
Hej Ulrich 

Til følgende aner på vedhæftede 3 stamdata tabeller ønskes venligst dine kommentarer og råd/bistand til 

løsning af de ubekendte spørgsmål: 

Ane 46. Tiptiptipoldefar: Snedkermester Rasmus Johansen Faber, Tved, Sunds Herred 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

1) Hvor og hvornår er Rasmus Johansen Faber født og hvem er hans forældre? 

Den bedste metode er nok at gå alle skifteprotokollerne for Fyn igennem og på den måde se, hvorvidt der 

er et sæt forældre ved navn Faber, som Rasmus J. Faber kan hægtes op på. Ellers er der på RA kopi af 

Vads Sedler, og måske er der noget der, du kan bruge. Det er sådan en slags fynsk udgave af Jydsk 

Personalia (måske har du hørt om det?). Men Vads sedler er et seddelregister, som ikke er fuldstændigt, 

men som for mange personer har henvisninger til diverse kilder. 

2) Hvornår og hvilken myndighed har udstedt borgerbrev til Rasmus Faber som snedkermester i Tved? 

Enten har han været borger i Svendborg købstad (der findes på film på RA et register over 

borgerskaberne fra Svb), eller han har haft en tilladelse fra Amtet (men amtsarkivet før 1827 er stort set 

alt sammen makuleret i 1864), eller han har fået en tilladelse fra Danske Kancelli eller Rentekammeret, 

der findes protokoller over ”adskillige bestillinger” i publikumsmagasinet øverste etage næstsidstereol, 

eller han har bare arbejdet, uden nogen myndighed har fået besked om det. 

 

Ane 28. Tiptipoldefar: Korporal Maximilianus ? Emanuel Blauenfeldt, Vordingborg 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Fremfindelse af stambog med henblik på tilvejebringelse af oplysninger om hans fødselstidspunkt, 

fødested og forældre 

Så detaljerede oplysnkinger får man nu nok ikke i en stambog, men oplysning om fødested eller 

fædreland kan man få, samt hvilken profession han havde lært. Jeg skal hjælpe dig med at bestille 

stambogen på tirsdag. Der er en garnisoneringsliste på læsesalen, som oplyser om, hvilke regimenter, der 

har været i forlægnoing hvor fra ca. 1720 og op til ca. 1920. Stambøger findes som regel kasseret før 

1785. 

2) Oplysninger om første giftermål og skilsmisse med Cathrine Caspersdatter, herunder hvem er 

skilsmissemyndighed 

Der findes i Danske Kancellis arkiv en særlig pakke med indsendte oplysninger om skilsmisser meddelt ca. 

1790 til 1812 gennem øvrighederne. Du kunne prøve der. Ellers er det den hårde vej med enten 

forligskommissionsprot. for Vordingborg forligskommission eller Sjællandske Registre fra Danske 

Kancelli. 

 

Ane 6. Oldefar: Skomager Johan Alfred Johansson Asklöf, Vordingborg 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Fremfindelse af stambog med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger om tjenestens 

indhold i 10. regiment, 1. kompagni i 1864. 

Søg i DAISY på 10. regiment som arkivskaber, og stambog eller stambøger som arkivserie. Klik på linket 

og find dem fra 1. kompagni. De findes sikkert også på film, som så står fremme på filmlæsesalen. 

2) Oplysning om Johan Alfred Asklöfs bopæl i tidsrummet fra hjemsendelsen i 1864 til 1866, hvor han 

tager varig bopæl i Vordingborg 



Hm ja – Der findes måske bevaret nogle meldebøger eller tyendeprotokoller i Vordingborg Byfogeds 

arkiv. Prøv at søge i DAISY. De to typer bøger erstattede 1857 til- og afgangslister i KB. 

3) Evt. supplerende oplysninger om hans forældre i Sverige 

Prøv www.genline.se eller www.arkivdigital.se, det er betalingssider. 

Med venlig hilsen  

Jørgen Nonbroe 

Tirsdagsholdet på Rigsarkivet 2012-13 

 


