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Rådstuearkiverne: benyttet - og ikke benyttet
Ved rådstuearkiver forstås købstædernes
arkiver fra tiden indtil udgangen af
1868, da byernes styre ændredes ved
købstadkommunalloven af 26. maj
1868. Indtil da havde købstæderne hørt
under kongelig myndighed, udøvet først
gennem lensmændene og efter Enevæl
dens indførelse 1660 af stiftamtmændene, fra 1793 af amtmændene. Med
købstadkommunalloven indførtes kom
munalt selvstyre, først dog med en vis
begrænsning, idet borgmestrene endnu
indtil 1919 var kongelige.
Som lokalarkiver findes rådstuearki
verne i de fire landsarkiver. Deres dom
bøger, borgerskabsprotokoller, brandtak
sationer m.m. bliver ganske flittigt be
nyttet, ikke mindst af slægtsforskerne.
Arkiverne har også været benyttet af by
historikere ved udarbejdelsen af byhisto
riske værker, men ikke nær i det omfang,
man kunne have forestillet sig, når man
ser, hvad disse arkiver rummer. En for

klaring er, at mange af rådstuearkiverne i
landsarkiverne står opstillet i en ældre
tids orden, usystematisk, usammenhæn
gende, forvirrende og med materiale pla
ceret under forkerte betegnelser. En an
den forklaring er, at det rige indhold i
mange af arkiverne ikke er tilstrækkelig
kendt, bl.a. på grund af den forvirrende
opstilling. Dog må det også spille ind, at
materialet i mange tilfælde er så om
fattende, at det vil være meget tidkræ
vende at udnytte det i større omfang. Så
meget vigtigere er det at vide, h vad der er
i disse arkiver.
København har som hovedstad haft en
særlig stilling blandt byerne. På grund af
størrelsen har den et meget omfangsrigt
arkiv, der som Københavns Stadsarkiv
findes på Københavns rådhus, idet dog
et stort materiale vedrørende byens gårde
og grunde, gejstlige institutioner m.m.
ad forskellig vej er kommet til Rigsarki
vet.

Hvad rådstuearkiverne kan bruges til
Rådstuearkiverne er naturligvis centrale
ved undersøgelser og udarbejdelse af
fremstillinger af købstadens historie. De
kan her belyse alle sider af byens og bor
gernes liv, men kan dog på vigtige om
råder suppleres med præsteembedernes
kirkebøger, byfogedens arkiv, lavsarki
verne, toldarkivets årsberetninger og fol
ketællingerne. Når det gælder mulighe
derne i rådstuearkiverne selv kan man her
pege på vigtige sider som byens styre og
embedsmænd i magistratens sager, dens
økonomi i kæmnerregnskaber og andre

regnskaber, borgerne i borgerskabspro
tokoller og skattelister, deres handel i
konsumtions- og acciseregnskaber og de
res ejendomme i brandtaksationerne.
På grundlag af rådstuearkiverne kan
man arbejde ikke blot med byens topo
grafi, bygninger, gader osv., og begiven
hederne i byens liv, anlægsarbejder, soci
ale konflikter, valg, krige osv., men også
med borgernes erhverv og økonomi, so
ciale niveau og status osv. Hvad angår
enkeltpersoner, vil man ofte på mange
måder kunne følge disse.

Rådstuearkivernes tilblivelse
Betegnelsen rådstuearkiv antyder en hel
hed; men man kan næppe sige, at denne
består i mere end rammen i form af
rådhuset, rådstuen, bygningen, der rum
mede byens arkiv. Dette falder ellers i en
række afdelinger, der er blevet skabt af
forskellige arkivskabere, som byrådet el
ler magistraten, de eligerede borgere,
borgerrepræsentationen, kæmneren, havnekæmneren, fattigforstanderne, en
række kommissioner, som havnekom

missionen, skolekommissionen og fattig
kommissionen m.fl.
Grundlaget for byens administration i
den periode, hvorfra man har det væsent
ligste materiale i rådstuearkiverne, er
Christian 3.s recesser 1537 og 1540,
Christian 4.s købstadforordning af 1619,
en forordning af 1682, der gav stiftamtmændene tilsyn med købstæderne —ved
amtsreformen 1793 overført til amt
mandene - og Danske Lov 1683 samt
købstadanordningen af 1837.

Fra Å lborg rådstuearkiv i m agasinet i Landsarkivet f o r N ørrejylland

Rådstuearkivernes omfang og indhold
Ligesom købstæderne selv er rådstuearki
verne af vidt forskellig størrelse, idet der
dog ikke på nogen måde behøver at være
en sammenhæng, da arkivernes beva
ringsgrad også er vidt forskellig. De bedst
bevarede arkiver rækker tilbage til mid
delalderen; men for de fleste købstæder
begynder sagerne først i anden halvdel af
1600-årene eller i 1700-årene, idet arki
verne er præget af tab ved bybrande i
1600—1700-årene eller af kassationer.
Materialemængden og bevaringsgraden
varierer ganske meget, fra Helsingørs 99
hyldemeter, Tønders 86, Odenses 73,
Ålborgs og Randers’ 62 m og Slagelses og
Ribes 45 m til Frederikssund-Slangerups,
Nykøbing S.s, Svanekes, Nysteds og
Lemvigs 3—4 m og Allinge-Sandvigs ene
meter. Set på baggrund af befolknings
tallene 1801 og 1860 skulle de bedst
bevarede rådstuearkiver være dem fra
Tønder, Ribe, Kalundborg, Helsingør,
Køge, Slagelse, Mariager, Roskilde, Rud
købing, Kolding, Sønderborg, Korsør og
Viborg, i nævnte rækkefølge; de er dog
tæt fulgt af Næstved, Skælskør, Vording
borg og Ringkøbing. Mens de born
holmske og de fleste af de lolland-falsterske og vendsysselske købstæder ligger
meget langt nede.
1 det følgende gennemgås materialet i
rådstuearkiverne i den orden, hvori det
er opstillet i en modelregistratur i det
sjællandske landsarkiv, idet der i øvrigt
ikke findes nogen fælles orden for disse
arkiver, således som det fremgår af af
snittet s. 28. Den benyttede rækkefølge

er den, man ser i den trykte registratur
over Køge rådstuearkiv, udgivet 1985
(jfr. s. 33).
Ældre arkivfortegnelser. I flere af rådstu
earkiverne findes ældre arkivfortegnelser
eller arkivdesignationer over arkivet eller
dele af det. De kan være af værdi ved
opsporing af tidligere forsvundne arkiva
lier eller til belysning af gådefulde for
hold omkring bevaring, proveniens
m.m., og de kan også rumme korte re
ferater eller udtog af arkivalier.
Pergaments- og papirsbreve. Fra gam
mel tid har der i en del rådstuearkiver
været opbevaret en særlig samling perga
ments- og papirsbreve, som egentlig kun
delvis vedrører selve bystyret og de al
mindelige magistratsforretninger. For ti
den fø r 1559 findes væsentlige dele af
disse breve i Rigsarkivet, se nedenfor, s.
30.
Magistratens forhandlinger. Før 1660
omfattede magistraten 1—2 borgmestre
og op til 10 rådmænd, afhængig af byens
størrelse. Valgmåden kunne variere no
get, idet ledige rådspladser kunne be
sættes dels ved selvsupplering, dels ved
udnævnelse ved den kongelige lensmand.
Efter Enevældens indførelse 1660 ind
sattes borgmestre og rådmænd ved kon
gelig udnævnelse, og snart begyndte med
baggrund i besparelser en nedskæring af
magistratsmedlemmernes antal. Ved en
forordning 1682 fastsattes bystyrets om-

9

f/yy}'/
^

>' ^ / / { / r t / z r s t t / s / s f <' { /£ //?

/fy ?

//e r ffo//c/fsVc ’ .>*/'■&/#/ W '. /fsS/sfY/’/ 's * ?

' »,¥./.*{ K ..C X ~ ,yCX/.//'/'- v>
„ p ..p . ,/...
‘27/./.'( .Jr/,
/ .■ / /
. ,'m 'J z tq .
/ . ■//*;,.......
s u

/ / / ...-■ -/ / ,(

■

-A*f X « « ^ ■ /#
.....

