
fortegnelse over arkivalier 
vedrØrende kirkerne i veJle aMt 
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arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges under denne i afsnittet kilder og henvisninger. Provsti‑
ernes synsprotokoller, anlagt efter 1862, er ikke anført, da de kun er benyttet i de tilfælde, hvor den enkelte kirkes 
eget eksemplar er bortkommet.

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: a 28. 1630‑
1702. fortegnelser og diverse dokumenter vedkom‑
mende kirker og sognekald i danmark og norge med 
oplysning om ejendomsforhold, beneficeringer og jus 
patronatus. – a 29. 1726‑97. efterretninger om ejere 
af kirker og kirketiender. – a 30. 1809. fortegnelser 
over kirker og disses ejere. – b 106. 1631‑32. rå‑
dernes og biskoppernes betænkninger ang. kirkernes 
regnskab. – b 107. 1636‑37. kapitlernes og lensmæn‑
denes besvarelse på kgl. missive af 14. nov. 1636. – b 
134. 1572‑74. registerbøger på tiender til bortfæs‑
telse i fyns, Århus, ribe og viborg stifter. – b 184d. 
1620. seks års kirkeregnskaber indsendt i henhold 
til kgl. missive af marts 1620 (Jelling syssel). – c 52. 
1697. indberetninger om købstadskirkernes tilstand i 
danmark, indsendte i henhold til missiver af 30. jan. 
1697. – d 19. 1699‑1771. koncepter og indlæg til 
sjællandske registre (1701, nr. 73: landsomfattende syn 
over kirkernes brøstfældighed). – f 47. 1792. indbe‑
retninger fra gejstligheden om kirkernes tilstand og 
om bestemmelser for deres vedligeholdelse. – f 58. 
1781‑99. originale skøder til kongen på jus vocandi 
til kirker.

Rentekammeret: 214.33. 1661(?) kommissionen af 30. 
aug. 1660 til i ribe stift at besigtige kongens slotte, 
klostre og gårde. – 2215.38. 1710‑11. kommissions‑
akter vedr. auktion over en del af kongens behold‑
ne kirker. – 2215.39‑40. (1719)‑1763. dokumenter 
vedr. beregningen af indtægt og udgift for kongens 
kirker på rytterdistrikterne 1719ff. i henhold til kgl. 
resolution af 17. febr. 1725. – 2245.119‑20. 1710‑14 
og 1720‑22. dokumenter vedr. kongens ved auktio‑
ner 1710 og 1711 bortsolgte kirker i Århus og ribe 
stifter. – 2245.122. dokumenter ang. benådninger 
til gejstlige og verdslige, hospitaler og andre offent‑
lige stiftelser, tiender og provstigods. – 2245.123‑25. 
1719‑24. dokumenter vedr. salget af kongens 1719‑
22 bortauktionerede tiender og gods i Århus og ribe 
stifter.

Regnskaber ældre end 1559 (Reg. 108a): 1528‑29. for‑

tegnelse over indkrævede klokker. – 1529. register på 
klokker, som er vejede i Jylland og på fyn.

Regnskaber 1660 ca. 1848 (=rentekammerets revide‑
rede regnskaber): kirkeregnskaber 1660‑1854: 1669‑
93. ribe stifts kirkeregnskaber. –1680‑94. Århus stifts 
kirkeregnskaber. –1719‑28 og 1738‑65. koldinghus 
rytterdistrikts kirkeregnskaber. – 1726‑27, 1754 og 
1769. synsforretninger og summariske regnskaber for 
jyske rytterdistrikters kirker.

De sønderjyske fyrstearkiver. Hans den Ældre (Hansborg‑
arkivet): 40. i. kirkeregnskab for Haderslev og tørning 
amter 1544‑70.

Kultusministeriet: 1. kontor. 3835‑36. regnskab for nr. 
tyrstrup Hrd.s fælles kirkekasse 1865‑71.

Københavns Universitets arkiv: 41.03.03. 1636‑1828. Pa‑
tronatssager vedr. trinitatis kirke. 1661‑1740. diverse 
(heri et læg: forskellige sager vedr. konge‑ og kirketi‑
enden af kirkerne i Jelling syssels provsti 1686‑1740).

