftedes 1870 og opløstes 1922.
Arkivet indeholder udelukkende forhandlingsprotokoller, der dækker 

årene 1869-1924.

Dannebrogsmændenes forening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet dækker årene 1871-1910 og indeholder hovedsagelig ind

komne breve og ansøgninger.

Hjælpekassen for nødlidende lærerenker. Seddelregistratur. Læsesalen. 
Arkivet indeholder en journal for perioden 1885-1905.

Understøttelsesforeningen for enker efter politibetjente og arrestforva
rere i Præstø amt. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder bl. a. forhandlings- og regnskabsprotokol 1896- 
1923.

Forsvarsvæsen.
Foreningen i det nordøstlige Sjælland til indsamling af bidrag til nye 
søudrustninger.

Arkivet indeholder diverse sager 1848-49.

Høstfesten i Rosenborg Have 1850. Seddelregistratur. Læsesalen.
Høstfesten afholdtes til fordel for de faldnes efterladte. Arkivet om

fatter en enkelt pakke.

Centralkomiteen til understøttelse af udkommanderede krigeres fami
lier. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder forhandlingsprotokol for centralkomiteens 1. sek
tion for årene 1863-64.
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De danske forsvarsbrødre. Sorø afd.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller 1865-1901, regnskabs

bøger 1880-1904 og korrespondance- og regnskabssager 1879-1913.

Skytteforeningen for Rødby købstad og Fuglse herred. Uregistreret.

Danske kvinders forsvarsforening. Københavns 13. kreds. Seddelregi
stratur. Læsesalen.

Foreningen stiftedes 1907 og ophævedes med udgangen af 1920. Ar
kivet indeholder medlemsfortegnelse og regnskabssager.

Landvæsen.
Landsudvalget for anvendelse af udenlandske landarbejdere. Seddelregi
stratur. Læsesalen.

Landsudvalget nedsattes 1908 og fik kontor i København 1915. 
Forud for landsudvalget eksisterede en forening for tilvejebringelse 
af arbejdskraft for landbruget, og arkivalierne går derfor tilbage til 
1901 og dækker perioden frem til 1932. Arkivet afleveredes til lands
arkivet i 1937.

Sygeforsikringen for udenlandske landarbejdere. Seddelregistratur. Læse
salen.

Sygeforsikringen oprettedes i henhold til lov af 21/5 1908 om an
vendelse af udenlandske arbejdere. Arkivet dækker perioden 1908-33. 

Betænkning ang. udnyttelsen af vildmoserne. Seddelregistratur. Læse
salen.

Betænkningen blev afgivet 5/2 1919 af Statens Grundforbedrings
væsen. Til betænkningen hører en række bilag.

De delegerede for Sjællands 5 amters landboforeninger. Seddelregistra
tur. Læsesalen.

Arkivet indeholder en forhandlingsprotokol for årene 1861-74.

Holbæk amts økonomiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse korrespondancesager, herunder også sager 

vedr. uddeling af præmier 1816-95 samt regnskaber og korrespon
dancesager vedr. den af selskabet oprettede sparekasse.

Sorø amts landøkonomiske selskab. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der indeholder forhandlingsprotokol, kopibøger og journaler
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samt en enkelt kassebog og indkomne sager, er ufuldstændigt og ved
rører udelukkende Østre og Vester Flakkebjergs distrikt. Arkivalierne 
dækker perioden 1833-91.

Præstø amts landboforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en pakke diverse sager fra årene ca. 1845-50.

Håndværk og industri.
Københavns håndværkerforening. Seddelregistratur. Læsesalen.

Denne samling indeholder afskrifter af arkivalier i Københavns hånd
værkerforenings arkiv, foretaget af fhv. arkivar Arthur G. Hassø. Af
skrifterne dækker perioden 1840—1900. Desuden rummer samlingen 
småtryk fra håndværkerforeningens akiv.

Københavns husflidsforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Foreningen eksisterede i årene 1882—1938. Arkivet indeholder for

handlingsprotokol samt korrespondance- og regnskabssager. Det dæk
ker perioden 1882-1938.

Selskabet for dansk Kunstflid. Uregistreret.
Arkivet, der er skænket landsarkivet i 1909 af C. Nyrop, består af 

en enkelt pakke.

Diverse.
Komiteen til stiftelse af legat til minde om skuespiller H. C. Knudsen. 
Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder en pakke fra 1816.

Komiteen for oprettelsen af et mindesmærke for C. C. Hall. Seddelregi
stratur. Læsesalen.

Komiteens arkiv omfatter såvel korrespondance- som regnskabssager 
og dækker årene 1908-09. Mindesmærket oprettedes på Herlufsholms 
kirkegård.

Komiteen for oprettelsen af et mindesmærke for valgmenighedspræst 
P. C. Trandberg. Seddelregistratur. Læsesalen.

Komiteens arkiv omfatter såvel korrespondance- som regnskabssager 
(1897). Mindesmærket opstilledes i Ekkodalen, Bornholm.
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Nordisk musikfest i København 1919, Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol med indklæbede avisudklip, 

programmer m.m. 1919.

Foreningen for naturforskønnelse ved Slagelse. Seddelregistratur. Læse
salen.

Arkivet består af en enkelt pakke, der indeholder bestyrelsesprotokol 
samt diverse korrespondance- og regnskabssager 1835-50.
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Landbrug.
Akts, til forædling af landmandens produkter i Frederiksborg amt. 
Seddelregistratur. Læsesalen.

Aktieselskabet kaldtes også de Brøndholmsdalske fabrikker i Karlebo 
sogn. Arkivet rummer forhandlingsprotokol og diverse sager fra årene 
1846-51.

Akts, til Lammefjordens tørlægning. Seddelregistratur. Læsesalen.
Aktieselskabet oprettedes i jan. 1873. Arkivet omfatter årene 1872- 

98. Det indeholder hovedsagelig korrespondancesager.

Håndværk og industri.
Den kgl. porcellænsfabrik. Håndskrevet registratur i afleveringssagen.

Indtil 1867 blev fabrikken drevet som et statsforetagende. Arkivet 
dækker perioden 1774—1867. I tilslutning til porcellænsfabrikkens ar
kiv er opstillet fajancefabrikken Søholms arkiv.

Porcellænsfabrikkens arkiv er opstillet i følgende grupper: A. Arkiv
registratur. B. Korrespondance. C. Regnskabsvæsen. D. Arbejdsbøger. 
E. Bøger vedr. forrådsmagasinets varebeholdning. F. Bøger vedr. ud
salgsmagasinets varebeholdning. G. Fabrikkens hoved-, syge- og enke
kasse og H. Diverse protokoller og dokumenter.

Fajancefabrikken Søholms arkiv, der dækker perioden 1826-48, inde
holder bl. a. direktionens korrespondancesager samt diverse regnskabs
bøger.

Arkivet indeholder endelig en pakke dokumenter vedr. foretagne un
dersøgelser af danske kalkarter 1826-31 og en pakke »Mülleriana«. 
F. H. Müller var grundlægger af den kgl. porcellænsfabrik.

Handel.
Firmaet L. Kanneworff, København. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabssager fra årene 1818-1904.
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H. J. Bings papirhandel, København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en brevkopibog fra 1822-24.

AS/ A. G. Frisenettes forlag, København. Uregistreret.
Arkivet indeholder bl. a. indkomne breve, forlagskontrakter samt 

diverse regnskabsmateriale og en del originaltegninger til publikationer 
1917-18.
Tårbæk hotel. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder regnskabssager 1918-26.

Krogs boghandel, Hillerød. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en hovedbog 1846-49.

Asnæs forbrugsforening. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1869-83.

Diverse.
Akts. Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt. Seddelregistratur. Læ
sesalen.

Aktieselskabet stiftedes 12/3 1873 og opløstes 1/8 1920. Arkivet 
indeholder diverse protokoller fra årene 1873-1920.

AS Maltegårdens villakvarter. (Gentofte kommune). Uregistreret.
Arkivet indeholder sager vedr. de enkelte ejendomme på Ingerslev- 

vej, Ridehusvej, Tonysvej og Maltevangen ca. 1927-32.

Københavns amts og tilgrænsende amters husmandsstands brandforsik
ringsforening for rørlig ejendom. Seddelregistratur. Læsesalen.

Arkivet indeholder forhandlings- og regnskabsprotokol for 1854-56.

Akts. Automobilhuset. Frederiksberg. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forhandlingsprotokol 1913.

Akts. Københavns motorvæddeløbsbane. Glostrup. Seddelregistratur. 
Læsesalen.

Arkivet indeholder bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoller 
1920-25.
Akts, til ombyggelse af Klubgården i Slagelse. Seddelregistratur. Læse
salen.

Arkivet indeholder en forhandlingsprotokol for årene 1846-47.



PRIVATARKIVER

En meget væsentlig del af de i landsarkivet beroende privatarkiver er 
udskilt enten af afleverede retsbetjentarkiver eller af modtagne gods- 
arkiver. Kun en mindre del er direkte skænket eller deponeret.

De fleste af privatarkiverne er ordnet, og der findes registraturer og 
brevskriverlister til de enkelte akiver. Landsarkivar Holger Hansen, der 
har ordnet adskillige privatarkiver, påbegyndte også udarbejdelsen af 
en samlet brevskriverfortegnelse over alle arkiver; Desværre er den ikke 
blevet ført å jour. Man kan derfor ikke være helt sikker på, at der 
ikke findes flere breve end de i brevregistraturen optagne. Det vil derfor 
være det sikreste at gennemgå specialregistraturen over de enkelte 
arkiver.

Abben, Martin Vilh., tømrermester, Hillerød (død 1876). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bog over regninger og overslag 1859-65.

Andresen, Jens, etatsråd og godsejer (død 1772). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. en udførlig regnskabsbog over driften af 

Gjorslev gods 1734-44 og Benzonsdals gods 1744—56 foruden korre
spondancesager 1726 ff. og sager vedr. Jens Andresens bo 1772-74.

Arbo, P. N., godsejer, Lundbygård (død 1827) og hustru Anne Ca
thrine Arbo (død 1846). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse breve til ægtefællerne 1788-1844, papi

rer vedr. ejendommen Holmens Kanal 12 1811-43, lyststedet Sans 
Souci i Frederiksberg allé 1821-45, ejendommen Aldershvile og Høj
gård ved Bagsværd 1804-47, korrespondancesager vedr. fru Arbos nor
ske ejendomme 1832-55, diverse regnskabssager 1814-55 samt papirer 
vedr. ægtefællernes testamentariske dispositioner og skiftet efter fru 
Arbo 1802-55.

Barner, Conrad Wilhelm, amtsforvalter (død 1873). Seddelregistratur.
Læsesalen.

18
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Arkivet indeholder bl. a. breve til Bamer 1820-63, diverse doku
menter 1817-73 samt sager vedr. broderen, proprietær Chr. Barner 
1859-60.

