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Forord
I rækken af planlagte "Foreløbige Arkivregistraturer" vedr. kø
benhavnske politi- og domsmyndigheder udsendes som bind 2 en 
oversigt over det arkivmateriale, der er bevaret fra københavns
ke domstole, med undtagelse af Politiretten og Kriminal- og Po
litiretten, der er behandlet i denne registraturrækkes bind 1.
Der gøres samtidig opmærksom på, at bevaret tinglæsningsmateria
le fra de forskellige københavnske domstole er samlet i det ud
givne bind 3 af denne række, og at der er planlagt et bind 4, 
som skal behandle det bevarede københavnske skiftemateriale, 
bortset fra de skifter, som har været behandlet af Sø-og Handels
retten i København.

Som sædvanlig har man også ved udarbejdelsen af nærværende 
registraturbind kunnet drage nytte af foreliggende registraturer, 
tilrettelagt af skiftende arkivargenerationer. Samtlige registra
turer er imidlertid revideret og fuldstændiggjort under hensyn
tagen til senere afleveringer. Der er endvidere udarbejdet udfør
lige administrationshistoriske indledninger samt embedsetater.
I det nyere materiale er der foretaget omfattende udtyndinger og 
kassationer i henhold til gældende bestemmelser. En lang række 
værdifulde protokoller er blevet konserveret eller ombundet, og 
hele materialet er blevet skiltet og ompakket i moderne arkiv
æsker. Der har således over en længere periode været engageret 
adskillige af landsarkivets faste personale til gennemførelsen af 
denne vigtige opgave.

Med hensyn til udarbejdelsen af manuskripterne til de enkel
te registraturer skal det oplyses, at undertegnede er ansvarlig 
for behandlingen af Hof- og Borgretten, Hof- og Stadsretten samt 
Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Arkivar Margit Mogensen har 
behandlet Bytinget, Christianshavns byting,. Inkvisitionskommissi
onen 1686-1771, Auktionskontoret samt Københavns søret og Sø- og 
Handelsretten i København. Endelig har registrator Finn Andersen 
stået for udarbejdelsen af følgende registraturer: Inkvisitions
kommissionen 1771-1842, Gæsteretten,. Gældskommissionen, Kongens 
Foged, Underfogden samt Foged- og Notarialkojitoret..

Landsarkivet for Sjælland m.m. 1. dec. 1975 
Harald Jørgensen
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Københavns byting indtil 1771

Indledning

København fik sin første nedskrevne stadsret 13. marts 1254. Ret
tens formål var at fastslå regler for forholdet mellem byens bor
gere og Roskildebispen, som København dengang var underlagt. Denne 
ældste stadsret omtaler ikke et egentligt byting, men det formodes 
at bispens ombudsmand har fungeret som dommer på tinge. I visse 
sager muligvis bistået af udvalgte borgere.

Større indflydelse fik borgerne ved stadsretten af 29* jan. 
1924, men i det væsentlige lå magten fortsat hos bispen. Loven var 
oprindelig affattet på latin, men den blev oversat til dansk ved 
byens overdragelse til kongen 1416-17.

14. okt. 1443 udstedtes en tredje stadsret for byen af Kristof
fer af Bayern. Ved denne lov erhvervede København en langt større 
grad af selvstyre end tidligere, og ved samme lejlighed blev flere 
af de forretninger, som tidligere havde været under kongens befa
lingsmand på slottet lagt under byfogden. Stadsretterne mistede be
tydning i løbet af 16oo-tallet, og som den egentlige dommer nævnes 
hyppigst kun byfogden.

Bytinget

Efter oprettelsen af Hofretten og Borgretten i 1681 var bytinget 
værneting for flg. grupper af byens indbyggere: 1. borgerskabet 
samt civile personer i almindelighed, 2. betjente i de kgl. oc- 
troierede kompagniers tjeneste, 3. håndværksmestre og deres folk, 
"som have Kongl. Bestalling, og ey ere boende i Hans Maysts. Huuse 
eller i Reglementet indført for Gage, men bruge Borgerlig Næring", 
4. rangspersoner, som driver borgerlig handel og vandel og 5- visse 
gejstlige personer (hvilke er ikke nærmere beskrevet). Ovenstående 
opdeling er foretaget af byfogden i en beskrivelse af bytinget i 
1752. 1).

Christianshavn blev ved åbent brev af 31. jan. 1685 lagt un
der Københavns byting. Ved reskript af 1. marts 1737 udvides juris-
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diktionens område til også. at-omfatte Frederiksberg, og ved samme 
..lejlighed bekræftes det, at'Vesterbro fortsat skulle høre under 
"byens ..jurisdiktion"

Bytingetblev. oprindelig-holdt i det fri foran byens rådhus 
på.,Gammeltopvv.,Iflg. ,en forordning af 27. april 1635 skulle byfog
den, være pligtig til at .holde ".offentlig ting"; 'det måtte ikke'ske 
på. rådhuset "inden lukte idøre". Dette gentages i Ghr. y's Danske 
Lov af 1683 (1-3-1). For at kunne protokollere, hvad der foregik 
på tinge også i dårligt vejr, var det nødvendigt at råde over i 
det mindste en overdækket plads,for tingskriveren. Byfogedregnska
berne viser, at der i 1623 blev opsat' et tingskur foran rådhuset, 
men dette har muligvis afløst et ældre "skur" . Skuret har. været ., 
åbent i siderne, hvorved man i bogstavelig forstand opfyldte lovens 
ord cm at der skulle holdes offentligt ting. I 164.9 opførtes et. 
egentlig tinghus betalt af kongens og byens kasse.

I"dét 18. århundrede blev tinget sat i rådhuset. En tid var 
tinget dog hjemløst, da rådhuset gik til ved den store brand i ok
tober 1728. Et nyt rådhus stod først færdigt i 1733, og i den mel
lemliggende periode var tinget blevet holdt i byfogdens hus på 
østergade.

Tingdag havde fra gammel tid været mandag. Når denne dag 
faldt på en helligdag, var tingdagen tirsdag, og retten kunne ved
vare så mange dage, der var behov for. De sager, .der fortsattes 
udover den ordinære tingdag, henregnedes til ekstraretssager, hvor
for referaterne må søges i de særlige ekstraretsprotokoller. Ekstra 
retterne fandt som oftest sted i byfogdens hus. Om sommeren sattes 
retten kl. 8 og kl. 9 om vinteren. Tilstede under retshandlingerne 
var foruden byfogden og byskriveren de såkaldte sigillatores, d.v.s 
oldermanden for tingmændene samt en bisidder. Disse sidste skulle, 
som navnet siger, sammen med byfogden forsegle dokumenter vedr. det 
der var foregået på tinge. Desuden var der 12 tingmænd tilstede som 
vidner. Såvel disse som sigillatores blev årligt udpeget af magi
straten.

Sagerne førtes af de kgl. udnævnte prokuratorer. Enhver, som 
havde modtaget korrekt stævning til at møde for retten, var pligtig 
til at efterkomme den. Stævninger skulle udstedes under fogdens 
hånd og segl og forkyndes for de pågældende af to fogedtjenere.
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Udover den egentlige behandling af retssagerne læstes på 
tinge de kgl. forordninger og plakater, private panteobligatio- 
ner, skøder, afkald, proclama m.m.

I København kan man som i andre byer iagttage en vis kon
kurrence m.h.t. domsmagtens fordeling mellem bytinget og rådstue
retten; en konkurrence som ofte synes at have sin rod i fordelin
gen af rettens indtægter. I det 18. århundrede var hovedreglen, 
at bytinget behandlede sager vedr. gæld, injurier, manddrab, 
slagsmål og tyveri, hvorimod sager, som havde med næringsforhold, 
herunder lavene, at gøre, sorterede under rådstueretten.

Overtrædelse af politiforordningerne pådømtes efter 17ol 
ved den da oprettede politiret (fra 17o8 omdannet til politi- og 
kommercekollegiet, hvis akter for så vidt de er bevaret, nu fin
des i Københavns Stadsarkiv). Gældssager under lo rd. behandledes 
i den såkaldte gældskommission, som holdt sine møder på rådstuen. 
Denne kommission bestod af 2 rådmænd og 1 skriver. Søretssager 
behandledes ved den særlige søret.

Bytingsdomme kunne i 2. instans appelleres til råds tueret
ten. Ved forordning af 6. juni 1586 havde København i lighed med 
flere andre danske byer erhvervet den såkaldte landstingsret, 
hvilket ville sige, at rådstueretten kunne fungere som landsting, 
således at domme afsagt ved denne ret kunne indankes direkte for 
kongens ret (før l66o Kongens retterting og efter 166o Højesteret)

Byfogedembedet

Byfogden havde såvel dømmende som eksekutiv myndighed. I København 
havde det fra gammel tid været praksis, at en underfoged sørgede 
for eksekveringen af bytings- og rådstuedommene, mens byfogden kun 
varetog højesteretsdommene. Byfogden i København ansøgte i 1723 
kancelliet om tillige at måtte påtage sig eksekveringen af rådstue 
og bytingsdommene, men hans ansøgning blav afslået med den begrun
delse, at dette hverv i -umindelige tider havde været pålagt under
fogden. Det betød naturligvis også, at denne oppebar indtægterne 
heraf.
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Til sin hjælp havde byfogden foruden underfogden (i en vis 
periode 2) et antal fogedtjenere. Før underlæggeisen af Christians
havn i 1685 vist nok 4, herefter 6.

Ved sin tiltrædelse skulle byfogden aflægge ed for kongens 
repræsentant på Københavns slot for derefter at blive fremstillet 
på rådhuset for den samlede magistrat. Symbolet for hans embede 
var et sværd.

Byfogden i København var helt eller delvis frataget en række 
forretninger, som stadig påhvilede byfogderne (eller byskriverne) 
i flertallet af de øvrige danske byer. Således udgjorde auktions
væsenet og notarialvæsenet særskilte administrative enheder, og 
det samme forhold gjorde sig delvis gældende for skifteforvaltnin
gen, idet den udøvedes af den særlige skiftekommission, hvis med
lemmer var byfogden og 2 rådmænd. Af de her nævnte områder vil kun 
auktionsvæsenet før 1771 blive medtaget under bytinget, hvorimod 
skifteforvaltningen og notarialvæsenet er behandlet for sig selv. 
Begrundelsen for at medtage auktionsvæsenet under bytinget er af 
praktisk art. Der er kun bevaret ganske få auktionsarkivalier for 
tiden før 1771, og ved oprettelsen af Hof- og Stadsretten henlæg
ges auktionsvæsenet under et særligt kontor. Bytingets særlige 
tinglæsningsarkivalier er registreret i bd. III i nærværende række 
af Foreløbige Arkivregistraturer.

Byskriverembedet

Byskriverens løn og arbejdsområde kendes for den senere del af by
tingsperioden fra den ovennævnte beskrivelse af bytinget fra 1752 
og fra en ansøgning om lønforhøjelse, som den siddende skriver ind
gav til kancelliet umiddelbart før sin overgang til skriver ved 
Hof- og Stadsretten. 2) Betalingen for at få dokumentet skrevet ved 
bytinget var fastsat i et reglement fra 1684, hvoraf det tillige 
ses, på hvilken måde skriverens vederlag blev beregnet. For udfær
digelsen af visse dokumenter var der en fast pris, for andre be
taltes pr. beskreven side. Foruden sportlerne lønnedes skriveren 
af byens kæmner med et fast årligt beløb. Dette udgjorde i 1771 
53 rd. og var beregnet til indkøb af skrivematerialer. Embedet ind-
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bragte i øvrigt ved samme tid ca. 4.0 00 rd., men heraf skulle af
holdes pension til 2 sekretærer ved Videnskabernes Societet og 
Lovkommissionen, løn til 2 fuldmægtige til at føre pantebøgerne, 
løn til 8 "karle" og 2 skriverdrenge. Hertil kom endvidere afløn
ningen af ekstra skriverbistand i de travle perioder.

Underfogden

Underfogden var udpeget af magistraten, men skulle kgl. beskikkes 
i embedet. Oprindelig har der efter alt at dømme kun været 1 under 
foged i København, men ved underlæggeisen af det før 1685 selvstæn 
dige byting på Christianshavn, blev det bestemt, at der til betje
ning af denne bydel skulle beskikkes endnu en underfoged. Denne 
ordning opretholdtes indtil slutningen af 1749, hvor Rudolph Hen- 
rich Grøn beskikkes i begge embeder.

Underfogden betjente både bytinget og rådstueretten, og det 
var i henhold til magistratens instruks, at han skulle udføre sit 
arbejde. I et reglement af 24. sept. 1749 ang. hans betaling rede
gøres nærmere for hans funktioner. Udover de almindelige fogedfor
retninger i forbindelse med gældssager skulle han f.eks. foretage 
legalt ligsyn. Underfogdens løn synes efter reglementet 1749 kun 
at bestå i sportler, men ved kgl. reskript af 12. okt. 1742 til
deltes der de 2 underfogder hver 2o rd. årligt af kæmnerens kasse. 
Af sin løn skulle underfogden afholde udgifter til vurderingsmænd 
og håndværksmestre, når huse skulle vurderes, og skippere, når vur 
deringen gjaldt skibe.

Auktionsdirektørerne

Til grund for auktionsvæsenets ordning i København i det 18. årh. 
lå forordningen af 19. dec. 1693. Auktionerne var henlagt under 
1 eller 2 auktionsdirektører. Disse udnævntes af magistraten, i 
lighed med underfogderne og fik som disse kgl. bestalling på embe
det. Fra 1661 (udnævnelsesåret for den første auktionsdirektør)
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til 22. dec. 1741 var der 1 auktionsdirektør for hele byen, men 
herefter deltes opgaverne mellem 2, som havde hver sine kvarterer 
i byen under sig. Fra bytingstiden er kun bevaret en meget ringe 
mængde auktionsarkivalier, hvilket for en stor del skyldes nogle 
meget omfattende kassationer 1821-22 (kancelliresolutioner 18.dec. 
1821 og 13. juni 1822).

Auktionsdirektørerne skulle hvert kvartal aflægge regnskab 
for byens kæmner (reskript 13.sept. 1754), og af indtægterne skulle 
auktionsdirektøren og hans fuldmægtige sikres "en reputeerlig og 
forsvarlig" løn. Auktionsdirektøren skulle iflg. forordningen 19. 
dec. 1693 betjene alle byens indbyggere undtagen de, som havde 
Hofretten som værneting, da denne ret havde sin egen auktionsdirek
tør. Det blev i øvrigt indskærpet, at Hofrettens og byens auktions
direktør før en auktions afholdelse skulle "advare" hinanden, så 
auktioner ikke fandt sted samtidig.

Arkivet

Københavns brand 2o. okt. 1728 og følgende dage blev skæbnesvanger 
for de fleste af byens ældre papirer. Af bytingets sager er i det 
væsentlige kun bevaret skøde- og pantebøger fra tiden forud for 
branden. Hvorfor netop disse protokoller blev reddet, står ikke 
klart, men de har muligvis befundet sig uden for rådhuset ved bran
den, eller været opbevaret i et særligt lokale, hvorfra de lettere 
lod sig redde end de øvrige sager. Bytingsprotokollerne er bevaret 
fra 1722, hvilket f.eks. kan forklares ved, at de har befundet sig 
hos skriveren. I samtlige protokoller finder man ved den første 
tingdag efter branden 29. nov. en notits om den ulykke, der er o- 
vergået byen. Det skulle tjene som forklaring på, hvorfor der ikke 
var holdt ret i over en måned.

1) Danske Kancelli, generalprokurøren, tillæg D. Læg: Besvarelser 
til generalprokurørens cirkulære 9. og 27/11 1751 i pakke 
1719-52 Dokumenter generalprokurørembedet vedk.

2) Danske Kancelli, Koncepter og indlæg til sjællandske registre 
1771 nr. lol.
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Byfogder

Jens Movridsen (ridefoged i Helsingborg len) 2o. aug. 
166o - 27. maj 1672 (død).
Christian Viborg (kgl. fodermarskal) 29. maj 1672 - 
6. jan. 1676 (død, efterfølgeren adjungeret 1675).
Peder Willumsen Diechmann adjungeret 1. juni 1675 - 
22. dec. 1684 (begravet).
Frederik Eisenberg (ridefoged i Københavns amt)
14. dec. 1684.
Enevold Bruun udnævnt 31. okt. 1712 - 1724 (død).
Herman Jensen Krøyer (byfoged i Maribo og Rødby)
19. aug. 1724 -
Iver Jentofft udnævnt 12. jan. 1731.
Lorentz Fischer udnævnt 2o. nov. 1744 - 
Peder Fieldrup Lassen udnævnt 3. dec. 1756 - 
Jens Michael Sonne udnævnt 3 . dec. 1762 - 
Oluf Bruun udnævnt 11. febr. 1763 -
Anker Andreas Suhm (cand.jur., assessor i Højesteret)
8. jan. 1768 - 25. juni 1771 (assessor i Hof- og Stads
retten) .

Byskrivere

Jacob Ursin 5. dec. 171o adjungeret m. ekspektance - 
Joachim Friderich Schaffer adjungeret 1 4. juni 1737 
med ekspektance, tiltrådt ca. 1 7 4 4.
Jacob Friderich von Aspern udnævnt 15. okt. 1751 - 
Andreas Birch udnævnt 7. juli 1758 - 
Henning Gether (exam.jur. lo.juni 1763 - juni 1771 
(skriver ved Hof- og Stadsretten).



1727-49.
1736-46.

1746-71.

1715-

1740- 41.

1741- 
1741-6o.

(176o)-92.
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Underfogder

Niels Beck udnævnt 5. dec. 1727 - 5. dec. 1749.
Oluf Borch 1736 (iflg. Hof- og statskalenderen) - 
nov. 1746.
Rudolph Henrik G-røn udnævnt 4. nov. 1746 som efter
følger for Oluf Borch, 5. dec. 1749 tillige under
foged for den øvrige del af byen efter Niels Beck - 
25. juni 1771 (underfoged ved Hof- og Stadsretten).

Auktionsdirektører

Severin Michael Kuur adjungere! med ekspektance 
4. dec. 1715.
Johannes Valeur rådmand, midlertidig auktionsfor
valter.
Peter Bugge 22. dec. 1741 -
Mouritz Pischer (materialforvalter på Københavns slot) 
22. dec. 1741 - ca. 176o.
Johann Primodt 176o - 23. nov. 1792.
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Arkivregistratur

A. Bytingets dømmende virksomhed.

1722-71. Bytingsprotokoller 26 bd
Anm.; I disse protokoller registreredes 
alt, hvad der på en bestemt dag foregik 
på tinge. Det er dog kun de egentlige 
retshandlinger (afhøringer af vidner m.m.), 
der gengives detaljeret, idet akterne til 
tinglæsninger vedr. skøde- og pantevæsen, 
skiftevæsen, fogedvæsen m.m. findes ind
ført i særskilte protokoller.
Der er i de fleste tilfælde henvisninger 
til andre protokoller også for retssager
nes vedkommende, det gælder således tings
vidnebøgerne, ekstraretsprotokollerne og 
en nu tabt "stævnebog". Der henvises der
imod ikke direkte til domsakterne, og det 
kan derfor være vanskeligt at se, hvor
når og hvordan en sag afsluttedes.
Samtlige protokoller er uden registre.
Nemlig:
1722-24 1 bd. 1724-25 1 bd.
1725-27 1 bd. 1727-3o 1 bd.
1730-32 1 bd. 1732-33 1 bd.
1733-35 1 bd. 1735-36 1 bd.
1736-38 1 bd. 1738-4o 1 bd.
174o-41 1 bd. 1741-43 1 bd.
1743-45 1 bd. 1745-47 1 bd.
1747-48 1 bd. 1748-5o 1 bd.
1750-52 1 bd. 1752-54 1 bd.
1754-56 1 bd. 1756-58 1 bd.
1758-6o 1 bd. 176o-63 1 bd.
1764-66 1 bd. 1764-66 1 bd.
1766-68 1 bd. 1768-71 1 bd.

1722-71. Ekstraretsprotokoller 13 bd
Anm.: Iflg. autorisationen skulle proto
kollerne bruges "ved forefaldende Extra- 
ordinaire Retts holdelse, enten af Kongl.
Mayts. Byefoged i hans huus eller anden 
casu af anordned Sættedommer eller Skriver".



Ofte holdtes ekstraret om tirsdagen, idet 
der i mange tilfælde var tale om en fort
sættelse af sager påbegyndt om mandagen, 
den ordinære tingdag ved bytinget. Ekstra- 
retssagerne var ofte kriminelle sager.
Der er henvisninger til fol. i såvel de 
almindelige tingprotokoller som til tings
vidneakterne, men ikke til domsakterne. 
Ordlyden af domme ses ikke at være ind
ført i ekstraretsprotokollerne* og domme
ne synes ikke at være blandt de alminde
lige domsakter. Muligvis har der eksiste
ret særskilte domsakter til ekstrarets- 
sager.
Nemlig:
1722-28 1 bd. 1728-40 1 bd.
174o-47 1 bd. 1747-49 1 bd.
1749-52 1 bd. 1752-53 1 bd.
1755-55 1 bd. 1755-58 1 bd.
1758-6o 1 bd. 176o-63 1 bd.
1763-66 1 bd. 1766-7o 1 bd.
177o-71 1 bd.

Tingsvidneakter
Anm.: Indeholder fortrinsvis afskrifter af 
stævninger, referater af syns- og vurde
ringsforretninger, noteringer om at der for 
retten er begæret vidner indkaldt samt be
kræftelser på, at disse er mødt. Endvidere 
de førte vidners attester på, hvad der i en 
sag er foregået uden for retten. Der henvi
ses i reglen til folio i ting- og ekstra- 
retsprotokoller, men til domsakterne ses 
ingen henvisninger.
Nemlig:
1728-32 1 bd. 1732-35 1 bd.
1735-38 1 bd. 1738-40 1 bd.
174o-43 1 bd. 1743-47 1 bd.
1747-5o 1 bd. 175o-52 1 bd.
1752-54 1 bd. 1754-56 1 bd.
1756-57 1 bd. 1757-59 1 bd.
1759-62 1 bd. 1762-65 1 bd.
1765-66 1 bd. 1766-68 1 bd.
1769-7o 1 bd. 177o-71 1 bd.



ca. 1638- 
45.

1728-6o 
og 1771.
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Udskrifter af dokumenter til bytingsproto
kollen 1 pk
Anm.: Disse akter er afleveret til lands
arkivet i 1957, efter at være udskilt af 
Københavns byfogedregnskaber 1648-49 
(rigsarkivet).
Indeholder flg.:
1) 31. marts 1638. Afståelsesbrev på arve

lod. Mickell Hannsøn, sognepræst i Trel
borg og Oluff Hannsen, borger i Ribe af
står modersøster arvelod til Jacob Ja
cobsen, skriver i Tøjhuset.

2) Udskrift af tingbogen 1643 (dato mangler), 
tingsvidne i voldssag.

3) Akter til gældssag mellem snedker Henrik 
Hageman og urmager Jacob Bruun.
a) tingsvidne 2o. jan. 1645.
b) forsvarskrift for Jacob Bruun 4. febr.

1645.
c) tingsvidne lo. febr. 1645.

4) Brudstykke af udateret synsforretning.

Domsakter 67 bd
Anm.: Årgangene 176l-7o mangler. Medtager 
kun domme afsagt fra 29. nov. 1728 - første 
tingdag efter den store brend 2o. okt. sam
me år - men der er afskrifter af væsentlig 
ældre akter til dommene.
Til domsakterne har hørt et nu tabt regi
ster over afsagte domme. Der er normalt 
ikke henvisninger fra tingbogen til doms
akterne, hvorfor indgangen til disse ude
lukkende er domsdatoen.
Se også Hofretten, domme afsagt af byfogden 
i København 17o6-7o m.m. (side 19).
Nemlig:
1728-29 1 bd.. 1729 1 bd.
173o 2 bd. 1751 2 bd.
1732 2 bd. 1733 2 bd.
1734 2 bd. 1735 2 bd.
1736 4 bd. 1737 3 bd.
1738 2 bd. 1739 2 bd.
174o 2 bd. 1741 2 bd.
1742 2 bd. 1743 2 bd.
1744 2 bd. 1745 2 bd.
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1746 2 bd. 1747 2 bd.
1748 2 bd. 1749 2 bd.
175o 2 bd. 1751 2 bd.
1752 2 bd. 1753 2 bd.
1754 2 bd. 1755 2 bd.
1756 2 bd. 1757 2 bd.
1757-58 1 bd. 1758 1 bd.
1758-59 1 bd. 1759 1 bd.
176 o 1 bd. 1771 1 bd.

1663-65. Div. tinglyste dokumenter

R. Fogedforretninger.
1746-49
1755-71. Underfogdens eksekutionsprotokoller

Anm.: Protokollerne er autoriseret på 
Københavns rådstue, men indholdet ved
rører dog kun fogedforretninger i for
bindelse med domme afsagt ved bytinget 
eller af gældskommissionen (se indled
ningen side 5). I fogedforretningerne 
deltog foruden underfogden eller dennes 
fuldmægtig 2 vidner (fogedtjenere). 
Samtlige protokoller er ført i under
foged Rudolph Henrich Grøns navn, og 
protokollernes begyndelsesår er da og
så identisk med begyndelsen af hans em
bedsperiode. For årene 175o-54 mangler 
protokoller, hvilket muligvis har for
bindelse med sammenlægningen af de 2 
underfogedembeder i 1749 (se indlednin
gen side 5).
Udover eksekveringer af domme i gælds
sager finder man referater af legale 
ligsyn og syn i forbindelse med person
skader.
Nemlig:
1746-49 1 bd. 1755-58 1 bd.
1758-6o 1 bd. 176o-65 1 bd.
1765-68 1 bd. 1768-71 1 bd.

1 pk

6 bd
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C. Auktionsvæsen.
177o-71. Auktionsprotokoller

Anm.: I flg. en arkivfortegnelse fra 1814 
(se s. 6) fandtes der auktionsprotokoller 
fra 1694, men i dag er der ingen auktions
protokoller bevaret fra tiden før 177o.
Der ses ikke at være givet kassationsbe
myndigelse for auktionsprotokollerne i lig
hed med, hvad der i årene omk. 182o blev 
givet for en lang række andre auktionssager. 
Protokollerne er autoriseret på Københavns 
rådstue.
Nemlig:
A. 1770-71 ......................... 2 bd.

Anm.: Et bind for hvert år.
Omfatter auktioner i flg. kvarte
rer: Klædebo, Frimand, Rosenborg,
St. Annæ Øster, St. Annæ Vester 
og Købmager.

B. 177o-71 ......................... 2 bd.
Anm.: Et bind for hvert år.
Omfatter auktioner i flg. kvarte
rer: Nørre, Vester, Øster, Snarens,
Strand og Christianshavn.

1766-89. Journal over udstedte auktionsskøder
Anm.: Oprindelig betegnet "Skødeprotokol". 
Skøderne er indført kronologisk, formo
dentlig på udfærdigelsesdato. De pågæl
dende skøders tinglæsningsdato er ikke 
identisk med disse journalers dato. Ved 
hver indførsel findes en kort ekstrakt 
af skødet, herunder hvornår auktionen har 
fundet sted og til hvilket bud, der er 
handlet. Dernæst anføres udstedelsesge
byret, hvilket lader formode, at journa
lerne primært har haft en regnskabsmæs
sig funktion for auktionsdirektørerne. 
Journalerne er ført uændret også efter 
oprettelsen af Hof- og Stadsretten 1771.
Nemlig:
A. 1766-88.......................... 1 bd.

Anm.: Klædebo, Frimand, Rosenborg, 
Købmager, St. Annæ Øster og St.
Annæ Vester kvarterer.

B. 1766-89.......................... 1 bd.
Anm.: Nørre, Vester, Snarens,
Strand og Christianshavns kvarte
rer.

4 bd

2 bd
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Ghristianshavns byting

Christianshavn fik sine første købstadsprivilegier i 1639, men 
området havde udgjort en selvstændig jurisdiktion siden 1634, 
hvilket år den første byfoged beskikkedes. En byskriver beskikkes 
dog først i 1636. Såvel dette embede som byfogedembedet var for
enet med de tilsvarende embeder ved Amager birk, og byskriveren 
var tillige rådstueskriver.

Christianshavn fik aldrig nogen selvstændig stadsret, og 
i 1641 fastslås, at Københavns stadsret også skal gælde for Chri
stianshavn. Tingdag var tirsdag.

Christianshavn blev indlemmet i København ved forordning 
af 15. okt. 1674, men havde dog eget byting indtil 1685, hvor
efter det ved åbent brev af 31. jan 1685 lægges under Københavns 
byting. Af Christianshavns bytings arkiv er kun bevaret pante- 
ekstraktprotokoller 1653-85. Se Københavnske politi- og doms
myndigheder III, 1975, s.5.

1636-
1636-

1654-
1654-58.
1658-63.
1663- 64.

1664- 66. 
1666- 
1668- 
1674-

Byfogder

Johan lavridsen 4. juli 1634 - 
Oluf Steensen 3o. juni 1636.
Peder Jensen Hellekrands 9. maj 1654 - okt. 1654 (død). 
Søren Pedersen 17. okt. 1654 - febr. 1658 (død)
Ingvald Carstensen 16. marts 1658 - 27. okt. 1663. 
Harder Bølcke 24. aug. 1663 (muligvis først nov.) - 
29. marts 1664 (død).
Samuel Thomesen 26. april 1664 - marts 1666.
Anders Nielsen 9. marts 1666.
Davis Spormand 12. febr. 1668 - 
Peder Villadsen 15. okt. 1674.
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1636-38.
1638-54.
1654-59.
(1659)-

Byskrivere

Povl Klausen
Hans Pedersen (død okt. 1654).
Jacob Espensen 14. nov. 1654 - marts 1659 (død) 
Hans Andersen Rønne tiltrådt 5. marts 1659. men 
først bestalling 21. maj 1664.
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Gårdsretten (Hofretten) på Københavns slot før 1681

På Københavns slot eksisterede fra gammel tid en såkaldt gårdsret, 
også kaldet Hofretten. Denne domstol var værneting for personer, 
ansat i kongens tjeneste, formodentlig både indenfor hofholdningen 
og den civile centraladministration. Man ved meget lidt om denne 
domstols virksomhed, da der kun er bevaret en enkelt retsprotokol. 
I rigsarkivet findes desuden en original domsudskrift i sagen mod 
kammertjener Jacob Petersen (1622-17o4).

Se Historiske Meddelelser om København 1975, s. 7-21.

Arkivregistratur

1667-7o. Hofrettens protokol 1 bd.
Anm.: Protokollen er autoriseret 19/4 
lS67. De blade, der omhandler sagen mod 
kammertjener Jacob Petersen er enten 
makuleret eller udskåret.

1667-70. Fotokopi af Hofrettens protokol 1 pk.
Anm.: Fotokopien er fremstillet i lands
arkivet .

1669. Fotokopi af dommen over kammertjener
Jacob Petersen, dat. 22. nov. 1669 1 pk.
Anm.: Originalen findes i rigsarkivet 
i samlingen: Domme, Tingsvidner, Forli
geiser og Forpligtelser. 9. skab nr.
145 a og b. (Egeskabshvælvingen).
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Hofretten 1681-1771

Hofretten oprettedes i henhold til instruks af 19. nov. 1681 (jfr. 
instruks af 9/5 1749) af den tidligere gårdsret på Københavns slot, 
også kaldet Hofretten. Denne gamle domstol deltes nu i to domstole: 
Hofretten og Borgretten, hvoraf Hofretten var værneting for de kgl. 
betjente, der var optaget i rangen. Under Hofretten sorterede ikke 
blot de egentlige hofbetjente, men også de personer, der gjorde 
tjeneste ved kollegierne, afskedigede officerer til lands og til 
vands samt civile betjente ved militæretaterne, som var i rang, 
forsåvidt de boede i København og ikke ved særlige privilegier el
ler anden bestilling hørte under nogen anden ret. Deres enker, hu
struer og børn hørte ligeledes under Hofretten.

Hofretten trådte oprindelig sammen engang om måneden (mandag), 
senere hver 4. onsdag på Københavns, senere Christiansborg slot. 
Retten blev sat om eftermiddagen kl. 2. Retsmødet åbnedes med, at 
man læste modtagne kgl. forordninger, reskripter eller andre kgl. 
ordrer, der var tilsendt retten til publikation. Herefter læstes 
proklamaer, afkald, mortifikationer o.lign., hvorefter man i hen
hold til retslisten gik i gang med at behandle de forelagte rets
sager. Parternes sagfører afleverede deres skriftlige indlæg, og 
når udvekslingen af disse var afsluttet, optoges sagen til doms.
For at retten kunne afsige dom skulle mindst 7 assessorer eller 
tilforordnede være til stede. Retten var efter 1749 sammensat af 
5 faste medlemmer, nemlig overhofmarskallen, overstaldmesteren, 
overjægermesteren, oversekretæren i danske kancelli samt hofmarskal
len. Endvidere havde retten et antal tilforordnede. I 177o omfatte
de disse 17 personer. Retten havde desuden en fast sekretær samt 
nogle skrivere og bude. Foruden at afsige domme varetog Hofretten 
skifteforvaltning og overformynderiforretninger for de under ret
tens jurisdiktion henhørende personer. Da der kun er bevaret spar
somme rester af arkivmateriale til belysning af Hofrettens dømmen
de virksomhed, har man ikke skønnet det nødvendigt at udarbejde en 
detaljeret oversigt over rettens personale. Formodentlig er rettens 
arkiv for størstedelen gået til grunde ved Christiansborg slots 
brand i febr. 1794.

Hofretten afløstes i 1771 af Hof- og Stadsretten.
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Arkivregistratur

1682-83 og
1759-71 Stævninger 1 pk

17oo-7o
(div.år) Pådømte sager 5 pkr

Nemlig:
17oo-59 1 pk. 176o-61 1 pk.
1762 1 pk. 1765 1 pk.
1767-70 1 pk.

1681-1771
(div.år) Fremlagte dokumenter m.m. 2 pkr

Anm.: GI. signatur: Diverse breve hørende 
til pådømte sager m.v. En del sager vedr.
Borgretten er udtaget og henlagt i denne 
domstols arkiv. Formodentlig stammer disse 
dokumenter fra sager, der har været appel
leret til Hofretten.
Nemlig:
1681-1719 1 pk. 172o-71 1 pk.

l69o-177o
(div.år) Diverse originale domsudskrifter I-II 2 pkr

Nemlig:
Pakke nr. I:
Højesteret 1690-1767 1 læg
Rådstueretten i København 1695-1756 1 læg 
Københavns byting 17o6-7o 1 læg
Admiralitetspretten 1697-1714 1 læg
Pakke nr. II:
Lolland-Falsters landsting 1744-49 1 læg
Overhofretten i Norge 17o6-25 1 læg
Diverse by- og landjurisdiktioner 
i Danmark og Norge 1696-1768 1 læg
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1681-1770. Originale kgl. reskripter 1 bd
Anm.: I årene 1681-84 er reskripterne 
formelt stilet til overhofmarskallen, 
derefter til de tilforordnede i Hof
retten.

