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Introduktion
Registranter, gaderegister og kortmateriale
Der foreligger nu fem ejendomsregistranter over det gamle Nyborg. De første tre, I-III,
omhandler Nyborg bag voldene fra 1683 til ca. 1995, og de to sidste, IV og V, omhandler
de gamle forstæder uden for byportene fra ca. 1800 til ca. 1995.
I registranterne er ejendommene beskrevet i nummerorden, som for registrant III, IV og
V er ejendommenes nuværende matrikelnumre. I registrant I og II følger ejendommene
den tids ejendomsnumre; for registrant II de gamle matrikelnumre, og for registrant I
brandtaksationsnumrene i 1791, ofte kaldt de gamle numre.
Der foreligger et gaderegister, hvori man kan se hvilke gader og ejendomme, der er
beskrevet i de fem registranter.
Desuden foreligger der til hver af registranterne et kortmateriale, der viser ejendommens
placering og nummerering.

Søgevejledning
De fem registranter foreligger i pdf-format med tilhørende søgefunktioner, hvor man kan
søge efter navne, adresser m.m.
Tilbage i tiden afveg navne og stavemåder noget fra nudanske, og for at udnytte de
digitale søgefunktioner, er der overalt valgt nudanske stavemåder, f.eks. Sørensen i
stedet for Søfrensen eller Sørrensøn. I andre tilfælde har valget været mere tilfældigt.
Således f.eks. Lauridsen. Her angiver kilderne for samme person flere forskellige
stavemåder, f.eks. Lauritzen, Lauritsen, Larsen, Lauersen m.fl. Alle disse stavemåder er
nutidige og almindelige, men af hensyn til søgefunktionen har det været nødvendigt at
vælge et søgenavn til hver enkelt person med disse forskellige navne og vedføje de
originale stavemåder i parentes, som dermed også bliver søgbare.
Ikke mindst ved fremmedartede navne forekommer i kilderne stor variation i stavemåder,
f.eks. for Johan von Lengerchen. Ved sådanne specielle navne med usikker stavemåde
kan man med fordel starte søgningen med f.eks. de fire første bogstaver ”Leng”, som i
registrant I giver 13 søgeresultater, og det ses hurtigt, at det valgte søgenavn er
Lengerchen.