Basse, Hans Peder, skomagermester, grosserer og proprietær (død 
1902). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder korrespondance og 

regnskaber vedr. Basses ejendomme på Fyn, på Sjælland og i Køben
havn for perioden 1842-1902.

Bech, Jørgen Albert, apoteker og godsejer, København (død 1876).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. familiebreve 1824-34, breve fra forskellige 

1824 og 1846 samt diverse sange.

Bech, Jørgen Peter, tobaksfabrikant, København (død 1812). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra sønnen Jørgen Peter Bech 1799-1811, 

diverse regnskabsopgørelser 1807-09 og samfrændeskifte, sluttet 1813.

Bech, Jørgen Peter, grosserer, skibsreder, København (død 1846). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. diverse familiebreve 1811-28 samt regn

skabsprotokoller 1807-43.

Bergen, Georg Lauritz v., herredsfoged (død 1876). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige til Bergen og hans 2 

hustruer 1837-74 samt diverse sager 1813-76.

Bilsted, Emst Reginal, proprietær, Bloustrød. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder udførlige månedsregnskaber for gården Nebbe- 

gård i Bloustrød 1886-87 samt forskellige regnskaber og bilag for de 
foregående to år.

Birch, David Seidelin, provst, Store Hedinge (død 1854).
Arkivet indeholder et indbundet skiftebrev, sluttet 1855.

Birch, Thomas Severin, kontorchef ved Det Classenske fideicommis 
(død 1868). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder indkomne breve for perioden 1819-47 fra bl. a. 

medlemmer af familien Classen.
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Bjørnsen, Carl Wilh., byfoged og borgmester, Rønne (død 1871). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra familie, venner og fra forskellige samt 

kvitteringer og regnskaber for den private husholdning for perioden 
1857-71.

Borup, Johannes, boghandler. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forskellige papirer, heriblandt enkelte private 
breve 1867-73.

Breckwoldt, C. J. U., chef for 3. udskrivningsdistrikt, generalkrigs- 
kommissær, Næstved (død 1857). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dels forelæsningsreferater og notater af artille

ristisk indhold, dels tjenestepapirer fra 1811—47.

Buntzen, Andreas, grosserer på Christianshavn (død 1810). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet består af en 700 sider stor kopibog over udgående breve for 

udlandet samt Vestindien og Norge 1802 2. april-1804 25. febr.

Bülow, Frederik Christopher, rådmand, København (død 1890). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1832-90, diverse fa

miliebreve og familiepapirer, herunder stamtavler 1836-83, diverse for
retningskorrespondance, herunder sager vedr. Blågårdskvarteret, Bü- 
lowsvejkvarteret, grundene ved Forhåbningsholm og spredte ejendom
me i og ved København 1825-90 samt diverse sager 1848-90.

Castenschiold, Jacob Aug., byfoged og borgmester, Korsør (død 1828).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1823-28 samt for

skellige dokumenter, herunder regninger, opgørelser o. lign. 1823, 1827.

Castenschiold, Johan Lorenz, Godsejer, Knabstrup (død 1747). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet, hvori er optaget dele af faderens, plantageejer på St. Thomas, 

Jørgen Carstens papirer, indeholder bl. a. kopibøger 1708-61, breve 
fra forskellige til J. L. Castenschiold 1724-47 og til hans hustru Ja
cobe Castenschiold, f. Holten 1733-51, diverse familiepapirer 1632, 
1721-79, sager ang. Farumgård 1675-83, Knabstrup 1744-46, Sønd- 
rup ved Flensborg 1727, 1741, Ørholm 1741—44, sager ang. de vest
indiske besiddelser 1688, 1725-44, sager ang. ostindisk og vestindisk
is*
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guineisk handelskompagni 1686-1747, diverse kontrakter, obligationer 
og andre dokumenter 1688, 1725-45 samt diverse regnskaber 1697- 
1765.

Classen, Peter Hersleb, (d. ældre) deputeret i Kommercekollegiet, di
rektør for Det Classenske Fideicommis (død 1825). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder 5 regnskabsbøger for året 1795 vedr. P. H. Clas

sens forretninger i kompagni med Peter Lorentzen og L. G. Treville. 
Forretningerne drejede sig især om en gros handel og kommissions- 
handel med udlandet, assurance samt handel med aktier og skibe.

Classen, Peter Hersleb, (d. yngre) direktør for Det Classenske Fidei
commis (død 1886). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder sager vedr. Classens have 1731-1847, indkomne 

breve og sager vedr. godserne på Falster, breve fra forskellige samt 
bygningstegninger.

Collett, Bernt Anker, godsejer, Lundbygård (død 1857) og hustru
Emilie Collett (død 1868). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. privatbreve 1824—68, diverse papirer vedr. 

B. A. Colletts norske ejendomme, Emilie Colletts private pengesager 
1857-68. B. A. Colletts private kassebøger 1830-50 og Emilie Colletts 
husholdningsbøger 1832-53, papirer vedr. B. A. Colletts virksomhed 
som kvæstor ved universitetet i Kristiania 1834-50, papirer vedr. den 
i Kristiania i 1848 oprettede komité for Danmark, B. A. Colletts sager 
vedr. bestyrelsen af biskop i Tromsø Kjerschous pengesager 1833-47 
og af major C. F. Ugglas ejendomme og fordringer i Norge 1829-45 
samt diverse papirer 1809-74.
Collett, Holger Peter Harald, godsejer, Lundbygård (død 1943). Seddel

registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder personlige papirer vedr. H. P. H. Collett 1891- 

1929.
Collett, P. F., godsejer, Lundbygård (død 1909) og hustru Haralda 

Collett. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. diverse breve til Haralda Collett, f. Toft, 

heri to digte af N. F. S. Grundtvig og diverse papirer 1836-1904. 
Dorph, Frantz, overlæge, Næstved (død 1869) og hustru Karen Lorent

zen (død 1884). Seddelregistratur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder breve til overlæge Dorph fra forskellige 1822-69 
og til hustruen 1835-67. Desuden findes diverse breve til forskellige 
familiemedlemmer 1829-68.

Erichsen. Familiearkiv. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder hovedsageligt breve til 

samt papirer og optegnelser vedr. prokurator, kancelliråd Thomas Erich
sen, Rønne (død 1886), og hustru Michella E., f. Westh, død 1890, 
grosserer Christian Erichsen, København (død 1930) og hustru Elisa
beth E., f. Zahrtmann (død 1899), Vilhelmine Drachmann, f. Erichsen 
(død 1917) samt tegninger af malerinden Margrethe Levy, f. Erichsen.

Fabricius, Peter, ejer af Skovgård og Lyngbygård (død 1917) og hustru
Tofa, f. Quistgård (død 1895). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der ikke er ordnet, indeholder indkomne breve fra perioden 

1860-1917.

Fabricius, Peter Christoffer Quistgård, Løjtnant, forvalter (død 1900).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der ikke er ordnet, indeholder hovedsagelig breve fra familie 

og venner fra perioden 1885-1900.

Ferslev, H. C. L. Valdemar, assistent i Kongerigets arkiv, byfoged og 
borgmester i Nykøbing M. (død 1911). Seddelregistratur. Læsesalen.

, Arkivet, der er almindeligt ordnet, indeholder manuskripter til artik
ler og taler vedr. kulturelle, politiske og religiøse forhold samt en hånd
skreven historisk oversigt over »De almindelige overordnede statsfor
valtningsautoriteter« forfattet i forbindelse med hans arbejde i arkivet.

Frederiksen, Hans Peter, snedker, sen. bankdirektør. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder rejsejournal 1831-37.

Fåborg, Kristoffer, borgmester i Kalundborg. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. forretningsbreve fra danske, tyske og hol

landske forretningsforbindelser 1567-85.

Giøe, Michael Wulf, justitsråd, ejer af Gjeddesdal (død 1795). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder sager vedr. Glumsø 

hospital, indkomne breve, skiftesager og testamente.
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Goetze, Friederich, musiklærer (død 1870). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder en omfattende brev

samling fra Goetzes familie i Tyskland omhandlende også politiske og 
kulturelle emner, en del håndskrevne sange og salmer, noder og kon
cepter til politiske og fpreningsmæssige diskussionsindlæg fra tiden 
efter 1830.

Gram, H. Christian J., overlæge, professor, dr. med. (død 1932). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder sygejournaler for privatpatienter for perioden 
1893-1932 samt korrespondance med og om patienter.

Grønbech, Chr. kancelliråd og bestyrer af Åstrup og Holbæk ladegårde.
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1798-1820, sager 

vedr. det økonomiske selskab i Holbæk, diverse sager vedr. hovedgårdes 
salg i Sjælland 1790-1800, regnskaber fra Holbæk ladegård 1806-16 og 
sager vedr. diverse sjællandske gårde.

Hald, S. J. Th. auditør, herredsfoged (død 1902). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. attester, eksamensbeviser o. lign. 1846-92, 

breve fra forskellige 1865-76 samt koncepter vedr. hans tjeneste som 
auditør 1856-61 og regnskabssager.

Hansen, Georg Wilh., by- og herredsskriver, Hasle (død 1875). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibøger 1843-50.

Hansen, Jens, justitsråd, kancellist i Højesteret (død 1793).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. en betydelig samling indkomne breve for 

tiden 1786-93 fra Charlotte Amalie Brockdorff, enke efter baron 
Schack-Brockdorff til Schelenborg.

Hansen, N. P., sodavandsfabrikant, Frederiksberg (død 1907). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder såvel private sagjer som forretningspapirer samt 

en stor samling litterære udkast fra tiden 1879-1907.
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Hanson, Sir Levett, engelsk brigadegeneral og forfatter (død i Køben
havn 1814). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er en del medtaget af fugt, indeholder breve fra forskel

lige, bl. a. Lord Nelson, Warren Hastings, William Hamilton og engelske 
franske, svenske og danske firmaer samt manuskripter til utrykt poesi 
og prosa.

Hansteen, Jacob, købmand, Præstø (død 1770). Se Stephan Wesen- 
duncks arkiv.

Hiort,Chr., birkedommer og birkeskriver, Saltø. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder kopibøger 1807-14.

Holm, Jochum Rosendal, købmand, Nakskov. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder hovedbog 1803-24 og mæglerprotokol 1834- 

45 (aut. 8/2 1834).

Holmer, H. C., malermester. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. kontrabøger 1796-1802 samt diverse breve 

og optegnelser 1758-1821.

Hvalsøe, Carl Frits Emil, birkefuldmægtig, Frederiksberg (død 1933).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder papirer vedr. privat praksis 1898-1900.

Jacobsen, Zacharias, kroejer. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1817-45, personlige 

dokumenter 1820-51 samt sager vedr. vejvæsenet i Københavns amt 
1843-54 og vedr. sogneforstanderskabet i Herstedøster og Hersted
vester 1841 og u. d.

Johnsen, Anna Gertrud Mühlertz. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1853-59 samt koncepter, 

digte og rim.