17o4-71
(div.år) Indkomne breve 1 pk
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Borgretten 1681-1771

Borgretten oprettedes 1 henhold til instruks af 19. nov. 1681, da 
den tidligere eksisterende gårdsret (Hofretten) deltes i to nye 
domstole. Borgretten var værneting for de kgl. betjente, der ikke 
var i rangen. Hertil regnedes også de forskellige kollegiers be
tjente samt deres hustruer, enker og børn samt de egentlige hof
betjente såsom trompeterer, lakajer, stald- og jagtetatens betjen
te m.m. Også betjente og tjenestefolk hos rangspersoner hørte un
der borgretten, foruden kongens særlige håndværkere, som boede i 
København og ikke drev almindelig borgerlig næring. Borgretten 
trådte sammen engang om ugen, og som retsdag var fastsat i begyn
delsen mandag, senere torsdag formiddag. Rettens præsident var i 
begyndelsen fodermarskallen og senere slotsfogden på Københavns 
slot. Som faste "assessorer" virkede desuden en kancelliforvalter 
fra henholdsvis danske kancelli og krigskancelliet, en renteskri
ver, køkkeninspektøren, kældermesteren, en staldskriver og en hof
furer. Retten havde desuden en fast skriver. I løbet af 17oo-tallet 
skete der visse ændringer i sammensætningen af rettens personale, 
men da der ikke er bevaret meget materiale om rettens dømmende virk
somhed, skal der ikke på dette sted gives en mere detaljeret over
sigt over dette personale.

Borgrettens domme kunne appelleres til Hofretten, men sager, 
hvis værdi ikke oversteg 3o lod sølv, kunne dog ikke appelleres.
Det samme gjaldt sager vedr. huse og gårde, som hørte under bytin
get samt specielle sager der vedrørte kollegiernes jurisdiktion.

Foruden at afsige domme varetog Borgretten skifteforvaltning 
og overformynderiforretninger for de under rettens jurisdiktion 
henhørende personer.

Formodentlig er rettens arkiv for størstedelen gået tabt ved 
Christiansborg slots brand i febr. 1794.

Borgretten afløstes i 1771 af Hof- og Stadsretten.
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Arkivregistratur

1762-73. Domme og decisioner
Anm.: Indeholder afskrifter af Borgret
tens afsagte domme samt decisioner i be
handlede skiftesager. Efter Borgrettens 
ophævelse fungerer indtil 1873 den så
kaldte "Skifteret paa Christiansborg Slot". 
Bagi protokollen alfabetisk navneregister.

1682-1771
(div.år) Fremlagte dokumenter m.m.

Anm.: En del af de her samlede spredte 
dokumenter er udskilt af hofrettens arkiv. 
Blandt dokumenterne findes desuden enkelte 
skiftedokumenter. De fleste dokumenter 
vedrører dog rettens dømmende virksomhed.
Nemlig:
1681-1729 1 pk. 173o-71 1 pk.

17o3-49* Diverse sager 
Indhold:
1. Instrukser for Borgretten 17o3

og 1742 1 læg
2. Kommissionsundersøgelse mod in

spektør Werner og vejer og må
ler Johs. Fridenreich (kommis
sionen nedsat i henhold til
kgl. res. 24/7 1724) 1 læg

3. Regnskab over manufakturet på 
Børnehuset på Christiansand 
1728-3o 1 læg

4. Kopibog over domssager 173o 1 læg
5. Sættedommersagen: Byfogden i 

København ctr. byfogden i Ny
købing F 1747-48 1 læg

6. Daglig journal 1748-49 (spor
telregnskab) 1 læg.

1 bd

2 pkr

1 pk
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Inkvisitionskommissionen 1686-1771

Indledning

Inkvisitionskommissionen blev oprettet ved forordningen 13. april 
1686. Dens opgave var at efterforske tyveri- og hælerisager, som 
hidtil - iflg. forordningen - var blevet forhalet af "trættekære" 
prokuratorer ved byens øvrige jurisdiktioner. Ved at henlægge 
tyverisager under en særlig undersøgelseskommission håbede man 
at opnå en hurtigere og mere effektiv behandling af sagerne. In
kvisitionskommissionen havde til huse i byens militære fængsel, 
Stokhuset.

Kommissionen skulle iflg. forordningen bestå af en tilfor
ordnet dommer fra hver af byens jurisdiktioner, men denne bestem
melse blev uvist af hvilken grund ikke overholdt, idet kommissio
nen indtil 1771 blandt sine medlemmer kun talte militære. Undta
get herfra var dog de to borgerkaptajner, som siden 1695 havde 
været medlemmer af kommissionen.

Også på anden vis kom kommissionen til at fungere ander
ledes, end det var påbudt. Af forordningen ses, at inkvisitions
kommissionen ikke var tiltænkt nogen domsmagt, men den ældste be
varede justitsprotokol viser, at der i hvert fald indtil ca. 17oo 
hyppigt blev afsagt egentlige domme (i de på tysk førte protokol
ler betegnet "Urteil" eller "Bescheid"). Senere blev det alminde
lig praksis, overensstemmende med hvad der oprindelig var påbudt, 
at de anklagede med en ekstrakt af inkvisitionskommissionens pro
tokol blev henvist til dom ved den ret, hvortil de normalt hørte.

I begyndelsen var det ikke kun tyverisager, der blev under
søgt af kommissionen, men tillige utroskab, falskmønteri, ulydig
hed af militæres tyende m.v.

Det var normal praksis, at en sag kom for kommissionen gen
nem en henvendelse fra politimesteren i København til kommissio
nens leder, som fra begyndelsen synes at have været kommandanten 
over København. I visse tilfælde har de bestjålne dog selv kunnet 
henvende sig til kommissionen, for at opnå dennes bistand.

De mistænkte blev stævnet af generalgevaldigeren (militær 
fangefoged i Stokhuset), og under selve "retssagen" blev anklagen
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oplæst for de pågældende. De stjålne effekter blev så vidt muligt 
bragt tilveje, og i mange tilfælde førtes der tillige vidner.
Ville den anklagede ikke bekende, anvendtes det pinlige forhør, 
en side af kommissionens virksomhed, der sammen med andre forhold, 
understreger ligheden med militær retspleje. Kommissionens proto
koller blev autoriseret af generalauditøren.

Det militære islæt begrænsedes en del gennem den forordning, 
der gennemførtes med forordningen 3o. dec. 1771. Formand for in
kvisitionskommissionen blev nu en af Hof- og stadsrettens asses
sorer.

Arkivregistratur

1696-17ol,
1735-71. Justitsprotokoller 7 bd.

Anm.: Indeholder referater af sagernes 
behandling i kommissionen, herunder for
hør og for den ældste tids vedk. (til ca.
17oo) også kendelser og domme. Protokol
lerne førtes på tysk indtil sept. 1743.
Nemlig:
1696-17ol........................  1 bd.
Anm.: Adskiller sig fra de øvrige 
bind ved forrest at være forsynet 
med en række citater fra værker af 
klassiske retslærde. Citaterne er 
affattet på fransk og latin, vedr. 
bl.a. tortur. Bindet har været mær
ket som nr. 4, og der har altså 
eksisteret 3 tidligere bind.
1735-4o .......................... 1 bd.
Anm.: Har været mærket nr. 9 , 4 
ældre bind er tabt.
174o-43........................... 1 bd.
Anm.: Indeholder foruden sagernes 
behandling også notitser om skifte
at test rekvisitioner
1743-45.................  1 bd.
1745-49 1 bd.
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1749-52........................... 1 bd.
1752-71....... ................... 1 bd.
Anm.: Fra 1764 er protokollen kun 
ført som journal over de sager, der 
blev behandlet i kommissionen. Der 
henvises til protokoller, hvor sa
gerne er indført, men disse er tabt.

1749-58. Ekstraktprotokol 1 bd
Anm.: Indeholder dels ekstrakter over 
de i kommissionen behandlede sager, 
dels journaliseringer af dens øvrige 
forretninger (afholdelse af auktioner, 
udstedelse af skifteattester m.m.).
Har henvisninger til hvor sagerne fin
des i de samtidig førte justitsproto
koller. I enkelte tilfælde indeholder 
ekstraktprotokollen sager in toto, 
som ikke findes i justitsprotokoller
ne .

1742-6o. Justitsdokumenter lo pkr
Anm.: Sager til justitsprotokollen.
Indeholder bl.a. politiets henvisnin
ger af sager til inkvisitionskommis
sionen, anmeldelser og fortegnelser 
over tyvekoster. Ved de enkelte sager 
er der henvisninger til folio i in
kvisitionsprotokollen (justitsproto
kollen). Akterne er sammenhæftede.
Årgangene 1748 og 1754 mangler.
Nemlig:
1742-47........................... 1 pk.
Anm.: For 1746-47 kun et enkelt læg.
1745-46--- 1749-5o...___1 pk.
1751-53..., 1752..... .. 1 pk.
1756-57--- 1757-58... .. 1 pk.
1758......
1759-6o___

1759..... .. 1 pk.

1741-58. Skifteattestrekvisitioner 1 pk
Anm.: Indeholder anmodninger fra afskedi
gede soldater og underofficerer (eller 
disses enker) om at erhverve attester på 
deres fattige tilstand, således at skifte 
kan undgås ved indgåelse af nyt ægteskab.
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Hof- og Stadsretten

1771-18o5

Allerede i begyndelsen af april 1771 fik kancelliet gennem en 
kabinetsordre af 2. april 1771 et varsel om, at der forestod en 
ændring af det københavnske retsvæsen. Ved en ny og udførligere 
kabinetsordre, dat. 26. april 1771, underskrevet af kongen og 
paraferet af Struensee, blev der givet visse grundlæggende be
stemmelser for nyordningen. Der skulle for fremtiden kun være 
een domstol i København, og det gamle byting skulle ophæves. 
Politisagerne skulle nu som før afgøres summarisk, og de krimi
nelle sager skulle undersøges ved en særlig ret. Københavns by
styre skulle for fremtiden kun beskæftige sig med økonomi- og 
politisager. Der skulle udarbejdes de fornødne reglementer for 
den nye domstol, og man forventede en indstilling.

Kancelliet overlod til generalprokurøren Henrik Stampe at 
udarbejde de fornødne forslag. Allerede i løbet af en månedstid 
var kancelliet istand til at forelægge udkast til en såkaldt 
Hof- og Stad.sret for København, der for fremtiden skulle være 
samtlige Københavns indvåneres eneste værneting. Pra denne dom
stol kunne der appelleres til højesteret. Blev forslaget god
kendt, ville det betyde ophævelsen af følgende domstole: Hofret
ten, Borgretten, Københavns byting, de særlige militære domstole, 
Kammerretten samt Konsistorialretten og Tamperretten. Kancelli
ets forestilling bærer datoen 24. maj 1771. 29. maj kom forslaget 
tilbage til kancelliet med enkelte mindre ændringer. Disse blev 
indarbejdet i det endelige udkast, og under datoen 15. juni 1771 
udkom frd. om Hof- og Stadsrettens oprettelse.

I indledningen lod kancelliet kongen udtale, at der i øje
blikket fandtes så mange jurisdiktioner i København, at det med
førte stor ulejlighed for den, der ønskede at sagsøge en borger. 
Det skete desuden ofte, at den sagsøgte for at drille sin modpart, 
henskød sig under en anden domstol. Det voldte endelig megen tids
spilde, at en sag af en vis betydning kunne gå igennem 3 instan
ser, inden den fandt sin endelige afgørelse. Por at få gjort ende 
på disse uheldige sider ved retsvæsenet i København, skulle der
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for fremtiden kun eksistere een domstol, kaldet Hof- og Stadsret
ten i København, og alle københavnske borgere skulle såvel i ci
vile som kriminelle sager høre under denne domstol. For at fremme 
sagernes hurtige afgørelse skulle bestemte medlemmer af domstolen 
sættes til at afhøre vidner, assistere ved tingsvidners førelse 
og lede de fornødne undersøgelser i kriminelle sager, således at 
den ene forretning ikke hindredes eller standsedes af en anden.

Domstolens primære opgave var at dømme i 1. instans i såvel 
civile som kriminelle sager, og der kunne fra Hof- og Stadsretten 
appelleres til højesteret, hvis sagens værdi beløb sig til 33 rdl., 
eller hvis sagen angik en persons gode navn og rygte. Der skulle 
straks oprettes to kamre under ledelse af hver sin assessor eller 
tilforordnet til at afhøre vidner i de sager, der forelagdes ret
ten, og det blev indskærpet disse dommere og deres skrivere, at 
de skulle fortsætte vidneafhøringen også om eftermiddagen, hvis 
det var nødvendigt. I første omgang ville man nøjes med to vidne
kamre. Hvis der blev behov for det, åbnede forordningen mulighed 
for oprettelsen af et 3. vidnekammer. Til at behandle de kriminel
le sager indrettedes et specielt kriminalkammer, ligeledes under 
ledelse af en af dommerne. Proceduren var iøvrigt skriftlig. Retten 
normeredes til at begynde med med en formand, kaldet justitiarius, 
samt lo assessorer eller tilforordnede. Der var dog åbnet mulighed 
for at udnævne indtil 12 assessorer. Retten skulle holdes hver man
dag morgen på samme tid som højesteret, og der skulle fortsættes 
indtil kl. 1. Hvis det var nødvendigt, skulle man fortsætte de føl
gende dage. Det var justitiarii opgave at føre kontrol med, at sa
gerne blev fremmet hurtigst muligt og i rigtig rækkefølge. Når en 
sag var færdigbehandlet, gik den til skriftlig votering, og der 
skulle mindst være 5 dommere til at afgøre sagens udfald. Når vote
ringen var afsluttet, var det justitiarii opgave at formulere dom
men i overensstemmelse med flertallets opfattelse. Var formanden 
forhindret i at udøve sine forretninger, varetoges hans embede af 
ældste dommer.

Ved siden af den egentlige domstol organiseredes en særlig 
gæsteret, der skulle administreres af en af retten udpeget hof-og 
stadsretsassessor. Ved gæsteretten behandledes sager, der krævede 
en hurtig behandling, enten fordi en af parterne ikke var hjemme
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hørende i den københavnske retskreds, eller fordi sagen i sig selv 
krævede en hurtig behandling. Det kunne være sager om tjenestefolks 
ulovlige handel eller utilladeligt krohold og brændevinsbrænden. I 
disse sager kunne der indstævnes med aftens varsel, og dommen skul
le eksekveres omgående (inden 3 solemærker)* Der var åbnet mulig
hed for, at sager afgjort ved gæsteretten, kunne indankes for Hof- 
og Stadsretten. I henhold til frd. af 6. dec. 1793 ændredes denne 
appelregel, og sager afgjort ved gæsteretten kunne herefter indan
kes for Højesteret. Om gæsteretten se iøvrigt s.93.

Det var lovgiverens ønske, at der for fremtiden kun skulle 
være een domstol i København, men der var dog stadig visse sager, 
som skulle afgøres på anden måde. I første række kom militære sager 
mod officerer og mandskab såvel i hæren som marinen. Sådanne sager 
skulle nu som før behandles af krigsretten, men det blev udtrykke
lig fastslået, at gælds- og andre borgerlige sager mod militærper
soner såvel som kriminelle sager udenfor tjenesten skulle behand
les af Hof- og Stadsretten. På samme måde skulle præster og andre 
gejstlige personer i gejstlige sager eller sådanne sager, der an
gik deres lærdom eller embede, dømmes ved provsteret eller provste- 
mode, men i alle andre sager ved Hof- og Stadsretten. Det samme 
gjaldt deres hustruer, børn og tjenestefolk.

Man ønskede desuden at opretholde den tidligere eksisterende 
såkaldte Lille Gældskommission, hvis opgave var at afsige dom i 
gældssager indtil lo rdl. værdi. For fremtiden skulle en af Hof- 
og Stadsrettens dommere beklæde denne ret, (se videre s.9 7.)
Man opretholdt også Skipperlaugsretten eller Søretten, hvis opgave 
det var at afgøre tvistigheder mellem skippere, styrmænd og søfolk 
om antagelse, løn og forhold under rejsen og andre egentlige søsa
ger, men der åbnedes nu mulighed for, at parterne kunne appellere 
Sørettens domme til Hof- og Stadsretten (se videre s.1 3 3.) Også den 
hidtil eksisterende Inkvisitionskommission i Stokhuset ønskede man 
opretholdt (se videre s . 89 ), medens ægteskabssager, som tidligere 
havde hørt under Tamperretten, blev henlagt til den nye domstol.
Ved et kancellibrev af 12. okt. 1771 blev det yderligere bestemt, 
at domstolen ved pådømmelse af de ægteskabssager, der tidligere 
havde fundet deres afgørelse ved Tamperretten, ikke behøvede at re
spektere de fra gammel tid opretholdte "Tamperdage", de kvartårlige
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fastedage, der gik tilbage til den katolske tid. Retten måtte selv 
bestemme tidspunktet for sagernes afgørelse. Det blev samtidig be
stemt, at domstolen skulle pådømme samtlige tamperetssager fra hele 
Sjællands stift.

Forordningen indeholdt desuden en bestemmelse om toldfiska- 
tionssager og sager vedr. kongens indkomster, der hidtil havde 
været behandlet af Kammerretten, for fremtiden skulle forelægges 
Hof- og Stadsretten. Sager vedr. kontrabande og smuglerier kunne 
dog fortsat afgøres "uden vidtløftighed" af Kammerretten, men de 
dømte fik mulighed for at appellere Kammerrettens kendelser til 
Hof- og Stadsretten. Stadfæstede denne domstol kendelsen, måtte 
man ikke alene betale sagens omkostninger, men også en efter om
stændighederne fastsat forholdsmæssig cg følelig mulkt. Om politi
sagerne hed det endelig i forordningen, at de skulle afgøres af 
politimester og magistrat. Son påvist andetsteds havde prakses 
efterhånden udviklet sig således, at politimesteren faktisk med 
kendelse kunne afgøre mindre kriminelle sager.

Forordningen bestemte endvidere, at en af rettens dommere 
skulle fungere i embedet som Kongens foged. Det var hans opgave 
at foretage arrester og anholdelser samt sørge for dommenes ekse
kvering. Hvis nogen ville anke en af ham udfærdiget arrestkendel
se, skulle sagen forelægges Hof- og Stadsretten. Underfogdens 
opgave var nu som før at foretage eksekutioner hos dem, der sor
terede under Hof- og Stadsretten. Også hans kendelser kunne ind
stævnes for Hof- og Stadsretten. Se videre s. lol og lo5.

Foruden at afsige domme i civile og kriminelle sager skulle 
Hof- og Stadsretten for fremtiden også administrere tinglæsning 
af skøder og panteforskrivninger m.m. Det blev udtrykkelig fast
slået i forordningen, at den samlede ret havde ansvaret for ting- 
læsningsforretningerne, men at en enkelt af assessorerne skulle 
udpeges til at føre kontrol med pantebøger og registre. Sammen 
med justitiarius skulle han påtegne, at dokumenterne var blevet 
oplæst i retten. Vedr. tinglæsning se "Københavnske politi- og 
domsmyndigheder" bd. III, d. 7-8.

Retten skulle endvidere administrere samtlige københavnske 
skifter, inklusive fallit- og opbudsboer. Der skulle nedsættes en 
skiftekommission bestående af 3 af rettens tilforordnede. Det var
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deres opgave at drage omsorg for, at sagerne blev forhandlet uden 
forsinkelse og vidtløftighed. For fremtiden skulle retten desuden 
beskikke formyndere og overformyndere, men på rettens begæring 
kunne magistraten foreslå fornuftige og vederhæftige mænd til dis
se funktioner.

Til at udføre retsskriverens forretninger bestemte forord
ningen, at der skulle udnævnes en såkaldt justitssekretær. Det 
var hans opgave at udfærdige stævninger, modtage indlæg og doku
menter, indføre vota og domme samt beskrive tingsvidner, domme og 
akter. Endvidere fik han ansvaret for rettens arkiv. Fra 1781 
varetoges arkivforretningerne af en særlig arkivar. Til justits
sekretærens assistance skulle der udnævnes to fuldmægtige, der 
bl.a. skulle være til stede i kamrene og føre protokollerne. For
ordningen forudsatte ligeledes, at der under justitssekretæren 
udnævntes en såkaldt brevskriver, der varetog tinglæsningsforret
ningerne. Han skulle endvidere fungere som skriver for skiftekom
missionen. Den lille Gældskommission og Gæsteretten fik fælles 
skriver.

En nyskabelse ved Hof- og Stadsretten var det, at samtlige 
dommere og rettens øvrige faste medarbejdere blev sat på fast løn. 
Hidtil havde domstolenes funktionærer i vid udstrækning været af
lønnet med fastsatte sportler. I Hof- og Stadsretten skulle samt
lige sportler indgå i en fælles sportelkasse, som justitssekretæ
ren havde ansvaret for, og kassens provenu skulle anvendes til 
bestridelse af rettens almindelige udgifter, herunder aflønning 
af retsbude og andet underordnet hjælpepersonale. Under forord
ningens forberedelse havde kancelliet ladet foretage vidtløftige 
undersøgelser af de personers aflønning, som var udset til at 
overtage funktioner ved Hof- og Stadsretten, og man havde lagt 
megen vægt på at finde frem til en rimelig aflønning af hver en
kelt person.

Til at beklæde stillingen som rettens 1. justitiarius ind
stillede man Københavns politimester Frederik Horn, og flertallet 
af de lo første assessorer havde tidligere virket som assessorer 
i den gamle Hofret. Også den 1. justitssekretær havde været hof
retsassessor. I første omgang blev det bestemt, at retten skulle 
have embedslokaler på rådhuset på Nytorv. Der var kort i forvejen
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foretaget en radikal omlægning af det københavnske bystyre, og 
man regnede optimistisk med, at der her nok skulle kunne skaffes 
de fornødne lokaler til den nye domstol. Det viste sig imidler
tid meget snart, at der ikke var plads nok, og i løbet af efter
året 1771 flyttede man til lokaler i Prinsens palæ. Også disse 
lokaler viste sig hurtigt utilstrækkelige. I 1774 indkøbtes en 
ejendom på Østergade, hvor retten havde til huse, indtil man i 
1816 kunne rykke ind i det nyopførte råd- og domhus på Nytorv. 
Man havde omsider fundet sin blivende domicil.

Hof- og Stadsrettens gård på Østergade lå omtrent på det 
sted, hvor man idag har hovedindgangen til Illums varehus. Ejen
dommen blev købt lo. jan. 1774 af kaptajnløjtnant Rasmus Ahren- 
drup, og den bestod af flere bygninger. Ud mod gaden lå den 
grundmurede hovedbygning med 6 fag og opført med kælder, stue
etage og 1. sal. På denne etage var flere ret store værelser. 
Gennem en port med låge kom man ind i gården, hvis østside be
grænsedes af et meget langt sidehus (1 5 fag mod gården), der 
ligeledes havde kælder, stue og 1. sal. Gården afgrænsedes mod 
nord af et tværhus med 6 fag og opført med kælder, stue og 2 

etager, der dog ikke var så høje som forhusets. Gennem stue
etagen i denne bygning førte en port med låge ind til en bag
gård, der ligeledes på østsiden havde en sidebygning og mod 
nord en mindre tværbygning. Begge gårde var mod vest afgrænset 
af et højt plankeværk. I forgården fandtes ejendommens vand
installation, og i baggården var i en særlig lille bygning ind
rettet 4 lokummer med muret kasse i jorden. Da retten flyttede 
ind i det nyopførte domhus på Nytorv, solgte staten ejendommen 
2 5. marts 1816 for 13.846 rd. sølvmønt til kammerjunker og divi
sionsadjudant Emil v. Scholten. Det var omkring århundredskif
tet, at grosser A.C.Illum erhvervede denne og de tilgrænsende 
ejendomme.

I rettens indre organisation skete der ingen større æn
dringer i perioden 1771-18o5. På grund af stigende forretninger 
blev det nødvendigt i 1784 at oprette endnu et vidnekammer, til 
at foretage de fornødne undersøgelser i det voksende antal civi
le sager, der blev henskudt under domstolens opgørelse. Vidne
kammeret oprettedes i henhold til reskript af 2 . juli 1 7 8 4.
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Stort set modtog offentligheden den gennemgribende omlæg
ning af de københavnske jurisdiktionsforhold med tilfredshed, 
og det har dengang som nu været den almindelige opfattelse, at 
oprettelsen af Hof- og Stadsretten i 1771 var et af Struensees 
mest vellykkede initiativer. Det var dog ikke alle, der var til
fredse. Der var for det første en del myndigheder, der havde set 
deres kompetence beskåret, og der var flere både kommunale og 
statslige embedsmænd, der havde mistet indtægter som følge af en 
række juridiske forretningers koncentration i Hof- og Stadsret
ten. Da Struensee var blevet styrtet, forsøgte flere af disse 
at tilbageerobre en del af de forretninger, som de var blevet 
tvunget til at afgive. Pra kancelliets side forsøgte man imid
lertid at opretholde bestemmelserne i frd. af 15. juni 1771, 
og i det væsentlige lykkedes det.

Københavns genindsatte magistrat søgte således at få reta
bleret det gamle "Politi- og Kommercekollegium", som havde været 
en slags appelinstans for visse af politimesterens kendelser i 
den såkaldte politiret. Dette modsatte kancelliet sig, og ved et 
særligt reskript af 2o. aug. 1772 fastslog kancelliet på given 
foranledning, at de kendelser i almindelighed, som tidligere 
kunne indstævnes for politi- og kommercekollegiet, nu måtte ind
stævnes for Hof- og Stadsretten. Dog opnåede magistraten ved kgl. 
reskript af 1 . okt. 1772 tilladelse til at udpege formyndere og 
overformyndere.

Efter Struensees fald foretog såvel land- som søetaten ad
skillige henvendelser til kancelliet for at få genoprettet den 
gamle militære jurisdiktion, og også universitetet lod høre fra 
sig for at få sine gamle privilegier tilbage. Disse forhandlinger 
strakte sig over flere år, og de kom også i høj grad til at dreje 
sig om økonomisk erstatning, til de forskellige embedsmænd, som 
havde mistet indtægter ved Hof- og Stadsrettens oprettelse. Pørst 
i 1778 nåede man frem til en løsning, der fandt udtryk dels i 
en plakat af lo. juni 1778 aug. forandring i frd. 1 5 . juni 1771  
dels i et reskript .til Hof- og Stadsretten af samme dato.

Hvad angår kriminelle sager eller misgerningssager, hvori 
land- og søetatens officerer, hvervede mandskab og matroser og 
herunder også Holmens faste stok var delagtige, skulle disse for
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fremtiden alene pådømmes af krigsretten, hvad enten forseelsen 
var forøvet i eller udenfor tjenesten. Den saglige motivering 
for denne nye bestemmelse var den, at blev de pågældende dømt 
efter "Loven", kunne det gøre dem uegnede til fortsat militær
tjeneste, medens straf i henhold til krigs- og søartiklerne ikke 
behøvede at medføre denne ulempe. Det blev senere udtrykkelig 
tilkendegivet generalauditøren, at ændringen i den kriminelle 
retsforfølgelse ikke gjaldt de militæres hustruer, enker, børn 
og tjenestefolk. De skulle fortsat sagsøges ved Hof- og Stads
retten. Por at hindre misbrug og forsinkelse til skade for kon
gens tjeneste blev det endvidere pålagt retten hver uge at ind
berette til de militære myndigheder, hvilke militærpersoner, 
der i ugens løb var mødt for retten enten som vidner eller par
ter. Det blev endvidere pålagt Hof- og Stadsretten, forinden 
man skred til eksekution i afsagte gældssager mod militærperso
ner, at foretage fornøden indberetning til den pågældende per
sons foresatte.

Med hensyn til skifteforvaltning over militærpersoner 
fastsattes det, at det stadig skulle være Hof- og Stadsrettens 
skiftekommission, der forrettede de militære skifter. Det blev 
dog indskærpet retten, at behandlingen af boer, der kun inde
holdt nogle få rdl. ikke måtte bebyrdes med unødvendige forma
liteter, men skulle afgøres straks og sluttes uden ophold og 
bekostning. Ved indtruffet dødsfald skulle vedkommende regiment, 
division eller Holmens chef omgående foretage dødsanmeldelse 
til skiftekommissionen, som straks skulle meddele, hvornår skif
teretten ville indfinde sig i den afdødes bo. En repræsentant 
for afdelingen skulle møde op sammen med skiftekommissionen for 
eventuelt at varetage regimentskassens interesser eller drage 
omsorg for, at militære papirer blev afleveret. Drejede det sig 
om en officer i generalstaben, skulle dødsfaldet anmeldes til 
skifteretten af enten generalitets- eller admiralitetskollegiet, 
således at dette kunne være repræsenteret ved boets åbning. Der 
skulle forholdes på samme måde med søetatens civile betjente.
Fra gammel tid havde det været således, at arveløse kapitaler 
tilfaldt de militære institutioner, og det blev nu udtrykkelig 
fastslået, at således skulle det også forblive i fremtiden.
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Retten fik pålagt engang om året at indberette til kancelliet, 
om skifteretten havde behandlet militære boer, hvori der kunne 
forventes at være kapitaler, hvortil der ingen lovlig arving 
fandtes. Det var da kancelliets opgave at foretage det videre 
fornødne, således at pengene kunne komme militære instanser til 
gode.

Ved det omtalte reskript af lo. juni 1778 blev det pålagt 
Hof- og Stadsretten at udbetale visse fastsatte summer af ret
tens sportelkasse til nuværende og kommende generalauditører 
samt auditørerne ved de københavnske regimenter, der alle havde 
haft indtægtsnedgang ved Hof- og Stadsrettens oprettelse. Godt
gørelsen svingede mellem 2oo og 4o rdl. årlig. Også universite
tet blev betænkt ved denne lejlighed, idet man tilstod yngste 
professor i filosofi, der hidtil havde oppebåret visse sportel
indtægter ved behandling af skifter og afholdelse af auktioner, 
en godtgørelse på 2oo rdl. årlig. Endvidere bekræftede man et 
gammelt universitetsprivilegium, der gik ud på, at professorer 
kun skulle betale halvt auktionssalær, når de stillede bøger, 
møbler og andet løsøre til auktion. Et årelangt stridsspørgsmål 
var hermed blevet løst.

I 179o udvidedes rettens dømmende kompetence derved, at man 
ved reskript af 3 . dec. 179o fratog politimesteren den ret, han 
hidtil havde haft til at idømme bøder i "pressesager". For frem
tiden skulle sådanne sager forelægges Hof- og Stadsretten.

Fra gammel tid eksisterede der i København en særlig "poli
tiret", der administreredes af politimesteren og gav denne em
bedsmand ret til ved såkaldte kendelser at dømme i politisager 
og en række mindre kriminelle sager. Om politimesterens dømmende 
myndighed se "Københavnske politi- og domsmyndigheder" bd. I, 
s. 1-9. I 1793 omorganiseredes denne politiret. For fremtiden 
skulle politimesteren virke som justitiarius for denne domstol, 
der i begyndelsen var normeret med 2, senere flere juridisk ud
dannede assessorer. Politiretten var hermed blevet en kollegial 
organiseret domstol i lighed med Hof- og Stadsretten. Politime
sterens dobbeltstilling som justitiarius i Politiretten og an
svarlig leder af hovedstadens eksekutive politiforretninger med
førte i årenes løb, at et betydeligt antal københavnske kriminal
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sager indledtes ved Politiretten (forundersøgelse og afholdelse 
af forhør) for derefter at blive videresendt til Hof-*- og Stads
retten til endelig afgørelse. I mange tilfælde fandt Hof- og 
Stadsretten det nødvendigt at foranstalte supplerende undersøgel
ser og nye forhør, hvilket medførte, at mange kriminalsager trak 
længe ud og havde til følge, at de sigtede holdtes fængslet i 
lang tid, inden deres sag blev endelig afgjort.

I 1795 udkom en forordning, der tog sigte på at oprette 
forligelseskommissioner overalt i riget, herunder også i Køben
havn. Denne nye indretning fik en vis forbindelse med Hof- og 
Stadsretten, idet en af rettens assessorer blev fast medlem af 
kommissionen. Baggrunden for oprettelsen af denne nye institu
tion var et ønske om at formindske unødvendige og bekostelige 
retssager mellem borgerne. Den københavnske forligelseskommis- 
sion blev sammensat af 3 personer. Hof- og Stadsrettens repræ
sentant skulle udpeges af domstolen for en periode af 4 år, og 
under funktionstiden skulle han være fritaget for alle andre 
forretninger. Han kunne efter ønske genvælges. De to andre med
lemmer skulle vælges af magistraten og stadens 32 mænd. De skul
le skiftes enten månedsvis eller ugevis. Endelig skulle retten 
udnævne en af sine dygtigste kopister til at være skriver i 
kommissionen. Det var ikke meningen, at det nye institut skulle 
overtage samtlige forligssager. Magistraten skulle således 
fortsat søge at forlige de parter, der klagede direkte til den
ne. Også domstolens vidnekammer foruden Søretten og Politiret
ten skulle hver inden for sit område fortsat bestræbe sig for 
at tilvejebringe forlig i de sager, der blev dem forelagt. Se 
iøvrigt s . 1 2 7.

Ved nytårstid 18o4-o5 havde Hof- og Stadsretten virket i 
henved 34 år, og en ændring af domstolen var umiddelbart fore
stående. På det tidspunkt fungerede statsråd Carl Wigant Falbe 
som justitiarius, og retten havde iøvrigt 15 assessorer. Deres 
vigtigste funktion var at deltage i rettens dømmende virksomhed, 
men de havde også andre hverv, og de assisteredes af et stort 
underordnet personale. Det var efterhånden et ret talstærkt 
personale, som havde sin daglige gerning i bygningen på Øster
gade nr. 53.
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Hof- og Stadsrettens dommerkollegium

I perioden 1771 til 18o5 havde Hof- og Stadsretten ialt 5 justi- 
tiarii. Den første var som omtalt ovenfor Københavns tidligere 
politimester Frederik Hornt Da han døde i 1781, rykkede ældste 
assessor op som justitiarius. Det var den tidligere byfoged i 
København Anker Andreas Suhm, der i 1771 havde modtaget udnævnel
se til assessor i den nyoprettede københavnske domstol. Også han 
døde i embedet, og det samme gjorde hans efterfølger generalpro- 
kurør Oluf Lundt Bang. Da hans efterfølger skulle udpeges, tog 
man påny en af domstolens egne assessorer til justitiarius, og 
også periodens sidste justitiarius havde siddet i domstolen siden 
dens oprettelse i 1 7 7 1.