Zv ft'. &tAe SL/,/JM *6A tA
a/r/$fj
•/■■?■■ - '
J , ff C X
/r/.ø. '/7 <r.— «r
f

/ / , y...^ . r /,„Jr .f/.ri . , , . . . . , , .1. .',

2 7 2 .7 2
i

Å)

yL—
^
.,Jf.u..i...X’ (7/J.
/ / s / X w A t r f , r //r c r r /f r / y t ’s '

Lft./.f(
r
2

O

, ^

- ,

/'

.

c/ r/ r / ft/ „ ,r/ -.f
./ / .,■ / / ^ r . A X J z f / ;> . j
x
.
(
/ / 2\ 2:3.\m
. . . .
i1

7 J / / r ' f / c r e / f t t r r f / f / r t / f ’ r r f / '/ v '/ / f s / f . / f / •

</■■■.„ v ’/N

///
‘ t/ X n f t / . r . ' . ’j . . . . .

.,./

7 ,,.,'f. y

.

..........

2 7 / /3'f W 3 2>
Side a f Frederikshavn kæmnerregnskab 1849. U dgifter til et m ilitært hestedepot, apoteker
visitation og brandsprøjtereparation var en lille d el a f d e m ange typer regnskabsposter, der
fortæ ller om livet i byen, ligesom i d e øvrige regnskaber i de lange rækker a f kæmnerregnskaber i købstædernes arkiver. D 7, Frederikshavn rådstuearkiv, 81, 1849—50
Kæmnerregnskaber. (Landsarkivet f o r Nørrejylland).

10

fang for de enkelte byer, hvoraf to tred
jedele af Øernes og en tredjedel af Jyl
lands mistede deres råd og måtte nøjes
med en byfoged til varetagelse af for
retningerne. De resterende stod tilbage
med råd på to borgmestre og tre rådmænd (Helsingør, Korsør, Odense, Ny
borg, Ålborg, Viborg, Århus, Fredericia
og Ribe) eller én borgmester og to rådmænd (de øvrige 27 købstæder). Ind
skrænkningerne giver sig også udslag i
arkivernes indhold og ordning, idet der i
byer med blot en byfoged forståeligt nok
forekommer sammenblanding af rådstu
earkivets og byfogedarkivets materiale,
hvorfor det kan være nyttigt også at ef
terse sidstnævnte.
Magistratens forhandlinger ses ned
fældet i rådstue(rets)protokollerne. Råd
stueretten var en parallel til bytinget
(hvis protokoller findes i byfogedarki
verne), og bestod af borgmestre og råd, i
nogle byer med deltagelse af byfogeden.
Rådstueretten havde dømmende myn
dighed især i civilretlige sager (handels
forhold, borgerskab m.m.). I hvert fald
fra 1500-årene og frem til 1805 havde
København, Malmø og Ribe landstings
ret, dvs. at appel fra underretten (bytin
get) skete til rådstueretten, ikke til lands
tinget. På samme måde havde Odense
landstingsret 1649—1792, Ålborg, Vi
borg og Århus 1661-83, Nakskov
1662-83, Nyborg 1664-1772, Korsør
1664—1775, Fredericia 1665—1805 og
Randers 1718-1805. I 1682 forsvandt
rådstueretten sammen med magistraten i
halvdelen af de danske købstæder, og
den forsvandt helt 1805.
Rådstue(rets)protokollerne eller -dom

bøgerne indeholder referater af magistra
tens forhandlinger og af beslutninger på
møder med hele borgerskabet (rådstue
samlinger eller -møder), ofte også op
tegnelser om aflæggelse af borgerskabsed,
og de kan være brugt som rådstuerets
protokoller. Som sådanne benyttedes de
især i 1600-årene. Med den uklare op
deling mellem rådstuerettens og byret
tens områder kan indholdet af rådstue
protokollerne være meget varierende, og
sager begyndt i den ene protokolrække
kan fortsætte i den anden. Fra slutningen
af 1600-årene og endnu tydeligere fra
begyndelsen af 1700-årene ser man be
grænsninger i rådstuerettens sagområde,
og protokollerne rummer især fiskale sa
ger og visse næringssager, inddrivelse,
udlæg, forlig, takster, ligningssager,
kæmnersager og attestudstedelser. Efter
midten af 1700-årene er borgerskabs- og
næringsbevillinger samt verdslig mægling
ved separation det, der fylder mest i råd
stueprotokollerne. Efter retsreformen
1805 er de udelukkende forhandlings
protokol for magistraten som admini
strativt organ, med referater og beslut
ninger ligesom tidligere vedrørende
regnskabsspørgsmål, anlægsarbejder, an
sættelser, udnævnelser, indkvarteringer
m.m. Især lavsspørgsmål, udnævnelser af
oldermænd og tildeling af svende- og
ansættelsesbreve samt udstedelse af søpas
optager megen plads.
I en vis tilknytning til rådstue(rets)protokollerne står borgerskabsprotokol
lerne med deres fortegnelser over dem,
der tog borgerskab i byen, dvs. aflagde
borgered og betalte borgerskabspenge
som forudsætning for, at de kunne drive
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borgerlig næring. Notaterne om borger
skaber kan som nævnt også være indført i
rådstue(rets)protokollerne, ligesom man
kan finde sådanne i tingbøger og kæmnerregnskaber. Det er især de større køb
stæder, der havde særlige borgerskabs
protokoller. De angiver ligesom de øv
rige som regel ikke blot navne, men også
fødesteder og erhverv. Ved næringsloven
1857 bortfaldt borgerskab fra slutningen
af 1862 og erstattedes af næringsadkom
ster, der dog fortsat betegnedes borger
skab.
Til borgerskabs- og rådstue(rets)protokollerne er i vidt omfang udarbejdet
alfabetiske personregistre, opstillet på
landsarkivernes læsesale. En række bor
gerskabs- og rådstue(rets)protokoller er
udgivet i forskellige former, se s. 35.
Magistratens korrespondance, med ko
pibøger, journaler og ind- og udgåede
breve, er sammen med kæmnerens regn
skaber og skatte- og afgiftsregnskaber og
fattigvæsenets sager det mest omfattende
materiale i rådstuearkiverne. Afhængig af
bevaringsgrad og tidligere ordningssyste
mer, der kan have en vis sammenhæng
med byens og dermed administrationens
størrelse, kan korrespondancen være op
stillet på meget varierende måder. For
flere, især større arkiver må man konsta
tere, at korrespondancen er ret uover
skuelig indtil begyndelsen af 1800-årene.
Dette skyldes ikke mindst, at kopibogs
systemet kan være anlagt noget inkonse
kvent, og at benyttelsen efter den oprindelge hensigt ikke har været konse
kvent. Korrespondancen kan være