Johnsen, Lauritz Aabye, købmand, hotelejer. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1823-70, planer og kort 

vedr. bl. a. Nyhavn 21 (Hotel Løven) samt diverse dokumenter 1748- 
1870.

Jantzen, Carl Ulrich, postmester, Nykøbing F. Uregistreret.
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Johansen, Willum, søn af borgmester Johan Willumsen, Helsingør. 
Arkivet indeholder blade af Willum Johansens stilebog 1609-10.

Jordan, Astrid, dansk-norsk sangerinde. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder privatkorrespondance og diverse sager 1903-09.

Jydtmann, Daniel Henrik, overretsprokurator, Hasle (død 1854). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1821-54.

Jørgensen, Bendt Søborg, landøkonom, professor (død 1888). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dagbogsoptegnelser af teknisk indhold.

Jørgensen, Georg, kaptajn, Slagelse. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kopibog 1811-12.

Kalkar, Chr. Andreas H., dr. theol., sognepræst, Gladsakse (død 1886).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bladartikler af og om dr. Kalkar.

Kirck, N. P., skibsklarerer, politiker, Helsingør (død 1864) og hustru 
Petrea Kirck, f. Christensen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1820-66, diverse breve 

og dokumenter 1814-1911 samt sager vedr. de Kirckske ejendomme 
ca. 1764—1865 og vedr. Kircks virksomhed som stænderdeputeret og 
landstingsmand ca. 1834-61.

Kirck, Vigo, købmand, Helsingør (død 1919) og hustru Anna Lena 
Kirck, f. Bengtsdatter. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1846-1926, diverse 

økonomiske sager ca. 1853-96 og diverse slægtshistoriske optegnelser 
1905-29.

Kittel, Frederik, læge, Arendal og hustru Cecilie Kittel, f. Kirck. Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1834-1909 samt diverse 

breve, dokumenter og koncepter.

Klein, Henrik Adolph Esaias, prokurator i København, senere skriver 
i Stege og herredsskriver på Møn (død 1865). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder papirer vedr. ejen-
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domme i og ved København samt i Stege, vedr. teglværket i Stege Heg
nede, sagførerarkivalier, regnskabsopgørelser samt personlige attester og 
bestallinger.

Knudsen, Hans, landsarkivar, København (død 1946). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondancesager vedr. landsarkivet i 

Viborg samt vedr. arbejde med nordslesvigske arkivalier 1919-23.

Knuth, Joachim Sigismund Ditlev, greve (død 1905). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder dokumenter vedr. 

det Knuthske (Conradsborgske) fideicommis og en lang række enkelt
medlemmer af familien Knuth 1784-1890.

Knuth, Jochum Friderich. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder lodseddel ved skifte efter Adam Levin Knuth til 

Gisselfeld 1699.

Kolderup-Rosenvinge, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse breve til og sager vedr. postdirektør P. A. 

Kolderup-Rosenvinge 1798-1828, professor J. A. L. Kolderup-Rosen
vinge 1827-47 og vandbygningsdirektør V. Kolderup-Rosenvinge 1877 
-87.

Krog, Arnold, arkitekt, maler (død 1931). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. diverse optegnelser og breve vedr. den 

kgl. porcellænsfabrik.

Kruse, Lauritz, professor (død 1839). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1829-39.

Kuhlmann, Johan Anton Braem, prokurator og toldkasserer i Køge 
(død 1860). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, består af privat korrespondance, 

heri også breve til sønnen Harald Kuhlmann (død 1843).

Lejmann, Wilh., købmand, Store-Hedinge. Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. breve og fakturaer fra forskellige 1846-48.
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Leuning, Søren Johan, byfoged, Sorø (død 1873). Seddelregistratur;
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1840-72 samt diverse 

dokumenter 1819-72.

Lind, Karen, f. Kaysen, enke efter proprietær P. U. Lind, Ulvsund 
(død 1872). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1855-70.

Lund, Niels, snedker, Holbæk (død 1778) og Lund, Jens Cordt, sned
ker, Holbæk. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedbøger 1755-1806.

Madsen, Morten, gårdmand og sognerådsformand, Nordby (Samsø) 
(død 1934). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse optegnelses- og regnskabsbøger 1776- 

1934, diverse sager vedr. Morten Madsens offentlige hverv 1869- 
1934 og breve fra forskellige 1839-1934.

Malling, Andreas, tømrermester, Hillerød (død 1853). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder regnskabsbog 1827-42 og diverse regnskabs

sager 1833-47.

Matzen, Hans Gerdes, kapellan i Svaneke og Ibsker (død 1835). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder korrespondance, reg

ninger og personlige papirer.

Merling, J. Anthon L., Sadelmagermester, Hørsholm (død 1880). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedbøger for debitorer for perioden 1836-78 

samt diverse papirer.

Moltke, Adam Ferdinand, admiral (død 1820). Seddelregistratur. Læ
sesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve til og fra A. F. Moltke 1771-1807 

samt diverse optegnelser, bl. a. af militært indhold.

Moltke, Adam Gottlob, greve, administrator for Tallotteriet (død 1868) 
og hustru Frederikke, f. Lund (død 1846). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder breve fra familiemedlemmer og fra forskellige
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1809-63, breve til sønnerne Ferdinand og Wilh. Moltke 1832-42 samt 
diverse dokumenter og regnskabssager 1788-53.

Moltke, Werner J. A., lensgreve, overpræsident (død 1835). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra rentekammeret og fra familiemedlem

mer 1810-13 samt papirer vedr. Københavns magistrat 1800-24. 
Endvidere findes papirer vedr. Allegade 14, Frederiksberg, grev Molt
kes gård i Køge samt diverse regnskabssager.

Mortensen, Hans, skræddermester, Rønne (død 1870). Uregistreret.
Arkivet indeholder bl. a. gamle skøder og tinglæste dokumenter.

Mylius, Johan Jacob, landsdommer, ejer af Rønningesøgård (død 1803).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse sager vedr. Sorø akademi 1746-1803 

samt diverse koncepter 176Q-70.

Mylius, Peter Benzon, landsdommer (død 1745). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1733-44 samt sager 

vedr. kommissioner, som Mylius var medlem af 1731-43.

Mynster, Fr. Ludvig, oversætter (død 1885). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. afskrift af lægen O. H. Mynsters rejse- 

erindringer 1797-99 samt breve til Kamma Rahbeck og diverse regn
skabssager fra F. L. Mynster og hans døtre 1874-1919.

Møller, Carl Jonathan, godsforvalter, prokurator, Alholm (død 1869).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1827-65, sager vedr. 

Alholm og Astrup samt akter vedr. C. J. Møllers prokuratorvirksomhed 
på Bornholm 1850-65.

Nordow, Niels Nielsen, byfoged, Frederikssund (død 1911). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra familiemedlemmer og andre 1851- 

58.

Nyeland, Stephan Peter, proviantforvalter (død 1875). Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1835-75, dokumenter
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vedr. gården nr. 2 i Falkoneralléen, Frederiksberg 1851-75, Peders^ 
minde ved Århus 1856 og Algade 12, Korsør, 1861-65 samt diverse 
regnskabssager.

Nyrop, Camillus, professor (død 1918). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1897-1912, materiale og for

arbejder til bøger og artikler samt diverse ekscerpter og optegnelser.

Olsen, Niels, brændevinsbrænder (død 1867) og hustru Anne Chri
stine, f. Fredsgård. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve til ægtefællerne fra forskellige 1820- 

67 samt diverse dokumenter, herunder regnskabssager 1794-1867.

Ovesen, Jens Peder Aug., forpagter af Højstrup hovedgård (død 1885). 
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder arbejdsjoumaler for Højstrup hovedgård 1845-85.

Paludan, Frederik Holmsted, sognepræst for Magleby-Holtug (død 
1827). Uregistreret.
Arkivet indeholder diverse dokumenter vedr. familierne Spleth og 

Paludan 1656-1812.

Pasbjerg, Mathias Jacob, prokurator i Svendborg, sen. byfoged og her
redsskriver i Stege. Uregistreret.
Arkivet indeholder især korrespondancesager fra Pasbjergs sagfører

virksomhed, bl. a. vedr. Stenstrup kro ved Svendborg.

Pedersen, Chr. P., præst i Minesota og senest i Løgstør. Utilgængeligt.
Arkivet indeholder »Optegnelser fra min gerning og mit liv« med 

supplement.

Pedersen, Henning, major, landinspektør, økonomiinspektør ved Fre
deriks stenbrud på Bornholm (død 1837). Seddelregistratur. Læse
salen. Se også under Personalia.
Arkivet består hovedsageligt af korrespondance og koncepter til an

søgninger og regninger.

Pedersen, Peder, møller på Orup møllegård, Roholte sogn (død 1856). 
Seddelregistratur. Læsesalen. Se også under Personalia.
Arkivet består af en regnskabsbog (kladde) for indtægter og udgif

ter 1826-58.

Petersen, Knud, partikulier og enke Sophie, f. Petersen. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
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Arkivet indeholder breve fra forskellige til ægtefællerne 1848-69 
samt dokumenter vedr. diverse københavnske ejendomme 1821-60.

Piessen (Scheel-Plessen), slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Slægten Piessens arkiv indeholder følgende småarkiver (hovedsa

gelig breve): Carl Adolph v. Piessen (død 1758), Carl Adolph v. 
Piessen den yngre, stiftamtmand Chr. Ludv. v. Piessen, Arhus 
(død 1752), gehejmeråd Chr. Ludv. Scheel v. Plessén (død 1801), 
gehejmeråd Chr. Siegfried v. Piessen (død 1723), Mogens Joa
chim v. Scheel-Plessen (død 1853), hans enke Elisabeth Christine v. 
Thienen. Endvidere er i arkivet henlagt papirer fra forskellige personer, 
der har haft tilknytning til familien Piessen, nemlig sognefoged An
ders Mogensen, Stensbæk, fuldmægtig Ditlev Eggers, kaptajn Hjort, 
oberst Rosenørn, jomfru Sinding, Selsø og generalfiskal Fr. Wilh. Tre- 
schow samt diverse papirer henhørende til det Plessenske familiearkiv 
1700-1847 og diverse regnskabssager 1686-1840.

Prætorius, S. H., toldforvalter, Vestindien. Seddelregistratur. Læsesalen. 
Arkivet indeholder kopibog 1814-16.

Puttfercken, Joachim Heinrich, tiendekommissær, sparekassedirektør og 
byrådsformand, Stege (død 1876) og hustru Ida P. f. Paludan. 
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. korrespondance og formueregnskaber 1876- 

80.

Raab, Gustaf Adolf, friherre, kaptajn, Frederiksberg. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. regnskabssager og dagbøger 1897-1913. 

Kaptajn Raab interesserede sig bl. a. for indførelsen af en almindelig 
pensionskasse for mindrebemidlede i Sverige.