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND 
(LAVib). Ribe bispearkiv (C 4): 17‑19. 1417‑1777. 
brusk Hrd. – 20‑21. 1780‑1812. uregistreret korre‑
spondance ang. brusk Hrd. – 25‑26. 1651‑1778. elbo 
Hrd. – 27. 1776, 1780‑1812. uregistreret korrespon‑
dance ang. elbo Hrd. – 46. 1635‑1778. Holmans Hrd. 
– 47. 1780‑1812. uregistreret korrespondance ang. 
Holmans Hrd. – 54. 1542‑1778. Jerlev og slavs Hrdr. 
– 55. 1780‑1812. uregistreret korrespondance ang. 
Jerlev og slavs Hrdr. – 62‑64. 1493‑1778. nørvang 
Hrd. – 65‑66. 1780‑1813. uregistreret korrespon‑
dance ang. nørvang Hrd. – 71‑72. 1605‑1778. tørrild 
Hrd. – 73. 1780‑1812. uregistreret korrespondance 
ang. tørrild Hrd. – 148‑49. 1679‑1740. reluitions‑
væsenet og rytterdistrikternes kirker og skoler. – 168. 
1726‑74. Miscellanea (kirkeejere). – 177. 1692‑1773. 
Miscellanea (1771, kgl. kirker). – 182‑83. 1785‑92. 
Miscellanea (begravelser i kirker). – 189‑90. 1696‑
1792. kirkesyn. – 631‑33. 1770‑1812. stiftsøvrigheds‑
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breve ang. købstædernes kirker, skoler og fattigvæsen. 
– 637a. 1792‑1917. diverse vedr. kirkerne i fredericia, 
Holstebro, kolding, lemvig og vejle. – 641‑42. 1649 
og 1690. brusk Herredsbog. – 643‑45. 1649 og 1690. 
elbo Herredsbog. – 658‑59. 1690. Holmans Herreds‑
bog. – 660‑61. 1690. Jerlev‑slavs Herredsbog. – 668‑
69. 1649 og 1690. nørvang Herredsbog. – 674‑75. 
1649 og 1690. tørrild Herredsbog. – 690. 1799‑1803. 
diverse indberetninger om de gejstlige embeders be‑
skaffenhed (kirkeejere 1799‑1800). – 697. 1794‑1809. 
indberetninger om beneficeret gods og kirkeejere. 
– 700. 1851‑1912. beretninger om kirker, stiftelser og 
legater under stiftsøvrighedens bestyrelse. – 704‑11. 
1793‑1840. indberetninger. kirke‑ og præstegårdssyn. 
– 772 og 774. 1766‑69. Præsteindberetninger til bi‑
skop bloch. – 1388. 1676‑86. regnskaber for Jelling 
sysselprovstis kirker. – 1407‑10. 1867‑1923. Hoved‑ 
og regnskabsbøger for nr. tyrstrup Hrd.s kirkekasse. 
– 1411‑18. 1871‑1902. regnskab (med bilag) for nr. 
tyrstrup Hrd.s fælles kirkekasse.

Århus bispearkiv (C 3): 528‑36. 1620‑1844. korrespon‑
dance. bjerre Hrd. – 590‑95. 1578‑1845. korrespon‑
dance. Hatting Hrd. – 1077. 1661. bjerre Herredsbog. 
– 1084. 1661. Hatting Herredsbog. – 1149. 1691‑1711. 
kirker solgt på auktion. – 1150. 1789‑1805. sager vedr. 
kirkers salg. – 1151. 1804‑23. kirkers istandsættelse 
m.m. – 1152. 1615‑1712. adkomster på jura patro‑
natus. – 1153‑54. 1695‑1788. kirkers jura patronatus. 
– 1155. 1713‑24. kirker på ryttergodser. – 1156. 1837‑
44. sager vedr. kirkeejere. – 1162‑64. 1690. specifika‑
tioner af stiftets kirketiender og deres ejere. – 1166‑
76. 1700‑1803. kirkesyn. – 1177. 1813‑35. kirke‑ og 
præstegårdssyn. – 1513‑15. 1796 og 1846. forskellige 
indberetninger. – 2434. 1671‑1712. kirkeregnskaber o. 
lign. vedr. landsognene. – 2439. 1716‑23. regnskaber 
for rytterdistrikternes kirker.