12

opstillet kronologisk, eventuelt inddelt i
kongebreve, forordninger osv., eller sag
ligt. I byer, hvor magistraten efter 1682
alene omfattede en byfoged, kan køb
stadens eller magistratens og byfogedens
korrespondance være holdt i én række.
Ved huller i rækkerne af kopibøger og
indgåede breve vil man i mange tilfælde
kunne finde erstatning i Danske Kan
cellis indgåede breve og kopibøger i
Rigsarkivet, for kopibøgernes vedkom
mende i de trykte uddrag i Kancelliets
brevbøger 1551-1649, udgivet af Rigs
arkivet 1888-1993.
Magistratens regnskaber. I 1773 søgte
regeringen ved en forordning af stramme
og kontrollere købstædernes økonomiske
forvaltning. Det krævedes bl.a., at et ske
matiseret hovedregnskab for det forløbne
regnskabsår (= kalenderåret) skulle ud
arbejdes af magistraten. Senest tre måne
der efter aflæggelsen skulle regnskabet
indsendes til Rentekammeret gennem
amtmanden med hans påtegninger. Ren
tekammeret, fra 1802 Danske Kancellis
revisionskontor for købstæderne, var
indtil 1827 købstædernes revisionsmyn
dighed. Efter denne tid foretoges revisio
nen af amterne, hvorfor disses arkiver
rummer lange rækker af købstadsregn
skaber.
Hovedregnskabets eller magistrats
regnskabets opstilling hvilede til dels på
kæmnerregnskabet, der var et bilag til
det, jfr. nedenfor. Andre bilag kunne
være mark-, indkvarterings-, brand
kasse-, vægter-, skovkasse- og konge- og
frirejseregnskaberne, jfr. s. 20-24.
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Ved købstadanordningen 1837 be
stemtes, at der atter blot skulle føres et
kæmnerregnskab, jfr. nedenfor.
De eligerede borgere. Forløbere for de
eligerede, dvs. udvalgte borgere var de
såkaldte 24 mænd, også kaldet »menige
almue« eller »menige borgere«, der dels
stod som borgernes talsmænd over for
magistraten, dels virkede sammen med
denne, især i økonomiske sager, bl.a. ved
skatteansættelse og revision af byens
regnskaber. De kendes i mange byer fra
1500- og 1600-årene, men forsvandt en
tid, hvorefter institutionen genindførtes i
1700-årene på foranledning af stiftamtmændene. Et reskript af 1787 forudsæt
ter, at eligerede borgere forekom i alle
byer. Ved købstadanordningen 1837
indførtes valg af borgerrepræsentanter, se
nedenfor.
De eligerede borgere havde fast møde
lokale på rådhuset og førte ofte egne pro
tokoller. I 1700-årene synes medlems
skabet at have været livsvarigt. Valgmå
den lå ikke fast; de eligerede borgere
kunne supplere sig selv eller indstille
nogle, som magistraten kunne vælge
imellem, magistraten kunne udfylde
tomme pladser eller de kunne vælges på
rådstuen. 1797 bestemtes, at de skulle
vælges af borgerne, og at valgene var livs
varige, 1807 ændret til, at de eligerede og
magistraten for hver tom plads i fælles
skab skulle indstille tre navne, som bor
gerne kunne vælge imellem.
Ved nævnte reskript fik de eligerede
borgere 1787 del i budgetlægningen,
regnskabsaflæggelsen, indkvarteringen
og skatteligningen, og disse områder ses
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behandlet i deres forhandlingsprotokol
og korrespondance.
Borgerrepræsentationen afløste 1837 de
eligerede borgere og fungerede sammen
med magistraten. Ved købstadkommunalloven 1868 afløstes den af byrådet.
I modsætning til de eligerede borgere
valgtes borgerrepræsentationen ved åbne
og direkte valg, der foregik på rådstuen.
Desuden fik borgerrepræsentationen
mere bestemte rettigheder med hensyn
til alle byens anliggender og kommis
sionsbesættelser, ligesom der blev fastsat
bestemte procedurer for forhandlingerne
mellem magistraten, borgerrepræsenta
tionen og de to organers forhold til cen
traladministrationen.
Valgret og valgbarhed gav grundejen
dom med en ejendomsværdi af en vis
størrelse, varierende fra f. eks. 1lelsingørs
2.000 rdl. til Svanekes og Sæbys 200 rdl.
Antallet af borgerrepræsentanter varie
rede fra Helsingørs, Odenses og Ålborgs
18 til Sorøs, Præstøs, Skagens, Frederiks
havns og Sæbys 5.
Arkivmaterialet fra borgerrepræsenta
tionen svarer til de eligerede borgeres.
Kommunalbestyrelsen indførtes for
købstæderne ved købstadanordningen af
1837 og omfattede magistrat + borgerre
præsentation. Ved købstadkommunalloven af 1868 afløstes den af byråd.
Kommunalbestyrelsen førte bl.a. til
syn med regnskabsvæsenet og skulle
holde møde i tilfælde af uoverensstem
melser mellem magistraten og borgerre
præsentationen. Der kunne eksempelvis
holdes kommunalbestyrelsesmøder et

par gange om måneden, og alle arter af
sager blev behandlet. Formand for kom
munalbestyrelsen var borgmesteren. Be
slutninger blev truffet ved flertalsafgørel
ser, idet dog formanden ved stemmelig
hed var udslagsgivende, og han kunne
kræve en beslutning indanket for amtet
eller kancelliet. Møderne blev efterhån
den offentlige.
Arkivmaterialet fra kommunalbesty
relsen svarer til de eligerede borgeres.
Kæmnerens regnskaber og korrespon
dance. Kæmneren forestod byens økono
miske forvaltning og regnskabsaflæg
gelse, herunder opkrævningen af alle
skatter og afgifter og lejeindtægter af by
ens huse, bygninger og jorder, og han
havde også tilsyn med de offentlige byg
ninger, veje, broer osv. Udgifterne til
disse samt til lønninger afholdt han
umiddelbart af årets indtægter, og han
kunne selv tage initiativet til reparationer
og anden vedligeholdelse; men oftest af
holdtes disse udgifter efter magistratens
anvisning. I enkelte større byer havde
man to kæmnere, nemlig i Helsingør,
Alborg og Ribe.
Kæmnerembedet, der indtil 1778 var
ulønnet, var oprindelig et magistratsom
bud, der gik på skift blandt rådmændene, men blev i 1500-årene et borger
ligt ombud, idet den nye kæmner ud
pegedes i forbindelse med revisionen af
den foregåendes regnskab. Købstadfor
ordningen 1619 bestemmer, at kæmnere
skulle vælges af borgmestre og råd blandt
de fornemste borgere hvert år 2. januar.
I 1700-årene føltes i byerne stadig
mere ulemperne ved de årlige kæmner-

skifter og borgerne havde ringe lyst til at
være kæmnere. Flere steder blev det skik
at genvælge den samme og da at yde et
mindre vederlag. I slutningen af 1700årene havde man i mange byer fået fast
kæmner, uden at denne dog kunne be
tragtes som en embedsmand, da lønnen
var ringe og han måtte leve af sit borger
lige erhverv.
Indtil slutningen af 1700-årene var
kæmneren økonomisk ansvarlig, således
at han måtte gribe til sine private midler,
hvis udgifterne skulle afholdes til tiden.
Dette bevirkede, at han ved regnskabs
årets slutning enten havde penge tilgode
eller stod i gæld til byen. Det var derfor
indtil midten af 1700-årene ofte van
skeligt at få et regnskab og dets revision
tilfredsstillende afsluttet. Kæmneren
måtte under alle omstændigheder være
velhavende og anset.
For kæmnerens regnskaber gælder li
gesom for skatte- og afgiftsregnskaberne,
at huller i rækkerne for perioden 1660—
1772 i almindelighed vil kunne udfyldes
med regnskaberne i Rentekammerets re
viderede regnskaber i Rigsarkivet. Disse
omfatter for købstadsregnskabernes ved
kommende regnskaber over de kongelige
indtægter fra købstæderne, herunder
konsumtion, accise (se nedenfor) og
skatter. Efter 1772 returneredes de revi
derede magistratsregnskaber til købstæ
derne og findes i rådstuearkiverne under
hovedregnskaber eller magistratens regn
skaber (se ovenfor). For perioden efter
1826, da kæmnerregnskaberne revidere
des af amtet, findes regnskaberne ofte i
amtsarkivet. Også tidligere kan der dog
findes kæmnerregnskaber i amtsarki-
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Side a f brandtaksation 1761 fr a Vejle. M an ser slutningen a f den lange beskrivelse a f
rådhuset og takseringen a f en ejendom m ed sals- og bryggerhus, stald og lade, m ed angivelse
a f an tal fag, dvs. afsnittene m ellem bindingsværksstolperne. D 32 Vejle rådstuearkiv, 105,
1736—1791 Brandtaksationer. (Landsarkivet fo r N ørrejylland).
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verne, hvor der tillige kan forekomme
andre af købstadens regnskaber, som
havneregnskaber, delinkvent- og bropen
geregnskaber, skole- og fattigregnskaber.
Kæmnerens regnskaber -1837. En del
af kæmnerregnskabernes poster kan være
faste gennem længere tidsrum, og prin
cipperne ændres ikke før 1837, da man
gik over til nyere bogholderisystemer.
Kæmneren skulle afslutte regnskabet
hvert år til en bestemt termin. Denne
kunne i ældre tid være f.eks. Skt. Knuds
dag (7. januar), Skt. Peders dag (22. fe
bruar) eller Skt. Thomas’ dag (21. de
cember). Revisionen foretoges i ældre tid
af borgmestre og råd og de 24 mænd.
Ved købstadforordningen 1619 bestem
tes, at revisionen skulle foretages hvert år
senest 14 dage efter kæmnerskifte af lens
manden, to rådmænd udpeget af denne
og nogle borgere, og dette gentoges i
recessen 1643 og Danske Lov 1683. I
1745 bestemtes, at der blandt borgerne
skulle vælges tre revisionsmænd, som
skulle revidere, hvorefter magistraten
godkendte. I 1773 flyttedes den afgø
rende revision til Rentekammeret.
Samme år blev det understreget, at de
hoved- og generalregnskaber, som byens
øvrighed i henhold til Danske Lov skulle
aflægge hvert år til nytårsdag, ikke var
identiske med byens kæmners årlige
regnskaber; disse sidste var blot bilag til
førstnævnte. Fra 1802 overtog Danske
Kancellis revisionskontor for købstads
regnskaber revisionen, og 1827 henlag
des den under amtet, hvorfor kæmnerregnskaberne 1826—37 som før nævnt
ofte vil findes i amtsarkiverne.