I 1771 havde domstolen begyndt sin virksomhed med lo asses
sorer, men de stigende forretninger havde fra tid til anden med
ført udnævnelse af surnumerære assessorer, som lidt efter lidt 
modtog fast udnævnelse. Antallet af faste assessorstillinger blev 
også forøget, og ved periodens slutning bestod det menige dommer
kollegium af 15 assessorer.

De oprindelige assessorer blev i første række hentet fra den 
gamle Hofret. Enkelte kom fra Bytinget og Borgretten. Der var og
så en enkelt auditør og en kancellisekretær blandt de første as
sessorer. Senere fandt man egnede kandidater blandt protokolsekre
tærerne i Højesteret, og også underordnede kancelliembedsmænd så
som kancellisekretærer, kancellister og voluntører i kancelliet 
kunne komme i betragtning. I begrænset udstrækning hentede man 
ligeledes nye assessorer indenfor domstolens andet juridiske per
sonale. Således avancerede en justitssekretær og 3 af domstolens 
fuldmægtige til en assessorstilling. I det hele taget kan man 
sige, at unge og dygtige juridiske kandidater uden eller på bag
grund af en underordnet stilling i forskellige kommissioner og 
udvalg kunne gøre sig håb om en assessorstilling ved Hof- og Stads^ 
retten. Man kan i denne sammenhæng nævne den unge A.S.Ørsted, der 
i 1799 var blevet cand.jur. med udmærkelse, og som tidligt var 
slået ind på et juridisk litterært forfatterskab og deltaget i en 
juridisk professorkonkurrence.
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Hvis man undersøger, hvilken videre skæbne, der blev de re
gistrerede 5o assessorer til del, der blev udnævnt i årene 1771- 
18o5, må man indledningsvis gøre opmærksom på, at de 15 assesso
rer, der var tilknyttet domstolen i 18o5, gik over som assessorer 
i den nyoprettede landsoverret. Af de resterende 55 var der 7, 
for hvem assessorstillingen var slutstilling. Af disse 7 blev 2 
afskediget* og 5 døde i tjenesten. Af de øvrige rykkedes 2 op i 
stillingen som justitiarius for retten, og ikke mindre end 11 as
sessorer avancerede til en stilling som højesteretsassessor. En
delig kan det nævnes, at 4 foretrak en stilling som politirets
assessor, da politiretten i 1793 blev omdannet til en kollegial 
organiseret domstol, medens 2 fortsatte deres juridiske karriere 
som højesteretsadvokater. Der var ligeledes et par stykker, der 
foretrak en juridisk stilling i Norge og Vestindien.

Justitiarier

1771-81.

1781- 88 .

1788- 89.

1789- 98. 

1798-18o5.

Frederik Horn (politimester og borgmester i København) 
25. juni 1771 - 25. maj 1781 (død).
Anker Andreas Suhm (assessor i Hof- og Stadsretten)
4. aug. 1781 - 26. maj 1788 (død).
Oluf Lundt Bang (generalprokurør) 29. aug. 1788 - 27. 
sept. 1789 (død).
Enevold Berregaard Fogh (assessor i Hof- og Stadsretten) 
6. nov. 1789 - 5. jan. 1798 (afsked).
Carl Vigand Falbe (assessor i Hof- og Stadsretten)
5. jan. 1798 - 1. april 18o5 (tillige justitiarius for 
landsoverretten for Østifterne.

Assessorer

1771-81. Anker Andreas Suhm (byfoged i København) 25. juni 1771 - 
4. aug. 1781 (justitiarius i Hof- og Stadsretten). 

1771-88. Truels Ortved (præsident for Borgretten) 25. juni 1771 -
5. okt. 1788 (død).
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1771-88. Enevold Berregård Liigge (assessor i Hofretten) 
25. juni 1771 - 18. jan 1788 (afsked).

1771-89. Enevold Berregaard Fogh (assessor i Hofretten)
25. juni 1771 - 6. nov. 1789 (justitiarius i Hof- og 
Stadsretten).

1771-97. Carl Vigand Falbe (assessor i Hofretten) 25. juni 
1771 - 27. dec. 1797 (justitiarius i Hof- og Stads
retten) .

1771-18o5. Hans Heger (assessor i Hofretten) 25. juni 1771 - 
1. april 18o5 (tillige assessor i landsoverretten for 
Østifterne).

1771-72. Christian Frederik Jacobi (assessor i Hofretten)
25. juni 1771 - 27. aug. 1772 (assessor i Højesteret).

1771-18o5. Nicolai Stabel (auditør) 25. juni 1771 - 1. april 18o5 
(tillige assessor i landsoverretten for Østifterne).

1771-73. Johan Bartholin Eichel (sekretær i Danske kancelli)
25. juni 1771 - 28. juli 1773 (assessor i Højesteret).

1771-
1771-72.

Hans Jacob Hiort (assessor i Hofretten) 25. juni 1771 
Knud Holtermann (cand.jur.) 7. dec. 1771 - 4. april 
1772 (justitssekretær i Højesteret).

1771-75. Ole Christopher Wessel (cand.jur.) 7. dec. 1771 - 
3. april 1775 (assessor i Højesteret).

1772-97. Herman Andreas Pitzler (overauditør) 1. februar 1772 - 
15. februar 1797 (død).

1772-73- Christen Schow (kancellist i Danske kancelli) 4. april 
1772 - 4. marts 1773 (ekspeditionssekretær i Danske 
kancelli).

1772-78. Ole Pedersen Rested (fuldmægtig i Hof- og Stadsretten) 
4. april 1772 - 29. april 1778 (assessor i Højesteret)

1772-74. Peter Guldencrone (cand.jur.) lo. sept. 1772 - 24. jan 
1774 (død).

1773-81. Jørgen Christopher Drewsen (sekretær ved fattigvæsenet 
i København) 4 . marts 1773 - 28. nov. 1781 (assessor i 
Højesteret).

1773—18ol. Andreas Bang (cand.jur.) 15. maj 1773 - 6. april 18ol 
(død).



- 4o -

1775-78.

1777- 82.

1778- 82. 
1778-81. 
178o-96.

178o-18o5.

1781- 85.

1782- 18o5.

1782-18o5.

1782- 89.

1783- 18o5.

1783-18oo.

1788-93.

Mads Fridsch (protokolsekretær i Højesteret) 4. maj 
1775 - 29. april 1778 (assessor i Højesteret).
Friedrich Gottlieb Sporon (cand.jur.) surnumerær asses
sor 2 . juli 1777, virkelig assessor 1778 - 17. april 
1782 (assessor i Højesteret).
Peter Feddersen (protokolsekretær i Højesteret) 13.maj 
1778 - 26. juni 1782 (assessor i Højesteret).
Jacob Henric Schou (cand.jur.) surnumerær assessor 1778 - 
2 7. juni 1781 (kæmmererer ved Øresunds toldkammer).
Ole Thestrup (protokolsekretær i Højesteret) surnumerær 
assessor 18. okt. 178o - 2o. maj 1796 (assessor i Høje
steret ).
Frederik Didrik Sechmann Fleischer (sekretær i Lov
kommissionen) 2 9. nov. 178o surnumerær assessor - 
1. april 18o5 (assessor i Landsover- samt Hof- og Stads
retten) .
Georg Linde (protokolsekretær i Højesteret) 22. aug.
1781 surnumerær assessor - 7 . juni 1785 (død).
Jacob Stendrup (cand.jur.) surnumerær assessor 16.jan. 
1 7 8 2, virkelig assessor 1 4- aug. 1782 - 1 . april 18o5 
(tillige assessor i Landsoverretten for Østifterne). 
Ditlev Frederik Feddersen (kancellisekretær) surnumerær 
assessor 1 2 . juni 1 7 8 2, virkelig assessor 2 . juli 1784 - 
1. april 18o5 (tillige assessor i Landsoverretten for 
Østifterne).
Peter Christian Zeuthen (bogholder i Enkekassen) surnu
merær assessor 1 2 . juni 1782 - 2 7. nov. 1789 (afsked''. 
Andreas Bjørn Rothe (cand.jur.) surnumeiær assessor 
31. dec. 1783, virkelig assessor 18. jan. 1788 (fra 1. 
okt. 1787 at regne) - 1 . april 18o5 (tillige assessor 
i Landsoverretten for Østifterne).
Poul Frederik Beckmann (cand.jur.) surnumerær assessor 
31. dec. 1783, virkelig assessor 5. juli 1793 - 3. juni 
I800 (død).
Anker Vilhelm Frederik Bornemann (protokolsekretær i Høje 
steret) 28. marts 1788 - 5. juli 1793 (assessor i Køben
havns politiret).
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1788-18o5.

1788-18o5.

179o-18ol.

179o-18o2.

179o-96.

179o-97.

179o-18ol.

1793- 97.

1794- 18ol.

1794-18o5.

1794- 18ol.

1795- 18o2.

Peter Wedege (protokolsekretær i Højesteret) surnume- 
rær assessor 28. marts 1788, virkelig assessor 5. juli 
1793 - 1. april 18o5 (tillige assessor i Landsover- 
retten for Østifterne).
Johan Henrik Barens (fuldmægtig i Hof- og Stadsretten) 
surnumerær assessor 28. marts 1788, virkelig assessor 
5. juli 1793 - 1. april 18o5 (tillige assessor i Lands- 
overretten for Østifterne).
Jens Schifter (sekretær og adjungeret brevskriver ved 
Hof- og Stadsretten) surnumerær assessor 7. maj 179o -
3. dec. 18ol (død).
Frederik Winkel-Horn (justitssekretær i Hof- og Stads
retten 7. maj 179o surnumerær assessor - 7. maj 18o2 
(højesteretsprokurator).
Adam Gottlob Muller (kancellisekretær) surnumerær asses
sor 7. maj 179o - 27. maj 1796 (assessor i Københavns 
politiret).
Jørgen Lottrup Schydtz (cand.jur.) surnumerær assessor 
7. maj 179o - 15. sept. 1797 (assessor i Bergens stifts 
overret).
Christian Rafn (protokolsekretær i Højesteret) surnume
rær assessor 7. maj 179o, virkelig assessor 1794 - 29. 
maj 18ol (assessor i Højesteret).
Peter Collet (protokolsekretær i Højesteret) surnumerær 
assessor 9. aug. 1793 - 3o. sept. 1797 (afsked).
Hans Hagerup Falbe (kancellisekretær) surnumerær assessor 
19. dec. 1794, virkelig assessor 1797 - 11. dec. 18ol 
(assessor i Politiretten i København).
Christian Henrik Carstens (kancellisekretær) surnumerær 
assessor 19. dec. 1794, virkelig assessor 29. sept. 1797 - 
1. april 18o5 (tillige assessor i Landsoverretten for 
Østifterne).
Peter Christian Bagger (voluntør i Danske kancelli) 
surnumerær assessor 19. dec. 1794, virkelig assessor 29. 
sept. 1797-1.april 18o5 (tillige assessor i Landsoverrette 
Bredo Henrik v.Munthe af Morgenstierne (cand.jur.) surnume
rær assessor 2o. marts 1795 - 24.dec.18o2 (prokurator for
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18oo-o5. Casper Friedrich Lassen (cand. .tur.) surnumerær asses- 
sor 1 9. dec. I8 00, virkelig assessor 7. april 18ol - 
1 . april 18o5 (tillige assessor i Landsoverretten for 
Østifterne).

18ol-o5. Jens Kras Høst (protokolsekretær i Højesteret) 29. maj 
18ol - 1. april 18o5 (tillige assessor i Landsoverretten 
for Østifterne).

18ol-o5. Anders Sandøe Ørsted (cand.jur.) surnumerær assessor

18o2-o4.

29, maj 18ol, virkelig assessor 1 1 . dec. 18ol - 1 .april 
18o5 (tillige assessor i Landsoveretten for Østifterne). 
Peter Bangert (auditør i søetaten) 29. jan. 18o2 - 31. 
aug. 18o4 (justitiarius i den vestindiske landsoverret).

18o2-o5. Poul Abraham Dall (protokolsekretær i Højesteret)
29. jan. 18o2 - 1. april 18o5 (tillige assessor i Lands
overretten for Østifterne).

18o3-o5. Hans Casper Jacobsen (kopist og læsesekretær i Højeste- 
ret) 25. febr. 18o3 - 1 . april 18o5 (tillige assessor 
i Landsoverretten for Østifterne).

18o4-o5. Herman Gerhard Treschow (protokolsekretær i Højesteret) 
2. nov. 18o4 - 1. april 18o5 (tillige assessor i Lands
overretten for Østifterne).

1771-85.

Justitssekretærer

Frederik Christian Mahling (assessor i Hofretten) 
25. juni 1771 - 9. nov. 1785 (afsked).

1785-18o3. Frederik Horn (fuldmægtig hos justitiarius) 9. dec.
1785 - 24. juni 18o3 (birkeskriver ved Københavns ryt
terdistrikts birk).

18o4-o5. Christian Frederik Bang (fuldmægtig i Hof- og Stads- 
retten) 1 1 . maj 18o4 - 1. april 18o5 (tillige justits
sekretær i Landsoverretten for Østifterne ).
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Landsover- samt Hof- og Stadsretten i København

18o5-1919.

I Hof- og Stadsrettens historie betegner året 18o5 et afgørende 
vendepunkt. Hidtil havde domstolen udelukkende været en køben
havnsk domstol. Pra 1. april 18o5 skulle Hof- og Stadsretten des
uden fungere som overret for den del af riget, der lå øst for 
Lillebælt.

Fra gammel tid havde de såkaldte landsting virket som over
ret ter, hvortil domme afsagt ved by- og herredsting kunne appel
leres. Domme afsagt ved birketingene kunne i henhold til særlige 
privilegier appelleres direkte til højesteret. Foruden at være 
en dømmende ret havde landstinget desuden udført visse tinglæs
ningsforretninger . I en del større købstæder havde den såkaldte 
rådstueret fungeret som overret i sager, der var blevet pådømt i
1. instans ved bytinget. København havde også haft sin rådstueret 
men dens forretninger var i 1771 blevet henlagt til Hof- og Stads 
retten. Indenfor det sjællandske landsarkivs område fandtes i 
18o5 følgende landsting, nemlig Sjællandsfar landsting med ting
sted i Ringsted, Lollandsfar og Falster landsting med tingsted 
i Maribo og Bornholms landsting med tingsted i Rønne. Ved en for
ordning af 2 5. jan. 18o5 ophævedes de to førstnævnte landsting, 
og deres dømmende virksomhed henlagdes til den nyoprettede Lands
over- samt Hof- og Stadsret i København. I 1813 ophævedes lige
ledes Bornholms landsting, men det blev bestemt, at de kriminelle 
sager fra Bornholm direkte skulle appelleres til højesteret, me
dens de civile sager kunne indankes for landsoverretten i Køben
havn. En tilsvarende ordning blev truffet, da man ved pi. 18. maj 
1816 ophævede Færøernes landsting. Ved frd. af 25. jan 18o5 hen
lagdes de tinglæsningsforretninger, der hidtil var blevet vare
taget af landstingene til de eksisterende herreds- og birketing. 
Sammen med landstingene forsvandt ligeledes rådstueretterne.

Nyordningen i 18o5 medførte ingen ændring i den tidligere 
eksisterende Hof- og Stadsrets indre organisation. Man overtog 
simpelthen landstingenes dømmende myndighed, og domstolen kom for
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fremtiden til at virke som domstol såvel i 1. som 2. instans. 
Domstolens officielle navn blev Den kgl. Landsover- samt Hof- 
og Stadsret. Man anlagde særlige rækker af protokoller for hen
holdsvis sager i 1. og 2. instans, medens man fortsatte med at 
henlægge de pådømte sager i en kronologisk række efter domsdato.

I domsafgørelserne deltog fortsat 5 assessorer. Retten le
dedes af en justitiarius, og han fik samme myndighed, som han 
tidligere havde udøvet i Hof- og Stadsretten. Var han forhindret 
i at udøve sine forretninger, varetoges disse af ældste assessor. 
Justitiarius fik for fremtiden rang som højesteretsassessor, 
medens rettens assessorer fik rang som de tidligere landsdommere. 
Der skete ingen ændring i justitssekretærens forretninger, men 
disse blev naturligvis forøgede . Viste det sig nødvendigt, gav 
forordningen derfor den fornødne bemyndigelse til at ansætte 
flere kopister. Rettens arkiv skulle administreres af den siden 
1781 udnævnte særlige arkivar (Christen Tidemand).

Landsoverretten skulle behandle alle de sager, der hidtil 
var blevet taget under behandling af landstingene. Kun sager, 
hvis værdi oversteg lo. rdl., måtte behandles. I sager vedr. 
kommissarieskifter eller skifter, der var blevet behandlet af 
de eksisterende magistrater, måtte man kun behandle sager, hvor 
striden drejede sig om et beløb indtil loo rdl. Var værdien stør
re, kunne sagen indankes direkte for højesteret. Klager over 
domstolens sagsbehandling kunne ligeledes indankes for højesteret.

Stævninger til landsoverretten skulle udfærdiges i justitiarii 
og de tilforordnedes navn. Der skulle gives 14 dages varsel for 
personer, der boede indenfor Sjællands stift, og ellers 4 uger. 
Sagsbehandlingen skulle være skriftlig, og assessorerne skulle af
give skriftlige vota. Det tilkom justitiarius at forfatte dommen 
i overensstemmelse med flertallets opfattelse, og det var ligele
des justitiarius, der skulle oplæse dommen i retten. Der skulle 
holdes ret hver uge, og man skulle begynde den 1. søgnedag i ugen 
kl. 9 og fortsætte til kl. 2, sålænge der var noget at forrette. 
Dersom sagernes antal og vidtløftighed krævede det, burde der hol
des ret flere dage. I misgerningssager (appelsager) var det ikke 
nødvendigt, at den anklagede blev fremstillet i særligt forhør for
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overretten, når man kunne gå ud fra* at sagen var blevet tilbør
ligt behandlet ved hjemtinget. Man frygtede de store omkostnin
ger, der ville være forbundet med en sådan fremstilling. Fandt 
overretten, at der burde afkræves den anklagede en ny forklaring, 
skulle man tilsende underretsdommeren de spørgsmål, som man øn
skede at stille den anklagede. Opholdt den anklagede sig på det 
sted, hvor retten residerede eller i nærheden af dette, kunne 
han fremstilles for retten. Fandt man sagen tilstrækkelig op
lyst, kunne den pådømmes uden videre forhør af den anklagede.

Drejede det sig om åsteds- og ejendomstrætter, skulle man 
forelægge retten de fornødne kort, og det var ikke nødvendigt 
for retten at møde på stedet. Skete det, at underretsdommerens 
kendelse blev påklaget som urigtig eller falsk, kunne retten ud
pege to kyndige mænd til at foretage en åstedsforretning. Over
rettens domme kunne påankes "inden Aar og Dag", og eksekutionen 
af afsagte domme skulle foretages inden 3 uger efter domsafsigel
sen. Endelig bestemte forordningen, at de prokuratorer, som hid
til havde haft beskikkelse til at føre sager for landstingene, 
også skulle kunne møde i de nye overretter.

Overgangen fra Hof- og Stadsret til Landsover- samt Hof- 
og Stadsret medførte ingen ændringer i domstolens administrative 
opbygning, og til trods for at den dømmende virksomhed blev for
øget, fik retten foreløbig ikke flere faste assessorer. Fra tid 
til anden udpegedes dog visse såkaldte surnumerære assessorer.

På den første stænderforsamling i Roskilde i 1836 fremkom 
ønsker om en humanisering af tyverilovgivningen, og i denne for
bindelse rejstes ligeledes spørgsmålet om en ophævelse af den 
gamle inkvisitionskommission. I første omgang ophævedes den så
kaldte "skarpe Examination" ved et kgl. reskript af 6. dec. 1837, 
og ved pi. af 5. jan. 1842 nedlagdes Inkvisitionskommissionen 
fuldstændig. Til erstatning oprettede man det såkaldte 2. krimi
nelle kammer. På det tidspunkt var man i fuld gang med overvej
elser om en dybtgående reform af hele den kriminelle retspleje 
i København.

I slutningen af 183oerne fremførtes fra forskellig side 
kritik mod den langsommelige behandling af kriminalsager i Køben
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havn, og også dette spørgsmål blev diskuteret i Roskilde stænder
forsamling. Det var navnlig den i det foregående (s .35 f.) omtalte 
dobbelte forundersøgelse, som gav anledning til kritik. Foranle
diget af en henvendelse fra stænderforsamlingen blev spørgsmålet 
taget op i kancelliet, og man afkrævede såvel Landsoverretten som 
Politiretten erklæringer om sagen. Resultatet af de langvarige og 
grundige overvejelser blev frd. af 28. febr. 1845 om oprettelsen 
af en særlig Kriminal- og politiret i København, der fik til op
gave at pådømme samtlige kriminelle sager fra København, som lands
overretten hidtil havde pådømt i 1. instans, samt de politisager 
der hidtil havde været forelagt Politiretten. Nyordningen trådte 
i kraft 1. juli 1845. Pra den nye domstol kunne der direkte appel
leres til højesteret. Se iøvrigt "Københavnske Politi- og Domsmyn
digheder" I, s. 25-32.

Nyordningen betød en væsentlig beskæring af Landsoverrettens 
hidtidige dømmende myndighed, idet man for fremtiden kun skulle 
behandle de kriminelle sager, der appelleredes til Landsoverretten 
fra underretterne udenfor København. Som følge heraf ophævedes 
rettens 2 kriminelle kamre og et af vidnekamrene. Embedet som Kon
gens foged mistede sit væsentligste indhold, idet det for fremti
den blev Københavns politidirektør, der skulle rejse tiltale i 
kriminelle sager for den nye Kriminal- og politiret samt udpege 
aktor og defensor. Reformen medførte ligeledes en indskrænkning 
af Landsoverrettens dommerkollegium. For fremtiden skulle dette 
bestå af justitiarius og 13 assessorer, medens de surnumerære as
sessorer helt bortfaldt. Det blev dog senere nødvendigt påny at 
udvide antallet af assessorer. I 185o oprettedes et nyt embede 
som assessor, og fra 1. april 1863 blev assessorernes antal fast
sat til 16. I 1888 øgedes tallet til 18 og ved lov af 23. maj 19o2 

til 19.
De stigende administrative forretninger, der var forb-undet 

med domstolens virksomhed, medførte fra tid til anden en udvidel
se af kontorer m.m. Således delte man i 1826 det gamle brevskri
verkontor, der fra Hof- og Stadsrettens oprettelse havde varetaget 
skifte- og pantevæsenet, i to afdelinger. Indtil videre havde kon
toret dog fælles chef. Ved kgl. resolution af lo. juli 1849 fik 
de to afdelinger hver sin chef. Man havde herefter et selvstændigt
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skifteskriverkontor under en kontorchefs ledelse, og et brevskri
verkontor ligeledes under en kontorchefs ledelse, der varetog 
pantevæsenet. Allerede i 1859 blev det imidlertid nødvendigt at 
dele Brevskriverkontoret i to afdelinger under hver sin chef og 
benævnt 1. og 2. Brevskriverkontor, og denne ordning godkendtes 
ved lov af 19* febr. 1861. Ved en ny lov af 23. maj 19o2 forhøje
des antallet af kontorchefer ved landsoverretten med 2 til 7. Den 
ene af de nye kontorchefer blev chef for det, man fremtidig kald
te rettens sekretariat, og han overtog de forretninger, der hid
til var blevet varetaget af den assistent, der havde fungeret som 
sekretær for justitiarius. Det andet kontorchefsembede varetog 
forretningerne i et nyoprettet 3. Brevskriverkontor. Tilsynet med 
brevskriverkontorernes virksomhed varetoges nu som før af en af 
rettens assessorer.

Ved lov af 23. maj 19o2 omdøbtes tillige stillingen som 
Kongens foged til Byfoged, og under denne embedsmand hørte for
uden nødvendig medhjælp to miderfogder, der ligesom byfogden på 
eget ansvar kunne afsige kendelser. Se iøvrigt s.lo7.

Ved lov af 22. dec. 191o gennemførtes visse ændringer i 
rettens administration. For fremtiden kunne retten sættes af een 
dommer, og man indskrænkede antallet af dommere, der skulle del
tage i de enkelte retssagers påkendelse, fra 5 til 3. Det blev 
endvidere bestemt, at der foruden om mandagen skulle holdes ret 
i så mange afdelinger og på så mange ugedage, som justitiarius 
efter forhandling med rettens øvrige medlemmer, blev enige om. 
Retten organiseredes herefter i lo afdelinger, der hver lededes 
af een assessor. Stævninger i politisager i henhold til lov af 
14/6 185o § 3 sidste stk. samt appelstævninger i borgerlige sager 
fra de bornholmske og vestindiske underretter skulle dog fortsat 
som tidligere falde i rette om mandagen. Endelig ændredes retter
gangsmåden i mindre gældssager (frd. 6/8 1824 § 7) således, at 2 
af rettens dommere sammen med gældskommissionens egne dommere 
skulle påkende sager af værdi over loo kr., medens sager af værdi 
under loo kr. alene skulle påkendes af gældskommissionens egne 
dommere.

Ved retsplejereformens gennemførelse pr. 1. okt. 1919 op
hævedes Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Dens dømmende virk
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somhed i 2. instans overgik til den nyoprettede østre landsret, 
medens Københavns byret overtog domsmyndigheden i 1. instans af 
københavnske civile og kriminelle sager samt administrationen af 
skifte- og pantevæsenet m»m.

Landsoverrettens dommerkollegium

En fuldstændig embedsetat over landsoverrettens dommerkollegium 
er offentliggjort i 1928 af rigsarkivet i publikationen: Appel
instansernes embedsetat 166o-1919, s. 115-45, og der er ingen 
grund til at genoptrykke den i nærværende publikation. Derimod 
skal der som sædvanlig gives visse oplysninger om, hvorfra man 
hentede dommere til landsoverretten, og hvorledes afgang fandt 
sted.

I perioden 18o5-1919 virkede ialt 12 personer som rettens 
justitiarius. Den første, der modtog udnævnelse, havde tidligere 
fungeret som justitiarius for Hof- og Stadsretten. 7 af de øvrige 
justitiarii hentedes direkte fra assessorernes række, medens 5 
kom fra stillinger udenfor retten. De havde dog alle en vis år
række virket som assessorer i landsoverretten. Kun en enkelt per
son havde aldrig været tilknyttet retten, da han udnævntes til 
justitiarius. Ved udnævnelsen var han borgmester i København.

Eor 8 af de 12 personer var stillingen som justitiarius de
res slutstilling. 5 døde i stillingen og 3 blev afskediget. Af 
de resterende 4 lod 1 sig udnævne til højesteretsassessor, 1 blev 
justitsminister og 1 nationalbankdirektør. Den sidste i rækken 
fortsatte efter 1. okt. 1919 som præsident for østre landsret.

I perioden 18o5-1919 var der ialt 167 personer, som modtog 
udnævnelse til assessor i landsoverretten. Af disse kom de første 
15 assessorer fra Hof- og Stadsretten. I perioden frem til 1848 
hentedes de fleste nye assessorer fra Danske kancelli, hvor de 
havde virket som kancellisekretærer o.lign. Det drejede sig ialt 
om 25 personer. Den næste store gruppe var tidligere protokol
sekretærer i højesteret eller auskultanter i samme domstol. Den
ne gruppe udgjorde 15 personer. End idere var der i samme perio
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de 15 auditører, som udnævntes til assessorer. En enkelt herreds
foged slap ind i landsoverretten. Det samme gjorde en tidligere 
assistent i Kongens fogeds kontor.

I de første år efter 1848 var der endnu 7 protokolsekretærer 
i højesteret, der blev assessor, men herefter forsvinder denne 
gruppe. Derimod rekrutteredes dommerkollegiet mere og mere fra 
Kriminal- og politiretten i København. Ikke mindre end 41 af den
ne domstols medlemmer udnævntes til overretsassessorer. Også fra 
centraladministrationens personale hentedes mange nye assessorer. 
Således kom 24 kontorchefer eller fuldmægtige fra justitsministe
riet og 7 fra andre ministerier. I samme periode forflyttedes 9 
overretsassessorer fra Viborg til København, og en afskediget 
dommer i den slesvigske appelret blev ligeledes overretsassessor. 
Der findes nogle få eksempler på, at retsbetjente fra provinsen 
kunne avancere til landsoverretten. Fra denne periode var der 
tale om 1 byfoged i Holbæk og en herredsfoged i Bjerge herred. 
Endelig kan nævnes en juridisk professor og en amtmand på Fær
øerne .

Af de 167 assessorer i landsoverretten døde 27 i stillingen, 
medens 17 blev siddende, indtil de nåede pensionsalderen. 15 as
sessorer overgik i 1919 som landsdommere i Østre landsret, medens 
en blev dommer i Københavns byret. Med hensyn til de resterende 
lo7 assessorer gælder det, at de fortsatte deres juridiske løbe
bane andetsteds. Det mest almindelige var, at man søgte ind i 
højesteret. Ialt udnævntes 58 personer til højesteretsassessorer. 
Af rettens assessorer avancerede desuden 7 til justitiarius i 
landsoverretten, 1 blev justitiarius ved landsoverretten i Viborg, 
1 justitiarius for Politiretten i København og 2 for Københavns 
søret. Da Sø- og handelsretten i København blev oprettet, hente
de man 5 gange en formand for retten blandt landsoverrettens as
sessorer. Der er også eksempler på, at enkelte assessorer vendte 
tilbage til centraladministrationen. Det drejer sig om 6 personer. 
8 assessorer foretrak enten et byfoged- eller et herredsfoged
embede, og 2 søgte til den internationale domstol i Ægypten. Til 
en fjern post drog også assessor C.A.Bluhme, som i 1824 modtog 
udnævnelse til medlem af gouvernementet over etablissementerne i 
Ostindien, men han var nu også ved denne udnævnelse kun surnumerær
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assessor. Da Kriminal- og Politiretten oprettedes i 1845, fore
trak 3 assessorer denne domstol fremfor landsoverretten. 3 ønske
de en stilling som borgmester eller rådmand i København, 3 blev 
amtmænd, 3 professorer i lovkyndighed og 2 overformynder. Endelig 
fandt man en generaldirektør blandt landsoverrettens assessorer. 
For at gøre billedet fuldstændigt, kan det endelig oplyses, at 
assessor Jens Krag Høst i 18o8 blev fradømt sit embede.

Rettens arkiv

Hof- og Stadsrettens arkiv 1771-18o5 og Landsover- samt Hof- og 
Stadsrettens arkiv 18o5-1919 er landsarkivets største samlede 
arkivfond. Efter den i de seneste år foretagne ompakning og udtyn
ding omfatter arkivet ca.4oo m tinglæsnings- og skiftearkivalier.

Den 1. aflevering af københavnske retsarkivalier fandt sted 
i 1894 og omfattede foruden en række ældre domstolsarkivalier også 
arkivalier fra Hof- og Stadsretten og Landsover- samt Hof- og Stads
retten fra perioden 1771 til ca. 1863. I forbindelse med denne store 
aflevering gjorde daværende provinsarkivar, dr. V.A.Secher krav på 
udlevering af en række arkivalier, der hidtil havde været opbevaret 
i Københavns rådstuearkiv. Det drejede sig bl.a. om rådstuerettens 
protokoller, det såkaldte politi- og kommercekollegiums arkiv samt 
københavnske skiftearkivalier. Kun kravet om udlevering af skifte
arkivalier blev efterkommet. I forbindelse med afleveringen udar
bejdedes en detaljeret arkivregistratur, der blev renskrevet og 
opstillet på læsesalen som folioregistratur nr. 17. Indtil dato 
har denne registratur været det vigtigste hjælpemiddel for de for
skere, der ønskede at arbejde med det ældre københavnske domstols
materiale .

I årene 1899, 19o4 og 1911 modtog landsarkivet påny afleve
ringer fra landsoverrettens arkiv, men herefter gik afleveringerne 
istå på grund af pladsmangel. Da retten ophørte med at fungere pr.
1. okt. 1919, ønskede man at aflevere arkivmateriale vedr. den døm
mende virksomhed, medens man nok mente, at Københavns byret indtil
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videre ville overtage tinglæsnings- og skiftearkivalier. Landsar
kivet så sig imidlertid ikke istand til at modtage større afleve
ringer, og landsoverrettens arkiv blev foreløbig liggende på Dom
husets loft. I 1924 gik man dog ind på at modtage skiftearkivalier 
til ca. 187o, og i årene 1944-45 modtog man en del auktionskatalo
ger.

Først i 1962 kunne landsarkivet modtage landsoverrettens ar
kiv indtil 1919. Man havde fået rådighed over det midlertidige ar
kivdepot i Ostelageret i Sydhavnen, og hertil overflyttedes nu de 
gamle domstolsarkivalier indtil 1919. Det var ved den lejlighed, 
at landsarkivet modtog den store samling af pådømte sager. Materia
let henlå, som det altid havde været opbevaret, i nogle svære pakker, 
sammenholdt med en tyk snor og dårligt etiketteret. Pakkerne kunne 
veje op til 14-15 kg. pr. stk., og de bar synlige spor af at have 
været anbragt direkte under tagstenene på Domhusets loft. Sammen 
med arkivalier vedr. den dømmende virksomhed fulgte også gældskom
missionens sager 1869-1919 og fogedkontorets sager 187o-1919. Skif
tearkivalier afleveredes foreløbig kun til 19o9» men i 1968 modtog 
landsarkivet skiftearkivalier til ca. 1919.

Tilbage stod herefter kun brevskriverkontorernes arkivmateria
le, altså skøde- og panteprotokoller samt realregistre m.m. I 1966 
besluttede tinglysningsafdelingen at aflevere tinglæsningsmateriale 
til ca. 1869, og i 1974 afleveredes tinglæsningsmaterialet til og 
med 1927. Hermed er omsider alt arkivmateriale fra landsoverretten 
afleveret til landsarkivet.

Efter 1962 er der i perioder blevet arbejdet med at få ompak
ket og registreret det modtagne arkivmateriale fra landsoverretten.
I første omgang koncentrerede man sig om det modtagne skiftemateria
le og senere om tinglæsningsmaterialet. Herefter tog man fat på de 
lange protokolrækker, og til sidst blev den omfattende samling af 
pådømte sager gennemgået med udtynding for øje. Samtidig foretoges 
en nyregistrering af hele materialet. Arbejdet afsluttedes i efter
året 1975.
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Arkivregistratur

Oversigt

A. Rettens arkiv
B. Rettens dømmende virksomhed

a. I almindelighed
b. Vidne- og kriminalkamre
c. Diverse

C. Korrespondance
D. Regnskabsvæsen

A. Rettens arkiv
I 1782 oprettedes et særligt arkivkontor under retten, der fik 
til opgave at modtage og opbevare arkivalier, der afleveredes 
fra rettens forskellige afdelinger. Under kontorets opsyn lå lige
ledes det bevarede arkivmateriale fra Bytinget, Hof- og Borgretten 
og efter 18o5 også arkivalier fra de nedlagte landsting.