Ramus, Cosmus Johannes, toldinspektør, Randers (død 1860). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1834 og 1848-49 samt sager 

vedr. hans 2. hustru Mariane Scheel og søsteren Ingeborg Christiane 
Elise Schultz, f. Ramus.

Ramus, Erik Carl Cosmus Julius, søn af toldforvalter Ramus, Randers 
(død 1849).
Arkivet indeholder breve fra faderen og søsteren sairit dagbog 1849.
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Ramus, Ernestine Inger Charlotte Augusta, datter af toldforvalter Ra
mus. Randers. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1846-72.

Ramus, Fritz Emanuel, generaldirektør (død 1874). Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. familiebreve 1835-70, breve fra enkedron

ning Caroline Amalie og prins Hans 1868-72 samt breve fra forskel
lige 1834-74. Endvidere findes sager af officielt indhold 1859-62 og 
diverse økonomiske sager 1844-74.

Rasmussen, Ole, kromand, Skillingskroen eller Driftekroen og hustru 
Kirstine, f. Sørensen. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder breve til ægtefællerne fra forskellige 1854-73 og 

ejendomspapirer 1815-63.

Rist, August Ahlert, prokurator, distriktskommissær (død 1884). Sed
delregistratur. Læsesalen.
Arkivet er ordnet i sager efter personnavne og efter stednavne.

Rosenkrantz, familien. Seddelregistratur. Læsesalen. Se Liselund gods- 
arkiv.
Arkivet indeholder breve og diverse papirer fra Jørgen Rosenkrantz 

(død 1831), Gottlob Rosenkrantz (død 1803), Fritz Verner Rosen
krantz (død 1884) og kammerherre Johan Chr. Aug. Bjelke (død 
1846).

Rosenkrantz» Hans Frederik, oberst (død 1905). Seddelregistratur. Læ
sesalen. Se Liselund godsarkiv.
Arkivet indeholder erindringer fra barndommen og fra de slesvigske 

krige 1848-50 og 1864.

Rønne, Albert Edward Sparre, journalist (død 1909). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder en levnedsbeskrivelse, manuskripter til avisartikler 

samt diverse sager vedr. adoptivfaderen, pastor Peter Bone Falck 
Rønne.

Sandal, Henrik Paullin, sognepræst til Udby-Ørslev, amtsprovst (død 
1833). Uregistreret.

Scheel, I. N., proprietær (død 1861). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig sager vedr. en retssag mod Stubbe-
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købing kommune 1860-61 samt forskellige udskrifter og dokumenter 
i denne forbindelse tilbage til 1690.

Schrøder, godsforvalter, Svenstrup. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder diverse skiftedokumenter vedr. provst Schrøder, 

Ringsted 1813—21, sognepræst J. F. Boeck, Maribo, 1843-45 og frk. 
Christiane Boeck, Fredericia, 1846 ff.

Schrøder, Johan Andreas, ingeniør, teglværksejer og proprietær (død 
1903). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder sager vedr. driften 

af teglværk og Mariehøj gård i Lyngby, sager vedr. forskellige projek
ter og opfindelser, politiske foreninger, forretnings- og privatkorrespon
dance.

Schwander, Johan Chr., strømpevæver, København. Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1845-68, papirer vedr. 

Lille Brøndstræde 5 (matr. nr. 103) 1817, 1839-70 og diverse do
kumenter 1811-70.

Selmer, Carl Frederik, grosserer, København (død 1872). Seddelregi
stratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1811-72, diverse 

dokumenter 1790-1872 og en »Secret-Bog« ført af Nie. Nisson 1778- 
87.

Slomann, Emil, skolebestyrer, København (død 1904). Indbundet re
gistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. familiebreve og breve fra forskellige 1872— 

1902, breve fra Emil Slomann til andre 1879—92, diverse sager vedr. 
Slomanns pædagogiske virksomhed 1881-1902, optegnelser fra Italien 
1879, særtryk af artikler samt skoleblade fra Slomanns skole.

Sparre, Conrad v., told- og konsumtionsforvalter i Hobro, sen. Stubbe
købing. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig korrespondance, herunder også kon

cepter 1769-1806.

Spleth, Fred. Olsen og Speth, Hans Frederiksen, se Frederik Holmsted 
Paludans arkiv.

Sp ælling, Thor, købmand, Rønne, se Margrethe Kirstine West.
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Starck, Joh. Fr. Chr. E., regimentskirurg, København (død 1873).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1824-72 og diverse 

papirer herunder kirurgiske afhandlinger og tegninger.

Steinmann, Pierre, boghandler og kortfabrikant (død 1823). Seddel
registratur. Læsesalen.
Arkivet, der er midlertidigt ordnet, indeholder optegnelser og breve 

vedr. virksomhederne og familieforhold for perioden 1737-1823 samt 
en del papirer vedr. sønnen, senere generalstabschef P. F. Steinmann.

Stephansen, Johan, købmand, Vordingborg. Seddelregistratur. Læsesa
len.
Arkivet består af en hovedbog for debitorer 550 sider for perioden 

1739-64.

Strunge, I. C., bogholder ved Holmegårds glasværk. Seddelregistratur.
Læsesalen.
Arkivet indeholder breve fra forskellige 1857-70.

Stæhr, Rasmus Hendriksen, gårdejer, Farø (Bogø sogn) (død 1855).
Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder dagbøger 1801-54.

Svanekiær, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder skriftlige efterladenskaber efter følgende med

lemmer af slægten Svanekiær:
1. skræddermester Th. J. Svanekiær (breve fra forskellige 1837- 

38)
2. toldforvalter E. E. Th. Svanekiær (død 1888) (breve og dag

bøger fra hans deltagelse i krigen 1850 samt diverse dokumenter 
1825-88)

3. Cecilie Cathinka Lauritzen, gift med toldforvalter E. E. Th. Svane
kiær (dokumenter vedr. familien Lauritzen 1813-50).

Arkivet indeholder endvidere slægten Svanekiærs historie, skrevet af 
E. E. Th. Svanekiær.

Svendsen, J. Axel, fuldmægtig i Frederiksberg kommunes fattigvæsen, 
birkefuldmægtig (død 1931). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder kasse- og andre regnskabsbøger vedr. Svendsens 

arbejde for »Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme« 1885-
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87 samt forhandlingsprotokol og sager vedr. udvalget til oprettelse af 
et Folkekøkken på Frederiksberg 1890-91.

Tetens, Carl Adolph, sognepræst (død 1876) og hustru Dorothea Ma
ria Lautrup (død 1867). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1832-76 og diverse 

dokumenter, bl. a. taler af Tetens, lejlighedssange og litterære forsøg.

Thiesen, Chr., snedker, København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1850-72 samt diverse 

papirer 1864-69.

Timmermann, Johan Jacobsen, købmand, København. Seddelregistra
tur. Læsesalen.
Arkivet indeholder forretningskorrespondance 1680-82, hovedsage

lig på hollandsk.

Toft, Harald, godsejer (død 1841) og hustru Marie Toft, f. Carlsen 
(død 1854). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. godsejer Tofts personlige papirer, herunder 

breve fra moderen 1823-32 samt breve til Marie Toft 1835-53.

Tscherning, Fred. Eilert, oberst (død 1876). Seddelregistratur. Læse
salen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1874-76, genealogi

ske oplysninger 1852-76, regnskabsbøger 1828-75 samt optegnelser 
bl. a. om krigen 1848-50.

Tuxen, Charlotte Elisabeth de, (død 1872) gift senere med auditør
Fred. S. Thorkelin (død 1840). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige 1809-72 samt diverse 

dokumenter 1811-67, herunder sange, digte, tegninger og mønstre.

Wassard, Christian Skeel, overretssagfører, rådmand og folketingsmand 
(død 1918). Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder brevkopibog 1884-91 og papirer vedr. bl. a. op

rettelsen og driften af St. Croix Fællessukkerkogerier, Kolonialkassen, 
forhandlinger om de dansk-vestindiske øers salg 1902 samt valgkreds
loven.
Weile, Severin Rohde (død 1848), sognepræst. Seddelregistratur. Læ

sesalen.
Arkivet indeholder dagbog 1802-24 og kassebøger 1802-43.

19
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Weilstrup, Peter Chr., praktiserende læge, Vig (død 1912). Uregi- 
streret.
Arkivet indeholder hovedsagelig familiebreve.

Wesendunck, Stephan, købmand, Præstø (død 1783). Seddelregistratur. 
Læsesalen.
Arkivet består af en regnskabsbog for årene 1764-83. Foruden over

sigter over indtægter og udgifter indeholder bogen også oversigter over 
udgifter til folkehold for årene 1765-71. For årene 1764-70 er bogen 
ført af købmand Jacob Hansteen.

West, Margrethe Kirstine, f. Spælling (død 1866), enke efter købmand
Jens West, Rønne (død 1855). Uregistreret.
Arkivet indeholder skøder og adkomstdokumenter, enkelte regnskabs

sager samt afd. købmand Thor Spællings papirer.

Wiese, Ernst T., billedskærer, København. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. husholdningsregnskaber, dagbogsoptegnel

ser og privat korrespondance 1907-37.

Würtzen, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder bl. a. breve fra forskellige til oberstløjtnant C. A. 

L. v. Würtzen 1810-44 (død 1844) og hustru Henriette, f. Rohde 
1826-65, breve fra forskellige til cand. jur. Carl Jacob v. Würtzen 
1838-71 (død 1872), enkelte breve til andre af familien samt diverse 
sager.

Wøldike, slægten. Seddelregistratur. Læsesalen.
Arkivet indeholder hovedsagelig breve fra forskellige til sognepræst 

Andreas Wøldicke, Helsingør, sognepræst Peter Wøldike, Sommersted 
(død 1725) og provst Andreas Wøldicke, Store Hedinge (død 1836).



PERSONALIA

Ved siden af privatarkiverne har man i landsarkivet skabt en samling 
af Personalia, der hovedsagelig stammer fra udskilte dele af de afleve
rede skiftearkivalier. Samlingen fremtræder som en række små privat
arkiver, der kun indeholder et enkelt stykke eller et mindre læg. Man 
kan i denne samling finde en del privatbreve, hvorover der er udarbejdet 
brevskriverlister, men iøvrigt indeholder arkiverne en broget blanding 
af forskellige dokumenter, såsom attester, bestallinger, ansøgninger, ej
endomspapirer og regnskabsmateriale. Den væsentligste del af samling- 
gen er registreret på sedler, som findes på læsesalen. En del af de i denne 
samling indgåede breve er ligeledes optaget i den store samlede brev
skriverfortegnelse, som ligeledes står på læsesalen.

Ackermann, A., Stendrup.
Adler, Adolph Peter, præst.
Agre, Fred, Chr., amtsfuldmægtig, Holbæk (død 1819).

Brevskriverliste foreligger.
Ahrentzen, Jens Vallentin.
Alberti, A. R., hof tandlæge.
Ammentorp, Anders, præst, Tirsted-Skørringe-Vejleby.
Andersen, Adam, matros.
Andersen, Jens M., lærer.