Kæmnerens regnskaber 1838-68. Ved
købstadanordningen 1837 omlagdes by
ernes regnskabsvæsen på flere måder. I
forening med magistraten eller byfoge
den skulle borgerrepræsentanterne udar
bejde et årligt overslag over de udgifter,
byen skulle bestride det følgende år, med
en forklaring på de midler, byen uden
skatteligning havde til at bestride ud
gifterne med og angivelse af ligning for
det resterende. Da skatterne ikke længere
skulle opkræves enkeltvis, men samlet,
og de indkomne beløb fordeles på bud
gettets enkelte poster, måtte kæmneren
have et kontoinddelt regnskabssystem.
Man fik et mere moderne bogholderisy
stem, med flere rækker regnskaber, her
under hovedbøger. Disse sidste samler
posterne på kæmnerregnskabets forske
lige poster, herunder også skolekasse, vej
kasse osv., og tilsvarende fører kæmne
rens kassebøger (kassejournaler) efter
hånden samtlige ind- og udbetalinger.
Skatte- og afgiftsregnskaber. Centralt i
kæmnerens økonomiske forvaltning og
regnskabsaflæggelse stod hans opkræv
ning af og redegørelse for skatter og af
gifter, grundlaget for hans udgiftsbeta
linger for byen og skatteafregninger til
kongen (kronen eller staten).
Under særlige forhold havde kongen
ikke nok i de almindelige indtægter, de
fa ste skatter (herunder før 1660 byskat
ten, der var fastsat i 1400-årene og ikke
var særlig stor) og krongodsindtægterne,
og der måtte opkræves ekstraskatter. De
krævedes især til militære formål (hver
vede tropper, krigsudgifter, fæstningsan
læg, herunder bøsseskytterhold eller bor
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geleje- og bådsmandsudskrivningsskat
(dvs. afløsning for underhold i vinter
kvarter, der fra 1600-årenes begyndelse
holdtes i København), sjældnere til kon
gens kroning eller bryllupsudgifter (frø
kenskatter og prinsessestyr). Særlige
madskatter til flåde, hær og hof ses ofte,
men blev for købstæderne kun udskrevet
i 1560’erne, og særlige kobberskatter af
købstæderne havde man 1566 og 1601,
af København (kobber og tin) 1646. I
1560’erne betød Syvårskrigen et større
antal ekstraskatter, og fra 1610’erne fik
man med krigene og væksten i militær-,
administrations- og hofudgifterne en
voldsom forøgelse i udskrivningen af
ekstraskatter, der på flere måder blev
nærmest permanente. Fra 1620’erne fik
man formueskatter efter hartkorn (af
adelen) og af rentepenge (1627, 1638,
1642, 1647, 1652 og 1657), tjeneste
folks løn (fra 1629) og af grundejendom
i byerne, især i København, og i 1645 en
kopskat (hovedskat) på Sjælland og Lolland-Falster.
Med Enevælden efter 1660 skabtes
der efter afhændelse af krongods nye fa
ste skattesystemer, først og fremmest ma
trikelskatterne; men det var under krige
og urolige forhold stadig nødvendigt at
udskrive ekstraskatter, ikke mindst i ti
den indtil 1721. I den følgende freds
periode fik man blot 1743, 1757, 1789
og 1799 (indirekte) ekstraskatter på for
mue, næring, lønninger m.m., på grund
af udenrigspolitiske kriser. 1760’erne gav
dog med udgangspunkt i en farlig uden
rigspolitisk situation en ekstraskat, der
imidlertid blev permanent (1762-1812),
mens en saltskat kun opkrævedes
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1768-70. Med ejendomsskatten 1802
(jord- og tiendeafgiften og bygningsaf
giften) fik staten faste skatter; men efter
krigsudbruddet 1807 udskreves dog for
skellige ekstraskatter. Efter 1818 var de
ordinære skatter igen grundlaget for sta
tens finanser. Krigen 1848-50 medførte
dog en krigsskat (hartkorns-, tiende-,
bygnings-, rente-, gage- og næringsskat),
krigen 1864 en hartkorns- og indkomst
skat, gentaget 1867.
Byens egne skattekrav opstod i for
bindelse med udgifter til lønninger,
fængselsvæsen, bygnings- og anlægsarbej
der m.m. og dækkedes ved opkrævning
af særlige kommunale skatter, der i
1700-årene kunne være faste (som betjenterskat, delinkventskat, vægterskat
osv.).
Skatterne udskrevet i perioden 1560—
1868 benævntes dels efter anledningen
til udskrivningen (frøkenskat, krigsstyr,
unionsskat), dels efter betalingsmiddel
(kornskat, madskat, kobberskat), dels ef
ter skatteobjekt (kopskat, kvægskat, ka
rosseskat, ildstedsskat, folkeskat), og
man møder henved 150 forskellige be
tegnelser. Af særlig interesse er kop- og
kvægskatten 1683-92, formue-, kop-,
heste- og karosseskatten 1743 og eks
traskatten 1762—1812, hvorfra man har
gode mandtal (fra sidstnævnte over per
soner over 12 år).
Som hjælpere ved skatteopkrævningen
havde kæmneren rodemestrene, også kal
det skatmestrene eller fjerdingsmændene, ofte en eller to fra hver af byens fire
fjerdinger. Forud for opkrævningen gik
ligningen, der i den ældre tid varetoges af
borgmestre og råd og de 24 mænd, se

nere i henhold til købstadforordningen
1619, gentaget i recessen 1643, og Dan
ske Lov 1683 af to-fire eller flere takserborgere sammen med det foregående års
kæmner; og fra 1838 i henhold til køb
stadanordningen 1837 af særlige lig
ningskommissioner.
Kæmnerens regnskabsmateriale vedrø
rende skatter og afgifter kan være ganske
omfattende og kompliceret. Mens man i
byerne i 1500-årenes anden halvdel næ
sten alene havde de årlige byskatter og
kun sjældent ekstraordinære skatter, til
en prinsesses bryllup og lignende, fik
man som før nævnt fra 1610’erne en
voldsom vækst i skatteudskrivningen.
Dette skyldtes dels direkte omkostninger
i forbindelse med en række krige, dels
omkostninger til stående hære og til flå
den. Også 1700-årene kan opvise en lang
række skatter med stadig nye navne.
Regnskaberne over skatter og afgifter
hører egentlig til i forskellige lag af op
krævningsproceduren, ligning, opkræv
ning og endeligt regnskab; men det er for
den ældre tid svært at gennemføre en
opdeling. Ikke alt materiale er heller op
rindeligt kæmnerens, men måske udar
bejdet af takserborgere eller fra 1837 af
særlige ligningskommissioner. Dog er
ligningslisterne anlagt med henblik på og
overleveret til kæmneren i hans virksom
hed som skatteopkræver.
De fleste af kæmnerens regnskaber på
dette område omfatter egentlige skatter;
men i 1800-årene fik man en række ind
tægter, der må betegnes som afgifter, så
ledes bygningsafgiften, bankhæftelsen,
vandskatten, benyttelsesafgift for jorder
m.m., se nedenfor.