1839-67. Arkivkontorets afleveringsprotokol 1 bd.
Anm.: Protokollen er anlagt og ført af ret
tens arkivar Jørgen Hansen Baagøe. Proto
kollen indeholder bl.a. fortegnelser over 
afleverede arkivalier til arkivkontoret 
samt oplysninger om foretagne kassationer.

1818-24. Arkivets generalregister 1 bd.
Anm.: På pag. 8o-85 findes en summarisk 
oversigt over arkivalier fra tiden før 
1771. Protokollen indeholder iøvrigt 
først og fremmest en oversigt over det i 
arkivet modtagne skiftemateriale fra ti
den efter 1771.

1775-1841
(div.år). Designationer over afleverede skiftedokumen

ter fra årene 1775-1841 I-II 2 pkr.
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1837-48. Fortegnelse over afleverede skifteakter
fra skiftekontoret 1 bd
Anm.: Arkivar Baagøe har kvitteret for 
modtagelsen 6 /2 1849.

1694-1876
(div.år). Diverse arkivdesignationer og -fortegnelser 1 pk 

Indhold:
Kriminalkammersager 1771-1845 (heri også 
sager fra Inkvisitionskommissionen 1696-
1843) 1 læg
Gældskommissionen og gæsteretten 1786-
1863 1 læg
Fogedkontoret 1771-1876 1 læg
Auktionskontoret 1694-1859 1 læg
Brevskriverkontorerne 1828-49 1 læg
Pådømte sager 18o8-1863 1 læg
Forligte og hævede sager 1797-1863 1 læg

B. Rettens dømmende virksomhed
a. I almindelighed 
Perioden 1771-18o5

1771-18o5. Justitsprotokoller nr. 1-19 19 hd
Anm.: Anlagt 15/7 1771. Fra 1/4 18o5 (pag.
566-660) anvendt som justitsprotokol for 
den nyoprettede Landsover- samt Hof- og 
Stadsret. Fra ca. 1788 systematiseres ind
førslerne i justitsprotokollerne, idet man 
som regel begynder med at anføre afsagte 
domme og foretagne tinglæsninger (forord
ninger, plakater o.lign.). Derefter refe
reres de nye sager, der er blevet forelagt 
retten, og til sidst de såkaldte "gamle 
sager". Ved hvert kalenderårs begyndelse 
begynder sagernes nummerering med nr. 1 .
Tidligere behandlede sager beholder deres 
oprindelige nummer.
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Nemlig:
1771-73 1 bd. 1773-74 1 bd.
1774-77 1 bd. 1777-79 1 bd.
1779-82 1 bd. 1782-84 1 bd.
1784-86 1 bd. 1786-87 1 bd.
1787-88 1 bd. 1788-89 1 bd.
1789-91 1 bd. 1791-92 1 bd.
1792-93 1 bd. 1793-94 1 bd.
1794-96 1 bd. 1796-98 1 bd.
1798-18oo 1 bd. 18oo-o2 1 bd.
18o3-o5 1 bd.

1771-18o5. Voteringsprotokoller 28 bd
Anm.: De ældste bind er fortløbende numme
reret fra 1-15, dog mangler bind 14 (april 
1786 til juni 1788). Der er heller ikke be
varet voteringer fra året 1792. Protokol
lerne har været indrettet til at aflåses.
Nemlig:
1771-72 1 bd. 1772-73 1 bd.
1773-75 1 bd. 1775-76 1 bd.
1776-77 1 bd. 1777-78 1 bd.
1778-8o 1 bd. 178o-81 1 bd.
1781 1 bd. 1781-82 1 bd.
1782-84 1 bd. 1784-85 1 bd.
1785-86 1 bd. 1788 1 bd.
1789-9o 1 bd. 179o 1 bd.
1790-91 1 bd. 1791 1 bd.
1793-94 1 bd. 1794-95 1 bd.
1795-96 1 bd. 1796-97 1 bd.
1797-98 1 bd. 1798-99 1 bd.
1799-18ol 1 bd. 18ol-o2 1 bd.
18o2-o4 1 bd. 18o4-o5 1 bd.

1771-18o5. Domprotokoller 22 bd
Anm.: Domprotokollerne er fra gammel tid 
fortløbende nummereret. Protokollerne nr.
1-7 (2o/7 1771-22/7 1782) er ført kronolo
gisk. Herefter har man anlagt to sidelø
bende protokoller, mærket henholdsvis 8 A 
og B etc. De originale domprotokoller mær
ket 12 B og 15 A skal efter traditionen 
være stjålet af en rengøringskone. Retten 
har retableret de tabte bind ved udskrifter 
af voteringsprotokollerne. Man må i denne 
forbindelse være opmærksom på, at det eksi
sterende domsregister ikke passer på ind
førslerne i disse to bind. Dommenes dato 
vil som regel være nogle dage forud for de 
rigtige datoer. Domprotokol nr. 1 er for
synet med alfabetisk register (Citanten).
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Nemlig:
1. 1771-72 1 bd.
2. 1772-74 1 M .
3. 1774-76 1 bd.
4. 1776-77 1 bd.
5. 1777-79 1 bd.
6. 1779-81 1 bd.
7. 1781-82 1 bd.
8A. 1782-85 1 bd.
8B. 1782-85 1 bd.
94. 1^85-87 1 bd.
9B. 1785-88 1 bd.
loA. 1787-9o 1 bd.
loB. 1788-91 1 bd.
IIA. 179o-93 1 bd.
IIB. 1791-94 1 bd.
12A. 1793-96 1 bd.
12B. 1796-97 1 bd.
13A. 1797-98 1 bd.
13B. 1798-18o2 1 bd.
14A. 18ol-o4 1 bd.
14B. 18o2-o5 1 bd.
15A. 18o4-o6 1 bd.

77-1-94. Register over kriminelle sager 1 bd
Anm.: Por årene 176o-7o findes henvisnin
ger til sager, der er behandlet ved Sjæl
landsfar landsting. Ført alfabetisk på 
den anklagedes navn. Der henvises til 
domprotokollen (nr. og side).

77i~18o5. Pådømte sager 514 pkr
Anm.s Henligger på domsafsigelsesdato.
Nemlig:
1771 2 pkr. 1772 14 pkr.
1773 16 pkr. 1774 15 pkr.
1775 17 pkr. 1776 12 pkr.
1777 11 pkr. 1778 lo pkr.
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1779 11 pkr. 178o 12 pkr,
1781 12 pkr. 1782 12 pkr.
1783 13 pkr. 1784 17 pkr.
1785 18 pkr. 1786 24 pkr.
1787 2o pkr. 1788 17 pkr.
1789 23 pkr. 179o 23 pkr.
1791 16 pkr. 1792 18 pkr.
1793 19 pkr. 1794 18 pkr.
1795 18 pkr. 1796 24 pkr.
1797 13 pkr. 1798 11 pkr.
1799 13 pkr. I800 9 pkr.
18ol 12 pkr. 18o2 12 pkr.
18o3 13 pkr. 18o4 14 pkr.
18o5 5 pkr.
Anm.: Kun for ,jan.- marts.

Perioden 18o5-1919

1814-1919. Justitsprotokoller nr. 25-126 lo2 bd.
Anm.: Protokollerne nr. 2o-24 mangler. 
Justitsprotokollen er fælles for både 1. 
og 2. instans-sagerne. Efterat det ved 
lov af 22.dec.191o var fastsat, at retten 
kunne sættes af een dommer, og at rets
sagers behandling foruden om mandagen kun
ne holdes i så mange afdelinger og på sam
me mange ugedage, som justitiarius efter 
forhandling med rettens øvrige medlemmer 
fastsatte, indrettedes ved siden af den 
almindelige justitsprotokol særlige ju
stitsprotokoller for de enkelte afdelin
ger, se nedenfor.
Nemlig:
1814-16 1 bd. 1816-17 1 bd.
1817-18 1 bd. 1818-19 1 bd.
1819 1 bd. 1819-2o 1 bd.
182o 1 bd. 182o-21 1 bd.
1821 1 bd. 1821-22 1 bd.
1822-23 1 bd. 1823 1 bd.
1823-24 1 bd. 1824-25 1 bd.
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1825-26 1 b d .
1827-28 1 b d .
1829-3o 1 b d .
18 31-32 1 b d .
1833-34 1 b d .
1836-37 1 b d .
1838 1 b d .
1839-4o 1 b d .
1841-42 1 b d .
1842-43 1 b d .
1844-45 1 b d .
1847-48 1 b d .
185o-52 1 b d .
1854-55 1 b d .
1857-58 1 b d .
1859-6o 1 b d .
1861-63 1 b d .
1864-66 1 b d .
1868-69 1 b d .
187o 1 b d .
1871-72 1 b d .
1873-74 1 b d .
1875-76 1 b d .
1876-77 1 b d .
1878-79 1 b d .
I880-8I 1 b d .
1881-82 1 b d .
1883-84 1 b d .
1886-87 1 b d .
1889-9o 1 b d .
1891-92 1 b d .
1892-93 1 b d .
1893-94 1 b d .
1894-95 1 b d .
1897-98 1 b d .
1899-19ol 1 b d .
19o2-o3 1 b d .

1826-27 1 bd.
1828-29 1 bd.
183o-31 1 bd.
1832-33 1 bd.
1834-36 1 bd.
1837-38 1 bd.
1838-39 1 bd.
184o-41 1 bd.
1842 1 bd.
1843-44 1 bd.
1845-47 1 bd.
1848-5o 1 bd.
1852-54 1 bd.
1855-57 1 bd.
1858-59 1 bd.
I860-6I 1 bd.
1863-64 1 bd.
1866-68 1 bd.
1869-7o 1 bd.
187o-71 1 bd.
1872-73 1 bd.
1874-75 1 bd.
1876 1 bd.
1877-78 1 bd.
1879-8o 1 bd.
1881 1 bd.
1882-83 1 bd.
1884-86 1 bd.
1887-89 1 bd.
189o-91 1 bd.
1892 1 bd.
1893 1 bd.
1894 1 bd.
1895-97 1 bd.
1898-99 1 bd.
19ol-o2 1 bd.
19o3-o4 1 bd.
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19o4 1 bd.
19o5-o6 1 bd.
19o6-o7 1 bd.
19o8 1 bd.
19o9 1 bd.
191o 1 bd.
1912-16 1 bd.

19o4-o5 1 bd.
19o6 1 bd.
19o7-o8 1 bd.
19o8-o9 1 bd.
19o9-lo 1 bd.
191o-12 1 bd.
1916-19 1 bd.

191o-ll. Justitsprotokol B
Arun. ° Protokollen er aut. som justitsproto 
kol for retten 21/5 191o og taget i brug 
23/lo 191o. Titelfeltet har flg. tekst: 
Justitsprotokol B fra 23/5 1911 samt Spor
ve jssagerne.

1911-19. Justitsprotokol
Nemlig:
1911-14 1
1917-19 1

1911-19. Justitsprotokol
Nemlig:
1911-14 1
1917-19 1

1911-19. Justitsprotokol
Nemlig:
1911-17 1
1917-19 1

for 1. afdeling (mandag)

bd. 1914-17 1 bd.
bd.

for 2. afdeling (mandag)

bd. 1914-17 1 bd.
bd.

for 3. afdeling (tirsdag)

bd. 1914-17 1 bd.
bd.

1911-19. Justitsprotokol for 4. afdeling (tirsdag) 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-17 1 bd.
1917-19 1 bd..

1911-19. Justitsprotokol for 5. afdeling (onsdag) 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-17 1 bd.
1 QT 7—1 Q 1 hr).

1 bd.

3 bd.

3 bd.

3 bd.

3 bd.

3 bd.
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1911-19. Justitsprotokol for 6. afdeling (onsdag) 5 tid. 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-17 1 bd.
1917-19 1 bd.

1911-19. Justitsprotokol for 7. afdeling (fredag) 3 bd. 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-18 1 bd.
1918-19 1 bd.

1911-19. Justitsprotokol for 8. afdeling (fredag) 3 bd. 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-17 1 bd.
1917-19 1 bd.

1911-19. Justitsprotokol for 9. afdeling (lørdag) 3 bd. 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-17 1 bd.
1917-19 1 bd.

1911-19. Justitsprotokol for lo. afdeling (lørdag) 3 bd. 
Nemlig:
1911-14 1 bd. 1914-17 1 bd.
1917-19 1 bd.

1919. Justitsprotokol for 1. 3. 5. 7. og 9. afdeling 1 bd.
Anm.: Aut. 14/8 1919. Kun anvendt af 5. 
afdeling.

1919. Justitsprotokol for 2. 4. 6. 8. og lo. af
deling 1 bd.
Anm.: Aut. 14/8 1919. Kun anvendt af 2.
4. 6. og lo. afdeling.

18o5-59. Voteringsprotokoller i 1-instanssager 46 bd.
Anm.:Indrettet som den foregående række 
fra 1771-18o5.
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Nemlig:
18o5-o6 1 bd.
18o7-o9 1 bd.
I8I0-II 1 bd.
1812-13 1 bd.
1814-15 1 bd.
1816 1 bd.
1817-18 1 bd.
1818-19 1 bd.
182o 1 bd.
1821-22 1 bd.
1823-24 1 bd.
1824-25 1 bd.
1826-27 1 bd.
1828-29 1 bd.
1830-31 1 bd.
1832 1 bd.
1833-35 1 bd.
1836-37 1 bd.
1839-4o 1 bd.
1841 1 bd.
1842-43 1 bd.
1844-46 1 bd.
1853-58 1 bd.

18o6-o7 1 bd.
18o9-lo 1 bd.
1811-12 1 bd.
1813-14 1 bd.
1815-16 1 bd.
1816-17 1 bd.
1818 1 bd.
1819-2o 1 bd.
1820-21 1 bd.
1822-23 1 bd.
1824 1 bd.
1825-26 1 bd.
1827-28 1 bd.
1829-3o 1 bd.
1831 1 bd.
1832-33 1 bd.
1835-36 1 bd.
1837-39 1 bd.
184o-41 1 bd.
1841-42 1 bd.
1843-44 1 bd.
1846-53 1 bd.
1858-59 1 bd.

18o5-59. Voteringsprotokoller i 2 .instanssager 49 bd.
Anm.: Denne protokolrække er påbegyndt 
TS74 18o5. De ældste protokoller har
sandsynligvis 
aflåses.

været indrettet til at

Nemlig:
18o5-o7 1 bd. 18o7-o9 1 bd.
18o9-ll 1 bd. 1811-12 1 bd.
1812-13 1 bd. 1813-14 1 bd.
1814-16 1 bd. 1816 1 bd.
1816-17 1 bd. 1817-18 1 bd.
1818-19 1 bd. 1819 1 bd.
1819-2o 1 bd. 182o-21 1 bd.
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1821 1 bd. 1821-22 1 bd.
1822-23 1 bd. 1823-24 1 bd.
1824-25 1 bd. 1825 1 bd.
1825-26 1 bd. 1826-27 1 bd.
1827-28 1 bd. 1828 1 bd.
1828-29 1 bd. 1829 1 bd.
1829-30 1 bd. 183o-31 1 bd.
18 31-32 1 bd. 1832 1 bd.
1832-33 1 bd. 1833-34 1 bd.
1834-35 1 bd. 1835-36 1 bd.
1836-38 1 bd. 1838-39 1 bd.
1839 1 bd. 1839-4o 1 bd.
1840-41 1 bd. 1841-42 1 bd.
1842 1 bd. 1842-43 1 bd.
1843-44 1 bd. 1844-45 1 bd.
1845-46 1 bd. 1847-49 1 bd.
1849-53 1 bd. 1853-57 1 bd.
1857-59 1 bd.

1847-7o. Voteringer 77 pkr.
Anm.: Indtil 1859 indførtes voteringerne i 
særlige protokoller, og man havde oprettet 
specielle protokolrækker for voteringer i 
henholdsvis 1. og 2.instanssager. Voterin
gerne indførtes i protokollerne af en skri
ver. Fra 1847 har man bevaret de originale 
dommervoteringer og koncepter til domspræ
misser m.m. Materialet er henlagt kronolo
gisk (der findes et læg for hver måned), 
og materialet omfatter voteringer i både 
1 . og 2-instanssager. Fra 186o findes ikke 
længere specielle voteringsprotokoller.
Nemlig;
1847 2 pkr. 1848 3 pkr.
1849 3 pkr. 185o 3 pkr.
1851 3 pkr. 1852 4 pkr.
1853 4 pkr. 1854 3 pkr.
1855 3 pkr. 1856 3 pkr.
1857 4 pkr. 1858 4 pkr.
1859 4 pkr. 186o 4 pkr.
1861 4 pkr. 1862 4 pkr.
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19oo-19.

19o8-15.

1896-1919.

1828-34.
(div.år)

1863 3 pkr. 1864 3 pkr.
1865 3 pkr. 1866 3 pkr.
1867 3 pkr. 1868 3 pkr.
1869 2 pkr. 187o 2 pkr i

Voteringer 118 pkr*
Arun.: Fra årene 1871-99 er der ikke beva
ret voteringer, hverken i form af proto
koller eller løse akter. Man må formode, 
at retten har tilintetgjort dette materia
le. Fra 19oo har man påny bevaret de ori
ginale dommervoteringer, der er henlagt 
kronologisk. Samlingen omfatter både vote
ringer i 1. og 2-instanssager. Voterin
gerne i de kriminelle sager er henlagt i 
særlige pakker, som regel een for hvert år.
Nemlig:
19oo 4 pkr. 19ol 4 pkr.
19o2 4 pkr. 19o3 5 pkr.
19o4 6 pkr. 19o5 5 pkr.
19o6 5 pkr. 19o7 5 pkr.
19o8 5 pkr. 19o9 7 pkr.
191o 5 pkr. 1911 7 pkr.
1912 7 pkr. 1913 7 pkr.
1914 8 pkr. 1915 7 pkr.
1916 7 pkr. 1917 7 pkr.
1918 7 pkr. 1919 5 pkr.

Voteringer i kriminelle sager fra Vestindien 1 pk.

Protokol over dessentierende vota 1 bd.
Anm.: Ud for hver indførsel er der henvis
ning til domprotokol.

Domskoncepter i appellerede civile sager 1 bd.
Anm.: Koncepterne er udarbejdet af over
retsassessor Dreier. I flere tilfælde er 
vota fra de deltagende assessorer påført 
koncepten.
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1828-34
(div.år). Konceptvota i appellerede justitssager 1 M

Anm.s Det grundliggende votum er forfat
tet af overretsassessor Dbeier. I flere 
tilfælde findes ligeledes vota fra de 
andre deltagende dommere.

18o5-1919. Domprotokoller i 1-instanssager 17o M
Anm.: Fra 18o5-18 indeholder protokol
lerne også domme i 2-instanssager.
Nemlig:
15B. 18o5-o7 1 bd. 16A. 18o6-o9 1 bd.
16B. 18o7-o8 1 bd. 17A. I808-I0 1 bd.
17B. 18o9-lo 1 bd. 18A. 1810-11 1 bd.
18B. 181o-12 1 bd. 19A. 1811-12 1 bd.
19B. 1812-13 1 bd. 2oA. 1812-14 1 bd.
2oB. 1813-14 1 bd. 21A. 1814-15 1 bd.
21B. 1814-15 1 bd. 22A. 1815-16 1 bd.
22B. 1815-16 1 bd. 23A. 1816-17 1 bd.
23B. 1816-18 1 bd. 24A. 1817-19 1 bd.
24B. 1817-18 1 bd. 25A. 1819-21 1 bd.
25B. 1818-20 1 bd. 26A. 1821-22 1 bd.
26B. 182o-22 1 bd. 27A. 1822-24 1 bd.
27B. 1822-24 1 bd. 28A. 1824-25 1 bd.
28B. 1824-27 1 bd. 29A. 1825-27 1 bd.
29B. 1827-29 1 bd. 3oA. 1827-3o 1 bd.
3oB. 1829-32 1 bd. 31A. 1830-32 1 bd.
31B. 1832-34 1 bd. 32A. 1832-34 1 bd.
32B. 1834-36 1 bd. 33A. 1834-36 1 bd.
33B. 1836-38 1 bd. 34A. 1836-38 1 bd.
34B. 1838-39 1 bd. 35A. 1838-41 1 bd.
35B. 1838-42 1 bd. 36A. 1841-43 1 bd.
36B. 1842-43 1 bd. 37A. 1843-45 1 bd.
37B. 1843-46 1 bd. 38A. 1845-49 1 bd.
38B. 1846-51 1 bd. 39A. 1849-54 1 bd.
39B. 1851-55 1 bd. 4oA. 1854-57 1 bd.
4oB. 1855-58 1 bd. 41A. 1857-59 1 bd.
41B. 1858-6o 1 bd. 42A. 1859-61 1 bd.
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42B. 186o-63 1 bd. 43A. 1863-66 1 bd.
43B. 1861-63 1 bd. 44A. 1864-68 1 bd.
44B. 1866-7o 1 bd. 45A. 1868-71 1 bd.
45B. 187o-74 1 bd. 46A. 1871-75 1 bd.
46B. Mangler. 47A. 1874-77 1 bd.
47B. 1878-8o 1 bd. 48A. 1878-81 1 bd.
48B. 1880-82 1 bd. 49A. 1881-83 1 bd.
49B. 1882-84 1 bd. 5oA. 1883-84 1 bd.
5oB. 1884-86 1 bd. 51A. 1884-86 1 bd.
5IB. 1886 1 bd. 52A. 1886-87 1 bd.
52B. 1887-88 1 bd. 53A. 1887-88 1 bd.
53B. 1888 1 bd. 54A. 1888-89 1 bd.
54B. 1888-90 1 bd. 55A. 1889-90 1 bd.
55B. 189o 1 bd. 56A. 189o-91 1 bd.
56B. 189o-92 1 bd. 57A. 1891-92 1 bd.
57B. 1892-93 1 bd. 58A. 1892-93 1 bd.
58B. 1893 1 bd. 59A. 1893-94 1 bd.
59B. 1893-94 1 bd. 6oA. 1894-95 1 bd.
6oB. 1894-96 1 bd. 61A. 1895-96 1 bd.
61B. 1896-97 1 bd. 62A. 1896-97 1 bd.
62B. 1897-98 1 bd. 63A. 1897-98 1 bd.
63B. 1898-99 1 bd. 64A. 1898-99 1 bd.
64B. 1898-19oo 't tt 65A. 1899-19oo ''i o
65B. 19oo-ol 1 bd. 66A. 19oo-ol 1 bd.
66B. 19ol-o2 1 bd. 67A. 19ol-o2 1 bd.
67B. 19o2-o3 1 bd. 68A. 19o2-o3 1 bd.
68B. 19o3-o4 1 bd. 69A. 19o3-o4 1 bd.
69B. 19o4 1 bd. 7oA. 19o4 1 bd.
7oB. 19o4-o5 1 bd. 71A. 19o4-o5 1 bd.
71B. 19o5-o6 1 bd. 72A. 19o5-o6 1 bd.
72B. 19o6 1 bd. 73A. 19o6 1 bd.
73B. 19o6-o7 1 bd. 74A. 19o6-o7 1 bd.
74B. 19o7 1 bd. 75A. 19o7 1 bd.
75B. 19o7-o8 1 bd. 76A. 19o7-o8 1 bd.
76B. 19o8 1 bd. 77A. 19o8 1 bd.
77B. 19o8-o9 1 bd. 78A. 19o8-o9 1 bd.
78B. 19o9 1 bd. 79A. 19o9 1 bd.
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79B. 19o9 1 bd. 80A. 19o9 1 bd.
80B. 19o9-lo 1 bd. 81A. 19o9-lo 1 bd.
81B. 191o 1 bd. 82A. 191b 1 bd.
82B. 1910-11 1 bd. 83A. 19 10-11 1 bd.
83B* 1911 1 bd. 84A. 1911 1 bd.
84B. 1911 1 bd. 85A. 1911 1 bd.
85B. 1911-12 1 bd. 86A. 1911-12 1 bd.
86B. 1912 1 bd. 87A. 1912 1 bd.
87B. 1912-13 1 bd. 88A. 1912-13 1 bd.
88B. 1913 1 bd. 89A. 1913 1 bd.
89B. 1913-14 1 bd. 9oA. 1913-14 1 bd.
9oB. 1914 1 bd. 91A. 1914 1 bd.
91B. 1914-15 1 bd. 92A. 1914-15 1 bd.
92B. 1915-16 1 bd. 93A. 1915 1 bd.
93B. 1915-16 1 bd. 94A. 1916 1 bd.
94B. 1916-17 1 bd. 95A. 1916-17 1 bd.
95B. 1917 1 bd. 96A. 1917 1 bd.
96B. 1917-18 1 bd. 97A. 1917-18 1 bd.
97B. 1918 1 bd. 98A. 1918 1 bd.
98B. 1918-19 1 bd. 99A. 1918-19 1 bd.
99B. 1919 1 bd. I00A 1919 1 bd.
I00B 1919 1 bd.

1914-19. Domprotokol nr. 1 i 1. instans 1 bd
Anm.: Indeholder udelukkende domme i civile 
sager, hvoraf en del er udeblivelsesdomme.

1818-1919. Domprotokoller i 2. instanssager 131 bd
Anm.: Påbegyndt 9/6 1818. Por perioden 
18o5-1818, se domprotokoller i 1 . instans
sager.
Nemlig:
1. 1818-2o 1 bd. 2 . 1818-2o 1 bd.
3. 182o-21 1 bd. 4. 1820-22 1 bd.
5. 1821-23 1 bd. 6. 1822-24 1 bd.
7. 1823-25 1 bd. 8. 1824-26 1 bd.
9. 1825-27 1 bd. lo 1826-27 1 bd.
11 1827-29 1 bd. 12 1827-29 1 bd.
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13 i 1829-31 1 bd. 14. 1829-31 1 bd.
15. 1831-33 1 bd. 16. 1831-33 1 bd.
17. 1833-35 1 bd. 18. 1833-36 1 bd.
19. 1836-37 1 bd. 2o. 1836-37 1 bd.
21. 1837-39 1 bd. 22. 1837-39 1 bd.
23. 1839-4o 1 bd. 24. 1839-41 1 bd.
25. 184o-42 1 bd. 26. 1841-44 1 bd.
27. 1842-43 1 bd. 28. 1842-44 1 bd.
29. 1843-46 1 bd. 3o. 1844-46 1 bd.
31. 1846-48 1 bd. 32. 1846-48 1 bd.
33. 1848-5o 1 bd. 34. 1848-51 1 bd.
35. 185o-53 1 bd. 36. 1851-53 1 bd.
37. 1853-56 1 bd. 38. 1853-56 1 bd.
39. 1856-58 1 bd. 4o. 1856-59 1 bd.
41. 1858-6o 1 bd. 42. 1859-61 1 bd.
43. 186o-62 1 bd. 44. 1861-62 1 bd.
45. 1862-63 1 bd. 46. 1862-64 1 bd.
47. 1863-66 1 bd. 48. 1864-67 1 bd.
49. 1866-68 1 bd. 5o. 1867-69 1 bd.
51. 1868-69 1 bd. 52. 1869-72 1 bd.
53. 1869-72 1 bd. 54. 1872-75 1 bd.
55. 1872-75 1 bd. 56. 1875-77 1 bd.
57. 1875-78 1 bd. 58. 1877-8o 1 bd.
59. 1878-8o 1 bd. 6o. 188o-82 1 bd.
61. 188o-82 1 bd. 62. 1882-84 1 bd.
63. 1882-84 1 bd. 64. 1884-86 1 bd.
65. 1884-86 1 bd. 66. 1886-89 1 bd.
67. 1886-89 1 bd. 68. 1889-90 1 bd.
69. 1889-9o 1 bd. 7o. 189o-92 1 bd.
71. 189o-92 1 bd. 72. 1892-93 1 bd.
73. 1892-93 1 bd. 74. 1893-94 1 bd.
75. 1893-94 1 bd. 76. 1894-95 1 bd.
77. 1894-95 1 bd. 78. 1895-96 1 bd.
79. 1895-96 1 bd. 8o. 1896-98 1 bd.
81. 1896-99 1 bd. 82. 1898-99 1 bd.
83. 1899-19oo 1 bd. 84. 1899-19oo 1 bd.
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85. 19oo-ol 1 bd.
87 * 19ol-o2 1 bd.
89. 19o2-o4 1 bd.
91. 19o4-o5 1 bd.
9 3- 19o5-o6 1 bd.
95. 19o6-o7 1 bd.
97. 19o7 1 bd.
99. 19o7-o8 1 bd.

lol. 19o8-o9 1 bd.
lo3. 19o9 1 bd.
lo5. 191o 1 bd.
lo7. 1910-11 1 bd.
lo9. 1911-12 1 bd.
1 1 1. 1912 1 bd.
113. 1912-13 1 bd.
115. 1913-14 1 bd.
117. 1914-15 1 bd.
119. 1915 1 bd.
1 2 1. 1915-16 1 bd,
123. 1916-17 1 bd.
125. 1917 1 bd.
127. 1917-18 1 bd.
129. 1918-19 1 bd.
131. 1919 1 bd.

8 6. 19oo-o2 1 bd
8 8. 19o2-o4 1 bd
9o. 19o4-o5 1 bd
92k 19o5-o6 1 bd
94. 19o6 1 bd
96. 19o6-o7 1 bd
98. 19o7-o8 1 bd

loo. 19o8-o9 1 bd
lo2 . 19o9 1 bd
lo4. 19o9-lo 1 bd
I0 6. 191o 1 bd
I0 8. 191o 1 bd
llo. 1911-12 1 bd
1 1 2. 1912 1 bd
114. 1912-13 1 bd
116. 1913-14 1 bd
118. 1914 1 bd
12o. 1915-16 1 bd
1 2 2. 1916 1 bd
124. 1916-17 1 bd
126. 1917-18 1 bd
128. 1918-19 1 bd
1 3o. 1919 1 bd

1869-1919. Domprotokoller i kriminelle sager i 2.instans 51 Id.
Anm.: Forud for 1869 skal domme i 2-in- 
stans i kriminelle sager søges i den 
almindelige række af domprotokoller i 
2-instanssager.
Nemlig:
1. 1869-71 1 bd. 2. 1871-72 1 bd.
3. 1872-74 1 bd. 4. 1874-76 1 bd.
5. 1876-78 1 bd. 6. 1878-79 1 bd.
7. 1879-8o 1 bd. 8 . I880-8I 1 bd.
9. 1881-82 1 bd. lo. 1882-83 1 bd.
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1 1 . 1884-85 1 bd. 1 2 . 1885-87 1 bd.
13. 1887-89 1 bd. 14. 1889-90 1 bd.
15. 189o 1 bd. 16. 189o-91 1 bd.
17. 1891-92 1 bd. 18. 1892-93 1 bd.
19. 1893-94 1 bd. 2o . 1894 1 bd.
21. 1894-96 1 bd. 2 2. 1896-97 1 bd.
23. 1897-98 1 bd. 24. 1898-19oo 1 bd.
25. 19oo-o2 1 bd. 2 6. 19o2-o3 1 bd.
27. 19o3-o4 1 bd. 28. 19o4 1 bd.
29. 19o4-o5 1 bd. 3o. 19o5-o6 1 bd.
31. 19o6 1 bd. 32. 19o6-o7 1 bd.
33. 19o7 1 bd. 34. 19o7-o8 1 bd.
35. 19o8-o9 1 bd. 36. 19o9 1 bd.
37. 19o9-lo 1 bd. 38. 191o 1 bd.
3 9. 19 10-11 1 bd. 4o. 1911-12 1 bd.
41. 1912-13 1 bd. 42. 1913-14 1 bd.
43. 1914 1 bd. 44. 1914-15 1 bd.
45. 1915-16 1 bd. 46. 1916 1 bd.
47. 1916-17 1 bd. 48. 1917-18 1 bd.
49. 1918 1 bd. 5o. 1918-19 1 bd.
51. 1919 1 bd.

1794-1824. Registre over civile og kriminelle sager
Anm.: Registeret oplyser parternes navne, 
sagens nr. i justitsprotokollen, doms
dato samt henvisning til domprotokollen 
(nr. og side).
Nemlig;
1794-18o7 
I808-II. A-K

1

1

bd.
bd. I808-II. L-0 1 bd.

1812-15- A"L 1 bd. 1812-15. M-0 1 bd.
1816-19. A-K 1 bd. 1816-19. L-0 1 bd.
182o-24. A-K 1 bd. 182o-24. L-0 1 bd.

9 bd.
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1825-1919. Register over civile sager • 19 bd
Anm.: Fra 1825 føres adskilte registre 
over civile og kriminelle sager. Regi
steret oplyser parternes navne, hvornår 
sagen er inkamineret, nr. og side i ju
stitsprotokollen samt domsdato og hen
visning til domprotokol (nr. og side).
Registeret er indført på den indstævn
tes navn, se videre nedenfor.
Nemlig:
1825-29 1 bd. 183o-34 1 bd.
1835-39 1 bd. 184o-45 1 bd.
1846-5o 1 bd. 1851-55 1 bd.
1856-59 1 bd. 186o-65 1 bd.
1866-72 1 bd. 1873-79 1 bd.
188o-85 1 bd. 1886-90 1 bd.
1891-96 1 bd. 1897-19oo 1 bd.
19ol-o4 1 bd. 19o5-o8 1 bd.
19o9-13 1 bd. 1913-16 1 bd.
1917-19 1 bd.

19o7-19. Register over civile sager
Anm.: I dette register er registeret 
pa citantens navn.
Nemlig:
19o7-ll 1 bd. 1911-15 1
1916-19 1 bd.

1825-1919. Register over kriminelle sager 7 bd
Anm.: Registeret, der er ført på den an
klagedes navn, oplyser parternes navne, 
hvornår sagen er inkamineret, nr. og side 
i justitsprotokollen samt domsdato og hen
visning til domprotokol (nr. og side;.
Nemlig:
1825-29 1 bd. 183o-34 1 bd.
1835-39 1 bd. 184o-45 1 bd.
1846-65
19ol-19

1 bd.
1 bd.

1866-19oo 1 bd.

3 bd
ført

bd.
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1817-2 0. Kendelsesprotokol i civile sager 1 bd.

1824-34. Kendelsesprotokoller i civile og kriminelle
sager
Nemlig:
1824-27 1 bd. 1827-31 1 bd.

3 bd.

1831-34 1 bd.

1835-43 og
1845-1919. Kendelsesprotokoller i civile sager 8 bd.

Nemlig:
1835-43 1 bd. 1845-56 1 bd.
1856-7o 1 bd. 1870-83 1 bd.
1883-93 1 bd. 1893-19ol 1 bd.
19ol-lo 1 bd. 191o-19 1 bd.

1834-1919. Kendelsesprotokoller i kriminelles sager 15 bd.
Nemlig:
1834-38 1 bd. 1838-41 1 bd.
1841-44 1 bd. 1844-48 1 bd.
1848-55 1 bd. 1856-63 3 bd.
1863-75 1 bd. 1875-83 1 bd.
1883-9o 1 bd. 1890-92 1 bd.
1892-97 1 bd. 1897-19o4 1 bd.
19o4-o8 1 bd. 19o8-15 1 bd.
1915-19 1 bd.