Brevskriverliste foreligger.
Andresen, Andreas David, provst, Korsør (død 1873).
Anrich, Moses Gottschalck, vekselmægler (død 1865).

Brevskriverliste foreligger.
Baahr, Jens, amtsforvalter, Odense.
Bachevold, Chr. Iversen.
Bachmann, kantor, Slagelse.
Backe, Joh., traktør og distriktskommissær i kystpolitiet, Bellevue. 
Baden, Jacob, rektor, Helsingør.
Balgum, Peder, Knabstrup.
Balle, Nicolai Edinger, biskop.

Brevskriverliste foreligger.
19*
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Bang, Rasmus Peter, fuldmægtig, Slagelse.
Brevskriverliste foreligger.

Bauch (Bough), David Johan, the- og porcellænshandler, København.
Bauch (Bough), Lovise Maria, se Pehr Pehrsen, skipper, København.
Baumann, Jørgen, kleinsmed.
Baumgarten.
Bay, Søren, birkedommer, Samsø.
Bechmand, Margrete Kirstine, Bornholm.
Beck, Charlotte, frk.

Brevskriverliste foreligger.
Becker, Hermann, tysk præst, Helsingør.
Becker, Johann Friedrich Julius, oversergent.

Brevskriverliste foreligger.
Bendsen, Mikkel, Slagelse.
Bentsen, Johs., seminarist.
Bentzien, Wilh. B., sognepræst, Asminderød.
Bentzon, Jens Winther, sognepræst, Gladsakse.
Berg, Andreas Peter, købmand, Helsingør.
Bergen, Daniel v., landsdommer.

Brevskriverliste foreligger.
Bering, Ditlev, købmand, Randers.
Beringsskjold, Magnus, generalkrigskommissær, Rønnebæksholm.

Brevskriverliste foreligger.
Berner, Alexander Georg v., premierløjtnant.
Berrig, Anders, Spjellerup.
Beyer, A. F., grosserer.
Billeschou, Vilhelm, provst, Stenløse.
Birch, Juliane Marie.

Brevskriverliste foreligger.
Birch, Nicoline Kirstine Severine,

Brevskriverliste foreligger.
Birch, P. L., godsforvalter, Adelersborg.
Bjørn, Fred. Marius Julius, toldassistent (død 1869).

Brevskriverliste foreligger.
Blache, Hans Henrik, rektor, Arhus (død 1871).

Brevskriverliste foreligger.
Blau, Wilhelmine.

Brevskriverliste foreligger.
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Blume, Adser Hansen, provst, Fuglse.
Boisen, Lars Nannestad, præst, Vestenborg (død 1875).
Bonsach, Just Iver og Hans Ernst, brødre.
Borch, se Kornerup.
Borch, Elisabeth Sophie, enke efter major de Mann.
Borgen, Chr. Erhard.
Borgen, David, grosserer, oberstløjtnant (død 1868).

Brevskriverliste foreligger.
Brandt, familien.
Brandt, Chr., præst, Bjerregrav.
Brandt, Johan Conrad, købmand, Amsterdam.
Bredahl, Niels, skolemester, Bredsted.
Broager, Eggert Christopher, sognepræst, Gadstrup-Syv.
Brockenhammer, Ernst, sadelmager, Kalundborg.

Brevskriverliste foreligger.
Brochenhuus von Løwenhielm, Carl Chr., major (død 1868).

Brevskriverliste foreligger.
Brunoe, Aage, redaktør.
Braun, familien, Roskilde, se Kornerup.
Bruun, Ole, sagfører.
Briinniche, familien, Roskilde, se Kornerup.
Briinniche, Peder, Roskilde.
Brøchner, Hans, professor (død 1875).
Budde, Leopold, højskoleforstander.

Brevskriverliste foreligger.
Budde, Peder, birkedommer, Frederiksværk.

Brevskriverliste foreligger.
Budolph, Jens, matros.
Buhl, Carl, fuldmægtig.
Bunde, Johan Andreas, apotekerlærling.
Buntzen, Andreas, grosserer, Christianshavn (død 1810).
Bülow, E. exam. jur.
Bødker, Anna Christine, Frederiksberg (død 1913).
Bøgvad, Chr.
Bøgvad, Johan Mathias, urtekræmmer.

Brevskriverliste foreligger.
Bøhm, Hans Peter, skrædderlærling.
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Bøttger, Jensine, institutbestyrerinde (død 1871).
Brevskriverliste foreligger.

Carstensen, Hugo, birkefuldmægtig, Frederiksberg (død 1954).
Cathala, Frederik Alexis, nålemagersvend.
Charlmann, Ida Jacobsen, se Lyhne, J. Chr. Sophus.
Christensen, Christine Sophie, mejerske.
Christensen, Marie, sygeplejerske.

Brevskriverliste foreligger.
Christiansen, Lars, bud i Frimurerlogen.

Brevskriverliste foreligger.
Coldevin, G. C., oberstløjtnant, se Skørringe godsarkiv.
Coster, Margrethe, enkefru.

Brevskriverliste foreligger.
Cramer, Fritz, exam. jur.
Dahl, Fred. Peter, sognepræst, Skævinge og Gørløse.
Dahl, Jacob K., proprietær, Tjørnehøjgård, Lolland.
Danholm, Christen, fiskemester.
Debes, Peder Jacobsen, guldsmed, Nykøbing F.
Dedenroth-Berg, Aug. Jfr. håndskriftsamlingen. Personalhistorie i aim.
Dorrien, Liebert Nieronymus, generalmajor (død 1814).

Brevskriverliste foreligger.
Dorrien, Louise Henriette, frk. (død 1870).

Brevskriverliste foreligger.
Drachardt, Mathias Bjørnsen, sognepræst, Sæby og Hallenslev (død 

1715).
Draker, Tønnes Jansen, gårdejer, Dragør.
Duncan, Hartvig, hofkasserer.
Dümmler, Conrad, dr. jur., Kiel (død 1810).
Ebbesen, Carl Theodor, kobberstikker.

Brevskriverliste foreligger.
Eriksen, Betty.

Brevskriverliste foreligger.
Ernst, Johan Conrad, general, bygmester.
Esmann, Vilh. Aug., provst, Hellested (død 1901).

Brevskriverliste foreligger.
Espensen, C. fuldmægtig, Arresødal (død 1884).
Faber, Dorthea C.
Fälck, Frederik, garversvend, Næstved. Breve 1850-60.
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Fehmann, Annette Thomine Christiane, frk. 
Brevskriverliste foreligger.

Fibiger, Ilia Marie, frk. (død 1867).
Brevskriverliste foreligger.

Fibiger, Wilhelmine Henriette Mathilde.
Fischer, Næstved.
Fischer, Hans Chr. (død 1817).
Fischer, Johan Christoph, værtshusholder.
Fischer, Peter Ephraim, sognepræst, Helsingør (død 1862).
Fogh, major, se prokurator Steffensens bo 1847 i Kronborg rytterdi

strikts birks skifte- og overformynderisager.
Forsblom, Otto W., juveler.

Brevskriverliste foreligger.
Foss, David Anchersen, Gyldenlund.
Fournier, Louis, porcellænsfabrikant.
Franckenau, Georg Friederich Frank v., højesteretsassessor, professor.
Freckmann, slægten. Oversigt udarbejdet 1960.
Frederiksen, Anna, frk. København.
Frederiksen, Hans Peter, snedker, bankdirektør.

Brevskriverliste foreligger.
Frederiksen, Johanne Marie, tjenestepige, København.

Brevskriverliste foreligger.
Frimudt, Carl Helenius, musiklærer, København (død 1909).
From, Louise Bastiane, frk.

Brevskriverliste foreligger.
Gad, Sven, København.
Gade, Marie Dorothea, enke efter instrumentmager Jens Nielsen Gade 

(død 1854).
Brevskriverliste foreligger.

Garde, Janus Andreas, by- og rådstueskriver, Helsingør (død 1874).
Giøe, Rasmus Christopher Schack, fuldmægtig, Rådvaddam.
Grandjean, Christine Christiane Madsen, Frk. (død 1872).

Brevskriverliste foreligger.
Grandjean, H. F., oberstløjtnant. Papirer vedr. udgivelsen af de danske 

ridderordener 1903.
Grott, Peter Jensen, grosserer.
Grove, T. I. Chr., sognepræst, Gadstrup (død 1865).
Grundtvig, Nic. Fred. Severin, præst.
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Gude, Albert Peter, herredsfoged.
Gundersen, Hans Jacob, snedkermester (død 1867).

Brevskriverliste foreligger.
Gørtz, Johs, forpagter, Kattrup.

Brevskriverliste foreligger.
Halling, Magnus, præst, se Olivarius.
Hansen, Erich, sognefoged i Hyltofte.
Hansen, Friedrich, rådmand, Roskilde.
Hansen, Hans, Roskilde Ladegårdshus.
Hansen, Jens, drejer ved Mønten.
Hansen, Jørgen, landstingsskriver på Møn.
Hansen, Jørgen, kontorbud.

Brevskriverliste foreligger.
Harboe, Ludvig, biskop (død 1783).
Harboe, Ludvig, krigsråd.

Brevskriverliste foreligger.
Harris, se Neltrop.
Hartwig, Otto, færgemand, Helsingør.
Haundrop, Chr. Christopher, snedkersvend.
Hegelund, Peder Andersen, rådmand, Stege.
Heggum, Lars Peter, toldkontrollør (død 1868).

Brevskriverliste foreligger.
Hellesen, Claus Bemth, urtekræmmer, oberst i det borgerlige infanteri 

(død 1865).
Helt, Søren Uldrich, præst på St. Thomas.
Hendrichsen, C. G., barber, København.

Brevskriverliste foreligger.
Henius, se Fischer.
Hermann, Michel, skomager.
Hersleb, Peder, biskop.
Hertel, Aug. Wolfgang, sognepræst, Hårlev og Tingjellinge (død 1872).
Hindsberg, Carl Wilhelm, skomagermester.
Hjort, Hans Andreas, sognepræst i Gjerdum præstegæld, Akershus 

amt.
Hjort, Siegfred Chr. Fred., herredsfoged.
Hjorth, Schack Carl, kononibestyrer, Grønland.
Hof, Andreas, slotspræst, Helsingør.
Holm, Rønne.
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Holm, Jens, sognepræst til Bragemæs og Stromsø.
Holm, Johanne Ludovica, Møn.
Holm, Mads Schiffer, arkitekt (død 1874).

Brevskriverliste foreligger.
Holm, Sophia Magdalene, frk.
Holm, Søren, gårdmand, Onsbjerg, Samsø.
Holm, Thomas Heinrich, skipper.

Brevskriverliste foreligger.
Holmsted, Friederich, etatsråd.
Holst, slægten.
Holstebroe, L, Helsingør.
Holstein, Niels Rosenkrantz v. til Cathrinebjerg (død 1786).
Holstein-Holsteinborg, Vilhelmine Julie (død 1868).
Holstein-Rathlou, Fred. Chr. v. til Rathlousdal (død 1828).
Holten, Isbrandt van, købmand og toldskriver, Helsingør.