Skatte- og afgiftsregnskaber -1837. Ved
skatteudskrivningen skelnede man som
nævnt i århundreder mellem ordinære og
ekstraordinære skatter; men skellet kan
være flydende, og ekstraordinære skatter
kunne udskrives over så lange tidsrum, at
de reeelt blev ordinære. Til de ordinære
skatter hørte fra gammel tid byskatten,
bådsmandsskatten og borgeleje- eller
bøsseskytterholdet, senere matrikel- og
saltskatten og grund- og lejeskatten.
Langt de fleste af skatterne var dog eks
traordinære.
Af de indkrævede skatter gik fra 1600årene den største del til kongen, mens en
mindre del anvendtes til byens eller
kommunens formål, til lønninger, an
lægs- og vedligeholdelsesarbejder. Skat
terne til kongen udskreves —når bortses
fra de stående - gennem skattebreve,
mens byen selv opkrævede de skattemid
ler, den skulle bruge. Egentlige lovbe
stemmelser fik man først med købstad
forordningen 1619, gentaget i recessen
1643, og med Danske Lov. Af betydning
var også en forordning af 1683, hvis be
stemmelser om ligning halvt på grund og
halvt på næring i hovedtræk var gæl
dende indtil 1867.
De af regeringen udskrevne skatter lig
nede byens ligningsmyndigheder selv ud
fra skøn over de enkeltes formue og evne,
erhvervsindtægt (næring) m.m. på de en
kelte borgere, på samme måde som de
lignede de af byen selv udskrevne skatter.
Fra 1600-årenes anden halvdel kom som
noget nyt en del kongelige skatter, hvor
der var fastsat bestemte skattebeløb for
enkeltpersoner efter deres erhverv, stand
og/eller rang (kopskatter) samt skatter på
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særligt forbrug (som karosseskat, tjene
stekarl eskat, pantebrevsskat). Til brug
for opkrævningen af sådanne skatter
måtte udarbejdes særlige lister. En af
statsskatterne havde også en særlig bag
grund i den såkaldte indkvartering, se
nedenfor.
Da kæmneren havde ansvaret for skat
teopkrævningen og skulle redegøre for
hovedtal fra denne i sit regnskab, vil man
ofte finde skattelignings- og mandtalsli
ster som bilag til dette.
Skatte- o g afgiftsregnskaber 1838—68.
På grundlag af det i købstadanordningen
1837 omtalte årlige overslag over byens
udgifter det følgende år og den vedføjede
forklaring over de midler, byen uden
skatteligning havde til at bestride ud
gifterne med, fremkom det beløb, der
måtte fremskaffes ved ligning på byens
indbyggere. Da de enkelte skatter nu
ikke længere måtte opkræves særskilt,
men skulle lignes under ét på hver skatte
borger, måtte deres fordeling på de for
skellige poster foretages af kæmneren i et
kontoopdelt regnskabssystem. Man fik
nu også for skatte- og afgiftsregnskaber
nes vedkommende et mere moderne
bogholderisystem, med flere rækker
regnskabsbøger.
Af kæmnerens arkivmateriale i forbin
delse med skatte- og afgiftsopkrævningen
må yderligere nævnes de såkaldte grund
takster, udarbejdet første gang i henhold
til forordning 1682 om matrikulering af
købstædernes jorder. Man fik i grund
taksterne taksationer af alle gårde, huse
og pladser i købstæderne med fastsættelse
af skattebeløbene. Grundtaksterne fra
1682 findes i Rentekammeret, men ko
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pier findes i mange rådstuearkiver, ofte
med efterfølgende, ajourførte udgaver.
En forløber for grundtaksten i form af en
hustakst fra 1660-61 findes i en række
rådstuearkiver.
Af betydning er også opmålingspro
tokollerne for bygninger, udarbejdet
med henblik på den i 1802 indførte byg
ningsafgift eller -skat, areal- eller kva
dratskatten, byernes vigtigste statsskat i
1800-årene, når bortses fra de indirekte
skatter. Den betaltes af bygninger på
købstadgrund og -jord, og svaredes ikke
af bygningerne som ejendom, men af
nytten og brugen for ejere som for lejere.
Den betaltes af alle forhuse, side- og bag
huse indrettet til beboelse, husholdning
og værksteder, og beregnedes i kvadrata
len etagevis fra grunden til taget efter
opmåling af ydersiderne i længde og
bredde.
Markvæsen. Fra gammmel tid havde de
fleste købstæder uden for det egentlige
byareal, bygrundene, et jordtilliggende,
byjorderne, der var dyrket som mark, by
marken, eller eng eller lå hen som over
drev. Byjorderne var af meget forskellig
størrelse fra købstad til købstad. Således
var omkring 1850 Frederikssund og Sorø
uden byjorder, mens Hjørring, Frederi
cia og Ribe havde byjordsarealer på ca.
3.000 tdr. land, Varde på ca. 7.000 tdr.
land.
Byjorderne udskiftedes i de fleste af
byerne i slutningen af 1700-årene eller
begyndelsen af 1800-årene. Før da
kunne de være et vigtigt aktiv i de ofte
små købstæder, hvor landbrug var et ikke
ubetydeligt erhverv. Jorderne gav bor

gerne erhvervsmuligheder, udnyttedes
hovedsagelig af de mere velstillede, og
var en indtægtskilde for byens kasse gen
nem leje og afgifter for græsning. Ind
tægterne gik i markkassen, som kunne
være forvaltet af en formand for markvæ
senet, der førte markkasseregnskaberne
og også afholdt udgifterne til gærder,
grøftnings- og digearbejder m.m.
Told, accise og konsumtion. Fra ældre
tid findes i flere rådstuearkiver en del
spredte sager vedrørende told- og kon
sumtionsvæsenet, opstået i forbindelse
med toldens og konsumtionens opkræv
ning og/eller bortforpagtning og regn
skabsaflæggelsen i forbindelse hermed.
De egentlige regnskaber indsendtes til
revision i Rentekammeret og findes i
Rigsarkivet for enkelte, ikke kasserede
årganges vedkommende i de reviderede
købstadregnskaber, acciseregnskaberne
efter 1762 og konsumtionsregnskaberne
efter 1720 dog i gruppen Toldregnska
ber.
I flere rådstuearkiver findes dog lange
rækker af konsumtions- og acciseregn
skaber. K onsum tionen indførtes 1657, var
dog ophævet 1662—71, og opkrævedes
(Bornholm var dog fritaget) ved indfør
sel til byerne af indenlandske varer, bl.a.
korn, drikkevarer og kød, og den betaltes
endvidere af malt og formalet korn (for
malingsafgift). Til konsumtionen regne
des også græsningspenge af byernes
kvæghold. Konsumtionen var i lange
tidsrum bortforpagtet, men 1696-97 var
den delvis på ligning i købstæderne, og
der kan fra disse år være gode skatte
mandtal. Efter 1698 kunne den være

bortforpagtet til byerne selv, der kunne
ligne byrden på befolkningen som en
direkte konsumtionsskat. Accisen eller si
sen var en forbrugsafgift på øl, vin og
ølbtygning. Den tilfaldt som regel kon
gen, men byerne kunne have en andel i
den. Fra 1686 var den en afgift på varer,
som ind- eller udførtes ad søvejen samt
en afgift på indgående skibes læstetal, og
den betaltes af varernes ejer sammen med
tolden. Indtil 1793 benyttedes indtægten
til aflønning af købstædernes øvrigheds
personer, til deres fattige og til udbed
ring af havnene. Tolden kunne som for
brugsafgifterne være bortforpagtet; men
dette ophørte 1783, hvorefter alle toldog accise- og konsumtionsarkivalier fin
des i toldarkiverne.
Brandforsikring. I 1761 indførtes
brandforsikring i købstæderne, og byg
ningerne blev vurderet til brandforsik
ring i taksationsprotokoller, hvortil
brandforsikringsprotokoller tjener som
indgang. Hvert 10. år foretoges samlede
nyvurderinger.
Brandforsikringsprotokollerne har ru
brikker til ejendommenes taksations
nummer med angivelse af gadenavn og
fjerding, ejernavn, beskrivelse af ejen
dommen samt taksationssum. Numrene
er fortløbende og følger ofte gade for
gade og hus for hus samme orden som
skattemandtaller og indkvarteringslister
m.m.
Skolevæsen. Først med anordning af
1814 om købstadskolevæsenet fik man et
offentligt skolevæsen i byerne. Tidligere
var alle købstadskoler private betalings21