1844-57. Vota i forbindelse med afsagte kendelser 3 pkr.
Nemlig:
1844-48 1 pk. 1849-51 1 pk.
1852-57 1 pk.

18o5-1919. Pådømte sager 1960 pkr.
Nemlig:
18o5 16 pkr. I806 21 pkr.
18o7 21 pkr. I808 2o pkr.



18o9
1811
1813
1815
1817
1819
1821
1823
1825
1827
1829
1831
1833
1835
1837
1839
1841
1843
1845
1847
1849
1851
1853
1855
1857
1859
1861
1863
1865
1867
1869
1871
1873
1875
1877
1879
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21 pkr. 181o 21 pkr.
19 pkr. 1812 25 pkr.
21 pkr. 1814 31 pkr.
3o pkr. 1816 3o pkr.
27 pkr. 1818 28 pkr.
32 pkr. 182o 33 pkr*
35 pkr. 1822 3o pkr.
22 pkr. 1824 23 pkr.
23 pkr. 1826 2o pkr.
22 pkr. 1828 26 pkr.
27 pkr* l83o 23 pkr.
22 pkr. 1832 25 pkr.
2o pkr. 1834 21 pkr.
19 pkr. 1836 23 pkr.
24 pkr. 1838 27 pkr.
25 pkr. 184o 24 pkr.
25 pkr. 1842 29 pkr.
31 pkr. 1844 28 pkr.
21 pkr. 1846 18 pkr.
17 pkr. 1848 2o pkr.
17 pkr. 185o 19 pkr.
15 pkr. 1852 21 pkr.
23 pkr. 1854 19 pkr.
19 pkr. 1856 2o pkr.
23 pkr. 1858 23 pkr.
22 pkr. 186o 31 pkr.
29 pkr. 1862 24 pkr.
21 pkr. 1864 19 pkr.
13 pkr. 1866 15 pkr.
17 pkr. 1868 18 pkr.
2o pkr. 187o 2 pkr.
2 pkr. 1872 2 pkr.
3 pkr. 1874 2 pkr.
3 pkr. 1876 3 pkr.
3 pkr. 1878 4 pkr.

3o pkr. 188o 2 pkr.
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1816-45.

184o-7o.

1881 3 pkr. 1882 4 pkr.
1883 3 pkr. 1884 4 pkr.
1885 1 pk. 1886 3 pkr.
1887 4 pkr. 1888 7 pkr.
1889 38 pkr. 189o 5 pkr.
1891 3 pkr. 1892 3 pkr.
1895 5 pkr. 1894 5 pkr.
1895 5 pkr. 1896 4 pkr.
1897 3 pkr. 1898 3 pkr.
1899 42 pkr. 19oo 6 pkr.
19ol 5 pkr. 19o2 6 pkr.
19o3 8 pkr. 19o4 4 pkr.
19o5 4 pkr. 19o6 6 pkr.
19o7 7 pkr. 19o8 7 pkr.
19o9 67 pkr. l91o lo pkr.
1911 lo pkr. 1912 lo pkr.
1913 7 pkr: 1914 7 pkr.
1915 4 pkr. 1916 6 pkr.
1917 7 pkr. 1918 9 pkr.
1919 75 pkr.

Udtagne kriminelle sager
Anm.: I den første pakke (nr. 1- 
der indlagt en fortegnelse over 
samling.

-6) er 
denne

Nemlig: 
Nr. 1-6 1 pk. Nr. 7-9 1 pk.
" lo-ll 1 pk. " 12-17 1 pk.
" 18-2o 1 pk. " 21-23 1 pk.
" 24-26 1 pk. " 27-29 1 pk.
" 3o-31 1 pk. " 32-35 1 pk.

COKN•»
CO -39 1 pk. " 4o-42 1 pk.

Forligte og hævede sager
Anm.: Gennemgået med kassation for øje. 
Der synes ikke at være afleveret sager 
af denne art efter 187o.

12 pkr

6 pkr
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Nemlig:
1840-48 1 pk. 1849-53 1 pk.
1854-59 1 pk. 186o-62 1 pk.
1863-66 1 pk. 1867-7o 1 pk.

b. Vidne- og kriminalkamre
1 . vidnekammer 1771-1919

1771-1919. Vidnekammerprotokoller (Forhørsprotokoller) lo9 bd.
Anm.: Kammeret blev oprettet i henhold 
til regi. for Hof- og Stadsretten 15. 
juni 1771 til tingsvidners førelse, til 
at tage vidner i ed, modtage deres ud
sagn, påkende de herved opstående spørgs
mål og iøvrigt at påse vidners, parters 
og prokuratorernes forhold.
Nemlig:
A. 1771-72 1 bd. B. 1772-74 1 bd.
C. 1773-76 1 bd. D. 1774-78 1 bd.
E. 1775-79 1 bd. F. 1776-81 1 bd.
G. 1778-83 1 bd. H. 1779-84 1 bd.
I. 1779-86 1 bd. K. 1782-86 1 bd.
L. 1784-87 1 bd. M. Mangler
N. 1787-92 1 bd. 0. 1788-91 1 bd.
P. 1789-92 1 bd. Q. 1791-94 1 bd.
R. 1792-96 1 bd. S. 1792-96 1 bd.
T. Mangler u. 1797-98 1 bd.
V. 1797-98 1 bd. X. 1798-99 1 bd.
Y. 1798-99 1 bd. Z-. 1799-18ol 1 bd.
Æ. 1799-18ol 1 bd. 0. I80I-0 3 1 bd.
2A. 18ol-o3 1 bd. 2B-2G. Mangler
2H. 1811-14 1 bd. 21. 1811-14 1 bd.
2K. 1814-18 1 bd. 2L. Mangler
2M. 1818-20 1 bd. 2N. 1818-20 1 bd.
20. 1820-22 1 bd. 2P. 182o-22 1 bd.
2Q. 1822-24 1 bd. 2R. 1822-24 1 bd.
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2S. 1824-26 1 bd. 2T. 1824-26 1 bd.
2U. 1826-29 1 bd. 2V. 1826-29 1 bd.
2W. 1829-31 1 bd. 2X. 1829-31 1 bd.
2Y. 1831-33 1 bd. 2Z. 1831-33 1 bd.
2Æ. 1833-36 1 bd. 20. 1833-36 1 bd.
3A. 1836-38 1 bd. 3B. 1836-38 1 bd.
3C. 1838-4o 1 bd. 3D. 1838-40 1 bd.
3E. 184o-43 1 bd. 3E. 1840-43 1 bd.
3G. 1843-46 1 bd. 3H. 1843-46 1 bd.
31. 1846-49 1 bd. 3J. 1846-49 1 bd.
3K. 1849-52 1 bd. 31. 1852-53 1 bd.
3M. 1853-56 1 bd. 3N. 1856-58 1 bd.
30. 1858-6o 1 bd. 3P. 1858-59 1 bd.
3Q. 186o-62 1 bd. 3R. 1862-63 1 bd.
3S. 1863-66 1 bd. 3T. 1865-73 1 bd.
3U. 1866-7o 1 bd. 3V. 1873-75 1 bd.
3X. 1875-78 1 bd. 3Y. 1878-8o 1 bd.
3Z. 1880-82 1 bd. 3Æ. 1882-84 1 bd.
30. 1884-85 1 bd. 1. 1886-87 1 bd.
2. 1887-89 1 bd. 3. 1889-9o 1 bd.
4. 1890-91 1 bd. 5. 1891-92 1 bd.
6. 1893-94 1 bd. 7. 1894-97 1 bd.
8. 1897-99 1 bd. 9. 1899-19oo 1 bd.
lo. 19oo-ol 1 bd. 11. 19ol-o2 1 bd.
12. 19o2-o3 1 bd. 13. 19o3-o5 1 bd.
14. 19o5-o6 1 bd. 15. 19o6-o7 1 bd.
16. 19o7 1 bd. 17. 19o7-o8 1 bd.
18. 19o8-o9 1 bd. 19. 19o9 1 bd.
2o. 19o9-lo 1 bd. 21. 191o-12 1 bd.
22. 1911-12 1 bd. 23. 1911-13 1 bd.
24. 1912-14 1 bd. 25. 1912-14 1 bd.
26. 1913-14 1 bd. 27. 1914 1 bd.
28. 1914-15 1 bd.. 29. 1914-15 1 bd.
3o. 1914-16 1 bd.. 31. 1915-17 1 bd.
32. 1915-17 1 bd. 33. 1916-17 1 bd.
34. 1917-19 1 bd. 35. 1917-19 1 bd.
36. 1917-19 1 bd. 37. 1919 1 bd.
38. 1919 1. bd.
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18o4-2o. 1. vidnekammers saglister
Arm.: 5 bd. i een pakke.

1 pk.

1786-93 og
18o3-24. Alfabetisk register til 1. vidnekammers

sager 3 bd.
Nemlig:
1786-88 1 bd. 1788-93 1 bd.
18o3-o4 1 bd.

1798-18ol. 1. vidnekammers ekstraktprotokol 1 bd.
Anm.: Protokollen er mærket litra D.
Den indeholder en ekstrakt af, hvad 
der er foretaget i de enkelte sager.
Protokollen er forsynet med alfabetisk 
■ navneregister.

182o. Designation over sluttede og hævede for
hør ved 1. vidnekammer 1 bd.

179o. 1. vidnekammers bestillingsbog 1 bd.
Anm.: Vedrører bestilte udskrifter.

1817-26. 1. vidnekammers sportelregnskaber 1 pk.

1839-61. 1. vidnekammers sporteljournaler 1 pk.
Anm.: 4 bd. i een pakke.

2. Vidnekammer 1771-1845
1771-1845.
(div.år) Vidnekammerprotokoller (Porhørsprotokoller) 25 bd.

Anm.: Kammeret blev oprettet i henhold til 
regi. for Hof- og Stadsretten 15. juni 1771 
med samme funktioner som 1. vidnekammer, se 
dette. Ophævet ved frd. 28/2 1845 om opret
telse af Kriminal- og politiretten.
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Nemlig:
1. 1771-73 1 bd. 2. 1773-75 1 bd.
3. 1773-76 1 bd* 4. 1775-85 1 bd.
5. 1776-81 1 bd. 6. 1778-82 1 bd.
7. 1779-83 1 bd. 8. 178o-85 1 bd.
9. 1782-88 1 bd. lo. 1783-89 1 bd.
11. 1784-89 1 bd. 12-16. Mangler
17. 18o4-24 1 bd. 18. 1819-23 1 bd.
19. 182o-23 1 •oC\l•rdrQ 1824-26 1 bd.
21. 1823-26 1 bd. 22. 1824-44 1 bd.
23. 1826-30 1 bd. 24. 1826-31 1 bd.
25. 1821-33 1 bd. 26. 1833-35 1 bd.
27. 1835-38 1 bd. 28. 1838-4o 1 bd.
29. 184o-42 1 bd. 3o. 1844-45 1 bd.

18l6-3o. 2. Vidnekammers saglister 1 pk

3. Vidnekammer 1784-1845 
2. Vidnekammer 1845-1919

1784-1919.
(div.år). Vidnekammerprotokoller (Forhørsprotokoller) lo2 bd

Anm.: Kammeret blev oprettet i henhold til 
reskript af 2. juli 1784, jfr. regi. af 15. 
juni 1771 for Hof- og Stadsretten. Det vok
sende antal vidneudsagn medførte oprettel
sen af dette nye vidnekammer. Ved nedlæggel
sen af 2. vidnekammer i 1845 omdøbtes 3. 
vidnekammer til 2. vidnekammer.
Nemlig:
1. 1784-91 1 bd. 2. 1784-88 1 bd.
3. 1784-9o 1 bd. 4. 1787-95 1 bd.
5. 1787-95 1 bd. 6. 1788-92 1 bd.
7. 179o-95 1 bd. 8. 179o-93 1 bd.
9. 1792-95 1 bd. lo. 1792-95 1 bd.
11. 1795-18o3 1 bd. 12. 1795-18o2 1 bd.
13. 1798-18o2 1 bd. 14-22. Mangler
23. 1816-19 1 bd. 24. Mangler
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25. 1818-21 1 bd. 26. 1819-23 1 bd.
27. 182o-23 1 bd. 28. 182o-24 1 bd.
29. 1821-24 1 bd. 3o. 1823-31 1 bd.
31. 1823-26 1 bd. 32. 1825-30 1 bd.
33* 1825-3o 1 bd. 34. 183o-33 1 bd»
35. 183o-33 1 bd. 36. 1833-36 1 bd.
37. 1833-36 1 bd. 38. 1836-39 1 bd.
39. 1836-39 1 bd. 4o. 1839-42 1 bd.
41. 1839-42 1 bd. 42. 1842-45 1 bd.
43. 1842-45 1 bd. 44. 1845-48 1 bd.
45. 1845-48 1 bd. 46. 1848-52 1 bd.
47. 1848-52 1 bd. 48. 1852-54 1 bd.
49. 1852-55 1 bd. 5o. 1854-57 1 bd.
51. 1856-59 1 bd. 52. 1857-59 1 bd.
53. 1859-63 1 bd. 54. 186o-63 1 bd.
55. 1863-65 1 bd. 56. 1865-67 1 bd.
57. 1868-7o 1 bd. 58. 187o-74 1 bd.
59. 1874-77 1 bd. 6o. 1877-81 1 bd.
61. 1881-83 1 bd. 62. 1883-86 1 bd.
63. 1886-87 1 bd. 64. 1887-88 1 bd.
65. 1888-89 1 bd. 66. 1889-91 1 bd.
67. 1891-92 1 bd. 68. 1892-93 1 bd.
69. 1893-94 1 bd. 7o. 1894-95 1 bd.
71. 1895-97 1 bd. 72. 1897-98 1 bd.
73. 1898-99 1 bd. 74. 1899-19oo 1 bd.
75. 19oo-ol 1 bd. 76. 19ol-o2 1 bd.
77. 19o2-o3 1 bd. 78. 19o3 1 bd.
79. 19o3-o4 1 bd. 8o. 19o4-o5 1 bd.
81. 19o5-o6 1 bd. 82. 19o6 1 bd.
83. 19o6-o7 1 bd. 84. 19o7 1 bd.
85. 19o7-o8 1 bd. 86. 19o8 1 bd.
87. 19o8-o9 1 bd. 88. 19o9-lo 1 bd.
89. 19o9-lo 1 bd. 9o. 191o 1 bd.
91. 1910-12 1 bd. 92. 1911-12 1 bd.
93. 1911-13 1 bd. 94. 1911-12 1 bd.
95. 1912-13 1 bd. 96. 1912-13 1 bd.
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97. 1912-14 1 bd. 98. 1913-14 1 bd.
99* 1913-14 1 bd. loo. 1914-15 1 bd.
lol. 1914-15 1 bd. lo2 . 1914-16 1 bd.
lo3. 1914-16 1 bd. lo4. 1915-16 1 bd.
lo5. 1915-17 1 bd. I0 6. 1916-17 1 bd.
lo7. 1916-18 1 bd. lo8 i 1917-18 1 bd.
lo9. 1917-19 1 bd. llo. 1918-19 1 bd.
1 1 1. 1918-19 1 bd. 1 1 2. 1918-19 1 bd.

1793-98. 3. Vidnekammers ekstraktprotokol 1 bd
Anm.s Protokollen er mærket litra C. Bagi 
protokollen findes alfabetisk navneregister.

18o4-13 og
182o-5o. 3. Vidnekammers

Nemlig;
18o4-o7 
1820-22 
1828-31

1784-185o.
(div.år) Diverse vidnekammersager 4 pkr

Anm.: De fleste sager synes at være be
handlet i 3. vidnekammer. Sagerne er hen
lagt kronologisk efter år.
Nemlig:
1784-9o 1 pk. 179o-91 1 pk.
1771-1817 1 pk. 1818-5o 1 pk.

1784-1856. 3. Vidnekammers kassebøger 44 bd
Anm.: Indeholder regnskab over opkrævede 
sportler. Pra 7/2 1846 videreført som 
kassebog for 2. Vidnekammer.
Nemlig:
1784-87 1 bd. 1787-88 1 bd.
1788-9o 1 bd. 179o 1 bd.
1791 1 bd. 1791 1 bd.
1791-92 1 bd. 1792-93 1 bd.

saglister 6 bd

1 bd. 18o7-13 1 bd.
1 bd. 1823-28 1 bd.
1 bd. 1831-5o 1 bd.
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1793-95 1 bd*..1795-96 1 bd.
1796 1 bd. 1796-97 1 bd.
1798-99 1 bd. 1799 1 bd.
1799-18oo 1 bd. I800-0I 1 bd.
18ol-o2 1 bd. 18o2-o3 1 bd.
18o3 1 bd. 18o5-o6 1 bd.
18o6 1 bd. 18o7 1 bd.
18o7-o8 1 bd. 18o8-o9 1 bd.
181o, se 18o7 1811 1 bd.
1811-12 1 bd. 1812-13 1 bd.
1814 1 bd. 1815 1 bd.
1816-17 1 bd. 1817-18 1 bd.
1818-19 1 bd. 1819-2o 1 bd.
182o-22 1 bd. 1822-23 1 bd.
1824-26 1 bd. 1826-29 1 bd.
1829 1 bd. 1829-31 1 bd.
1832-35 1 bd. 1835-38 1 bd.
1838-41 1 bd. 1841-46 1 bd.
1846-49 1 bd. 1849-56 1 bd.

1835-56. 3. Vidnekammers hovedkassebog
Anm.; Fra 7. febr. 1846 videreført i 2. 
Vidnekammer.

1 bd

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

1771-1846. Vidneprotokoller 58 bd
(div.år) Anm.: Kammeret oprettedes i henhold til

regi. af 15. juni 1771 § 6. Da der i for
bindelse med nedlæggelsen af Inkvisiti
onskommissionen i 1842 oprettedes endnu 
1 kriminalkammer, benævnedes dette kammer:
1. Kriminelle kammer. Det ophævedes i for
bindelse med oprettelsen af Kriminal- og 
politiretten i 1845.
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Nemlig:
A. 1771-72 1 bd. B. 1772-74 1 bd.
C. 1773-76 1 bd. D. 1774-79 1 bd.
E. 1775-79 1 bd. F. 1779-85 1 bd.
G • 1779-85 1 bd. H. 178o-85 1 bd.
i. 1791-93 1 bd. J. 1783-89 1 bd.
K. 1785-9o 1 bd. L. 1785-92 1 bd.
M. 1789-92 1 bd. N. Mangler
0. 18o3-o9 1 bd. P. 1798-18o2 1 bd.
Q. 1793-97 1 bd. R. 1793-99 1 bd.
S. 179o-18ol 1 bd. T. 1794-18o2 1 bd.
U. Mangler V. 1791-98 1 bd.
X. 18o4-o9 1 bd. Y. 1793-18o2 1 bd.
Æ. 1798-18o2 1 bd. 0. 18o5-lo 1 bd.
1A. 1818-19 1 •C

\J•

rO 18o7-lo 1 bd.
2B. -2G. Mangler 2H. 1818-19 1 bd.
21. Mangler 2K. 1819-21 1 bd.
2L. 1819-21 1 bd. 2M. 1821-22 1 bd.
2N. Mangler 20. 1822-26 1 bd.
2P. 1822-23 1 bd. 2Q. 1822-23 1 bd.
2R. 1823-24 1 bd. 2S. 1824-25 1 bd.
2T. 1825-26 1 bd. 2U. 1826-27 1 bd.
2V. 1826-30 1 XC\J♦

rdr-Q 1827-30 1 bd.
2Y. 1827-3o 1 bd. 2Z. 1830-32 1 bd.
A. 1832-35 1 bd. B. 1834-35 1 bd.
C. 1835-37 1 bd. D. 1835-37 1 bd.
E. 1837-38 1 bd. F. 1837-38 1 bd.
G. 1838-39 1 bd. H. 1838-39 1 bd.
I. 1839-40 1 bd. K. 1839-40 1 bd.
L. 184o-41 1 bd. M. 184o-41 1 bd.
N. 1841-43 1 bd .  0 . 1841-42 1 bd.
P. 1843-44 1 bd.. Q. 1843-45 1 bd.
R. 1844-46 1 bd..

18o2-45. Kriminalkammersager
Anm.: 1842-45 indeholder også enkelte sager, 
der er behandlet ved 2. kriminelle kammer.

35 pkr.
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Nemlig
18o2

•
e

2 pk. 18o7 1 pk. 18o9 1 pk.
1811 1 " 1812 2 t t 1817 2 "
1818 2 " 1819 2 f t l82o 1 "
1821 1 " 1825 1 t f 1827 2 "
1828 1 " 1829 2 t t 1833 1 "
1834 1 " 1838 2 t t 1839 1 "
1841 2 " 1842 2 t t 1843 3 "
1844 1 » 1345 1 t t

2. Kriminelle kammer
1842-45. Justitsprotokoller 3 Id

Anm.: Kammeret oprettedes i henhold til pi. 
af 5. jan. 1842 ved nedlæggelsen af Inkvisi
tionskommissionen. Det ophævedes i 1845 i 
forbindelse med oprettelsen af Kriminal- og 
politiretten.
Nemlig:
1842-43 1 bd. 1843-44 1 bd.
1844-45 1 bd.

c. Diverse
1781-1825. Deliberationsprotokoller lo bd

Anm.: Indeholder assessorernes vota i sa
ger, der har været forelagt til udtalelse.
Nemlig:
1781-93 1 bd. 1784-1817 1 bd.
1787-96 1 bd. 1789-182o 1 bd.
1789-1823 1 bd. 1788-1823 1 bd.
1793-182o 1 bd. 1793-1825 1 bd.
1796-182o 1 bd. 1796-182o 1 bd.

I8I0-68. Resolutionsprotokoller
Anm.: Indeholder dag for dag en oversigt 
over de resolutioner, som rettens justitia- 
rius har truffet i en række forelagte sa-

42 bd
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ger. Protokollerne er ført på skematisk 
papir, og der henvises til sagernes jour
nalnummer. Endvidere gives en ekstrakt af 
de enkelte sager, oplysning om resolutio
nens indhold og sagens videre ekspedition. 
Da det først bevarede bind, der begynder 
28/5 181o, bærer signaturen 2A, har der 
sandsynligvis eksisteret en tidligere ræk
ke af resolutionsprotokoller.
Nemlig:
2A. 181o 1 bd. 2B. 1810-11 1 bd.
2C. 1811 1 bd. 2D. 1811-12 1 bd.
2E. 1812-13 1 bd. 2F. 1813 1 bd.
2G. 1814 1 bd. 2H. 1814-15 1 bd.
21. 1815-16 1 bd. 2K. 1816 1 bd.
21. 1816-17 1 bd. 2M. 1817-18 1 bd.
2N. 1818 1 bd. 20. 1819 1 bd.
2P. 1819-20 1 bd. 2Q. 1820-22 1 bd.
2R. 1822-23 1 bd. 2S. 1823-24 1 bd.
2T. 1824-26 1 bd. 2U. 1826-27 1 bd.
2V. 1827-28 1 bd. 2W. 1828-29 1 bd.
2X. 1829-30 1 bd. 2Y. 183o 1 bd.
2Z. 1830-31 1 bd. 2Æ. 1831-32 1 bd.
20. 1832-33 1 bd. 3A. 1833 1 bd.
3B. 1833-34 1 bd. 30. 1834-35 1 bd.
3D. 1835-36 1 bd. 3E. 1836-38 1 bd.
3F. 1838-4o 1 bd. 30. 184o-43 1 bd.
3H. 1843-44 1 bd. 31. 1844-45 1 bd.
3K. 1845-47 1 bd. 3L. 1847-5o 1 bd.
3M. 185o-53 1 bd. 3N. 1853-56 1 bd.
30. 1856-61 1 bd. 3P. 1861-68 1 bd.

C. Korrespondance

1787-1845. Journaler over indkomne ansøgninger m.v.
Anm.: litra C-CC er bagi forsynet med 
alfabetisk navneregister, litra A-B mgl.

37 bd.
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Fra litra DD benytter man de særlige jour
nalregistre, se nedenfor.
Nemlig:
C. 1787-88 1 bd. D. 1788-9o 1 bd.
E. 1790-91 1 bd. F. 1792-93 1 bd.
G- • mgl. H. 1795-97 1 bd.
i. 1797-18oo 1 bd. K. 18oo-o2 1 bd.
L. 18o2-o4 1 bd. M. 18o4-o5 1 bd.
N. 18o5-o7 1 bd. 0 . 18o7-o9 1 bd.
P. 18o9-lo 1 bd. Q. 181o-ll 1 bd.
R. 1812-13 1 bd. S. 1813-14 1 bd.
T. 1814-16 1 bd. u. 1816-17 1 bd.
V. 1817-18 1 bd. w. 1818-19 1 bd.
X. 1820-21 1 bd. Y. 1821-22 1 bd.
z. 1822-24 1 bd. Æ. 1824-25 1 bd.
0 . 1825-27 1 bd. 2A. 1827-28 1 bd.
2B. 1828-29 1 bd. 2C. 1829-31 1 bd.
2D. 1831-32 1 bd. 2E. 1832-33 1 bd.
2F. 1833-35 1 bd. 2G-. 1835-36 1 bd.
2H. 1836-37 1 bd. 2 1. 1837-39 1 bd.
2K. 1839-40 1 bd. 2L. 184o-41 1 bd.
2M. 1842-43 1 bd. 2N. 1843-45 1 bd.

1846-49 og
1851-61. Journaler

Anm.: Fra l/l 1846 anlægges en saglig ord
net journal, inddelt i grupper mærket A-U. 
Bagi bindet findes en oversigt over de an
vendte undergrupper. Er en fortsættelse af:
Journal over 
Nemlig:

indkomne ansøgninger m. v,*

1846 1 bd. 1847-49 1 bd.
1851-52 1 bd. 1853-54 1 bd.
1855-56 1 bd. 1857-59 1 bd.
1859 1 bd. I860-6I 1 bd.

8 bd

1831-49. Journalregister 2 bd
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Aran.: Er et alfabetisk navneregister. For 
perioden 1831-45 henvises til: Journaler 
over indkomne ansøgninger m.v. Fra 1846 
henviser registeret til den saglig an
lagte journal*
Nemlig:
1831-43 1 bd. 1843-49 1 bd.

1771-1821. Indkomne reskripter og kollegialbreve 
Nemlig:
1771-73 1 bd. 1774-75 1 bd.
1776 1 bd. 1777 1 bd.
1778 1 bd. 1779-8o 1 bd.
1781-83 1 bd. 1784-85 1 bd.
1786-87 1 bd. 1788-89 1 bd.
179o-91 1 bd. 1792-1818 27 bd.
1819 A-B 2 bd. Anm.: 1 bd. for

hvert år.
182o A-B 2 bd. 1821 A-B 2 bd.

1822-45* Indkomne reskripter og kollegialbreve
Anm.: Fra 1822 har man opgivet at indbinde 
de originale reskripter og kollegialbreve. 
Der findes 1 pk. for hvert år.

179o-1819,
1829-63* Journalsager 

Nemlig:
179o-1819 1 pk. 1829 1 pk.
183o-38 1 pk. 1839-41 1 pk.
1841-45 1 pk. 1846 4 pkr.
1847 2 pkr. 1848 2 pkr.
1849 2 pkr. 185o 2 pkr.
1851 2 pkr. 1852 3 pkr.
1853 2 pkr. 1854 2 pkr.
1855 2 pkr. 1856 2 pkr.
1857 3 pkr. 1858 3 pkr.
1859 3 pkr. 186o 3 pkr.
1861 4 pkr. 1862 4 pkr.
1863 3 pkr.

44 bd.

25 pkr.

53 pkr.
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1775-91 og
1795-1866. Korrespondanceprotokoller (Kopibøger) 42 bd

Anm.: litra 1 og 5 mangler.
Nemlig:
1. mgl. 2. 1775-83 1 bd.
3. 1783-87 1 bd. 4. 1787-91 1 bd.
5. mgl. 6. 1795-1800 1 bd.
7. 18oo 1 bd. 8. 18ol-o4 1 bd.
9. 18o4-o6 1 bd. lo. 18o6-o7 1 bd.
11. 18o7-o9 1 bd. 1 2. 18o9-ll 1 bd.
13. 1811-13 1 bd. 14. 1813-14 1 bd.
15. 1814-16 1 bd. 16. 1816-18 1 bd.
17. 1818-19 1 bd. 18. 1819-2o 1 bd.
19. 182o-21 1 bd. 2o. 1821-23 1 bd.
21. 1823-24 1 bd. 22. 1824-26 1 bd.
23. 1826-27 1 bd. 23B 1827 1 bd.
24. 1828-29 1 bd. 25. 1829-3o 1 bd.
26. 183o 1 bd. 27. 1831-32 1 bd.
28. 1832-33 1 bd. 29. 1833-34 1 bd.
3o. 1834-35 1 bd. 31. 1835-37 1 bd.
32. 1837-38 1 bd. 33. 1838-39 1 bd.
34. 1839-4o 1 bd. 35. 1840-41 1 bd.
36. 1841-43 1 bd. 37. 1843-44 1 bd.
38. 1844-47 1 bd. 39. 1847-5o 1 bd.
4o. 185o-54 1 bd. 41. 1854-58 1 bd.
42. 1858-61 1 bd. 43. 1861-66 1 bd.

1786-1815. Erklæringsprotokoller 11 bd
Anm.: Indeholder kopier af erklæringer fra 
Hof- og Stadsrettens forskellige afdelin
ger, justitskontoret, skiftekommissionen,
Kongens Fogeds kontor m.v. Der findes et 

. alfabetisk navneregister bagi hvert bind.
Nemlig:
1. 1786-87 1 bd. 2. 1787-9o 1 bd.
3. 179o-93 1 bd. D. 1792-98 1 bd.
E. 1798-18o2 1 bd. E. 18o2-o4 1 bd.
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G. 18o4-o6 1 bd.
J. I809- U 1 bd.
L. 1813-15 1 bd.

H. 18o6-o9 1 bd.
K. 1811-13 1 M .

1843-62 Justitssekretærens journal
Anm.: Protokollen bærer på ryggen beteg
nelsen nr. 1, og det fremgår også, at der 
har eksisteret en nu forsvundet protokol
2. Bagi protokollen ligger diverse inven- 
tariefortegnelser på løse ark.

1853-73. Justitssekretærens journalsager 
Anm.: Årgang 1854 mangler.
Nemlig:
1853-57 1 pk. 1858-61
1862-65 1 pk. 1866-73

1771-9o og
18o6-48. Fortegnelse over forordninger og kancelli

resolutioner vedr. Hof- og Stadsretten og 
Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Anm.: De to bind er nærmest at betragte 
som en visdomsbog for justitssekretæren, 
idet der er lagt vægt på at fremhæve, 
hvad der specielt vedrører justitssekre
tærembedet. Bag i 1. bind findes et kro
nologisk register.
Nemlig:
1771-9o 1 bd. I806-48 1 bd.

1 pk. 
1 pk.

D. Regnskabsvæsen

1847-68. Sporteljournaler
Nemlig:
1847-51 1 bd. 1852-56 1 bd.
1857-61 1 bd. 1862-68 1 bd.

1 bd

4 pkr

2 bd

4 bd
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1852-61. Regnskabsbøger for betalte gebyrer
Anm.: Vedrører gebyrer for stævninger og 
udskrifter.
Nemlig:
1852-57 1 bd. 1857-61 1 bd.

1843-81. Regnskabsbog over anviste lønninger til
reservebude og stokmesteren
Anm.: For årene 1868-81 er anvisningerne 
opført på et løst ark, der ligger bagi 
protokollen.

185o-62. Hovedbog over oppebørsler til justitskassen

1849-71. Kassejournal over bøder tilfaldet justits
kassen
Anm.: Omfatter bøder idømt ved Højesteret, 
Hof- og Stadsretten, Kriminal- og politi
retten, Gæsteretten, Sørets- og Gældskom
missionen.
Nemlig:
1849-58 1 bd. 1858-65 1 bd.
1865-71 1 bd.

184o-54. Koncepter til 
Nemlig:
1840-41 
1845-49

1843-54. Koncepter til 
Nemlig: 
1843-46

justitskasseregnskab

1 pk. 1842-44 1 pk.
1 pk. 185o-54 1 pk,

sportelregnskab

1 pk. 1847-54 1 pk.

1855-73. Koncepter til sportel- og justitskasse
regnskab
Nemlig:
1855-62

2 bd.

1 bd.

1 bd.

3 bd.

4 pkr.

2 pkr.

2 pkr.

1 pk. 1862-73 1 pk.
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1842-57. Antegnelser

1837-53. Sager vedr. notarii publici regnskab
Anm.; I pakken findes også genpart af 
instruks for notarius publicus, dat. 
28/8 1829.

1 pk 

1 pk
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INKVISITIONSKOMMISSIONEN
1771-1842

I frd. af 15. juni 1771 om Hof- og Stadsretten bestemtes (§ 9), 
at Inkvisitionskommissionen skulle bestå som forhen,(jfr. s.29) 
men ved frd. af 3o. dec. 1771 blev Inkvisitionskommissionen lagt 
ind under Hof- og Stadsretten, og samtidig blev kommissionens 
fremtidige virke og sammensætning nøjere fastlagt.

Inkvisitionskommissionen kunne som tidligere behandle sager 
fra forskellige jurisdiktioner, men i forordningens § 3 blev det 
fastslået, at Inkvisitionskommissionen ikke måtte befatte sig 
med sager, som ikke var henvist fra Hof- og Stadsretten. Kommis
sionen skulle bestå af en af assessorerne i Hof- og Stadsretten, 
som altid skulle være rettens øverste og ansvarlige leder, af en 
stadskaptajn, 2 løjtnanter af søetaten og 1 løjtnant fra hvert 
regiment i garnisonen.

Det var nu som tidligere kommissionens opgave at foretage 
forhør i særlig vanskelige sager, fortrinsvis mere omfattende 
tyverisager. Efter de foretagne forhør skulle sagerne tilbage
sendes vedkommende jurisdiktion med udskrift af kommissionens 
justitsprotokol, hvorefter den pågældende jurisdiktion kunne af
gøre sagen.