Brevskriverliste foreligger.
Holten, Nic. Abraham, direktør for Øresundstolden (død 1850).
Hutzen, Johan Fred. Wilh., København.
Hvidt, L. N., grosserer (død 1856).
Hviid, A. C., by- og herredsskriver, Neksø (død 1863).
Hviid, Hans Christoffer, stiftsrevisor.
Høhl, Peder Andersen, matros.

Brevskriverliste foreligger.
Høst, Johan Detlev, oberst.
Ibsen, Rasmine, frk., København.

Brevskriverliste foreligger.
Ibsen, Søren Kaas, byfoged, Rødby (død1 1867).

Brevskriverliste foreligger.
Ipsen, Laura Henrichsen, frk. København.

Brevskriverliste foreligger.
Iversen, Chr. værtshusholder, København.
Iversen, Oline, frk. Frederiksberg (død 1919).
Jacob, J. S., bogholder (død 1870).
Jacob, Minna Simon, frk.

Brevskriverliste foreligger.
Jacobsen, Adolph, sergent.
Jacobsen, Hans Vilh., sekondløjtnant.

Brevskriverliste foreligger.
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Jansen, Siegfried Vilh., godsforvalter.
Janssen, Chr. Etatsråd, deputeret (død 1811).
Jantzen, Georg, bagersvend.

Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Ane Theresia, frk.

Brevskriverliste foreligger.
Jensen, August, vekselmægler (død 1876).

Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Birgitte, f. Mikkelsen, enke efter sømand Ole Jensen.
Jensen, Birthe, opvartningskone.

Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Jensine, syjomfru, København.

Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Jørgen, soldat (død 1864).

Brevskriverliste foreligger.
Jensen, Knud, sognepræst, Fensmark.
Jensen, Theodor, seminarist.
Jensen-Tusch, H. C. L., oberst (død 1894). Diverse korrespondance 

og private papirer.
Jonsson, Grimur, amtmand.

Brevskriverliste foreligger.
Jørgensen, Hans Chr. kontorist (død 1869).

Brevskriverliste foreligger.
Kalkar, Chr. Andreas Hermann, sognepræst, Gladsakse.
Kalman, Conrad, boghandler, Slagelse.

Brevskriverliste foreligger.
Kaustrup, Olaf.
Kempel, Svend Gertsen, færgemand, Helsingør.
Kjeldsen, degn, Nordby, Samsø.
Kiellerup, Daniel, bogholder.
Kier, Anders Jensen, degn, Førslev.
Kjøller, Andr. Jul.
Kleinsborg, Balthazar, Helsingør.
Klingberg, Cornelia Wilhelmine.

Brevskriverliste foreligger.
Knagh, Carl Ferdinand Thorvald.
Koch, Hans Peter Gyllembourg, sognepræst, Nørre Alslev (død 1883).
Koefoed, Jens P., Neksø.
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Kopp, Nathalie Eleonore Andrea.
Brevskriverliste foreligger.

Kornerup, slægten.
Kramer, Wilhelm, exam. jur.
Krebs, G., guldspinder og valser, København.
Kropp, Andreas Valerius, bagersvend, Helsingør.
Kølle, Claus Anton, landskabsmaler.

Brevskriverliste foreligger.
Kønnemann, Daniel Caspar, brygger, København.
Kålund.
Kås, Fred. Jul., kancellipræsident (død 1827).

Brevskriverliste foreligger.
Ladhof, Henrik Vilhelm, maler og glarmester, Stege.
Lambrechte, Fransine Christophora, frk. København.

Brevskriverliste foreligger.
Lange, Hans, præst, Tersløse.
Lange, Marie, f. Holtzendorff (død 1869), enke efter pastor J. N.

Lange.
Lanzky, Emil. Aug., toldassistent, (død 1872).
Larsen, Casper, skipper, København (død 1809).
Larsen, Fred. Aug., drejermester, København (død 1883).
Larsen, Jens Henrik, sognepræst, Holbæk.

Brevskriverliste foreligger.
Larsen, Lauritz, exam, jur., Vejle.
Leidesdorff, Ulrich, guldsmed.

Brevskriverliste foreligger.
Leisberg, Skjellingsted.
Lemke, Johan, vintapperlærling.
Leone, Hulda Augusta, f. Jørgensen.
Lindberg, C. G., søkaptajn (død 1853).
Lou, Marie, enke efter borgmester Lou.
Lund, Casper Peter Vorndran, sognepræst, Vigerslev og Veflinge (død 

1864).
Lund, Hanne, datter af pastor C. P. V. Lund.
Lundager, Møns tugthus.
Lunde, Niels, stiftsskriver, Roskilde.
Lunn, Chr. Ditlev, forvalter, Einsiedelsborg.
Lyhne, Janus Chr. Sophus, glarmester, Nykøbing S.
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Lyngbye, Peder Hansen.
Lütken, Olivia Marie, gift med overretsassessor F. T. Lütken.
Lønborg, Peder Hansen, konsumptionsforpagter, Nakskov.
Løvenbalk, Chr. premierløjtnant.

Brevskriverliste foreligger.
Løvenskiold, Herman, amtmand.
Madsen, Johannes, redaktør, Frederiksberg. Privat korrespondance og 

sager vedr, udgivervirksomhed 1907-09.
Madsen, Ole, degn i Sandby.
Marcher, Chr.
Marcher, Vilh. Frimann, premierløjtnant.
Marstrand, Sophus Vilh. (død 1946).
Matthiessen, Charlotte og Marie, søstrene.

Brevskriverliste foreligger.
Melluinge, David, købmand, Helsingør.
Meyer, Carl Aug., kontrollør ved Assistenshuset (død 1901).

Brevskriverliste foreligger.
Meyer, Fred. Carl Emil, oberst (død 1863).
Michaelsen, Jeppe Prætorius.
Moltke, Joachim Godske, lensgreve, Bregentved (død 1818).

Brevskriverliste foreligger.
Moltke, Werner Jasper Andreas, stiftamtmand.
Monrad, Lauritz Vilh., provst, Marvede (død 1863).
Munch, Søren Broberg, kaptajn.

Brevskriverliste foreligger.
Murdoch, William, maskinmester og traktør (død 1850).

Brevskriverliste foreligger.
Møller, Caroline, frk.
Møller, Johann D., skipper og enke Marie D. Møller, f. Clausen.

Brevskriverliste foreligger.
Måløe, Hannibal Wilh. Ludv., lærer og præst.
Neltrop og Harris, læderfabrikanter.
Nielsen, Bodil, enke og datter Emilie Nielsen.

Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, Chr. Fog, cand, theol.

Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, Dorothea Frederikke, tjenestepige.

Brevskriverliste foreligger.
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Nielsen, Jens, karetmagersvend.
Nielsen, Johan Georg Rasmus, sognepræst, Landet og Ryde.
Nielsen, Nicoline Marie, Tjenestepige.

Brevskriverliste foreligger.
Nielsen, Niels, Følleslev.
Nielsen, Thorvald, skræddermester.

Brevskriverliste foreligger.
Nilsson, Sven, møllersvend.

Brevskriverliste foreligger.
Nissen, Catharina Elisabeth, f. Thørche, enke efter proprietær Jørgen

Nissen.
Brevskriverliste foreligger.

Nærve, Elisabeth, f. Halkier, gift med grosserer J. H. Nærve.
Brevskriverliste foreligger.

Nærve, Fred. Chr., sølvpop (død 1812).
Nærve, Jørgen Henrik, grosserer (død 1855).

Brevskriverliste foreligger.
Nærve, Nicoline, f. Mamen, gift med grosserer J. H. Nærve.
Olivarius, Holger Nielsen og Johan Holgersen Olivarius, præster i Ørs- 

lev-Bjerre.
Olsen, Ole, soldat.

Brevskriverliste foreligger.
Olsen, Ole Peder, arbejdsmand.
Opmand, Chr., løber.
Owe, Charles Theodor, handelsbetjent, Roskilde.

Brevskriverliste foreligger.
Pauli, G. C., Købmand, Odense.

Brevskriverliste foreligger.
Pauli, John, konsul, Helsingør.

Brevskriverliste foreligger.
Pedersen, Christen, indsidder, Hårsløv og hustru Karen Pedersdatter.
Pedersen, Henning, major, Rønne (død 1837). Se også under privat

arkiver.
Pedersen, Michael, præst, Arslev Tiist.
Pedersen, Niels, gårdmand, Sundbylille.
Pedersen, Peder, møller, Orup mølle (død 1856). Se også under privat

arkiver.
Permin, Erasmine Sophie, Helsingør (død 1847).
20
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Permin, Hedevig, f. Gundestrup, gift med varemægler O. V. H. Permin.
Brevskriverliste foreligger.

Permin, Otto Herman Vilh., varemægler, København (død 1873).
Brevskriverliste foreligger.

Petersen, kapellan, Lyngby.
Petersen, Augusta.

Brevskriverliste foreligger.
Petersen, Jacob Eilert, kaptajn, bogholder.

Brevskriverliste foreligger.
Petersen, Pehr, skipper, København.
Pettersson, Bengt, gartner, København.

Brevskriverliste foreligger.
Phaff, Wilh. Fred.
Piesner, Chr., sognepræst, Ledøje og hustru Christine, f. Meier.

Brevskriverliste foreligger.
Piessen, Carl Adolph v.
Piessen, Fred. Chr. v. (død 1783).
Plum, Friederich, biskop, Odense.
Poulsen, Otilia, tjenestepige.

Brevskriverliste foreligger.
Prehn, Louise Henriette, frk.

Brevskriverliste foreligger.
Prosch, Chr. Gustav Emil, assistent.

Brevskriverliste foreligger.
Paaske, Jacobi (død 1873).

Brveskriverliste foreligger.
Qventin, Marie.
Rabeholm, Adrian, toldbetjent (død 1838). Uregistreret.
Rasch, Marcus Peter, købmand, Rønne (død 1853).
Ratenburg, Peder Horrebow, byskriver, Hillerød (død 1830).

Brevskriverliste foreligger.
Reenberg, Morten, se Schmidt, Morten Reenberg.
Riemann, F. W., snedkermester, København.
Rohde, Jacob Peter, skipper.
Rothe, Louis, viceguvernør (død 1871).

Brevskriverlisté foreligger.
Rudelbach, A. G. konsistorialråd (død 1862).
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Ryberg et comp.
Saxesen, Frederik, major, Husum (død 1837).

Brevskriverliste foreligger.
Schaper, Chr. Gotfred, præst, Præstø.
Scheel, Charlotte Amalie, frk. (død 1855).
Schepelem, Jens Bregendal, oberstløjtnant (død 1864).

Brevskriverliste foreligger.
Schlüschen, H. H., tømrermester.

Brevskriverliste foreligger.
Schmidt, Chr. Theodor, skuespiller (død 1865).