Første side a f Varde bys grundtakst 1682, m ed en række a f ejendom m ene v ed broen, takseret
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anføres, om d er er indkørsel, gårdsrum og have. D 31 Varde rådstuearkiv, 157, 1661—
1797 Grundtakster. (Landsarkivet fo r Nørrejylland).
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skoler, som 1500-1600-årenes danske
skoler, når bortses fra latinskolerne og de
fattigskoler, også betegnet danske skoler,
tyske skoler eller skrive- og regneskoler,
som i 1700-årenes begyndelse oprettedes
i en række byer. Fattigskolerne er således
forgængerne for 1800-årenes borgersko
ler.
Ved anordningen 1814 nedsattes sko
lekommissioner i byerne. Formand for
disse var sognepræsten, og de bestod i
øvrigt af samtlige sognepræster, magi
straten eller i byer uden en sådan byfoge
den og to-tre skoleforstandere, udnævnt
af skoledirektionen for perioder af to år.
Skolekommissionen, der også førte et
vist tilsyn med de private skoler, beskæf
tigede sig med skoleregnskaberne og med
en række spørgsmål i forholdet til elever
og forældre: skolepenge, restancer, ud
visninger, forsømmelser, kontrol med
ikke skolesøgende børn og bespisning. I
forholdet til skolen beskæftigede skole
kommissionen sig med skole- og under
visningsplaner, timefordeling, instrukser,
eksamenslister og almindeligt tilsyn. I
forholdet til lærerne var opgaverne an
sættelser, duelighed, aflønning, kollegiale
forhold m.m. Kommissionen behand
lede også alle spørgsmål i forbindelse
med skolens bygninger.
Fattigvæsen. I tiden efter reformationen
fik fattigvæsenet sine indtægter fra kirke
kasserne, forskellige legatmidler og fæ
steindtægter fra jorder, der i tidens løb
var skænket til de fattige. Fljælp kunne i
flere købstæder også ydes ved tildeling af
ophold i fattighuset eller fribolig i fattig
boder. Midlerne var dog utilstrækkelige,

og man havde et udbredt tiggeri. Ved
den store fattigforordning 1708 blev det
pålagt sognene at indrette et offentligt
fattigvæsen, som kunne tage sig af alle
fattige, betleri blev forbudt, og man ind
førte et system med mere regelmæssige
frivillige bidrag. Midlerne administrere
des af fattiginspektører, der omfattede
sognepræsten (i byer med flere sogne
sognepræsten ved hovedkirken), et med
lem af magistraten eller i byer uden en
sådan byfogeden og to eller flere borgere,
der som hjælpere havde stodderfogeder
eller stodderkonger, der bl.a. førte lister
over byens fattige og fordrev udenbys
tiggere. Resultaterne af ordningen var
dog i det hele små.
I 1803 reorganiseredes det offentlige
fattigvæsen. Man fik nu en fattigskat, der
om nødvendigt kunne udpantes, og der
indrettedes fattigkommissioner, bestå
ende af sognepræsten (sognepræsterne i
byer med flere menigheder), et medlem
af magistraten, byfogeden som stedets
politimester og to eller flere mænd af
hvert sogn som fattigforstandere for
dette. Fattigkommissionen havde som
overøvrighed fattigdirektionen, bestå
ende af (stift)amtmanden og biskoppen,
der igen sorterede under Kancelliet, ind
til 1814 dog i visse spørgsmål (spinderier
og andre manufakturer) under Kommercekollegiet.
I løbet af 1800-årene gennemførtes i
flere byer reorganiseringer af fattigvæse
nets administration. Således kunne un
der fattigkommissionen nedsættes for
skellige komitéer, for fattighus og ar
bejdsanstalt, brøduddeling, kasseregn
skab m.m., og de kunne have særskilte
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forhandlingsprotokoller, korrespondance
m .m .

Sundhedsvæsen. I 1831 og 1832 ind
førtes under indtryk af en truende epi
demi af indisk kolera sundhedskommis
sioner i købstæderne. De skulle omfatte
byens øvrighedspersoner, den offentlige
læge eller en anden autoriseret læge, på
toldstederne tillige toldinspektøren samt
eventuelt en eller flere forstandige og ag
tede mænd, udnævnt af amtmanden ef
ter samråd med fysikus eller den medi
cinske embedsmand.
Herunder kan også høre sygehusregn
skaber, idet man i anden halvdel af
1700-årene i flere byer fik sygehuse.
Karantænevæsen. I anden halvdel af
1700-årene oprettedes karantænekom
missioner, også kaldet sundhedskom
missioner i tiden f ø r man fik disse
(1831-32), i flere af de vigtigste søkøbstæder. I 1805 indførtes karantænekom
missioner i alle de resterende søkøbstæder, bestående af en øvrighedsperson,
stedets fysikus eller en anden læge, en
kongelig søofficer eller en anden søkyn
dig og den, der på stedet havde det
øverste opsyn med toldvæsenet. Kom
missionen skulle iværksætte foranstalt
ninger i forbindelse med smitsomme
sygdomme og indberette til karantæne
kommissionen i København.
Indkvarteringsvæsen. Indkvartering var
den forvaltningsvirksomhed, der gik ud
på at skaffe soldater kvarter. Fra gammel
tid påhvilede der befolkningen i køb
stæderne visse pligter til at modtage trop
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per i garnison, den såkaldte ordinære
indkvartering, og herunder at stille visse
lokaliteter til rådighed, således kvarterer
til underofficerer og menige, staldrum til
heste, sygehuse, fouragelofter, magasiner
til brødkorn, vagthuse, regimentsdepot
og vognremiser. Indkvarteringskommis
sionen traf afgørelser om de fordringer,
der kunne stilles til byen. Sådanne kom
missioner indrettedes i henhold til regle
menter af 1764 og 1775 og forordning af
1816. Ifølge reglement af 1788 bestod
kommissionen af 1) byens øvrighed, dvs.
magistrat, 2) en officer, valgt af byens
højstkommanderende og 3) to af byens
bedste borgere. Hvad kommissionen
ikke kunne enes om, forelagdes amtman
den og regimentschefen. Fordelingen af
den ekstraordinære indkvartering fore
toges af den civile øvrighed i samarbejde
med den militære befalingsmand.
Indrulleringsvæsen. De borgerlige ind
rulleringskommissioner i købstæderne
var oprettet i begyndelsen af 1800-årene
ved specielle bestemmelser for de enkelte
byer og bortfaldt med en række und
tagelser ved ophævelsen af borgervæb
ningerne og omordningen af brandvæse
net i 1856 og 1868.
De borgerlige indrulleringskommis
sioner bestod af byfogeden, chefen for
borgervæbningen, brandinspektøren og
et af borgerrepræsentantskabet/byrådet
valgt medlem. Deres opgave var at føre
nøjagtige ruller over alt det tjenstpligtige
mandskab mellem 18 og 50 år med hen
blik på borgerlige artillerikorps og
brandkorps.

Borgervæbningen (1802-70) oprettedes
i købstæderne i henhold til kgl. resolu
tion af 1801 og bestod af to afdelinger:
1. afdeling, der omfattede de virkelige
borgere under 50 år, skulle bidrage til
god skik og ordens opretholdelse i byen
og 2. afdeling, der omfattede det øvrige
våbendygtige mandskab af borgerklas
sen, uden borgerskab, under 50 år, skulle
værne mod fjendtlige overfald.
I 1804 åbnedes der adgang til frita
gelse for tjeneste i borgervæbningen mod
betaling af et engangsbeløb på 50-500
rdl.; beløbene indgik i borgervæbnings
fonden til borgervæbningens fremme. Af
renterne tillagdes der uformuende bor
gere en godtgørelse for den tid, de an
vendte i borgerlig-militær tjeneste. Fon
dene ophævedes imidlertid efterhånden
og henlagdes under brandfondene, der i
1873 indgik i de enkelte købstæders
kasse. Allerede 1822 ophævedes 2. af
deling, bortset fra byerne Helsingør,
Korsør, Nyborg, Odense, Frederikshavn,
Ålborg, Randers, Århus, Horsens, Fre
dericia og Ribe, hvor der af denne af
deling var organiseret artilleri- og jægerkorps. Efterhånden nedlagdes begge af
delinger, i de seneste tilfælde 1870.
Havnevæsen. Fra gammel tid havde hav
nene en selvstændig administration og
økonomi, uafhængigt af byens alminde
lige kasse, med egne indtægter fra afgifter
på handel og skibsfart, henholdsvis bro
penge (vareafgift) og havnepenge, der
opkrævedes af toldkassereren og måneds
vis afleveredes til havnekassen. Byerne
havde dog tilsynet med og bestyrelsen af
havnene.