Inkvisitionskommissionens ret til at anvende tortur under 
forhørene afskaffedes i henhold til forordningens § lo, men blev 
atter tilladt ved reskript til Hof- og Stadsretten af 29. okt. 
1772. Anvendelsen af tortur ophørte 1837. Inkvisitionskommissi
onen ophævedes ved plakat af 5. jan. 1842, og sagerne skulle der
efter behandles ved et kriminalkammer under Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten.
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Arkivregistratur

1773-1842, Justitsprotokoller 42 bd
■Anm. ; Er kronologisk førte protokoller inde
holdende de af kommissionen foretagne forhør.
Ved hver enkelt sag angives, hvorfra sagen er 
modtaget, og hvortil sagen efter behandling 
afgives.
Nemlig;
9b. 1773-77 1 bd. lo. 1775-78 1 bd.
11. 1777-82 1 bd. 1 2 . 1778-83 1 bd.
13. 1782-85 1 bd. 14. 1786-87 1 bd.
15. 1787-91 1 bd. 1 6. 1787-90 1 bd.
17. 1791-94 1 bd. 18. 1793-94 1 bd.
19. 1794-96 1 bd. 2o. 1796-98 1 bd.
2 1. 1798-18oo 1 bd. 2 2. I800-0I 1 bd.
23. 18ol-o3 1 bd. 24. 18o3-o5 1 bd.
25. 1805-07 1 bd. 26. 18o7-o9 1 bd.
27. I809- H 1 bd. 28. 1811-13 1 bd.
29. 1813-14 1 bd. 3o. 1814-15 1 bd.
31. 1815-17 1 bd. 3 2. 1817-20 1 bd.
33. 1820-23 1 bd. 34. 1823-24 1 bd.
35. 1824-26 1 bd. 36. 1826-27 1 bd.
3 7. 1827-28 1 bd. 38. 1828-29 1 bd.
39. 1829-30 1 bd. 4o. 1830-31 1 bd.
41. 1831-32 1 bd. 4 2. 1832 1 bd.
43. 1832-33 1 bd. 44. 1833-35 1 bd.
45. 1835-36 1 bd. 46. 1836-37 1 bd.
47. 1837-39 1 bd. 48. 1839-4o 1 bd.
49. 1840-42 1 bd. 5 2. 1837-44 1 bd.

Anm.: Fra 1842 videre
ført ved 2. kriminal
kammer .

1772-1837. Voteringsprotokol 1 bd
Anm.: Kronologisk ført protokol indeholdende 
kommissionens beslutninger om at anvende tortur 
ved forhørene. Hver sag indledes med en kort mo
tivering for anvendelse af tortur.



- 91 -

1824, 1829. Kommissionens sager
Anm.; Kronologisk henlagte bilag til 
justitsprotokollerne.
Nemlig:
1824 1 pk. 1829 1 pk.

2 pkr.
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G Æ S T E R E T T E N

1771-1919

I henhold til frd. af 15. juni 1771 § lo skulle gæsteretssager 
behandles og påkendes af en af de tilforordnede assessorer i 
Hof- og Stadsretten, som dertil skulle beskikkes.

Ved reglement for Hof- og Stadsretten af 15. juni 1771 be
stemtes i § 7, at gæsteretssager i 2. instans skulle behandles 
ved Hof- og Stadsrettenj Dette forhold ændredes ved frd. af 6. 
december 1793, hvorefter gæsteretssager umiddelbart kunne ap
pelleres til Højesteret.

Ved kancelliskrivelse af 1796 bestemtes, at ingen retter
gang måtte påbegyndes, før mægling var forsøgt.

Ved frd. af 6. aug. 1824 § 9 blev gældssager til en værdi 
af indtil loo Rbd. Sølv henlagt til behandling ved den køben
havnske gældskommission, uanset at sagerne ellers hørte ■under 
gæsteretten.

I henhold til reglement for Hof- og Stadsretten af 15. juni 
1771 § 14 skulle skriveren i gældskommissionen tillige være 
skriver ved gæsteretten. Ved lov nr. 5o af 25. marts 1871 § 3 
skulle embedet som skriver ved Gæsteretten og Gældskommissionen 
bortfalde ved embedsledighed, hvorfor rettens personale fra samme 
tidspunkt skulle foréges med en assistent på højeste lønning.
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18oo-99. Navneregistre 2 bd
Anm.; Er skematisk indrettede protokoller med 
parternes navne, sagens nr., og oplysning om 
sagen er forligt, hævet eller pådømt med dato
angivelse .
Nemlig:
18oo-1823 1 bd. 1823-1899 1 bd.

1824-35,
1886-1918. Retslister 4 bd

Anm.: Kronologisk førte lister over påbegynd
te retssager med datoangivelser for senere be
handlinger. Endvidere ses anmærkning om, hvor
dan de enkelte sager er sluttet.
Nemlig:
1824-3o 1 bd. 1831-33 1 bd.
1834-35 1 bd. 1886-1918 1 bd.

1771- 80 ,
1786- 1872 ,
19o5-19. Justitsprotokoller 16 bd

Anm.: Kronologisk førte retsprotokoller, ind
til omkring 1778 indeholdende de ved retten 
afsagte domme og kendelser. Kendelser ses også 
efter 1778. Fra 1797 er sagerne nummererede.
Nemlig:

1 771-8 0 1 bd. A. 1786-18oo 1 bd.
1792-1801 1 bd. D. I80I-06 1 bd.
1801-06 1 bd. F. 18o6-17 1 bd.
1806-13 1 bd. H. 1817-29 1 bd.
1818-31 1 bd. K. 1831-43 1 bd.
1843-58 1 bd. M. 1858-72 1 bd.
1872-82 1 bd. 1882-90 1 bd.
189o-19o5 1 bd. 19o5-19 1 bd.

1813-1917. Forligsprotokoller 3 bd
Anm.: I henhold til kancelliskrivelse fra 1796 
måtte ingen rettergang påbegyndes, før mægling 
var forsøgt. Sagerne er således først indført 
i forligsprotokollen og derfra henvist til ret
tergang og indført i justitsprotokollen.
Nemlig:
1813-1820
1872-1917

1 bd. 182o-72 
1 bd.

1 bd.
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1792-1919. Domprotokoller 4 bd.
Anm.: Indtil omkr. 1778 skal domme søges i ju- 
stitsprotokollerne. Der har formentlig været 
ført domprotokoller også 1778-92, men disse er 
gået tabt.

1835-70.

Nemlig;
C. 1792-1815 1 bd. D. 1815-34 1 bd.

1834-74 1 bd. 1875-1919 1 bd.

Pådømte sager 9 pkr,
Anm.; Henlagt kronologisk efter slutnings
tidspunkt .
Nemlig:
1835-39 1 pk. 1840-43 1 pk.
1844-45 1 pk. 1846-5o 1 pk.
1851-55 1 pk. 1856-58 1 pk.
1859-62 1 pk. 1863-67 1 pk.
1868-7o 1 pk.

1847-72. Kontrolliste over gebyrer 1 bd.

1841-63. "Sporteljournaler" 3 bd.
Anm.; Anvendt som kasse- og regnskabsbøger 
over gebyrer.
Nemlig:
1841-46 1 bd. 1847-57 1 bd.
1858-63 1 bd.

1777-1828. Kopibog for reskripter m.v. til Gældskommissionen 
og Gæsteretten, se under Gældskommissionen.

1817-28. Kopibøger for Gældskommissionen og Gæsteretten, 
se under Gældskommissionen.
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GÆLDSKOMMISSIONEN
1771-1919

I henhold til frd. af 15. juni 1771 om Hof- og Stadsretten,
§ 6, skulle den såkaldte "Lille Gields-Commission" vedblive, 
uden appel) at dømme i gældssager under lo rdlr., og en af de 
tilforordnede skulle årligt udnævnes til at beklæde retten, 
jfr. reglement for Hof- og Stadsretten af 15. juni 1771, § 8.

Ved plakat af 13. maj 1817 bemyndigedes gældskommissionen 
til at behandle gældssager til under 2o Rdl.. Ved frd. af 6.aug. 
1824, § 7, udvidedes bemyndigelsen, hvorefter gældskommissionen 
kunne behandle sager til under loo rdl. I sager imellem 2o og 
loo rdl. skulle 4 andre af Landsover- samt Hof- og Stadsrettens 
tilforordnede medvirke ved sagernes påkendelse.

Ved lov nr. 44 af 1. april 1888, § 2, bestemtes at gælds
kommissionen årlig skulle beklædes af 2 af overrettens asses
sorer. Sagerne fordeltes efter justitiari's bestemmelse imel
lem 1. afd. og 2. afd. 1. afd. skulle behandle sager til en 
værdi af 4o-2oo kr., mens 2. afd. behandlede sager til under 4o 
kr. Sagsfordelingen imellem 1. og 2. afd. ændredes 1911. 1. afd. 
behandlede herefter kun sager til en værdi af loo-2oo kr., mens
2. afd. behandlede sager på under loo kr.

I henhold til reglement for Hof- og Stadsretten af 15.juni 
1771 § 14 skulle skriveren i gældskommissionen tillige være skri 
ver ved gæsteretten. Ved lov nr. 5o af 25. marts 1871 § 3 bestem 
tes, at embedet som skriver ved gældskommissionen og gæsteretten 
skulle bortfalde ved embedsledighed, hvorfor rettens personale 
fra samme tidspunkt skulle forøges med en assistent på højeste 
lønning.
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Arkivregistratur

18ol-77. Inkaminationsregistre lo bd.
Arm«: Indrettet som navneregistre, ført kro
nologisk for hvert litra. Indeholder oplys
ninger om parternes navne, sagsnumre, sags
forløb m.v. Fra 1828 henvises til justits
protokollerne.

1878-1919. lavneregistre til justitsprotokollerne 9 bd.
Anm.: Fra 189o kun navneregistre til 1. afd.'s 
justitsprotokoller. Ført kronologisk for hvert 
litra.

189o-1919. Navneregistre til 2. afd.'s justitsprotokol
ler 8 bd.
Anm.: Ført kronologisk for hvert litra.

1855-7o. "Stævningslister" 3 bd.
Anm.: Er ført som retsliste med oplysning om 
sagsnr., navn, retsdag, sagsgenstand og fald
ne gebyrer.

1866-86. Retslister 26 bd.
Anm.: Kronologisk førte med sagsnumre, par
ternes navne, dato for retsbehandling, sags
afgørelse m.v. 1-2 bd. pr. år.

1887-1919. Retslister for 1. afd.
Anm.: 1-2 bd. pr. år.

1887-1919. Retslister for 2. afd.
Anm.: 1-2 bd. pr, år.

1794-1919. Justitsprotokoller
Anm.: Kronologisk førte. Sagerne er nummere
rede. 1827-66 føres sideløbende protokoller 
og igen 19o7-19. Fra 1888 føres særlige jus
titsprotokoller for 2. afd. Justitsprotokol
lerne indeholder sædvanligvis kun ekstraktre
ferat af de enkelte sager. Forhør, vidneudsagn
o.l. skal søges i vidneprotokollerne 1824ff. 
Protokollerne er mærket 1A-6P.

35 bd. 

47 bd. 

123 bd.
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1888-1919. Justitsprotokoller for 2. afd. 44 bd.
Anm.: Ført som foranstående justitsproto
koller. 19o7-19 føres sideløbende proto
koller. Vedrører indtil 1911 kun sager ind
til 4o kr., derefter sager indtil loo kr.

1824-1919. Vidneprotokoller 24 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller indehol
dende forhør, vidneudsagn o.l. Sagsnumrene 
fra justitsprotokollerne er vedføjede. Fra 
1888 føres særlige vidneprotokoller for 2. afd.

1888-1919. Vidneprotokoller for 2. afd. 7 bd.
Anm.s Ført som ovenstående.

1824-57. Voteringsprotokoller lo bd.
Anm,: Kronologisk førte protokoller indehol
dende sagsbeskrivelser og voteringer.

1829-1918. Kendelsesprotokoller 6 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller indehol
dende afsagte kendelser om anstand, vidneaf
høring o.l. Sagsnumrene fra justitsprotokoller
ne er vedføjede.

1781-1919. Domprotokoller 63 bd.
Anm.: Kronologisk førte. 1878-89 føres side
løbende domprotokoller. Fra 1885 føres sær
lige domprotokoller for udeblivelsesdomme, fra 
1888 særlige domprotokoller for 2. afd.

1885-1919. Domprotokoller 11 bd.
Anm.: Indeholder fortrinsvis udeblivelses
domme, fra 1888 kun for 1. afd.

1888-1919. Domprotokoller for 2. afd. 11 bd.
Anm.; Kronologisk førte. Udeblivelsesdomme 
føres i særlig protokolrække, se nedenfor.

1888-1919. Domprotokoller for 2. afd. 17 bd.
Anm,; Indeholder fortrinsvis udeblivelses
domme .

1828-29,
1834. Domskoncepter

Anm.: Konciperede af V.H. Dreier.
1 bd
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1777-0.828. Kopibog for reskripter m,v. til Gældskommis- 
sionen og Gæsteretten 1 bd-.

1828-64 - Journal for Gældskommissionen og Gæsteretten 1 bd.
A n m . E r  fortrinsvis journal over afgivne er
klæringer, afsendte breve, resolutioner m.v.
Ført alfabetisk.

1817-28,
1916-19. Kopibøger for Gældskommissionen og Gæsteretten 4 bd.

Anm.: Indeholder kopier af de fra Gældskom- 
missionen og Gæsteretten udgående breve, de- 
signationer, besvarelser i anledning af regn
skabsaflæggelsen m,v.

19o7. Dissentierende vota 1 bd.

1915-19. Registre over frivillige forlig 2 bd-.
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KONGENS FOGED 
1771-1845

I frd. af 15. juni 1771 § 12 anføres, at der blandt de tilfor
ordnede i Hof- og Stadsretten skal beskikkes en til at være 
Kongens Foged, som overalt i København skulle overtage den del 
af det tidligere byfogedembede, som lå udenfor det egentlige 
dommerembede.

Kongens Foged skulle således foretage arrester, anholde 
og tiltale delinkventer samt eksekvere de over disse afsagte 
domme samt forestå Kongens Sigt- og Sagefald med indkrævning 
og inddrivelse af bøderne og regnskabsaflæggelse med videre.
De kendelser, som Kongens Foged afsagde i forbindelse med sin 
embedsvirksomhed, kunne indstævnes for Hof- og Stadsretten.

Embedet som Kongens Foged blev nedlagt ved frd. af 28.febr. 
1845 om Kriminal- og politiretten i København, idet forret
ningsområdet blev fordelt imellem politidirektøren og under
fogden, der nu fik navn af Kongens Foged og blev chef for Foged
kontoret .

Kongens Foged

1771-88. Truels Ortved 25. juni 1771 - 5. okt. 1788 (død).
1788-181o. Ditlev Frederik Feddersen 1788 - 15. okt. 181o 

(død).
1811-26. Christian Henrik Carstens 2. juli 1811 - 4. okt. 

1826 (justitiarius).
1826-31. Hans Georg Bentzen 1. nov. 1826 - 6. juli 1831 

(assessor i Højesteret).
1831-45. Niels Møller Spandet 23. nov. 1831 - 1. juli 1845.



- lo2 -

1771-82,
1786-1835,
1837-44.

1777-1819, 
(div.år), 

182o-45.

1771- 1828,
(div.år).

1771-1830.

1831-44.

1771-72,
1788-98.

Arkivregistratur

Kopibøger for udgående breve 26 bd.
Anm.: Kronologisk førte kopibøger for udgå
ende breve og ordrer. Kopibøgerne er autori
serede og forsynet med navneregister.

Koncepter til udgående breve 35 pkr.
Anm,: Kronologisk ordnede koncepter til udgå
ende breve, ofte med vedhæftede indgående 
breve og andre bilag.

(Journaler)
Anm,: Ved embedet har eksisteret korrespondance
journaler, men disse er alle gået tabt ved em
bedet. Uanset journalsystem har sagerne ved em
bedet været henlagt i et skiftende antal sags
grupper. Sagsgrupperne er nu reetableret.
Sagerne indenfor de enkelte grupper er ordnet 
årgangsvis, men kronologien indenfor de enkelte 
årgange er ikke tilstræbt tilvejebragt. Efter
følgende sager var tidligere benævnt "Dokumenter 
vedk. Kongens Fogeds embede" og ordnet i een række.

Reskripter og kollegialbreve 

Indkomne breve
Anm.: Tidligere benævnt "Blandede breve". 

Journalsager

13 pkr. 

2o pkr.

22 pkr.

Protokoller over arrest- og forbudsforret
ninger . 7 bd.
Anm.: Er kronologisk førte protokoller, hvori 
er indført de ved de enkelte forretninger 
fremlagte dokumenter. Protokollerne er for
synet med navneregistre.

I 8 0 I - 0 6 . Protokol over arrest- eksekutions- og for
bud sforretningsrekvisit ioner 1 bd.



1794-1844.

1771-76, 
1778-82, 
1784-93.

1794-1842.

1784-1845.

1817-45.

1771-1845, (div.år).

Anm, : Er påbegyndt som kopibog over indkomne 
rekvisitioner m.v., men får senere karakter af 
journal over indkomne rekvisitioner. Protokol
len er forsynet med navneregister.

Protokoller over arrestforretninger 3o bd,
Anm.: Er kronologisk førte protokoller over 
arrestforretninger m.v. Indeholder kopier af 
rekvisitioner, fremlagte dokumenter m.v. De 
af Kongens Foged afsagte kendelser ses også 
heri. I protokollerne ses også en række for
bud s forretninger .

Arrest- og forbudsforretninger 36 pkr
Anm.s Kronologisk ordnede arrest- og forbuds
rekvisitioner med tilhørende dokumenter. De 
fleste årgange er stærkt beskadiget af fugt 
o.l.

Arrestrekvisitioner 29 pkr
Anm.s Kronologisk ordnede rekvisitioner, sæd
vanligvis med tilhørende dokumenter. Var tid
ligere indlemmet i den nu opløste række afo 
"Dokumenter vedk. Kongens Fogeds embede". År
gangene 18o5-lo er stærkt beskadiget af fugt.

Gældsarrestantprotokol 1 bd.
Anm.: Skematisk indrettet protokol med oplys
ning om gældsarrestanternes navne, kreditorers 
navne, prokuratorernes navne, kapitalernes 
størrelse, datoangivelse for hvornår kapitalen 
er indkommen, eller hvornår den pågældende er 
arresteret og igen løsladt. Det er endvidere 
anført om forretningen er udført af Kongens Fo
ged eller Underfogden. Protokollen er videre
ført ved fogedkontoret indtil 1874.

Protokoller over undersøgelsesforhør 5 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller over de 
undersøgelsesforhør, som er foretaget af Kon
gens Foged i forbindelse med de af underfogden 
foretagne ligsynsforretninger og i forbindelse 
med Kongens Fogeds virksomhed som offentlig 
anklager i delinkventsager.

Synsforretninger 16 pkr
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18ol-42. 
(div.år).

1773-1845, 
(div.år).

1772-1827, 
(div.år).

1771-1842, 
(div.år).

18o7-28 
(div.år).

1772-1831 
(div.år).

Anm.: Er kronologisk ordnede kopier af de af un- 
derfogden foretagne ligsynsforretninger for
synet med Kongens Fogeds bemærkninger om sagen, 
forhørsreferater o.l. Synsforretningerne var 
tidligere indlemmet i den nu opløste række af 
"Dokumenter vedk. Kongens Fogeds embede".
Mangler foroårene 1782, 1789-91, 1794-97 og 
1799-1 8 0 0. irgangene 18o2-ll er stærkt beska
diget af fugt.

Arrestantlister 8 pkr
Anm.; Kronologisk ordnede lister over civile 
og kriminelle arrestanter i byens civile ar
resthuse. Årgang 18o9 og 182o mangler.

Rapporter om arrestanter 14 pkr
Anm.: Kronologisk ordnede rapporter om arres
terede og løsladte civile og kriminelle arres
tanter. Er egentlig Kongens Fogeds ordre til 
arrestation eller løsladelse med arrestforva
rerens notat om ordrens udførelse. I sidste 
pakke et læg med rapporter 1824-45 om gælds
arrestanter.

Udskrifter 17 pkr
Anm.: Er udskrifter af forskellige retspro
tokoller, indkommet som bilag til de af Kon
gens Foged behandlede sager.

Sportelregnskaber 26 pkr
Anm.: Indeholder indtil omkring år I800 spor
telregnskaber og sigt- og sagefaldsregnskaber 
med bilag, herunder antegnelser og korrespon
dance vedr. regnskabsaflæggelsen. Fra omkr. år 
18ol er kun bevaret sportelregnskaber.

Diverse kvitteringer 1 pk.

Diverse sager 1 pk.
Anm.: Indeholder bl.a. recepter fra Stokhu
set 18o4, "kapersager" 1813-14, sager vedr. 
justitskassebøder.
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UNDERFOGDEN
1771-1845

I frd. af 15. juni 1771 § 13 anføres, at underfogden vedbliver, 
som tilforn, at forrette eksekutioner hos dem, der sorterer un
der Hof- og Stadsrettens jurisdiktion. Kendelser afsagt af un
derfogden skulle i givet fald indstævnes for Hof- og Stadsretten.

Underfogdens forretninger bestod fortrinsvis i at foretage 
eksekutioner i henhold til retsafgørelser og i at afholde syns
forretninger. Herunder hørte afholdelse af legale ligsyn over 
selvmordere, ombragte og andre dødfundne personer. Undersøgel
ser og afhøringer i forbindelse med legale ligsyn skulle deref
ter ske ved Kongens Foged.

Underfogedembedet omorganiseredes 1845 i anledning af ned
læggelsen af embedet som Kongens Foged. Dennes forretningsområ
de blev da i henhold til frd. af 28. febr. 1845 fordels imellem 
politidirektøren og den hidtidige underfoged, der herefter som 
chef for Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Fogedkontor blev 
tillagt titlen Kongens Foged.

Underfogder

1771-82. Rudolph Henrich Grøn (underfoged fra 1746) 25. juni 
1771 - 9. jan. 1782.

1782-1807. Anders Grønlund (Hof- og stadsretsretsprokurator)27.feb. 
1782 - lo. nov. 1807 (død).

18o7-17. Rudolph Bay (assistent ved Kgs. Foged) 18. dec. 
18o7 - 3. sept. 1817 (død).

1817-21. Johan Ludvig Schmidt (overmagasinbest.) 5. nov. 
1817 - 5. sept. 1821 (byfoged i Ålborg).

1821-45. Peder Horrebow Homann (kancellisekretær) 7. dec. 
1821 - 11. maj 1845 (Kgs. Foged).
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Arkivregistratur

1771-l8o2. Eksekutionsprotokoller 24 bd.

18o5-45.

Anm.: Kronologisk førte protokoller over un- 
derfogdens eksekutionsfOpretninger, ligsyns- 
forretninger og andre synsforretninger m.v. 
Protokollerne er mærket 7A, 7B og 8-29.
Nr. 29 er 18o5-o6 anvendt som kopibog over dom
me, hvorefter eksekution foretages.

Forretningsprotokoller for underfogden 69 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller over 
underfogdens forretninger. Protokollerne er 
mærket nr. 2-7o. Flere protokoller er ført 
samtidig. Nr. 1 mangler.

1839-46. Forretningsregister 2 bd.
Anm.: Er dagbog over underfogdens forret- 
ninger.

1771-81,
1786-18o3,
18o5-o8. Eksekutionsdokumenter 57 pkr

18o2-o4.

Anm.: Kronologisk henlagte dokumenter til 
foranstående eksekutionsprotokoller og for
retningsprotokoller .

Eksekutionsforretninger 11 bd.
Anm.: Indbundne, kronologisk ordnede, doku- 
menter.

I806-0 9. Kopibøger over fremlagte dokumenter 1 bd.
Anm.: For 18o5-o6 ført i Eksekutionsproto- 
kol nr. 29. Protokoller er ført lo. juli 
I806 - 16. sept. 18o9 og mærket nr. 3o. Med 
navneregister.
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FOGEDKONTORET 
1845 ff

Ved frd. af 28. febr. 1845 § 26 om Kriminel- og politiretten 
i København afskaffedes det hidtidige embede som Kongens Fo
ged, idet dennes forretninger fordeltes mellem politidirektø
ren og den hidtidige underfoged, der nu som chef for Foged
kontoret fik tillagt titlen Kongens Foged. De øvrighedsforret
ninger, som hidtil havde sorteret under Kongens Foged, blev 
lagt under Københavns politidirektør, mens de resterende for
retninger blev lagt under den nye Kongens Foged tilligemed de 
forretninger, der hidtil havde været -underlagt Underfogden. 
Kendelser afsagt af Kongens Foged kunne indstævnes for Lands
over- amt Hof- og Stadsretten.

Ved lov nr. So af 23. maj 19o2 § 3 bestemtes, at Kongens 
Foged i København fremtidig betegnedes som Byfoged. Samtidig 
ansattes som medhjælp 2 underfogder, der ligesom byfogden på 
eget ansvar kunne afsige de under fogedforretninger forefal
dende kendelser.

Kongens Foged (Byfoged)

1845-57. Peder Horrebow Homann (underfoged) 11. maj 1845 - 
16. juni 1857 (afsked).

1857-74. Johan Hendrich Damme (assistent v. Kongens Foged) 
19. aug. 1857 - 25. juni 1874 (afsked).

1874-76. Hans Emil Theodor Glud (assistent v. Kongens Foged) 
16. juli 1874 - 2. febr. 1876 (død).

1876-19oo. Carl Christian Birch (auktionsdirektør) 17. marts 
1876 - 18. juni 19oo (afsked).

19oo-19. Elliot Nyegaard 13. juli 19oo, 11. juni 19o2 be- 
stalling som byfoged - 21. juli 1919 (afsked fra 
1. okt. 1919 dommer i Byrettens 1. fogedafd.).
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Underfogder

19o2-19. Einar Hallager (kopist i Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten) 18. juni 19o2 - 3oi jan. 1919 (kst. 
auktionsdir.).

19o2-o4. Hans Philip Selmer (assistent i Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten) 18. juni 19o2 - 19o4 (byfo
ged i Ebeltoft m.m.).

19o4-19. Henry Christian Schiørring (underfoged i Helsingør)
16. dec. 19o4 - 3o. sept. 1919 (fuldmægtig ved Køben
havns byret).

Arkivregistratur

1847-1919. Forretningsregistre 35 bd.
Anm.: Kronologisk førte registre over fore
tagne fogedforretninger. 1845-46 se Underfog
dens arkiv, s. lo6.

1845-1919. Forretningsprotokoller 673 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller over fo
gedforretninger, eksekutioner, arrester, for
budsforretninger, udsættelser, indsættelser 
o.l. Fra 1875 føres særlige protokoller for 
skatter (mærket S), fra 1878 særlige protokol
ler for eksekution hos arrestanter (mærket A) 
og fra 188o særlige protokoller for andre offent
lige sager (mærket 0). Samtlige protokoller er 
opstillet i een række efter en ved fogedkontoret 
anvendt nummerering. For hele perioden føres fle
re protokoller samtidig.

19ol-19. Navneregistre 13 bd.
Anm.: Er navneregistre til forretningsproto
kollerne .

1884-1920. Kendelsesprotokoller 29 bd.
Anm.: Kronologisk førte. Indeholder alfabetis
ke registre. Det sidste bd. i rækken er fortsat 
som fogedbog for Byrettens 1. fogedkontor fra
1. okfc. 1919.

1784-1874. Gældsarrestantprotokol, se Kongens Fogeds arkiv 
s. lo3.
Rapporter over gældsarrestanter 2 pkr.
Anm.: Kronologisk henlagte.

1845-7o.
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1875-92. Journaler over indgåede sager 11 bd.
Anm.: Journalerne er inddelt i grupperne A.
Kontor, B. Regnskab, C. Anholdte dokumenter,
D. Auktionsregninger, E. Justitssagsomkost
ninger, F. Stempeltakstsager, G. Skattesager,
H. Alimentationssager. Indenfor hver saggrup
pe benyttes en fortløbende journalnummerrække.
Ved hver sag ses oplysning om indgående sag 
og senere sagsbehandling, udg. skrivelser m.v.
Fra 1886 føres gruppe H. Alimentationssager 
som særlig journal, og fra 1893 føres særlige 
skattejournaler.

1886-1919. Bidragsjournaler 37 bd.
Anm.: Kronologisk førte journaler, mærket Ali
mentationsjournaler. Vedrører også anden form 
for underholdsbidrag. Hver sag får ved sin 
indgang et særligt journalnummer, hvorved gøres 
anmærkning om sagsbehandlingen. Vedrører ind
drivelse af restancer.

1892- 1917. Registre til bidragsjournaler 4 bd.
Anm.: Navneregistre.

1893- 1919. Skattejournaler 21 bd.
Anm.: Kronologisk førte journaler. Hver sag 
får ved sin indgang et særligt journalnummer, 
hvorved gøres anmærkning om sagsbehandlingen. 
Vedrører inddrivelse af restancer.

1915-19. Registre til skattejournaler 5 bd.
Anm,: Navneregistre.

1873-1919. Kopibøger over udgående breve 11 bd.
Anm.; Kronologisk førte.

1851-94. Regnskabsbøger over sportler 8 bd.
Anm,: Kronologisk førte. Skematisk indrettede 
med angivelse af forretningernes art, parternes 
navne, hovedstol, gebyrfordeling og anmærknin
ger.
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AUKTIONSKONTORET 
1771 - 1919

Indledning

Oprettelsen af Hof- og Stadsretten i 1771 medførte visse admi
nistrative ændringer på auktionsvæsenets område. Hidtil havde 
auktionsvæsenet udgjort en selvstændig administrativ enhed i 
byen, men havde dog på forskellig vis haft berøringsflader til 
såvel bytinget som magistraten (jfr. indledningen til bytinget). 
Fra 1771 blev auktionsvæsenet imidlertid fast knyttet til Hof- 
og Stadsretten, idet der under denne ret oprettedes et aukti
onskontor. Auktionerne skulle som hidtil ledes og forvaltes 
af 2 auktionsdirektører, men regnskabsaflæggelse m.v. skulle 
for fremtiden ske til Hof- og Stadsretten og ikke som hidtil 
til magistraten (kæmneren).

Iflg. reskript af 3. juli 1771 skulle de 2 auktionsdirek
tører med virkning fra 1. aug. s.å. varetage alle offentlige 
auktioner i København, også de auktioner, som før 1771 havde 
hørt under Hofrettens auktionsdirektør.

Hver auktionsdirektør havde sit bestemte distrikt i byen, 
og distrikterne blev betegnet ved den pågældende direktørs navn. 
Ved reskript af 27. dec. 1799 sammenlagdes de to embeder, men 
distriktsinddelingen bestod fortsat. Distrikterne kaldtes blot 
1. og 2. distrikt. Endnu et distrikt oprettedes omkr. 19oo, 
bestående af de ved denne tid indlemmede områder. M.h.t. såvel 
dette distrikt som de to andre distrikters geografiske udstræk
ning henvises til anmærkningerne i arkivregistraturen ved auk
tionsprotokollerne for auktioner over fast ejendom.

Til auktionskontoret var foruden auktionsdirektøren til 
stadighed knyttet 3-4 juridisk uddannede assistenter sam 1 el.
2 kopister. Der er i embedet foretaget omfattende kassationer 
af korrespondanceog regnskaber for perioden frem til ca. 185o. 
(Jfr. f.eks. Landsover- samt Hof- og Stadsretten, journalsag 
Y-538, a 1821).
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Auktionsdirektører

1792. Johan Frimodt - 23- nov. 1792 (afsked).

1792-99. Kristian Kierulf
1741-78. Mouritz Fischer (materialforvalter på Københavns 

slot) 2 2. dec. 1741 - 1 7 7 8.
1778-99. Frederik Lemvigh
18oo-17. Jens Parelius Brown (assessor i Højesteret) 3. jan. 

18oo - 2 1. nov. 1817 (død).
1818-64. Johan Chr. Fich (overkrigskommissær) 13. maj 1818 - 

25. nov. 1864 (død).
1865-76. Carl Chr. Birch (fuldmægtig i Landsover- samt Hof- 

og Stadsretten) 6. febr. 1865 - 17. marts 1876 
(Kongens Foged).

1876-93. Emil Lauritz Fr. Kock (byfoged i Viborg) 6. maj 
1876 - 7 . apr. 1893 (afsked).

1894-19o3. His Hansen Skov (assistent ved auktionskontoret 
2 7. juni 1894 - 16. dec. 19o3 (afsked).

19o4-19. Johan Carl Frantz Nicolai Kyhse (assessor i Lands- 
over-samt Hof- og Stadsretten) 16. dec. 19o3 - 
3oy'jan. 1919 (afsked).

1771-1917.

Arkivregistratur

Auktionsprotokoller for 1. distrikt 137 bd.
Anm.: Distriktet betegnedes dog først fra 
I800 som 1. distrikt, før den tid benyttedes 
auktionsdirektørens navn. Iflg. protokoller
nes autorisation omfattede distriktet området 
øst for Nørregade igennem Klædeboderne, Skov
bogade, Vimmelskaftet og Østergade. Nørrebro 
og Østerbro inclusive.
I auktionsprotokollerne indførtes alle auktio
ner over fast ejendom, herunder aktier, skibe 
og skibsparter. Indtil 1891 indførtes både 
tvangsauktioner og frivillige auktioner i samme 
protokoller. Nedenstående protokoller fortsæt
ter fra okt. 1891 udelukkende som protokol 
over tvangsauktioner, idet de frivillige auk-
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tioner for begge distrikter førtes i en sær
skilt protokol (se nedenfor).
Nemlig:
1771-1853 et bind for hvert 

mangler 18o3.
år, dog

1854 2 bd. 1855-57 et 
hvert år.

bind for

1858-6o to bind for hvert år.
1861-91 et bind for hvert år (finansår).
1891-92 2 bd. 1892-95 et 

hvert år.
bind for

1895-19ol 1 bd. 19ol-o4 1 bd.
19o4-o5 1 bd. 19o5-o8 1 bd.
19o8-o9 1 bd. 19o9-lo 1 bd.
191o-12 1 bd. 1912-14 1 bd.
1914-17 1 bd.

1771-1919. Auktionsprotokoller for 2. distrikt 141 bd.
Anm.: 2. distrikt omfattede området vest for 
Nørregade, Klædeboderne, Skovbogade, Vimmel- 
skaftet og Østergade. Vesterbro og Christi
anshavn inclusive. Jfr. iøvrigt anmærkningen 
til 1. distrikts auktionsprotokoller.
Nemlig:
1771-1851 et bind for hvert år, dog

mangler 18o3.
1852 2 bd. 1853-91 et bind for

hvert år.
Anm.: Pra 1862 regnes med finansår. Pra okt.
1891 omfatter protokollerne kun tvangsauk
tioner, vedr. de frivillige auktioner se de 
særskilte protokoller.
1892-95 et bind for hvert år.
1895-97 1 bd. 1897-19ol 1 bd.
19ol-o3 1 bd. 19o3-o4 1 bd.
19o4-o6 1 bd. 19o7-o8 1 bd.
19o8-o9 1 bd. 19o9-lo 1 bd.
1910-11 1 bd. 1911-12 1 bd.
1912-14 1 bd. 1914-15 1 bd.
1915-17 1 bd. 1917-19 1 bd.
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18o8-lo. "Auktionsprotokol" for 2. distrikt 1 bd
Anm,: Er autoriseret som auktionsprotokol for 
auktioner over fast ejendom, men er benyttet 
som kopibog for auktionskonditioner.
2/9 18o8 - 31/8 181o.