Brevskriverliste foreligger.
Schmidt, Morten Reenberg, sognedegn, Fanefjord (død 1790).
Scholten, Jobst Gerhard von, kaptajn, godsejer, Lundbygård.
Schule, Johan Christoph, klædefabrikanit.
Schumacher, Gert, sognepræst, Helsingør.
Schydtz, Rasmus, inspektør på Løvenborg, se Fr. Chr. Agre.
Simonsen, Hans, proprietær, M.F.
Simonsen, S.S., soldat 1864.
Skaarup, Sara Magrethe, fhv. figurantinde, København.
Skovgaard, Niels oversergeant, København.

Brevskriverliste foreligger.
Slomann, Vilh., museumsdirektør.
Sparre, Adolph, bager, Basnæs.
Stage, Carl L., finanshovedkasserer.

Brevskriverliste foreligger.
Stavanger, Chr., Dragør.
Steenstrup, Hans Resen, sognepræst til Karleby og Horreby.

Brevskriverliste foreligger.
Stehr, Mads, fuldmægtig, Rugård.
Stibolt, Frederik, bagermester, Rønne.
Storm, Matthias Hansen, snedkersvend, København.

Brevskriverliste foreligger.
Stub, C., konsulatssekretær, informator på Løvenborg.
Suling, Sophie Cathrine.
Sundt, Ane Helene, f. Pedersen, enke efter snedker J. O. F. Sundt.
Svendsen, Hildegard, f. Rudelbach, gift med Joh. Chr. Svendsen, Ran

ders.

20*
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Sylow, Niels Peter Chr. Martin, byfoged, Korsør (død 1870).
Synnestvedt, Ludvig, norsk artillerikaptajn.

Brevskriverliste foreligger.
Sørensen, Mourits, kapellan, Skelskør.
Thiessen, Margrethe, enke efter overspillemand F. F. C. Thiessen (død 

1864).
Brevskriverliste foreligger.

Thomsen, Fritz, kaptajn. Breve fra prins Carl af Danmark og prins 
Georg af Grækenland 1890-1910.

Thomsen, Thomas Anton, lærer.
Thurah, Chr. Henrik de, kommandør (død 1812).
Topsøe, Johan Frederik, sognepræst, Hørsholm (død 1865).
Türck, Anton Adolph, proprietær.
Wachtelbrenner, Andreas, købmand, Helsingør.
Wad, Mathias, præst, Korsør.

Brevskriverliste foreligger.
Wagner, Margrethe S. C. f. Manthey, enke efter oberstløjtnant M. C. A.

F. Wagner.
Wahl, Anna Marie, f. Bræmer (død 1867) enke efter major, tømrer

mester J. C. Wahl.
Walberg, se David Johan Bauch (Bough).
Waldorff, slægten.
Wallich, Zacharias, mægler (død 1843) og hustru Hanne, f. Kalisch 

(død 1866).
Brevskriverliste foreligger.

Warberg, Niels, kommissionær, København (død 1813).
Warthoe, Severin, sognepræst, Nørre Jæmløse (død 1829) og hustru 

Thomasine de Sundt.
Wedelsparre (tidl. Beringsskjold), Thomas, til Sparreholm.
Welsing, F. P., stiftsprovst (død 1894).
Willemann, P. L., kammerassessor.
Wodschou, G., f. Bülow.
Wolf, Mathias Eiler, kirkesanger, Kæderup (død 1829).
Wraae, Hedevig Erasmine Cathrine, f. Gylche, enke efter pastor C. E.

Wraae.
Brevskriverliste foreligger.

Wærn, Marthe, f. Haslef, enke efter generalkrigskommissær Wæm.
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Zahrtmann, Kr., kunstmaler.
Zinn, F., grosserer.
Ølgaard, Chr., prokurator, Skive (død 1860).

Brevskriverliste foreligger.
Ørslef, Peder, sognepræst, Helsingør (død 1748).
Ørsted, Sophus Vilh., sognepræst, Sønderby.



HÅNDSKRIFTSAMLINGEN

Fra tid til anden modtagpr landsarkivet manuskripter og samlinger, som 
er et resultat af flittige personal- og lokaihistorikeres arbejde gennem 
mangp år. Selv om disse samlinger er tilvejebragt med et bestemt formål 
for øje, udelukker det dog ikke, at også andre forskere kan drage nytte 
af dem. Samlingerne har ofte et ret broget indhold og kan også indeholde 
arkivalier. De fleste modtagne samlinger er af rent eller overvejende 
personalhistorisk indhold. Andre giver hovedsagelig topografiske op
lysninger. Samlingerne er opstillet i følgende grupper:

Personalhistorie i almindelighed.
Register til den almindelige enkekasse 1775-1848.

Registerkortene, der er opstillet alfabetisk efter forsikringstagerens 
navn, indeholder oplysning om forsikringstagerens navn, stand, fødsels- 
og dødsdag. Endvidere findes der oplysning om, hvornår forsikrings
tageren er optaget i Enkekassen og hans sags løbe-nr.

Enkekassens arkiv opbevares i rigsarkivet.

Register over begravelser fra Skt. Petri kirke i København. Udarbejdet 
af kontorchef Brask.

Det alfabetiske register på sedler, der opbevares i 3 kasser, er udar
bejdet på basis af Skt. Petri kirkes 1. forstanderregnskab. Det dækker 
årene 1667-83, 1691-95, 1706-18 og 1723-28.

Provst Imm. Barfods samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.
Indhold:

1. Optegnelser om dødsfald, udnævnelser, entledigelser samt bestående 
examina bekendtgjort i Berlingske Tidende og andre aviser 1860-67, 
1870-72.

2. Uddrag af Rødby skifteprotokoller 1696-1717, 1737-1838.
3. Uddrag af Nakskov skifteprotokoller 1742-52, 1771-74, 1774- 

1820.
4. Uddrag af Nakskov kirkebog 1793-1802.
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5. Uddrag af Svendborg kirkebøger og skifteprotokoller samt af for
skellige lollandske kirkebøger.

6. Uddrag af forskellige lollandske kirkebøger.
7. Uddrag af forskellige lollandske og sjællandske kirkebøger, opteg

nelser om gravskrifter fra forskellige kirker og kirkegårde samt andre 
personalhistoriske og genealogiske notitser.

8. Udtog af Sønip og Oversø kirkebøger, henholdsvis 1771-90 og 
1663-1857.

Viggo Holms samlinger. Læsesalen.
Det modtagne seddelmateriale falder i følgende grupper:

1. Kasserne mærket A-0 indeholder bidrag til Lolland-Falsters stifts 
personalhistorie i tiden indtil 1800.

2. Kasserne mærket a-ø indeholder bidrag til Lolland-Falsters stifts 
personalhistorie i tiden efter 1800. Grænsen mellem de to tidsrum 
er dog flydende.

3. En kasse mærket Topografi Nykøbing F. indeholder optegnelser af 
topografisk interesse.

4. En kasse mærket Topografi Lolland-Falster indeholder optegnelser 
af topografisk interesse for hele stiftet med undtagelse af Nykøbing 
F.

Vejledning til benyttelse af samlingerne findes forrest i kassen mær
ket A-G.

Samling af vielser i danske landsogne 1661-1792. Udarbejdet af over
retssagfører Holger Malling. Manuskript i 4 bind i landsarkivets hånd
bibliotek. Læsesalen.

Forrest i 1. bind findes en nærmere redegørelse for manuskriptets 
udarbejdelse og principperne for opstillingen. I manuskriptet er kun 
noteret de vielser, ved hvilke der er betalt kopulationspenge, og forteg
nelsen er udarbejdet på grundlag af regnskaber over betalte kopulations
penge. I fortegnelsen er de noterede brudgomme opført alfabetisk med 
alle de oplysninger, som regnskaberne indeholder, og hver brudgom har 
sit løbe-nr. I manuskriptets 4. bind findes et alfabetisk register over 
hustruer med vedføjet løbe-nr. på brudgommen.
Overretssagfører Holger Mallings samlinger. 4. bd., 3 pkr., 3 læg og 
3 æsker. Seddelregistratur. Læsesalen.

Indeholder bl. a. optegnelser om vielser i provinsbyerne 1661-1712 
(div. år) og seddelregister over vielser i København 1720-25, endvidere
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en alfabetisk fortegnelse over begravede i København 1718-19 og i 
provinsen 1717-21 samt optegnelser om ikke-lutherske familier i Kø
benhavn og på Christianshavn 1682 og 1750. Endvidere er afleveret et 
utilgængeligt manuskript »Efterkommere efter Jacob Olsen og Inger 
Joensdatter fra Skovhuse«.

Pastor Erhard Qvistgaards Ekscerpter. 2 pkr. og 1 læg. Seddelregistratur 
Læsesalen.
Ekscerpteme er forarbejder til de af pastor Qvistgaard udarbejdede 

præstehistoriske samlinger i det kgl. bibliotek og rigsarkivet. Endvidere 
indeholder samlingen oplysninger om familierne Bolt og Rose og manu
skript til Ods herreds præsterække.

Viceskoleinspektør Fr. Friis-Petersens sedler over degne, skoleholdere, 
organister og andre kirkebetjente indtil 1814.

Samlingerne synes kun at bygge på trykte kilder og er baseret på et 
meget tilfældigt materiale omfattende hele landet.

Nina Petersens samlinger. Registreret.
Samlingen, der omfatter en pakke, består hovedsagelig af optegnelser 

af genealogisk art, bl. a. vedr. vendsysselske præstesiægter og præste- 
slægteme Steenberg, Friis og Blichfeldt.

Speciel personalhistorie.
Familien Baumgarten. Uregistreret.

Notaterne vedr. familien Baumgarten samlet af Thorvald Baumgarten 
(f. 1854) findes i et håndskrevet kvartbind, der i øvrigt indeholder 
afskrifter af en række digte.

Sagfører A. Dedenroth-Bergs personalhistoriske samlinger.
Samlingerne, der omfatter en enkelt pakke, indeholder materiale vedr. 

familierne Dedenroth og Berg. Jfr. også Personalia.

Erik Fichers familiearkiv. 2 bind.
De to maskinskrevne bind er forfattet af Adolf Fischer i årene 

1937-41, og de bærer titlen: Aus Erik Fischers Familien-archiv. Samlin
gen indeholder optegnelser om slægterne Fiseher-Unnerstadt, Fischer, 
Coburg, Krug, Fischer-Gera, Edle v. Braun og Henius.

Bankier Eigil Gottliebs (død 1963) personalhistoriske samlinger. Ure
gistreret.
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Samlingerne, der navnlig vedrører slægten Gottlieb (68 kapsler), er 
modtaget 1965. Der findes ligeledes optegnelser om slægterne van 
Deurs, Knuth, Sprunck og Tamdrop.

Faktor Olaf Helsteds samlinger vedr. den sjællandske slægt Helsted. 
Seddelregistratur. Læsesalen.