En særstilling som statshavne havde
havnene i Helsingør og Frederikshavn.
H avnekomm issionerne havde i henhold
til kgl. resolution 1798 indtil 1869 be
styrelsen af havnene. De bestod af et
medlem af magistraten og to blandt
kommunens indbyggere valgte medlem
mer, hvortil 1850 kom en toldembeds
mand.
For havnens drift havde man bestem
melser i havnereglementer, hvoraf det
første for en provinshavn var for Hel
singør 1767 og udstedt i anledning af en
ombygning og udvidelse af havnen. Med
toldforordningen 1797 udsendtes et ge
nerelt havnereglement for hele landet.
Blandt havnens bestillingsm and mær
kes for den ældre tid målere og vejere,
vragere, favnsættere og havnefogeder,
hvoraf flere stod under magistratens til
syn. Senere var havnefogeden ansat un
der byrådet, og i en række havne, således
Sakskøbing, Rønne, Hasle og Neksø,
havde man lodser ansat af havnebestyrel
serne.
Bygningskommissionerne. I 1832 blev i
en anordning angående brandvæsenet i
købstæderne påbudt oprettelse af byg
ningskommissioner, der fra brandvæse
net skulle overtage en række af dettes
opgaver i henhold til forordning af 1761:
kontrol med indretningen af kaminer,
kakkelovne, skorstene m.m. samt tilsyn
med, at bygninger blev opført forskrifts
mæssigt. Som noget nyt skulle bygnings
kommissionerne give tilladelse til alle
nyopførelser, ombygninger og hovedre
parationer m.m. og i forbindelse hermed
fastsætte en ny byggelinje. Bestemmelser
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på dette område kunne tidligere være
fastlagt i lokale brandreglementer.
Bygningskommissionen bestod ifølge
anordning af 1832 af borgmesteren o g hvor denne ikke tillige var dette - politi
mesteren, brandinspektøren (i byer med
brandkorps dog dettes højestkommanderende), to eligerede mænd og to andre
udnævnt af amtmanden efter forslag fra
magistraten.
Gade- og vejvæsen. I forordningen af
1664 og reskript af 1672 fandtes visse
bestemmelser om gadernes vedligehol
delse; men mere detaljerede bestemmel
ser findes karakteristisk nok blot for stor
byen København, og først med byg
ningsloven 1858 fik man en række lidt
mere detaljerede bestemmelser.
I flere byer havde man i første halvdel
af 1800-årene brolægningskommissioner,
men de ophævedes ved lov 1868, og de
res område henlagdes direkte under by
rådet.
Offentlige stiftelser. Fra gammel tid
fandtes i købstæderne en række legat
kapitaler, der var hensat til fordel for
fattige, skole eller kirke. Til bestyrelse af
disse oprettedes 1683 inspektioner f o r d e
offen tlige stiftelser. De omfattede præsten
og nogle magistratsmedlemmer eller i
byer uden magistrat byfogeden og fun
gerede under overbestyrelse af stiftamt
manden og biskoppen.
Brandvæsen. I 1718 traf man med be
stemmelser om brandredskaber de første
mere generelle foranstaltninger med hen
blik på brandbekæmpelse og begræns
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ning af ødelæggelserne ved de skadelige,
ikke sjældne bybrande. Videre i samme
retning gik et reskript 1735 angående
brandredskab, brandfolk og en brand
ordning i alle købstæder, og man fik i
denne periode også en række anordnin
ger for enkelte byer. Endelig fik man
med forordning angående brandvæsenet
1761 bestemmelser for købstæderne for
et mere udbygget brandvæsen, med en
brandinspektør og med forskrifter ved
rørende ikke blot anskaffelse og vedlige
holdelse af brandmateriel og brandperso
nalet, men også indretning af ildsteder,
omgang med ild og lys, eksercits af
brandfolk og visitation af materiel, bøde
bestemmelser og en brandret.
Offentlige bygninger og anlæg. I en del
købstæder fik man i første halvdel af
1800-årene nye rådhuse og/eller ting- og
arresthuse. Til at forestå disse byggear
bejder nedsattes almindeligvis bygnings
komitéer, der fungerede indtil arbejderne
var afsluttet og efterlod sig arkiver med
korrespondance, regnskaber, bygnings
tegninger m.m. I samme periode be
gyndte man i byerne at få en række nye
kommunale bygninger og anlæg, man
ikke tidliger havde kendt, som gasvær
kerne og sygehusene. Gasværkerne, der
ofte i de første år var private, blev anlagt i
en længere række købstæder allerede før
1868, med Odense som den første 1853,
fulgt af Ålborg, Randers og Helsingør
1854, Assens og Århus 1855, Silkeborg,
Svendborg 1856.
Byens bestillingsmænd. I almindelighed
har arkiverne efter byens embeds- og be-

stillingsmænd deres særlige proveniens
og hører under de afsnit, der er gennem
gået ovenfor. Der har dog været yderli
gere enkelte embedsmænd ud over de
nævnte, med en mindre omfattende
virksomhed, som skorstensfejere og væg
tere. Målere og vejere, som kan anføres
under havnevæsen, kan også forekomme
i købstæder, der ikke er havnebyer.
Kommunale valg omfattede fra 1700årene og indtil 1837 valg af eligerede
borgere (se ovenfor, s. 14) og i tiden
1837—68 valg af borgerrepræsentanter
(se s. 14), medlemmer af ligningskom
missionen (se s. 19), af bestyrelsen for de
fattiges kasse (se s. 23-24) og revisorer
(se s. 17). Ifølge anordning 1837 an
gående købstædernes økonomiske besty
relse var valgkredsene identiske med
kommunerne, og valgene lededes af en
valgbestyrelse bestående af magistraten
eller byfogeden og formanden for bor
gerrepræsentanterne samt et andet med
lem af disse. Forud for valgene udarbej
dede valgbestyrelsen med hjælp af kæm
neren og andre af byens bestillingmænd

en liste over de valgberettigede og valg
bare borgere.
Arkivmaterialet omfatter kommunal
valgbestyrelsens protokoller med redegø
relser for valgenes forløb samt kommu
nalvalglister.
Folketællinger. Den første landsdæk
kende folketælling afholdtes 1769 og
fulgtes i tiden før 1869 af tællinger 1787,
1801, 1834 og derefter hvert femte år
1840-60. Materialet fra tællingerne, de
udfyldte optællingsskemaer, ligger i
Rigsarkivet. Men i mange rådstuearkiver
ligger materiale fra flere af tællingerne,
korrespondance, kopier af optællingsske
maerne (dog ikke fra tællingen 1769,
hvor sådanne blot udarbejdedes få ste
der) eller af sammentællingsskemaerne,
med fordeling på aldersgrupper eller er
hverv.
I en del rådstuearkiver findes materiale
fra en folketælling 1748 (Ribe stift) og
1753 (Sjællands stift). De såkaldte
mandtal eller mandtalslister har været be
nyttet ved skatteopkrævningen, se s.
18-20.

Rådstuearkivernes ordning
Selv om der også for det ældre materiale i
rådstuearkiverne 'er en forbavsende, vis
form for enhedspræg fra købstad til køb
stad, er arkiverne dog ordnet på vidt
forskellig måde. Mange står i en orden,
der næppe er ændret meget, siden de
indgik i landsarkiverne i slutningen af
1800-årene eller i begyndelsen af 1900årene. Man er derfor i høj grad afhængig
af registraturerne, som det kan være nød
vendigt at gennemse fra ende til anden.
Selv om de kan rumme overskrifter som
Magistraten eller Kæmneren, kan ma
teriale fra disse organer meget vel stå
andetsteds, ja, selv kæmnerregnskaberne
kan stå et helt andet sted end under
Kæmneren.
I Landsarkivet fo r Sjælland står en del
af rådstuearkiverne efter en ordnings
plan, der er benyttet i den trykte registra
tur over Køge rådstuearkiv, 1985, og
omfatter følgende:
A. Arkivet, B. Magistratens forhand
linger, C. Magistratens korrespondance,
D. Magistratens regnskaber, E. De eligerede borgere, E Borgerrepræsentatio
nen, G. Kommunalbestyrelsen, H.
Kæmnerens regnskaber og korrespon
dance, I. Skatte- og afgiftsregnskaber, J.
Markvæsen, K. Told, accise og konsum
tion, L. Brandforsikring, M. Skolevæsen,
N. Fattigvæsen, O. Sundhedsvæsen, P.
Karantænevæsen, Q. Indkvarteringsvæ
sen, R. Indrulleringsvæsen, S. Borger
væbningen, T. Havnevæsen, U. Byg
ningsvæsen, V. Gade- og vejvæsen, W.
Offentlige stiftelser, X. Brandvæsen, Y.
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Offentlige bygningr og anlæg, Z. Byens
bestillingsmænd, Æ. Kommunale valg,
0 . Folketællinger og Å. Andet.
I Landsarkivet f o r Fyn står alle rådstue
arkiverne, der her kaldes magistratsarki
ver, ordnet efter følgende fælles plan: A.
Arkivdesignationer, B. Byens rettighe
der, C. Rådstueretten, D. Magistratens
forhandlinger og korrespondance, E. De
eligerede borgere, F. Bestillingsmænd, G.
Næringsvæsen, H. Kommunens bygnin
ger og jorder, I. Brandforsikring, K.
Skatte- og regnskabsvæsen, L. Indkvar
tering, M. Borgervæbningen, N. Sund
hedsvæsen, O. Bygningsvæsen, P. Brandog vandvæsen, Q. Bro-, gade- og vej
væsen, R. Havnevæsen, S. Skolevæsen,
T. Fattigvæsen, U. Legatvæsen, V. Valg,
X. Statistik og folketælling, Y. Diverse,
Z. Borgerligt ægteskab.
I Landsarkivet fo r N ørrejylland anfører
guiden rådstuearkiverne i følgende ide
elle, men ikke gennemførte orden:
I. Magistraten. A. Rådstueretten: Ju
stitsprotokoller. Kopibøger. Domproto
koller. B. Statsskatteoppebørslen. C.
Brandforsikringen. D. Byforvaltningen:
Forhandlingsprotokoller (rådstuebøger).
Korespondance. Borgerskabsprotokoller.
Næringsadkomster.
Handelsregistre.
Markedspas. Indkvartering. Beskikkelse
og instrukser. Mosaiske trosbekendere.
Borgerligt ægteskab (-1923). Navnebevi
ser. Regnskabsvæsen (-1827). Revision af
kæmner- og fattigregnskaber.
II. Rådstuesamlingen. III. Eligerede
borgere (-1837). IV. Kommunalbestyrel-