19o3-22. Auktionsprotokol C 7 bd
Anm.: Vedr. de under København indlemmede om
råder (19ol-o2), d.v.s. Brønshøj) Valby, Viger
slev, Hvidovre og Sundby. Omfattet kun tvangs
auktioner.
Nemlig:
19o3-o5 1 bd * 19o5-o7 1 bd.
19o7-o8 1 bd* 19o8-lo 1 bd.
191o-12 1 bd. 1912-16 1 bd.
1916-22 1 bd.
Anm.: 1919-22 benyttet som auktionsbog for 
Byrettens fogedkontor II.

1892-1926. Protokoller over frivillige auktioner 7 bd
Anm.: Udskillelsen af de frivillige auktioner 
fra tvangsauktionerne skete i forbindelse med 
tvangsauktionsloven af 9/4 1891 (med virkning 
fra l/lo s.å.).
Nemlig:
1. distrikt 

1892-94
2. distrikt 

1 bd. 1892-93 1 bd.
Fælles protokoller for hele b y e n :
1894-99 1 b d .  1899-19o3 1 b d .
19o3-o9 1 b d .  1 9 o 9 -1 6  1 b d .1 9 1 6 - 2 6  1 b d .
Anm.: l/lo 1919 - 6/9 1926 benyttet som aukti
onsbog for frivillige auktioner ved Byrettens 
fogedkontor II.

1792-1812. Protokoller over udstedte auktionsskøder 2 bd
Anm,: Er ført kronologisk efter skødernes ud
stedelsesdato. Ved hver indførsel findes en kort 
ekstrakt af skødet med oplysninger om auktions
dato og om hvilket bud, der er antaget. Endvidere 
anføres udstedelsesgebyret for auktionsskødet. 
Tilsvarende protokoller (egentlig journaler) 
findes for perioden 1766-89 - registraturen over 
Københavns byting s.13.
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Nemlig:
1. distrikt 2. distrikt

1792-18o9 1 M .  1792-1812 1 bd,
Amn.: Omfatter fra 18o9 skøder fra begge 
distrikter.

19o5-31. Tvangsauktioner over obligationer m.m. 2 bd.
Amn.: Er en journal over de afholdte auktio
ner med angivelse af hvem, der har rekvireret 
auktionens afholdelse, hvilke værdipapirer, 
der bortauktioneres samt datoerne for 1. og 
evt. 2. auktion.
Neml ig:
19o5-H 1 bd. 1911-19 1 bd.

Anm.: Okt. 1919 auto
riseret til brug ved 
Byrettens fogedkontor 
II.

1879-1911. Auktionsskøder og transporter 2 bd.
Anm.: Er kopibog over sådanne udstedte doku
menter.
Neml ig:
1879-19o3 1 bd. 19o3-H 1 bd.

181o-1915. Auktionsdokumenter vedr. fast ejendom 2o9 pkr
Anm.: Indholdet er sammenhæftede konditioner, 
auktionsskøder og bekendtgørelser om auktio
ners afholdelse og deres udfald. Akterne er 
sammenhæftede i kronologisk orden uden hensyn 
til distriktsinddelingen.
Por perioden ca, 18o9-16 en del dokumenter vedr. 
bortauktionering af prisedømte skibe og disses 
ladning,

1852-1919. Auktionskataloger (løsøre) 249 pkr
Anm.: Katalogerne er gennemgået med henblik på 
kassation, således at kun kunstauktioner, sær
lige boer og samlinger er bevaret. Som indgang 
til materialet er et systematisk katalog under 
udarbejdelse. Stikordene heri er flg.:
Antikviteter, bøger, fotografier, kunstgenstande, 
litografier, malerier, manuskripter, maskiner, 
musikalier, møbler, mønter, oldsager, porcelain, 
portrætter, raderinger, skulpturer, smykker, sølv
guld og våben.
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Katalogerne er henlagt efter auktionsnummer. 
Hvor navnet på effekternes ejer er angivet, 
udskilles disse og overføres til et navne
kartotek (under udarbejdelse).

186o-1926. Kendelsesprotokoller for tvangsauktioner over
fast ejendom 6 bd
Anm,.. : Autoriseret til brug for auktionsdi
rektøren ved dennes afsagte kendelser i pro
tester* som han forelagde i forbindelse med 
forestående eller afholdte auktioner. Ken
delser afsagdes hyppigst i forbindelse med 
auktion over fast ejendom, men protokollerne
indeholder dog 
øreauktioner.

enkelte kendelser vedr. løs-

Nemlig:
186o-93 1 bd. 1893-19o5 1 bd.
19o5-o8 1 bd. 1908-11 1 bd.
1911-15 1 bd. 1915-26 1 bd.

Anm.: Er fra okt. 1919 
benyttet som kendelses
bog for Byrettens fo
gedkontor II.

Korrespondance

I800-6 2. Kopibøger 5 bd
Anm,: Med fælles sted-, sag- og navnere
gister for hvert år. Er kopibøger over ud
gåede og indkomne breve.
Nemlig:
I800-I8 1 bd
1824-37 1 bd
1854-62 1 bd

1819-23 1 bd.
1838-53 1 bd.

1849-7o. Journaler
Anm. Samtlige journaler er kronologisk ført.
Nemlig:
1849-6o 
Anm.: 1 bd.
år.

12 bd. 
for hvert

1861 2 bd.

1862 3 bd. 1864 1 bd.
1864-65 1 bd. 1865 1 bd.
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1865-66 1 bd. 1866 1 bd.
1866-67 1 bd.. 1867-68 1 bd.
1868 1 bd. 1868-69 1 bd.
1869 1 bd. 1869-70 1 bd.
187o 1 bd.

1891-1917. Journaler for tvangsauktioner over fast ejendom 4 bd*
Anm.: Journalen er anlagt i forbindelse med 
tvangsauktionslovens ikrafttræden 1. okt* 1891.
Er ført på trykt skemapapir med flg. indhold: 
Rekvirentens navn, ejendommens beliggenhed og 
ejer, rekvisitionsdato, indkaldelsesdato, dato 
for bekendtgørelsen, auktionsdato samt anmærk
ningsrubrik.
H eml ig:
1891-94 1 bd. 1894-19o4 1 bd.
19o4-o9 1 bd. 19o9-17 1 bd.

Regnskabsvæsen

1849-72. Hovedbøger 23 bd.
Anm.: Et bind for hvert år, fra 1861 for 
hvert finansår.

1849-72. Kassebøger 24 bd.
Anm.: Indtægterne er opgjort i sportler, fat
tigpenge, børsafgift og katalogafgift.
Et bind for hvert år, fra 1861 for hvert fi
nansår.

Sporteljournaler
Anm.: Et bind for hvert år, fra 1861 for 
hvert finansår. Med rubra for sportlernes 
forskellige bestanddele.

1849-64. 15 bd.
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Notarius Publicus i København

Notarialforretningerne i København vides i hvert fald siden 
1634 at være varetaget af en kgl. udnævnt notar, således at 
notarialvæsenet her i modsætning til hvad der var tilfældet 
i de fleste andre byer har været adskilt fra rådstue- og by- 
skriverembederne. I København var notarens primære opgave op
rindelig at udfærdige kontrakter mellem købmænd og skippere, 
men efterhånden blev forretningerne udvidet til at omfatte 
mange andre sider af borgernes økonomiske mellemværender.

Der er bevaret notarialprotokoller fra 1677, og samtlige 
er i perioden indtil 1829 autoriseret i Danske Kancelli (jfr. 
Danske lov 1-8-2). Den første egentlige anordning for notari
al væsenet udstedtes 31. jan. 1738. Her blev det indskærpet, at 
der skulle føres protokol over alle notarens forretninger, li
gesom alle oversatte dokumenter skulle føres ind i deres fulde 
ordlyd. Som et af de vigtigste arbejdsområder nævnes udfærdi
gelsen af vekselprotester.

Por Notarius Publicus i København udstedtes en særskilt 
instruks 28. aug. 1829, hvoraf det ses, at der hidtil har hers
ket nogen usikkerhed m.h.t. hvilke dokumenter, der skulle ind
føres i protokollerne. Instruksen tilstræbte en forenkling af 
forretningerne, idet nemlig en del dokumenter (f.eks. oversæt
telser) for fremtiden ikke behøvede at blive ført til protokols, 
med mindre de implicerede parter ønskede det.

I en kort periode 1715-16 var der 2 ligestillede notarer 
i København, Rasmus Æreboe fik 8. febr. 1715 bestalling som no
tar, medens den hidtidige notar Jørgen From stadig fungerede i 
sit embede. Af Æreboes bestalling ses, at han skulle være ene 
notar ved Jørgen Proms død (det skete 1716). Beslutningen om at 
udnævne en ny notar medens den hidtidige sad i embede, synes 
truffet med henblik på en eventuel senere permanent deling af 
notarforretningerne på 2 ligestillede notarer.

En deling af denne art blev dog aldrig gennemført, hvori
mod man på et tidspunkt delte embedets indtægter. Notar og gene
ralauditør Chr. Møller Friis de Tuxen tog i 1756 sin afsked med
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den bestemmelse,at han og hans hustru indtil deres død skulle 
nyde 2/3 af notarens indtægter. Desuden skulle de have ret til 
at efterse notarialprotokollerne nårsomhelst, de måtte ønske 
de.

Pra 1829 autoriseres notarens protokoller af justitiarius 
ved landsover- samt Hof- og Stadsretten. Justitiarius fik ved 
instruktion for Notarius Publicus i København af 28. aug. 1829 
§ 9 tillagt en overøvrighedsmyndighed i forhold til notaren i 
lighed med den overøvrighedsmyndighed, som amtmændene hidtil 
havde haft i forhold til underretsdommere uden for København, 
og han skulle endvidere føre tilsyn med notarens regnskabsfø
relse og attestere samme inden dets aflæggelse for Danske Kan
celli. Med embedsforvaltningen i øvrigt var notaren som hidtil 
umiddelbart under Danske Kancelli*

Ved bkg. af 15. maj 1871 bestemtes, at der indtil videre 
ikke skulle udnævnes en notar i København. I embedet konstitu
eredes i stedet en notar, som af sin gage skulle lønne 2 fuld
mægtige, der af justitsministeren beskikkedes til at udføre 
notarialforretninger.

Konstitutionsperioden varede indtil 191o. Ved lov af 18. 
apr. 191o oprettedes et notarialkontor for København under le
delse af 1 notar og 2 undernotarer, som handler på eget ansvar 
i henhold til justitsministerens bestemmelser. Overøvrigheden 
henlagdes som hidtil til justitiarius ved Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten, fra 1. okt. 1919 præsidenten for Københavns by
ret, jfr. instruks af 31. marts 1911 og 28. nov. 1924.

Notarer

1672-74.
1674-77.

1677-79.
1679-87.
1687-1716.
1715-44.

Magnus Cuhman 24. apr. 1672 - 1674 (død).
Jens Harboe 3o. marts 1674 - 1677 (frasagt sig 
embedet).
Bendix von Meullengracht 22. maj 1677 - 1679 (død). 
Henrik Tidemand 2o. sept. 1679 - 1687 (død).
Jørgen Prom 1. febr. 1687 - 1716 (død).
Rasmus yEreboe 8. febr. 1715 - 4. okt. 1744 (død).
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1744-56. Christian Møller Friis de Tuxen (tillige general- 
auditør) okt. 1744 - 7. apr. 1756 (afsked efter 
ansøgning).

1756-98. Christian Schmidt 7. apr. 1756 - 16. marts 1798.
1798-1829. Godsche Hans Olsen 16. marts 1798 - 9* maj 1829

1829-52.
(død).
Frederik Henrik August Clauswitz 4. dec. 1829 - 
13. apr. 1852 (død),

1852-7o. Nicolai Christian Levin Abrahams 18. juli 1852 - 
25* jan. 187o (død).

1870-96. Thomas Gindrup kst.
1896-1921. Johan Peter Bernth Wedel kst. 12. aug. 1896, kgl. 

udn. 21. marts 1911 - 19. okt. 1921 (afsked fra 
31. dec.).

1922-1940. Otto Viggo Philipsen-Prahm 9. nov. 1921 - 3o. jan 
194o (afsked fra 3 1. marts).

1940-54. Harald Lindow 1. marts 194o - 21. jan. 1954 (af- 
sked fra 31. marts). Fra 1. apr. 1943 ændredes 
stillingsbetegnelsen til overnotar.

Undernotarer

1896-1921. Otto Viggo Philipsen-Prahm kst. 17. jan. 1896, 
1. apr. 1911 kgl. udn*-9. nov. 1921 (notar).

1921- Edvard Christian Langhoff Dons 3c. nov. 1921 - 
Fra 1. apr. 1943 ændredes stillingsbetegnelsen 
til notar.

1896-1912. Gustav Valentiner Branth kst. 1. sept. 1896,

1912-25.
21. marts 1911 kgl. udn. - 3o. apr. 1912.
Charles Otto Moltved (f. Mortensen) 22. apr. 1912- 
15. apr. 1925.

1925-40. Harald Lindow 7. apr. 1925 - 1 apr. 194o (notar).
194o- Johan Henrik Rønnenkamp Ma§s 3o. marts 194o -

fra 1. apr. 1943 ændredes stillingsbetegnelsen til notar.
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Arkivregistratur

1677-79,
1696-1829. Notarialprotokoller 44 bd.

Anm.: Protokollerne rummer en blandet samling 
af dokumenter, som afspejler notarens forret
ningsområde. Som hovedregel finder man søfor
klaringen (søprotester), vekselprotester, rek
visitioner og opsigelser af lejekontrakter.
Endelig svarene på disse samt testamenter, de- 
clarationer, arveafkald, obligationer m.v.
Samtlige protokoller er autoriseret af over
sekretæren i Danske Kancelli. Protokollerne er 
uden navneregistre. Dog findes i 2 bd. indlagt 
løse registre, som omfatter tiden indtil 4. juli 
1754 - 26. marts 1763. Bemærk at der i en kor
tere periode 1715-17 findes sideløbende notari- 
alprotokoller, en for hver af de 2 notarer, jfr. 
indledningen.
Notarialprotokollerne var egentlig kopibøger 
over de af Notarius Publicus behandlede dokumen
ter, men mod slutningen af 17oo-tallet får no- 
tarialprotokollerne karakter af ekstraktproto
koller. Samtidig begyndte man at henlægge kopi
er af dokumenter, som senere blev sammenhæftede 
i bind, jfr. efterfølgende notarialdokumenter 
1796ff.
Nemlig:
1677-79 1 bd.
I698-99 1 bd.
1 7ol-o2 1 bd.
17o4-o5 1 bd.
1706-08 1 bd.
17o9-ll 1 bd.
1713-15 1 bd.
1715-18 1 bd.
Anm.: Autoriseret til 
notar Jørgen Erom, men
er kun ført af denne 
til 19. maj 1716, hvor
efter den føres videre 
af den "nye" notar,Ras
mus Æreboe ved dennes 
fuldstændige overtagelse 
af embedet efter 18.
1717-
1718- 19

1696-98 1 bd.
1699-17ol 1 bd.
17o2-o4 1 bd.
17o5-o6 1 bd.
17o8-o9 1 bd.
1711-13 1 bd.
1715-17 1 bd.
Anm.: Autoriseret til 
Rasmus Æreboe, som havde
sideordnet bestalling 
som notar fra 8. febr.
1715 til han overtog he
le embedet, formentlig 
marts 1717.

mart s

1 bd. 1719-21 1 bd.
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1721-22 1 bd. 1722-23 1 bd.
1723-24 1 bd. 1724-26 1 bd.
1726-27 1 bd. 1727-28 1 bd.
1728-29 1 bd. 1729-32 1 bd.
1732-34 1 bd. 1734-36 1 bd.
1736-39 1 bd. 1739-41 1 bd.
1741-46 1 bd. 1746-49 1 bd.
1749-55 1 bd. 1755-59 1 bd.
1759-63 1 bd. 1763-68 1 bd.
1768-77 1 bd. 1777-84 1 bd.
1784-9o 1 bd. 179o-96 1 bd.
1796-18ol 1 bd. I80I-08 1 bd.
I808-I6 1 bd. 1816-26 1 bd.
1826-29 1 bd.

1796,1798, 
18oo-29.

18o7.

Notarialdokumenter lo2 pkr.
Anm.; Kronologisk henlagte kopier af de af 
Notarius Publicus behandlede forretninger, 
ofte med tilhørende originale breve. Doku
menterne var tidligere sammenhæftede i bind, 
men er nu igen adskilte.

Protokoller over protesterede veksler 2 bd.
Anm.: Kopibøger over protesterede veksler 
for tiden 1 7 . aug. - 3 1. dec. 18o7.

183o-1945. Hovedprotokoller 57 bd.
Anm.; Hovedprotokollerne afløser den ældre 
række af notarialprotokoller. Heri indføres 
korte ekstrakter af notarialforretningerne, 
oftest med henvisning til den kopibog, hvori 
dokumentet findes indført i sin fulde ord
lyd . Der førtes fra 183o 4 rækker kopibøger, 
nemlig kopibøger for dokumenter i det danske 
sprog, kopibøger for dokumenter i fremmed 
sprog og kopibøger for protesterede veksler 
samt kopibøger for søforklaringer. Kopibøger 
for protesterede veksler er kasseret, dels 
ved embedet, dels ved landsarkivet, medens 
de øvrige er bevaret. Protokollerne er auto
riseret af justitiarius ved Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten, efter 1919 af justits
sekretæren ved Københavns byret. Protokoller
ne 1886-1945 (nr. 24-57) beror endnu ved em
bedet .
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Nemlig:
183o-32 1 bd. 1832-35 1 bd*
1835-38 1 bd. 1838-41 1 bd*
1841-44 1 bd. 1844-47 1 bd.
1847-49 1 bd. 1849-51 1 bd.
1851-53 1 bd. 1853-55 1 bd.
1855-56 1 bd. 1856-58 1 bd.
1858-59 1 bd. 1859-6o 1 bd.
186o-64 1 bd. 1864-67 1 bd.
1867-70 1 bd. 187o-72 1 bd.
1872-75 1 bd. 1875-78 1 bd.
1878-81 1 bd. 1881-84 1 bd.
1884-86 1 bd. 1886-88 1 bd.
1888-91 1 bd. 1891-93 1 bd.
1893-95 1 bd. 1895-98 1 bd.
1898-19oo 1 bd. 19oo-o2 1 bd.
19o2-o4 1 bd. 19o4-o6 1 bd.
19o6-o8 1 bd. 19o8-lo 1 bd.
1910-12 1 bd. 1912-14 1 bd.
1914-15 1 bd. 1915-17 1 bd.
1917-18 1 bd. 1918-19 1 bd.
1919-20 1 bd. 192o-22 1 bd.
1922-23 1 bd. 1923-24 1 bd.
1924-25 1 bd. 1925-26 1 bd.
1926-28 1 bd. 1928-29 1 bd.
1929-31 1 bd * 1931-32 1 bd.
1932-34 1 bd. 1934-36 1 bd.
1936-38 1 bd. 1938-4o 1 bd.
1940-42 1 bd. 1942-44 1 bd.
1944-46 1 bd.

183o-1928. Registre til hovedprotokollerne 51 bd.
Anm.: Er alfabetiske navneregistre til foran
stående hovedprotokoller med henvisning til 
disses numre. Registrene er mærket 1-51, hvor
af 24-51 (1886-1928) endnu beror ved embedet.
Denne række af registre afløses 1928 af registre 
over testamenter, der er ført på kort. Fra 1932 
er dette centralregister for testamenter for 
hele landet. Kortregisteret beror endnu ved em
bedet .
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183o-1922. Kopibøger for dokumenter i det danske sprog 231 bd.
Anm.: Ført kronologisk, autoriseret af Lands- 
over- samt Hof- og Stadsretten, fra 1919 af 
Københavns byret. Denne kopibogsrække var op
rindelig mærket kopibog A. Kopibøgerne 1885- 
1922 beror endnu ved embedet.

183o-1943. Kopibøger for dokumenter i fremmed sprog 6 bd.
Anm.; Ført som foranstående kopibøger. Ræk
ken var oprindelig mærket B. Protokollerne 
189o-1943 beror endnu ved embedet.

183o-1924. Kopibøger for søforklaringer 18 bd.
Anmi: Ført som foranstående kopibøger. Ræk
ken var oprindelig mærket D. Fra 1894 føres 
sideløbende protokoller, hvoraf 2 bd., nem
lig 1894-1917 og 1900-24, endnu beror ved 
embedet.
Kopibog C var forbeholdt vekselprotester. Dis
se er kasseret.

1923-45. Kopibøger I 163 bd.
Anm.: Fra 1923 føres ikke egentlige kopibø
ger. De afløses af løse dokumenter, henlagt 
efter numrene i hovedprotokollerne og senere 
indbundne. Kopibog I indeholder dokumenter 
i format A4. Beror endnu ved embedet.

1923-45. Kopibøger II 64 bd.
Anm.: Er indbundne dokumenter som foranstå
ende, men større format, sædvanligvis folio.
Beror endnu ved embedet.

183o-71. Sporteljournaler lo bd.
Anm.: Er journaler over de ved notarialfor- 
retningerne indkomne sportler. Journalerne 
er autoriseret af Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten.

Indkomne breve
Anm.: Indeholder originale rekvisitioner 
samt svar på vekselprotester m.m.

172o-67. 1 pk.
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Forligskommissionen i København

1795-1953

Indledning

Ved frdi af lo. juli 1795 indførtes forligskommissioner over
alt i Danmark. På landet bestod kommissionerne af amtmanden og 
en herredsfoged. I København skulle forligskommissionen bestå 
af en assessor fra Hof- og Stadsretten, et medlem af magistra
ten og en af byens 32 mænd (borgerrepræsentanter) - jfr. oven
nævnte forordnings 1. kap. §§ l-lo. Assessoren udpegedes af 
retten for 4 år, men han kunne genvælges. Hvervet som kommissi
onsmedlem skulle for henholdsvis magistraten og de 32 mænd gå 
på omgang. Medlemsperioden kunne være på 1 måned, 1 uge eller 
for borgerrepræsentanternes vedkommende enkelte dage, alt efter 
hvad man indbyrdes enedes om.

Som forligskommissionens skriver udpegedes en kopist i 
Hof- og Stadsretten.

Formålet med oprettelse af forligskommissioner var at fore
bygge unødvendige og bekostelige retssager i stridsspørgsmål 
borgerne imellem. Der skulle herefter forsøges mægling forud for 
enhver rettergang, og denne mægling skulle finde sted i forligs
kommissionen. Der var dog følgende undtagelser: Sager, der umid
delbart blev forelagt magistraten, f.eks. tilstillet denne fra 
kongen eller kollegierne, og sager, der hørte under søretten, 
gældskommissionen og gæsteretten. De her nævnte retter skulle 
fortsat selv forsøge mægling, og dette gælder også dommerne i 
Hof- og Stadsrettens 2. vidnekammer samt Politiretten, når der 
forelagdes sager af privat karakter (jfr. bl.a. politiforordnin
gen 5. juli 1793 § 8).

Københavns forligskommissions protokoller blev indtil 1848 
autoriseret af Danske Kancelli, herefter af justitsministeriet.

Retsplejeloven af 11. apr. 1916 bragte intet afgørende nyt 
m.h.t. forligsmægling. Lovens §§ 268-276 omhandler i almindelig
hed procedure ved forligsmægling. Iflg. samme lovs § 229 skulle
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forligskommissionen i København bestå af 1 medlem af magistra
ten, 1 borgerrepræsentant og 1 at justitsministeren beskikket 
medlem uden for retterne.

Forligskommissionerne ophørte pr. 1. april 1953, ophævet 
ved lov nr. 22o af 7. juni 1952 (2. afsnit § 4).
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Arkivregistratur

1795-1953. Forligskommissionsprotokoller 111 bd.
Anm.: I de ældste protokoller redegøres der 
udførligt for klagernes indhold og disses be
handling for kommissionen. Efterhånden bliver 
protokollerne mere summariske, kun parternes 
navne nævnes, og om sagerne er endt med for
lig eller henvist til retslig afgørelse. Til 
samtlige protokoller hører særskilt navnere
gister, se nedenfor.
Nemlig;
A 1795-96 1 bd. B 1796-97 1 bd.
C 1796-97 1 bd. D 1797-98 1 bd.
E 1797-98 1 bd. P 1798-99 1 bd.
G 1799-18oo 1 bd. H I8 0 0-I80I 1 bd.
J I8 0 0-I8 0I 1 bd. K 18ol-o2 1 bd.
L I8 0I- 0 2 1 bd. M 18o2-o3 1 bd.
NI 18o2-o3 1 bd. 0 18o3-o4 1 bd.
V 18o3-o4 1 bd. Q 18o4-o5 1 bd.
R 18o4-o5 1 bd. S 18o5-o7 1 bd.
T 18o5-o7 1 bd. U 18o7-o8 1 bd.
V I8 0 7 -0 8 1 bd. w I8 0 8 -0 9 1 bd.
X I8 0 8 -0 9 1 bd. Y 18o9-lo 1 bd.
z 18o9-lo 1 bd. Æ I8I0-II 1 bd.
0 181o-ll 1 bd. A2 1811-13 1 bd.
B2 1811-13 1 bd. C2 1813-14 1 bd.
D2 1813-14 1 bd. E2 1814-15 1 bd.
E2 1814-15 1 bd. G2 1815-16 1 bd.
H2 1 8 1 5 -1 6 1 bd. J2 1816-17 1 bd.
K2 1816-17 1 bd. 12 1 8 1 7 -1 8 1 bd.
M2 1 8 1 7 -1 8 1 bd. N2 1818-19 1 bd.
02 1818-19 1 bd. P2 1 8 1 9 -2 0 1 bd.
Q2 1819-2o 1 bd. R2 182o-21 1 bd.
S2 1820-21 1 bd. T2 1821-22 1 bd.
U2 1821-22 1 bd. ¥2 1822-23 1 bd.
X2 1822-23 1 bd. Y2 1823-25 1 bd.
Z2 1 8 2 3 -2 6 1 bd. Æ2 1826-28 1 bd.
02 1828-29 1 bd.
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A3 1829-31 1 bd. B3 1831-32 1 bd.
C3 1832-33 1 bd. D3 1833-34 1 bd.
E3 1834-35 1 bd. F3 1835-37 1 bd.
G-3 1837-39 1 bd. H3 1839-40 1 bd.
J3 1840-42 1 bd. K3 1842-43 1 bd.
13 1843-46 1 bd. M3 1846-48 1 bd.
N3 1848-5o 1 bd. 03 1850-53 1 bd.
P3 1853-57 1 bd. Q3 1857-6o 1 bd.
R3 186o-62 1 bd. S3 1862-67 1 bd.
T3 1867-72 1 bd. U3 1872-77 1 bd.
V3 1877-81 1 bd. X3 1881-85 1 bd,
Y3 1885-89 1 bd. Z3 1889-91 1 bd.
Æ3 1891-93 1 bd, 03 1893-95 1 bd.
A4 1895-98 1 bd. B4 1898-19oo 1 bd.
C4 19oo-o2 1 bd. D4 19o2-o4 1 bd.
E4 19o4-o6 1 bd. F4 19o6-o8 1 bd.
G-4 19o8-o9 1 bd. H4 19o9-ll 1 bd.
J4 1911-12 1 bd. K4 1912-14 1 bd.
14 1915-16 1 bd. M4 1916-18 1 bd.
N4 1918-19 1 bd. 04 1920-21 1 bd.
P4 1921-22 1 bd. Q4 1922-24 1 bd.
R4 1924-25 1 bd. S4 1925-27 1 bd.
T4 1927-28 1 bd. U4 1928-3o 1 bd.
"74 1930-31 1 bd. X4 1931-33 1 bd.
Y4 1933-35 1 bd. Z4 1935-37 1 bd.
Æ4 1937-38 1 bd. 04 1938-4o 1 bd.
A5 1940-42 1 bd. B5 1942-44 1 bd.
C5 1947-49 1 bd. D5 1947-49 1 bd.
E5 1949-51 1 bd. E6 1951-53 1 bd.

Anm. : Protokollen er 
ikke udskrevet, sidste 
indførsel 26/3 1 9 5 3.

1795-1953. Registre til forligskommissionens protokoller 27 bd.
Anm.; Kun bindene indtil 186o er forsynetmed 
litra. Registrene er ført uændret gennem hele 
perioden, flg..oplysninger gives: l)sagens nr. 
i protokollen, 2) parternes navne (ført efter 
klagerens navn), 3 ) sagens begyndelsesdato, 4 ) 
folio i protokollen, 5 ) sagens slutdato, og 6 ) 
afsluttet med eller uden forlig.
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Nemlig:
A 1795-1800 1 bd. B I80I-06 1 bd.
C 18o7-13 1 bd. D 1814-17 1 bd.
E 1818-22 1 bd. F 1823-38 1 bd.
G 1839-6o 1 bd. 1861-78 1 bd.

1878-87 1 bd. 1888-97 1 bd.
1897-19o4 1 bd. 19o4-o7 1 bd.
19o8-ll 1 bd. 1911-13 1 bd.
1914-17 1 bd. 1918-21 1 bd.
1922-23 1 bd. 1924-25 1 bd.
1926-27 1 bd. 1928-29 1 bd.
1930-32 1 bd. 1933-35 1 bd.
1936-37 1 bd. 1938-41 1 bd.
1942-44 1 bd. 1945-47 1 bd.
1948-53 1 bd.

18o2-46. Kopibøger 5 bd
Anm.: Er brevkopibøger over kommissionens ud
gåede breve, fortrinsvis til Københavns magi
strat, Hof- og Stadsretten og politidirektøren.
Den ældste protokol 1795-18ol er tabt.
Neml ig:
18o2-12 1 bd. 1812-18 1 bd.
1818-3o 1 bd. 18 3o-36 1 bd.
1836-46 1 bd.

1795-1865. Journaler over indkomne skrivelser 2 bd
Neml ig:
1795-1841 1 bd.
Anm.: På forsiden betegnet "Journal B over de 
til Eorligelses Commissionen indkomne Collegial 
og andre breve samt indsendte Forestillinger 
og indberetninger med videre". Foruden ankomst
dato og ekstrakt af sagen anføres ekspeditions
dato og evt. henvisning til kopibøgerne.
Alfabetisk register bagi.
1841-65 1 bd.
Anm.: Betegnet litra C. Alfabetisk register bagi.
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186o-7o. Journalsager 1 pk
Amn.: De tilhørende journaler er ikke beva
ret .

19o3-53. Journaler over kommissionens sager 19 bd
Anm.; Er journaler over de på de enkelte 
kommissionsdage behandlede klager. Der an
føres klagens nr., indleveringsdato, parter
nes navne, klagens årsag og om sagen er
forligt, 
mangler.

henvist, udsat eller hævet. 192o

Nemlig:
19o3-o4 1 bd. 19o4-o6 1 bd.
19o7-o8 1 bd. 19o8-lo 1 bd.
1910-11 1 bd. 1911-12 1 bd.
1912-14 1 bd. 1914-16 1 bd.
1916-17 1 bd. 1917-19 1 bd.
1921-22 1 bd. 1922-25 1 bd.
1925-27 1 bd. 1927-3o 1 bd.
193o-33 1 bd. 1933-38 1 bd.
1938-45 1 bd. 1945-5o 1 bd.
195o-53 1 bd.
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Københavns søret indtil 1861 

(samt priseretten 18o7-14).

Indledning

Et detaljeret kendskab til søretten har man først fra begyndel
sen af 17oo-tallet. Ved denne tid havde der dog længe eksiste
ret en mere eller mindre permanent ret til at dømme i søretsli*- 
ge sager. Således kan nævnes, at kongen i 1639 (missive af lo. 
maj) bad befalingsmanden over Københavns slot m.fl. foranstalte 
en søhandelsret nedsat. Retten skulle bl.a. bestå af byens borg
mestre. Magistratens centrale placering i søretssager har været 
umiskendelig fra den ældste tid. Det samme kan siges om Køben
havns skipperlav, hvis oldermand fra begyndelsen af l6oo-tallet 
har fungeret som dommer i søretssager. Dog altid efter en for
udgående henvisning af sagerne fra magistraten eller fra 17o4, 
kommercekollegiet (jfr. missive 2o/l2 1 7o4 ).

Indtil Danske Lov af 1683 var det juridiske grundlag for 
domme i søsager Erederik l.'s søret af 1561. Denne samlede hid
til gældende søretslige regler og havde til formål at skabe stør
re ensartethed i behandlingen af disse sager. Erederik l.'s sø
ret var gældende for hele riget, men blev dog i særlig grad 
grundlag for københavnske domme. Den afløstes af Danske Lovs 
kap. 4 "Om søretten", som i princippet var gældende til udste
delsen af søloven 1 8 9 2.

De ældste bevarede dokumenter i Københavns søret er fra 
begyndelsen af l68o'erne. Disse viser, at retten da bestod af 
skipperlavets oldermand og 3 skippere. Siden 17o7 - jfr. Køben
havns skipperlavsartikler 2 5. jan. 1 7o7 § lo - skulle tillige 
"en købmand af staden" have sæde i retten. Denne købmandsrepræ
sentant skulle udpeges af magistraten for et halvt år ad gangen. 
Sørettens domme og kendelser kunne appelleres til kommercekol
legiet og herfra videre til Højesteret.

Ikke appellerede domme skulle byfogden eller dennes un
derfoged eksekvere. Rettens protokoller skulle autoriseres i 
kommercekollegiet.
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Ved instruks for waterscouten 3o. juni 1752 bestemtes, at 
denne skulle være tilstede ved sørettens møder og deltage i 
domsafsigelsen. Desuden skulle waterscouten sammen med skipper- 
lavsoldermanden foretage forligsmægling, hvor det var muligt.
I det 18. og 19. århundrede var hovedreglen, at søretten sattes 
af oldermanden for skipperlavet, waterscouten, 2 skibskaptajner 
og en købmand.

Oprettelsen af Hof- og Stadsretten i 1771 medførte ingen 
væsentlige ændringer for søretten, udover at domme afsagt i sø
retten for fremtiden i 2. instans skulle forelægges Hof- og 
Stadsretten. Dette ændres ved frd. 6. dec. 1793, hvorefter der 
fra søretten blev direkte appelret til Højesteret.

Véd indretningen af et lodsvæsen i København 1799 blev 
søretten værneting for sager, som opstod i tilknytning hertil.

Søretten skulle iflg. frd. af lo. juli 1795 om oprettelse 
af forligskommissioner selv foretage forligsmægling, og kom 
derfor ikke under den almindelige forligskommission i København.

I 18oo udnævntes som rettens leder en retskyndig justiti- 
arius til afløser for skipperlavets oldermand, som hidtil havde 
fungeret som retsformand. Oldermanden fortsatte dog som medlem 
af søretten.