Provstearkiver (C): 35a. bjerre Hrd.s provsti: 8. 1803‑
18. synsprotokol. – 35b. Hatting Hrd.s provsti: 6. 
1803‑12. embedsbog (synsprotokol). – 36. bjerre‑
Hatting Hrdr.s provsti: 4‑7. 1833‑1901. synsprotokol. 
– 37b. nørvang Hrd.s provsti: 8. 1803‑12. synsproto‑
kol. – 37f. Holmans (‑elbo) Hrd.s provsti: 6. 1803‑16. 
synsprotokol. – 37H. vejle amts provsti: 1. 1824‑32. 
synsprotokol. – 38. nørvang‑tørrild Hrdr.s provsti: 
2. 1833‑52. synsprotokol. 3. 1854‑90. synsprotokol. 
– 38a. nørvang‑tørrild Hrdr.s østre provsti: 4‑9 og 
11‑17. 1909‑40. kirkelige sager. – 38b. nørvang‑tør‑
rild Hrdr.s vestre provsti: 2‑4. 1909‑29. kirkelige sager. 
– 39. elbo‑Jerlev‑Holmans og brusk (‑nr. tyrstrup) 
Hrdr.s provsti: 2. 1833‑72. synsprotokol. – 39b. brusk 
og nr. tyrstrup Hrdr.s provsti: 16. u. å. diverse doku‑
menter.

Ryttergodserne: dronningborg rytterdistrikt 1717‑65: 

gryt 7.1. 1724‑35. synsprotokol for kirker (og skoler) 
i de tre jyske rytterdistrikter.
 koldinghus rytterdistrikt 1717‑65: gryt 9.21. 
1722‑65. forskellige kirker og degneboliger vedrøren‑
de; og 1751‑64. syn på kirker og skoler. – gryt 9.23. 
1735‑36. synsprotokol for kirker og skoler.

Godsarkiver (G): 366 boller og Møgelkjær: 165. 1899‑
1925. regnskabsbog for skjold, stenderup, tyrsted og 
uth kirker. – 370. Palsgård: 129. 1835‑56. dokumen‑
ter vedr. kirker, fattig‑ og jordemodervæsen. – 374. 
Ørumgård: 1. 1648‑1812. forskellige sager (syn over 
Ørum og daugård kirker). – 394. engelsholm: 19. 
1730‑1854. forskellige sager (stolestaderegistre).

Amtsarkiver: b 9. ribe stiftsamt. 1029. 1595‑1700. ko‑
pier af skøder på jus patronatus og kirker i ribe stift, 
indsendt til stiftsamtet.

Bygningsinspektorater: bygningsinspektoratet i Århus (b 
239). 120‑26. 1850‑1905. forskellige kirker, ordnet al‑
fabetisk. – bygningsinspektoratet i odense (b 240a). 
2. 1897‑1926. kirkerne i nr. tyrstrup Hrd.

Håndskriftsamlingen: H 7(2)‑67. n. lachmann: beskri‑
velse over ribe stift (ca. 1763).

LANDSARKIVET FOR DE SØNDERJYSKE 
LANDSDELE (LAÅb).  Generalsuperintendenten for 
Slesvig Stift: abt. 18, nr. 41. 1‑6. 1796‑1883. visitations‑
berichte von der Propstei Hadersleben. – nr. 61. 15. 
1757‑1864. verfügungen und nachrichten betreffend 
Propstei Hadersleben.

Det slesvigske bispeembede: Pk. 49. 1856‑63. visitatio‑
nen; 1857‑82. einweihung von kirchen und schulen; 
1854‑60. kirchengebäude und liegenschaften.

Privatarkiver: 590. carsten Petersen. samlinger ang. kir‑
ker i sønderjylland. 1838. Haderslev Provsti. 

nb: kirkeregnskaber og kirkevisitorialsager i nr. tyr‑
strup Hrd. (tidligere en del af Haderslev Provsti og Ha‑
derslev amt) er for perioden indtil 1864 stykket ud på 
hvert enkelt af de otte sogne og skal findes under den 
enkelte kirke.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KglBibl). Thott
ske samling: 750, fol. danske antikviteter, samlede af sø‑
ren abildgaard. – 1440, 4º. inskriptioner i en del kirker 
i Jylland. – 1443, 4º. kort beskrivelse over nørrejylland. 

Kallske samling: 30, fol. samlinger til dansk provinsto‑
pografi af e. J. Jessen.

DEN ARNAMAGNÆANSKE SAMLING: 367, 
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fol. tegninger af rune‑ og ligsten fra Jylland, 17. år‑
hundrede.

NATIONALMUSEET (NM). Håndskriftsamlingen: 
stor fol. f. uldall: om de danske landsbykirker i‑viii, 
1864‑91.

Notebøger m.m.: søren abildgaard: notebøger. – n. l. 
Høyen: notebøger. – Jacob Helms: notebøger. – Jacob 
kornerup: skitsebøger. – J. Magnus‑Petersen: Papirer. 
– Henry Petersen: notebøger. – c. M. smidt: notebø‑
ger. – c. g. schultz: notebøger.