sen (1837-68). V. Borgerrepræsentatio
nen (1837-68). (VI.) VII. Kommunale
kommissioner. 1. Brandret (1761—
1873). 2. Brandkommissionen. 3. Byg
ningskommissionen. 4. Indkvarterings
kommissionen. 5. Havnekommissionen
(1798-1868).
6.
Havnebestyrelsen
(1860 ff.). 7. Brolægningskommissionen
(-1868). 8. Svendeprøvekommissionen
(1862 ff.). 9. Diverse kommissioner.

VIII. Kæmneren: Jordebøger og lignin
ger. Hoved- og kassebøger. Regnskaber.
IX. Kommunalvalgbestyrelsen: Forhand
lingsprotokoller. Valglister. X. Takserborgerne, senere ligningskommissionen.
XI. Overligningskommissionen. XII.
Købstadens reviderede regnskaber. Til
læg: A. Fattigkommissionen. B. Skole
kommissionen. C. Diverse, bl.a. legater.
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Rådstuearkivmateriale i Rigsarkivet
Som lokalarkiver findes rådstuearkiverne
i de fire landsarkiver. Ikke desto mindre
findes en del rådstuearkivmateriale i
Rigsarkivet.
I samlingen Æ ldre lokalarkiver findes
en gruppe B yark iver, hvori er samlet en
del arkivalier med primær eller sekundær
proveniens i rådstuearkiver, idet der dog
fra Ribe er et stort arkiv med sikker pro
veniens i byens arkiv. Alle dokumenter
før 1450 er i Middelaldersamlingen. Ny
kronologisk række, og til materialet fra
perioden 1450-1559 er for nogle byer
føjet spredt materiale fra 1500-1700årene.
I samlingen Regnskaber 1559—1660
findes under Ekstraskatteregnskaber
købstædernes ekstraskatter, for et veks
lende antal år fra ca. 30 købstæder på
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Øerne og i Nørrejylland. I samlingen
Regnskaber 1660-ca. 1848 findes under
Købstadsregnskaber 1660-1848 kæm
ner-, skatte- og byfogedregnskaber m.m.
i lange ubrudte rækker for de enkelte
kongerigske købstæder, under Køben
havnske regnskaber 1661-1848 og Sles
vigske byregnskaber 1684-1842 det til
svarende materiale, for de slesvigske byer
dog kun med få, spredte regnskaber.
Fra revisionen findes under Revisionen
fo r købstadsregnskabeme 1801—28 kopi
bøger, journaler og revisionsdokumenter
til enkelte danske købstæders regnskaber
1798-1828.
I K ort- og tegningsam lingen findes un
der »Rentekammersamlingen« med til
læg også kort fra Danske købstæder.

Oversigt over rådstuearkiver -1 8 6 9

Årstallet i parentes under Æ ldste m ateriale ga ld er privilegiebreve, d er i m ange rådstuearki
ver fin d es langt tilbage i tiden, mens årstallet i den fø lgen d e kolonne a n giver begyndelsen a f
d et egen tlige arkiv.
Købstad
København...............................................
Køge.........................................................
Roskilde...................................................
Frederikssund-Slangerup..........................
Frederiksværk...........................................
Helsingør.................................................
Hillerød...................................................
Holbæk...................................................
Kalundborg............................................
Nykøbing Sjælland..................................
K orsør.....................................................
Ringsted...................................................
Skælskør...................................................
Slagelse.....................................................
Sorø.........................................................
Næstved...................................................
Præstø ....................................................
Stege.........................................................
Store Heddinge......................................
Vordingborg............................................
Allinge-Sandvig......................................
Hasle.......................................................
Neksø.......................................................
Åkirkeby...................................................
Rønne.......................................................
Svaneke ...................................................
Maribo.....................................................
Nakskov...................................................
Nykøbing Falster....................................
Nysted.....................................................
Rødby.......................................................
Sakskøbing..............................................

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

Omfang
im

Ældste
materiale

29
37
3,5
0
99
8
20
29
4
23
9
11
45
6
29
7
12
8
14
2
2
3
2
14
3
6
22
17
3
5
5

(1275) 1660
(1377) 1448
1682
1728
(1426) 1509
1617
(1443) 1513
1499
1669
1459
1646
1662
1694
1760
1540
1716
1649
1690
1549
1757
1772
1741
1723
1708
1726
1455
1601
1677
1662
1762
1678
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* Hovedparten af rådstuearkiverne fra de to byer opbevares i henholdsvis Erhvervsarkivet i
Århus og i Haderslev byhistoriske Arkiv.
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Registraturer og hjælpemidler
Registraturer
Rigsarkivet:
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets
benyttelse. Red. af Wilhelm von Rosen,
I, 1983, s. 199, 667, 702, 712, 799-813,
882, 894.
Reg. 108A Regnskaber før 1559.
Reg. 108B Regnskaber 1559-1660.
Seddelreg. 76 Regnskaber 1660-ca.
1848.
Landsarkivet for Sjælland, LollandFalster og Bornholm, København:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til
dets benyttelse. Af Harald Jørgensen,
1977, s. 169-83 [rådstuearkiver].
[Helsingør rådstuearkiv]. Frederiks
borg amt 1. (Sjællandske rådstuearkiver
indtil ca. 1868), 1971.
Køge rådstue. Arkivregistratur (Råd
stuearkiver), 1985.
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Ordliste
Bestillingsmand
Mindre betydelig offentlig stilling

Indrullering
Optagelse af værnepligtige i lægdsrullen

Borgeleje
Skat til dækning af soldaters indkvar
tering

Karantæne
Midlertidig udelukkelse for at hindre
indtrængen af smitsomme sygdomme

Bropengeregnskaber
Regnskaber over indtægter fra afgifter af
varer, der passerer byens skibbro

Konsumtion
Forbrugsafgift på varer indført fra landet
til byerne

Delinkventregnskaber
Regnskaber over skat opkrævet til dæk
ning af byens udgifter i forbindelse med
fængslede forbrydere

Læstetal
Tal, der angiver et skibs lasteevne i læster
å 1,8 ton

Eligerede borgere
Forsamling af valgte borgere i perioden
ca. 1550-1837
Frøkenskat
Skat udskrevet til dækning af omkost
ningerne i forbindelse med en prinsesses,
en frøkens, bryllup

Prinsessestyr
Det samme som frøkenskat
Proveniens
Et arkivales oprindelse, angivet ved den
administration eller person, der har skabt
det
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omfatter en lang række små bøger.
De tjener to formål. Nogle af bin
dene giver en række konkrete
oplysninger, der gør udnyttelsen
af arkivernes samlinger lettere og
hjælper til at få det bedst mulige
ud af et arkivbesøg. Andre af
bøgerne retter sig især til de man
ge, der har ansvaret for at sikre
bevaringen af nutidens arkivalier,
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ver. Her gives de tekniske oplys
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