Samlingerne omfatter 4 bind slægtsoversigter, biografiske optegnelser 
og registre samt 1 pk. med slægtstavle.

Ingérslevske familiepapirer. Uregistreret. Gave fra pastor T. G. H. In* 
gerslev. Odense.

Samlingen omfatter 5 pakker og indeholder en broget samling af op
tegnelser, breve, billeder m.m.

Topografi.
Pastor Chr. Th. Christensens samlinger. Seddelregistratur. Læsesalen.

Indeholder optegnelser om Vajsenhuset (1861-69), Borgerdydssko
len på Christianshavn (1853-70 og 1877-82), Studenterforeninger 
(1852, 1856-68 og 1882-84), de nordiske studentermøder i Køben
havn og Kristiania (1845, 1862 og 1869) samt Forskelligt.

Bager, konditor Vilh. Hoff: Bager i Maribo for 100 år siden. Maskin
skrevet manuskript.

Kommandørkaptajn H. F. Kiærs samlinger til Tårnby sogns historie på 
Amager. 5 bd. 1 pk. kartotekkasser. Seddelregistratur. Læsesalen.

Samlingerne, der i tid strækker sig indtil året 1787, indeholder bl. a. 
fortegnelser over beboerne fordelt efter gårde og huse, mandtal over 
Tårnby sogn efter frd. af 7. juli 1704 med tilføjelser efter kirkebogen, 
afskrift af folketællingen 1787 og diverse mandtal (kirkebogsuddrag, 
uddrag af matriklen 1688, mandtal 1692 og 1699, udskrifter af skatte
mandtal samt fæstespecifikationer).

Til samlingen hører et alfabetisk kartotek over viede 1676-1787 
og skifter 1659-1787 samt et kronologisk register over skifterne i 
samme periode.

Olsens samlinger. Uregistreret.
Notaterne er indført i et håndskrevet kvartbind, der bærer titlen: 

Skjoldenæsholm, og det indeholder personalhistoriske og topografiske 
notitser om Jydstrup, Valsølille, Haraldsted og Allindemagle sogne i 
fortid og nutid.
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Kaptajn Otto Smiths samlinger. 3 pkr., 2 kartotekkasser og 1 mappe. 
Seddelregistratur. Læsesalen.

Samlingen indeholder bl. a.:
1. Samlinger til dansk lavshistorie.
2. Samlinger til det københavnske glarmesterlav.
3. Samlinger til Ribe bys historie.
4. Samlinger til Ålborg bys historie.
5. Diverse topografiske samlinger (dansk havnevæsens historie i aim. 

samt Køge og Holbæk havnes historie og samlinger til Ålborg bys 
historie).

6. En samling opklæbede ældre og yngre generalstabskort.

Lærer Niels Stenfeldts samlinger. Uregistreret.
Indeholder 3 hefter med optegnelser om Hvidovre og degnene i 

Pilealleen.

Landsarkivar G. L. Wads samlinger til Herlufsholms historie. 1. bd. og 
10 pkr. Seddelregistratur. Læsesalen.

Indeholder bl. a. breve og materiale til G. L. Wads bøger om di
mitterede fra Herlufsholm og rektorerne på Herlufsholm. Endvidere 
indeholder samlingen spredte optegnelser, avisudklip og tryksager vedr. 
elever og lærere på Herlufsholm, begivenheder på Herlufsholm og mø
der og sammenkomster i Herlovianersamfundet. Wads håndeksemplar af 
»Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Fortsættelse«, 1882 ind
går ligeledes i samlingen.
Gårdejer Jens Woisings samlinger vedr. Holeby sogn på Lolland.

Samlingen består af en pakke.

Diverse.
Forarbejder til Hjort Lorenzens repertorium over legater.

Samlingen omfatter 2 pakker.

Registrator Otto Jørgensens personalhistoriske samlinger. Ikke regi
streret.

Registrator Manna Langes personalhistoriske samlinger. Ikke registreret.

Arkivar Holger Nielsens arkivalske notater. 2 kapsler.
Optegnelser, der findes på sedler, er blevet til i årene 1900-36. De 

indeholder et broget materiale, også til belysning af den lokale admini-
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strationshistorie. Materialet er inddelt i grupper, såsom retsbetjent
arkiver, rådstuearkiver, gejstlige arkiver o.s.v.

Optegnelser vedr. frimurerordenen. Uregistreret.
De håndskrevne optegnelser, som stammer fra begyndelsen af 1800- 

tallet er indført i et kvartbind. Vedlagt findes fortegnelse over frimurere 
samt biskop Peter Hansen af Kristianssand, hans egenhændige forplig
telse som »Mester«, dat. 25/6 1803.
Diverse sager fra Ribe katedralskoles håndskriftssamling. Depositum. 
Uregistreret.

Samlingen, der i tid dækker perioden 1559-1812, indeholder bl. a. 
nogle originale kaldsbreve, symodalia Roschildensia, optegnelser om 
landemode i Maribo 1736 samt diverse topografica vedr. København og 
Sorø amt.



TOPOGRAFISK SAMLING

Seddelregistratur. Læsesalen.
Gennem årene har landsarkivet opbygget en samling arkivalier, der 

vedrører enkelte og snævert afgrænsede lokaliteter. Ofte drejer det sig 
kun om et løsrevet aktstykke, undertiden om et enkelt bind eller pakke. 
Kun i sjældnere tilfælde omfatter »arkivet« flere bind og pakker. De 
fleste af de arkivalier, der rummes i denne samling, er kommet til 
landsarkivet som gaver fra private eller afleveringer fra andre arkiver, 
museer og samlinger. En meget væsentlig del af samlingen består af 
ejendomspapirer: skøder, pantebreve, synsforretninger, forpagtningskon
trakter, fæstebreve o. lign. Der findes ligeledes en ret omfattende sam
ling regnskabssager, herunder skattelister og skattekvitteringsbøger. 
Man finder også enkelte kort og planer, en del manuskripter og opteg
nelser samt en mindre samling af avisudklip. Som helhed må samlingen 
karakteriseres som meget broget. Det kan dog ikke udelukkes, at den 
enkelte forsker heri kan finde værdifuldt materiale, som supplerer hans 
øvrige samlinger.

Samlingen er ordnet topografisk i hovedgrupper, der begynder med 
Sjælland og fortsætter med København og de forskellige amter, der sor
terer under landsarkivet.

Af arkivalier, der opbevares i Topografisk samling, skal specielt her 
nævnes følgende:

Sjælland: Observationer ved Landgodsis Administration udi Sælland, 
ca. 1750-80.

København:
Fortegnelse over viede, fødte og døde, 1791.
Papirer vedr. Chorskolen ved Holmens kirke (afskrifter fra 1700-t.).

Københavns amt:
Konditioner ved ombygningen af Roskilde rådstue, 1839.
Vejkort fra Roskilde til Frederiksborg, 1821.
Papirer vedr. gård nr. 4 i Tårnby sogn 1740-1849.
Adkomstdokumenter vedr. Egetgård (Kirke-Såby sogn), 1808-54.
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Frederiksborg amt:
Forhandlingsprotokol for Frederiksborg Communalforening, 1844— 

46.
Asminderød-Grønholt sogns sygeplejeforening, 1891-92. 
Dokumenter vedr. gården Carlsberg ved Hillerød, 1634—1808. 
Regnskaber vedr. Fredensborg håndgemingsskole, 1878-87.
Materialer til Frederiksværks historie (E. P. Tscherning, G. L. Hor

nemann og overlærer C. Christensen), 1772-1912.
Sognepræst P. Chr. Gardes samlinger til Holbo herreds historie. 
Forhandlingsprotokol for værgerådet i Blovstrød sogn, 1905-33. 
Dronningemøllen og Esrom kanal (optegnelser af dr. Bobé), 1873- 
99.
Lærer E. T. Hansens samlinger til Græsted-Mårum pastorats historie, 

1896.
Diverse sager vedr. Helsingør og omegn, 1830-63.
Protokoller over frivillige fra Helsingør og omegn til krigen 1848.
Komiteen af 14. april i Helsingør til indsamlinger til flåden, 1848-49.
Manuskript vedr. Hørsholms historie 1780-88.
Regnskabsbog for Kronborg amts læseselskab, 1793-96.
Sager vedr. majfesten i Egebæksvang, 1841-52.

Holbæk amt:
Sager vedr. gården Emilsminde (Drøsselbjerg sogn), 1839-97.
Ekstrakt af landmålingsforretningen for Havrebjerg by, 1713.
Kopi af Samsø lands privilegier, 1648-98.

Sorø amt:
Markregister for Stillinge sogn, ca. 1680-1720.
J. H. E. Hoffmans historiske efterretninger om den danske skole i 

Slagelse, 1789-1890.
Dokumenter vedr. gården Grønhøj i Skørpinge sogn, 1775-1851.
Dokumenter vedr. det soranske selskab »Enigheden«, 1809.
Dokumenter vedr. gården Henriettelund i Testrup sogn. Heri oplys

ninger vedr. slægten Neergaard, 1813-86.

Præstø amt:
Optegnelser om præster, degne og skoler i Bjæverskov herred 1676- 

1806.
Beretning om Møns land af hr. Peder Olsøn i Borre, 1689. 
Prokurator S. G. Thomsens samlinger vedr. Næstved, 1744—1903.
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Dr. V. Ingerslevs (død 1918) samlinger til Præstø bys historie.
Præstø værgeråd, ca. 1900-35.
Forhandlingsprotokol for det borgerlige forenede Skydeselskab i Vor

dingborg, 1819-68.

Maribo amt:
Meddelelser om Fænø, afgivet af sogneforstanderskabet, 1843.
Optegnelser vedr. Gundslev sogn, ca. 1773.
Forligsmægleren i Idestnip sogn 1866-91.
Værgerådet for Idestrup kommune 1905-19.
Lægen George Lütkens optegnelser fra og om Nysted, 1866-79.
Dokumenter vedr. gården Østervang i Vejleby sogn, 1803-1918.
Dokumenter vedr. gården Øster Kongsted i St. Lindet, Birket sogn 

1805-33.

Bornholms amt:
Tabel over fødte, døde og viede på Bornholm, 1847-48 samt diverse 

statistiske efterretninger om Bornholm, 1808-09.
Provst L. Chr. Hansens (død 1907) optegnelser om Bodilsker kirke 

og præster.
Stormflodsfonden, 1913-18.
Etatsrådinde Maria Koefods legater fra Rønne 1839-1919.



KORTSAMLINGEN

Landsarkivet er i besiddelse af en meget broget samling af topografiske 
kort, bygningstegninger, planer over havneanlæg, veje m.m. Der fore
ligger en seddelregistratur over dette materiale, som må betragtes som 
rent foreløbig. En omordning af samlingen vil finde sted.

Uden for kortsamlingen findes en del kort registreret i sammenhæng 
med de arkivalier, hvortil de hører. Det gælder først og fremmest 
forstarkiveme.