Ved kgl. reglement af 14. sept. 18o7 oprettedes i hvert af 
landets stifter såkeldte priseretter til varetagelse af sager i 
forbindelse med kaperkaptajnernes opbringelser af fjendtlige 
skibe. Priseretten for Sjællands stift udgjordes af sørettens 
justitiarius, og som prisekommissær udnævntes kommandør Carl 
Wilh. Platau. Fra denne "underafdeling" af søretten er bevaret 
domsakter og korrespondance, men ikke domprotokoller. Priserets
akterne er såvidt muligt udskilt fra sørettens øvrige akter, men 
udskillelsen gør ikke krav på at være fuldkommen.

Priseretsdomme kunne appelleres til Overadmiralitetsretten. 
Priseretten ophævedes ved reskript af 3o. juni 1814.

Søretten ophævedes pr. 1. jan. 1862 samtidig med Sø- og Han
delsrettens oprettelse (lov af 19. febr. 1861). Sager påbegyndt 
ved søretten før 1 . jan. 1862 kunne dog, hvis parterne ønskede 
det, færdigbehandles under denne ret.
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Indtil 1803 holdt søretten til i skipperlavshuset i Lille 
Kongensgade 33, herefter i skipperlavshuset på hjørnet af Stør' 
restræde og Ulkegade (ved Holmens Kanal).

Litteratur; Arthur Hassø: Københavns skipperlav 1634-1934.
Kbh. 1934.

Skipperlavets oldermænd - præsidenter for søretten

1682-83. Kristen Kristensen 18. okt. - 4. okt. 1683.
1683-85. Hans Gregersen 4. okt. 1683 - 29. juni 1685.
1685-94. Peder Madsen 29. juni 1685 - 3o. jan. 1694.
1694-97. Peder Andersen Stud 3o. jan. 1694 - 19. apr. 1697.
1697-98. Isak Boucher 19. apr. 1697 - 98.1 6 9 8 - 1 7 o 3 .  Frantz Albertsen 28, marts 1698 - 17o3.
17o3-ll. Peder Madsen 1. juni 17o3 - 1. aug. 1711.
1 7 1 1-1 6 . Peder Hendriksen 3. aug. 1711 - 1716.
1716-3 0. Kristian Kruse 1716 - 8 . febr. 173o (død).
173o-34. Iver Thomsen Grue 173o - 6 . apr. 1734 (død).
1734-35. Jørgen Kruse 6. apr. 1734 - 7. okt. 1735.
1735-36. Peder Jonsen (interim) 1735-36.
1736-4o. Jørgen Fenger 1. okb. 1736 - 19. sept. 174o.
1741-54. Ernst Brandt jan. 1741 - 28. maj 1754.
1754-69. Kristen Hellesen 29. maj 1754 - 13. marts 1769.
1769-18ol. Jacob David Kiølsen 13. marts 1769 - 6. nov. 18ol 

(dog kun formand for retten til jan. 18oo).
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Justitiarier

I800-I6. Johan Franciscus Gotlieb Schønheyder (cand. jur. 
sekr. i Højesteret) li. jan. 18oo, 8 . marts till. 
justitiarius i Priseretten - 1816 (rigsbankdirek
tør) .

1816-21* Nicolai Aagesen (assessor i Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten) 24. apr. 1816 - 3o. juli 1821 
(Nationalbankdirektør).

1821-58. Peter Schønning (assessor i Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten) 12. sept. 1821 - 13. nov. 1858 
(afsked).

1859-6 1. Georg Bernhardt Bornemann (generalauditør) kst. 
1 . marts 1859 - 3 1. dec. 1861 (afsked - fra 1871 
atter generalauditør).

Sørets- og lavsskrivere

-17o4. Christen Mørch død 21. aug. 17o4.
17o4-54. Bjørn Mørch (prokurator) 17o4 - .ian. 1754 fdod).
1755. Embedet vacant.
1756-69. Søren Rasmussen (prokurator) 1756 - 16. dec. 1769 

(død).
1769-75. Peter Muller Andreassen (exam. jur) 1769 - 26. iul i 

1775 (byfoged i Skive og herredsfoged i Salling her 
red).

1775-96. Christian Wosemose (exam. juris.) 28. aug. 1775 - 
14. sept. 1796 (død).

1796-1813. Frederik Suhm Kinch (exam. jr.) 1796 - 7. mai 181̂ 5 
(død).

1813-24. Frederik Chr. Kiær (exam. jur.) lo. aug. lSl^ - 21. 
apr. 1824 (død).

1824-48. Frants Due Bradt (kopist i Landsover- samt Hof- oe- 
Stadsretten) 2o. aug. 1824 - juli 1848 (siden lo. 
nov. 1845 fuldm. i Landsoverretten).
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1848-5o. Adam Ludvig Joachim Moltke (kopist i Landsover' 
Hof- og Stadsretten) 22. juli 1848 - 2o. febr. 
(fortsat kopist i nævnte ret).

185o-62. Hans Peter Teilmann (exam. jur.) 27. juni 185o 
29. marts 1862 (afsked).

■ samt 
185o
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Arkivregistratur

A. Arkivet i almindelighed.

Ca.1848-62. Kvitteringslister for udlån fra sørettens
arkiv 1 pk.

B. Retsdokumenter l683-18oo.

1765, 1767,
1776-81,
1784-85. Sagelister, se vedkommende pakker dokumenter.

l683-18oo. Retsdokumenter 54 pkr.
Anm.: For dette tidsrum er ingen af de proto
koller bevaret, som sagerne jævnligt henviser 
til. Indholdet er indtil ca. 17oo næsten ude
lukkende akter udfærdiget i forbindelse med 
en sags begyndelse, d.v.s. den indsendte kla
ge til magistraten (overpræsidenten), notit
ser om videresendeisen til søretten samt par
ternes stævning for retten. Efter 17oo inde
holder sagsakterne ofte domme, forhørs- og 
vidnereferater. Årgangene 1 7o4 og 1733 mang
ler .
Nemlig;
1683-95 (div.år) 1 pk. 1696-97 1 pk.
1698-1 7o6 1 pk. 17o7-ll 1 pk.
1712-15 1 pk. 1716 1 pk.
1717 1 pk. 1718-19 1 pk.
1 7 2o-2 1 1 pk. 1722-24 1 pk.
1725-29 1 pk. 173o 1 pk.
1731-32 1 pk. 1734-35 1 pk.
1736-37 1 pk. 1738-39 1 pk.
1740-41 1 pk. 1742 1 pk.
1743-44 1 pk. 1745-46 1 pk.
1747 1 pk. 1748 1 pk.
1749-5o 1 pk. 1751 1 pk.
1752 1 pk. 1753-55 1 pk.
1756-57 1 pk. 1758 1 pk.
1759-6o 1 pk. 1761 1 pk.
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1762 1 pk. 1763-64 1 pk.
1765-66 1 pk. 1767 1 pk.
1768-69 1 pk. 177o 1 pk.
1771-72 1 pk. 1773-75 1 pk.
1776-78 1 pk. 1779-81 1 pk.
1782-83 1 pk. 1784 1 pk.
1785 1 pk. 1786 1 pk.
1787-88 1 pk. 1789-9o 1 pk.
1791-92 1 pk. 1792-94 1 pk.
1795 1 pk. 1796 1 pk.
1797-98 1 pk. 1799 1 pk.
I800 A 1 pk. I800 B 1 pk.
Anm.: Jan.- jul. Anm.: Aug. -dec.

iprotokoller med tilhørende dokumenter 1802-62.

18o2-lo. Søretsprotokoller 4 bd
Anm.: Er oprindelig af politi- og kommercekol- 
legiet blot autoriseret som protokoller,"hvori 
indføres alt hvad sotn i samme holdende sessio
ner passerer", men allerede fra 18o3 føres sær
skilte domprotokoller. Fra 18o7 førtes flere 
sæt protokoller. I forbindelse med en omordning 
af sørettens administration i 181o, genautorise
res flere af de oprindelige søretsprotokoller 
til andet formål (se nedenfor).
Nemlig:
18o2-o7 I 1 bd.
Anm.: Er en umiddelbar fortsættelse af en tabt 
tilsvarende protokol.
18o7-lo II 1 bd.
Anm.: 181o-12 tillige justitsprotokol ( fra fol.
423 ff).
18 07- I0 III 1 bd.
Anm,: I8I0-I3 1. forhørs- og vidneprotokol (fol.
289 ff), 1816-31 søforklaringsprotokol (fol.341 ff)
1808- I0 IV 1 bd.
Anm.: I8I0 2. forhørs- og vidneprotokol (fol. 239- 
63) og 1812-18 justitsprotokol (fol. 264 ff.)
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1810-62. Justitsprotokoller 3 bd,
Nemlig: ■" -
181o-12, se sørétsprotokol II
1812-18, se søretsprotokol IV
1 8 1 8 - 3 3 , se 2; forhørs- og vidheprotokol

1835-46
1854-62,

1810-17.
1 M .
1 bd.

1846-54 1 bd.

1810-16." 1 . Forhørs- og vidneprotokoller 3 bd.
’ 1 "" Anm. : Med henvisning, til kgl. reglement for 

I søretten af 13. •april 181 o og flere umiddel- 
r bart efterf-ølgende: reskripter indrettes 4 

rækker forhørs- og vidneprotokoller..Formå- 
. le-t- var hunligere sagsbehandling i' forbind
else med de mange opbringelsessager. Vedr. 
forhør | fr,også, forordningen.. 24.1 dee* 11867' .  • -vi

Nemlig: I. loo s o-. " •0 “
181o-l3 I , se. søretsprgtokcl^III (fol.289 ff)
1810-16 II *1

1810-17.

Anm.: Tillige autoriseret 'som .domprotokol
1821-46. . r n.'-X '.--s? rIoy.oio'.;.■:[ - . " •
1810-15 I I I b d • 1810-16 IV 1 bd.

2'.' Forhørs-,-og vidneprotokoller . S.s: 3 bd.
Nemlig: ji il ;_o _
181o I, se søretsprotokol IV 
1810-17 II 1 bd*. ,;.f -
Anm.: Tillige justitsprotokol 1818-35.
1810-11 III 1 bd; 1810-12 IV ' 1 bd.

1810-14. 3. Forhørs- og vidneprotokoller'
Anm.: Indrettet i-henhold til reskript af 
17,.. maj 181o*. ...••• • ,,r - : 1 '•
NeimLig:
1810-14 I 1 bd/
Anm.': Tillige?, f orhørs pr o t o k.o-1 1815-'3o. 
1810-11 II 1 bd. 1810-11 III

3 bd,

1 bd.
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1810-13. 4. Forhørs- og vidneprotokoller 2 bd.
Anni.: Indrettet i henhold til reskript af 
1 . juni 181o.
Nemlig:
1810-13 I 1 bd. 1810-12 II 1 bd.

181o-13. Justitiarens undersøgelsesprotokol 1 bd.
Anm. : Ved reskript af 19. .iuni 181 o indret- 
tes en særlig undersøgelsesprotokol, for hvis 
førelse justitiarius stod. Samtlige sager skul
le tilgå denne protokol for evt. herfra at bli
ve fordelt til de øvrige. 1841-43 ført som alm. 
forhørsprotokol.

1815-6 2. Forhørsprotokoller 4 bd. 
Nemlig:
1815-3o, se 3. Forhørs- og vidneprotokol I.
183o-41 1 bd. 1841-43, se justiti

arens undersøgelses
protokol .

1843-49 1 bd.
Anm.: Iflg. anm. forrest i bindet skulle det 
markeres med "litra -6", hvis protokollen blev 
anvendt til forhør ang. opbringelse af fjendt
lige skibe.
1849-59 1 bd. 1858-62 1 bd.

1846-6 1. "Justitsforhørsprotokol" 1 bd.

1816-31. Søforklaringsprotokol, se søretsprotokol
III 18o7-lo.

Anm.: Jfr. kancelliplakat af 25. jan. 1816, 
efter hvilken beedigede søforklaringer for 
fremtiden skulle aflægges for søretten.

1813-22,
1849-61. Sagelister, se vedkommende pakker retsdokumenter.

18o2-61. Retsdokumenter 84 pkr
Anm.: Indeholder rettens hævede, sluttede og 
pådømte sager. Henligger efter år, men inden
for de enkelte årgange er ingen gennemført 
ordning telvejebragt, hovedreglen synes dog at 
være, at sagerne ligger efter slutdato, ikke
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efter det påtegnede nummer. Overvejende stæv
ninger, domsafskrifter og søforklaringer.
Prisesagerne er søgt udskilt fra den alm.
række af dokumenter (se nedenfor) , men udskil-
leisen gør ikke krav på at være fuldstændig.
Nemlig:
18o2 2 pkr. 18o3 2 pkr.
18o4 1 pk. 18o5 2 pkr.
I806-08 1 pk. 18o9 2 pkr.
I8I0 4 pkr. 1811 3 pkr.
1812 4 pkr. 1813 2 pkr.
1814 2 pkr. 1815 2 pkr.
1816 2 pkr. 1817 2 pkr.
1818 2 pkr. 1819 2 pkr.
182o 2 pkr. 1821 2 pkr.
1822 2 pkr. 1823 1 pk.
1824-27 4 pkr. 1828 2 pkr.
Anm.: 1 pk. for 
år.

hvert

1829-47
Anm.: 1 pk. for 
hvert år.

19 pkr. 1848 2 pkr.

1849-56 8 pkr. 1857 2 pkr.
1858 1 pk. 1859 2 pkr.
I860-6I 2 pkr.
Anm..: 1 pk. for hvert
år.

18o9-ll. Prisesager 9 pkr.
Anm.: Indeholder akter og originale domme i 
såkaldte prisesager (d.v.s. sager vedr. kaper
kaptajners opbringelser af fjendtlige skibe).
De fleste sager har udførlige vurderinger og 
beskrivelser af skibene. Jfr. i øvrigt kaper
reglement af 28/3 181o. Prisedomme 1848, se 
nedenfor.
Nemlig:
18o9
1811

2 pkr. 181o 
2 pkr.

5 pkr.
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1845-47. Logbog for brigskibet "Prebene" 1 bd
Anm.: Har været fremlagt i søretten ved 
sag nr. 2 /4 7 og 15/48.

I808-I4 . Synsforretninger over pakhuse og skibs
ladninger 1 pk
Anm.: Foretagne syn i forbindelse med kaper- 
kaptajnernes opbringelser af fjendtlige skibe.

1803-6 2. Domprotokoller 2 bd 
Neml ig:
18o3-21 1 bd.
Anm.: Med registerbind, 
se nedenfor.
1821-46, se 1. Forhørs- og vidneprotokol II.
1846-62 1 bd.

18o3-21. Register til domprotokollen 1 bd

1844 & 
1853. Dissensprotokol 1 bd

Anm.: Autoriseret med bemærkning om at pro- 
tokollen træder i stedet for en voteringspro
tokol, og at man ved sammenligning med dom
protokollen vil kunne se evt. fra dommen afvi
gende synspunkter. Protokollen er imidlertid 
kun ført fra fol. 3-6, hvortil kommer enkelte 
løst indlagte dissensvota fra 1 8 5 3.

D. Forligsvæsen

1826-61. Forligsprotokoller 2 bd
Anm.: Iflg. forordningen lo. juli 1795 om op- 
rettelse af forligskommissioner (1 . kap. § 9) 
skulle Københavns søret ikke Amere underlagt 
forligskommissionen i København, men selv fo
retage mægling. Forligsprotokoller er ikke 
ført før 1826. For den forudgående periode 
findes de forligte sager indført i henholds
vis søretsprotokoller og justitsprotokoller.
Nemlig:
1826-58 1 bd. 1858-61 1 bd.
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185o-54. Fortegnelse over de til forlig foretagne
sager 1 læg

E. Regnskabsvæsen

1809-16* "Søjournal" 1 bd.
Anni. : Protokol over rekvirerede søforkla- 
ringer med sportelberegning.

1817-44. Sporteljournaler 2 bd. 
Nemlig:
1817-25 1 bd. 1826-44 1 bd.

1829-6 2. Sporteljournaler for søretsskriverembedet 1 pk. 
Indhold:
1829-4o 1 bd. 184o-44 1 hæfte 
1844-46 1 hæftel847-56 1 hæfte 
18 57-6 2 1 hæfte.

1846-62 Kladdesporteljournaler 2 bd. 
Nemlig:
1846-55 1 bd. 1856-62 1 bd.

F, Korrespondance 

1. Søretten
18o7-14. Kopibøger 2 bd. 

Anm.: "Over sørettens breve og erklæringer"
Nemlig:
18o7-ll 1 bd. 1811-14 1 bd.
Anm.: Med alfabetisk 
register bagi.

18o5-55. Journaler 2 bd. 
Anm.: "Over indkomne breve til søretten"
Nemlig:
18o5-28 1 bd. 1829-55 1 bd.
Anm.: Med løst register 
indlagt bagi.

1 Id
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7 pkrKorrespondancesager
Nemlig:
18o5-ll 1 pk. 1811-16 1 pk.
1816-22 1 pk. 1823-33 1 pk.
1834-38 1 pk. 1839-44 1 pk.
1845-62 1 pk.

2. Priseretten

1813-14. Kopibog for priseretten 1 bd
Anm,.: M.h.t. priserettens oprettelse jfr. 
kgl. resolution 14. sept. 18o7. Se tillige 
indledningen til søretten s.134.

18o7-15. Journal for priseretten 1 bd
Amn. : Journal over indkomne breve.. Med løst 
register.

18o7-14. Priserettens korrespondance m.m. 1 pk

3. Diverse korrespondancesager m.v.

179o-1862. Diverse korrespondancesager 1 pk
Indhold:
Div. søretskorrespondance 1812-13,

1815-16 og
1857 1 læg

Søretsskriverens korrespondance m.v.
1853-6 2 1 læg

Diverse udskrifter, korrespondance m.v.
ca. 179o-1846 1 læg

181o-ll. Auktionsdokumenter vedr. bortsolgte skibs
ladninger 1 pk
Anm.: Indeholder tillige 1 læg assurrance- 
policer og -attester. Ang. auktioner over 
prisedømte ladninger, se også auktionskon
toret under Landsover- samt Hof- og Stads
retten.
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1716-56. Diverse dokumenter
Anm.: Et kronologisk ordnet, men meget for
skelligartet indhold. Rummer bl.a. beman
dingslister, vurderinger efter forlis og div. 
ansøgninger indkommet til oldermanden for 
skipperlavet.

1 pk.



- 147 -

Sø~ og Handelsretten i København 

1862 - 1953

Indledning

Sø- og Handelsretten i København er oprettet ved lov af 19. 
febr. 1861. Retten begyndte sin virksomhed ved lovens ikraft
træden 1. jan. 1862, og samtidig ophævedes søretten i Køben
havn. Korud for lovens vedtagelse havde været ført en heftig 
debat om nødvendigheden af at oprette en særlig handelsret. 
Rettens procedureform var et eksperiment, idet denne ret som 
den første danske domstol skulle indfri grundlovens løftepa
ragraf om mundtlighed i retsplejen (grundlovens § 79). .Et andet 
væsentligt spørgsmål havde været, hvor mange lægdommere, der 
skulle være i forhold til de juridiske dommere.

Efter oprettelsesloven skulle retten dels behandle sø- 
og handelssager i København, dels sager i 1. instans uden for 
København, når parterne ønskede en sag forelagt denne sagkyn
dige domstol (§ 15). Skønt det ikke nævnes præcist i loven, 
synes det tillige fra begyndelsen at have været meningen, at 
Sø- og Handelsretten skulle være sagkyndig overret i sager, som 
var pådømt i 1 . instans ved underretter i provinsen. Ikke-køben- 
havnske sager havde i almindelighed gæsterets-status ved Sø- 
og Handelsretten. Sager, som efter deres art egentlig henhørte 
under Sø- og Handelsretten, kunne pådømmes ved andre civile 
retter, hvis de implicerede var enige om det (§ 15).

Pra Sø- og Handelsretten var der direkte appelret til Høj
esteret (for lodssager dog til Overadmiralitetsretten (§ 51).

Oprettelsesloven gav indgående definitioner på, hvad der 
skulle forstås ved sø- og handelssager (§ 12). Udover de civi
le sager skulle retten behandle straffesager, som hidtil havde 
hørt under søretten, det vil først og fremmest sige sager ang. 
rømning fra hyre. Endvidere skulle retten optage søforklaringer 
og afholde søforhør samt foretage udmeldelse af sagkyndige syns- 
mænd til besigtigelse af skibe og handelseffekter.
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Retten skulle bestå af en kgl. beskikket r..t skyndig for
mand samt 2o handelskyndige og lo søkyndige medlemmer. Disse 
valgtes for 4 år af kommunalbestyrelsen og de faglige organi
sationer (grosserersocietetet og skipperlavets faste komite).
Som handelskyndige medlemmer kunne vælges personer, som enten 
drev eller havde drevet næring som grosserer, købmænd, detail
handlere, speditører, skibsredere eller vekselerere og som sø
kyndige medlemmer, skibsførere eller officerer i marinen.

Som leder af rettens justitskontor udnævntes en retskyn- 
dig justitssekretær.

Retten skulle sættes af formanden og 4 sagkyndige; i sa
ger under loo rd. dog kun med deltagelse af 2 sagkyndige med
lemmer (§ 8 ). De sagkyndige indkaldtes for en måned ad gangen.
Ved søforklaringer og søforhør skulle foruden formanden deltage 
1 søkyndigt og 1 håndelskyndigt medlem.

Ved konkursloven af 25. marts 1872 § 149 henlagdes i Køben
havn handlendes, fabrikanters og skibsrederes konkursboers be
handling til Sø- og Handelsretten. Til varetagelse af disse nye 
opgaver indrettedes en særlig skifteretsafdeling ved retten 
(jfr. kgl. anordning af 19. juli 1872 nr. 96). Som leder af 
skifteretsafdelingen udnævntes en næstformand, som samtidig skul
le være medlem af Landsover- samt Hof- og Stadsretten. I for
bindelse med skifteretsafdelingens oprettelse forøgedes rettens 
medlemstal fra 2o til 2 5, og lc af medlemmerne skulle på skift 
udgøre skifteretten.

Bobehandlinger udførtes af næstformanden og 2 medlemmer, 
men ved visse forretninger krævedes dog ikke handelssagkyndiges 
medvirken (jfr. konkursloven 1872 §§ 51 og 5 4).

Sekretariatsmæssigt hørte skifteretsafdelingen under ju
stitssekretæren. Efter lov af 13. april 1894 om forandringer i 
lov af 19. febr. 1861 om oprettelse af Sø- og Handelsretten 
skulle der i alt være 4o sø- og handelskyndige medlemmer af ret
ten. De 3o handelskyndige skulle for fremtiden vælges for 5 år 
mod tidligere 4 . Flere sager overlodes til formandens afgørelse, 
og ved søforklaringer og søforhør skulle for fremtiden ikke med
virke handelskyndige medlemmer. Ændringerne skete for at råde
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bod på langsommelighed i sagsbehandlingen, opstået ved det sti
gende antal sager, som forelagdes retten.

Ved lov af 22. dec. 191o blev det tilladt, at næstforman
den foruden fra Landsover- samt Hof- og Stadsretten kunne re
krutteres fra Landsoverretten i Viborg eller fra Ktiminal- og 
politiretten i København. Medlemstallet forøgedes (kgl. anord
ning af 1 5 . marts 1 9 1 1), så der herefter var 4o håndelskyndi&e 
og 12 søkyndige. Hertil kom 2 medlemmer som repræsentanter for 
skibspersonalet og 2 for handelspersonalet. Disse valgtes for
3 0ar.

Retsplejeloven af 11. apr. 1916 berørte ikke på væsentlige 
punkter Sø- og Handelsretten, hvor den mundtlige procedure havde 
bestået siden oprettelsen. I forbindelse med forberedelserne til 
retsplejereformen havde det været på tale at nedlægge Sø- og 
Handelsretten i København, idet man i stedet tænkte sig større 
sø- og handelssager forelagt overretterne under medvirken af 
sagkyndige dommere ved disse retter. Mindre sager skulle i 1. 
instans som andre steder i landet pådømmes ved de almindelige 
underretter. Forslaget blev imidlertid forkastet under indfly
delse af den skarpe protest, som dels retten selv og dels de fag
lige organisationer tilkendegav.

Med retsplejereformens ikrafttræden 1. okt. 1919 erstatte
des titlerne formand og næstformand af præsident og vicepræsident, 
løvrigt blev vicepræsidentposten fra nu af et selvstændigt embe
de. Blandt ændringerne i 1919 kan desuden peges på, at grænsen 
for de såkaldte små sager blev sat op fra 4oo til 800 kr.
M.h.t. medlemsantallet skete ingen ændringer.

Til behandlingen af almindelige borgerlige sø- og handels
sager eller straffesager anlagt mod skibsmandskab skulle iflg. 
kgl. anordning vælges et nærmere fastsat antal medlemmer blandt 
hvilke et medlem tiltrådte, når retsformanden eller en af par
terne i sagen krævede det. Til domme i landsretssager krævedes 
deltagelse af præsident eller vicepræsident samt 4 sø- og han
delskyndige medlemmer. Under domsforhandling i straffesager eller 
ved søforhør eller søforklaringer sattes retten af præsidenten 
(eller vicepræsidenten) og 4 søkyndige dommere. Offentlige poli
tisager var præsidenten eller vicepræsidenten bemyndiget til at
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slutte uden deltagelse af rettens sagkyndige medlemmer.
Ved retsplejelovændringen 23. juli 1932 indførtes søkyn

dige medlemmer med særligt masklnkendskab. Ved kgl. anordning 
af 29. sept, 1939 forøges mandskabsrepræsentanterne og handels
personalets repræsentanter til 8 i alt.

Ved lov af lo. maj 1967 fik Sø- og Handelsretten i Køben
havn et større geografisk virkefelt, da sø- og handelssager 
fra en række af de københavnske forstadsretter henlagdes under 
denne domstol (se Harald Jørgensen: Dommere og domstole 1919- 
69 s. 19 ff).

1862-72 havde Sø- og Handelsretten til huse i det oprinde
lige skipperlavshus i Lille Kongensgade 33, 1872-92 i Skt. Annæ- 
gade 22, 1892-192o i Erichsens palæ, Holmens Kanal 2 og siden 
192o i Bredgade 59.

Oprindelig holdtes ret i søsager om onsdagen, i handels
sager om torsdagen og forligsmægling foretoges om tirsdagen, men 
som sagernes antal voksede blev også andre ugedage benyttet til 
re t s fo rhandling.

Litteratur:
Sø- og Handelsretten 1862-1926, udgivet af E. Kuhi m.fl. Kbh. 1927. 
Robert Hove: Sø- og Handelsretten gennem loo år. Kbh. 1962.

Retspræsidenter (formænd)

1862-72. Ghr. Sophus Klein (assessor i Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten) 8 . dec. 1861 (tiltrådt 1. jan. 1862) - 
26. juni 1872 (justitsminister).

1872-8 0. Niels Frederik Schlegel (assessor i Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten) lo. aug. 1872 - 2o. dec. 188o 
(justitiarius i Hof- og Stadsretten).

188o-91. Hans Reinhold Frederik Fleicher (byfoged i Helsingør) 
2o. dec. 188o - 14. april 1891 (justitiarius i Hof- 
og Stadsretten).
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1891-19o5. Johan Nicolai Agathon Madvig (assessor i Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten, fra 1885 tillige næstfor
mand i Sø- og Handelsretten) 14. april 1891 - 2o. 
marts 19o5 (afsked).

19o5-26. Jørgen Hansen Koch (assessor i Københavns Kriminal- 
og Politiret) 2o. marts 19o5 - 51. dec. 1926 (af
sked ).

1926-32. Heinrich Emil Kuhi (rettens vicepræsident) 3o. dec. 
1926 - 8 . juni 1932 (død).

1932-5o. Lauritz Nicolai Hvidt (dommer i Østre Landsret)
2 5. aug. 1932 - 8 . juni 195o (død).

195o-6l. Robert Hove (rettens vicepræsident) 5. aug. 195o - 
28. febr. 1961 (afsked).

1961-67. Helge William Jacobi (rettens vicepræsident) 1. 
marts 1961 - 31. juli 1967 (død).

1967- Hans Topsøe-Jensen (rettens vicepræsident) l.sept.
1967 -

Vicepræsidenter (næstformænd)

1872-74. Theodor Ernst Petersen (assessor i Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten) 18. sept.1872 - 25. juni 1874 
(assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).

1874-77. Peter Ludvig Behrend (assessor i Landsover- samt
Hof- og Stadsretten) 16. juli 1874 - 18. aug. 1877 
(assessor i Landsover-ssamt Hof- og Stadsretten).

1877-79. Reinhard Chr. With (till. assessor i Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten). 24. aug. 1877 - 22. jan. 1879.

1879-8o. Peter Conrad Muller (assessor i Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten) 22. jan. 1879 - 29. sept. 188o 
(assessor i Højesteret).

188o-85. Peter Frederik Koch (assessor i Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten) 29. sept. 188o - 19. nov. 1885 
(assessor i Højesteret).

1885-91. Johan Nicolai Agathon Madvig (assessor i Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten) 19. nov. 1885 - 14. april 
1891 (rettens formand).

1891-95. Georg Theodor Hindenburg (assessor i Landsover-
samt Hof- og Stadsretten) 17. april 1891 - 11. marts 
1895 (assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).
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1895-98. Johannes Ipsen (assessor i Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten) 11. marts 1895 - 18. jan. 1898 (justi- 
tiarius i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).

1898-19o2. Edvard Theodor Daniel Hvidt (assessor i Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten) 18. jan. 1898 - 11. dec.

19o2-o7.
19o2 (assessor i Højesteret).
Morten Viggo Kirketerp (assessor i Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten) 11. dec. 19o2 - 27. nov. 19o7 
(assessor i Højesteret).

19o7-ll. Valdemar Johannes Nellemann (assessor i Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten) 27. nov. 19o7 - 31. marts 
1911 (assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).

1911-12. Erik Oldenburg (assessor i Landsoverretten for Nørre- 
jylland) 1 . april 1911 - 16. dec.. 1912 (assessor i 
Landsover- samt Hof- og Stadsretten).

1912-15. Lars Martin Julius Møller (assessor i Københavns 
Kriminal- og Politiret) 16. dec. 1912 - 31. jan. 1915 
(assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).

1915-17. Carl David Gotfred Rump (assessor i Københavns Kri- 
minal- og Politiret) 28. dec. 1915 - 31. dec. 1917 
(assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).

1917-1 8. Chr. Ludvig Riise (assessor i Landsover- samt Hof- 
og Stadsretten) 12. dec. 1917 - 13. dec. 1918 
(dommer i Østre Landsret).

1919-23. Niels Henning Nielsen G-larbo (assessor i Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten) 1. jan. 1919 - 1923 
(dommer i Københavns byret).

1919-2 6. Heinrich Emil Kuhi (assessor i Københavns Kriminal- 
og Politiret) 27. juli 1919 - 31. dec. 1926 (rettens 
præsident).

1927-38, Edward Philip Ipsen (dommer i Københavns byret)
1 . okt. 1927 - 31. dec. 1938 (afsked). Era 1923 kon
stitueret som vicepræsident.

1939-5o, Robert Anders Hove (kontorchef i justitsministeriet) 
1 . jan. 1939 - 3 1. juli 195o (rettens præsident).

1950-61. Helge William Jacobi (dommer i Østre Landsret) 1. okt. 
195o - 28. febr. 1961 (rettens præsident).

1961-67. Hans Topsøe-Jensen (dommer i Østre Landsret) 1. marts 
1961 - 1. sept. 1967 (rettens præsident).

1967- Tage Schelle (dommer i Østre Landsret) 1. okt. 1967 -



- 153 -

Justitssekretærer

1862-69.

1869-74.

1874-96.

1896-1911.

1911- 22.

1922-29.

1929-47.

1947-62.

1962- 68.

1968-

Rudolph Peter Chr. Varberg (revisionsassi i lands
tinget) 1 , jan. 1862 - 8 . maj 1869 (død).
Carl Conrad Chr. Eyermann (fuldm. i Landsover- samt 
Hof- og Stadsretten) 9. Juli 1869 - 16. juli 1874 
(justitssekr. i Landsover- samt Hof- og Stadsretten).
Ludvig Vilh. Købke (ass. i Sø- og Handelsretten)
31. dec. 1874 - 3. jan. 1896 (justitssekr. i Lands
over- samt Hof- og Stadsretten).
Andreas Greensteen (ass. i Sø- og Handelsretten)
13. febr. 1896 - 6. febr. 1911 (afsked).
Carl Chr. Sundorph (assessor i Sø- og Handelsretten) 
28. febr. 1911 - 1 . febr. 1922 (død).
Fritz Chr. Frederiksen (justitssekr. ved Østre Lands- 
ret) 1 . april 1922 - lo. aug. 1929 (død).
Carl Conrad Peter Muller (fuldm. i Sø- og Handels- 
retten) 1 . okt. 1929 - 3 1. maj 1947 (afsked).
Martin Gotfred Krogh (ekspeditionssekr. i Sø- og 
Handelsretten) 1. juni 1947 - 31. marts 1962 (afsked).
Karla Andrea Ltitken (ekspeditionssekr. i Sø- og Han- 
delsretten) 1 . april 1962 - 3 1. marts 1968 (afsked).
Knud Koefoed Thorsager (fuldm. i Sø- og Handelsret- 
ten) 1 . april 1968 -
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Arkivregistratur

A. Justitskontoret

1862-94. Justitsprotokoller 31 bd
Nemlig:

1 . 1862-63 1 bd. 2 . 1863-66 1 bd.
3 . 1866-68 1 bd. 4. 1869-71 1 bd.
5. 1871-73 1 bd. 6. 1873-74 1 bd.
7. 1874-75 1 bd. 8 . 1875-76 1 bd.
9. 1876-77 1 bd. lo. 1877-78 1 bd.

1 1 . 1878-79 1 bd. 1 2 . 1879-8o 1 bd.
1 3 . 1880-81 1 bd. 1 4 . 1881-82 1 bd.
15. 1882-83 1 bd. 16. 1883 1 bd.
17. 1883-84 1 bd. 18. 1884-85 1 bd.
19. 1885 1 bd. 2o. 1886 1 bd.
2 1. 1886-87 1 bd. 2 2. 1887-88 1 bd.
23. 1888-89 1 bd. 24. 1889 1 bd.
25. 1889-9o 1 bd. 26. 1890-91 1 bd.
27. 1891 1 bd. 28. 1891-92 1 bd.
29- 1892-93 1 bd. 3o. 1893 1 bd.
31. 1893-94 1 bd.

1894-1953. Justitsprotokoller for søsager 18 bd
Anm.: Samtlige protokoller er mærket "A".
Er fra 1921 autoriseret som retsboger, men 
indholdsmæssigt sker ingen ændringer.
Nemlig:
32. 1894-98 1 bd. 33. 1898-19ol 1 bd.
34. 19ol-o4 1 bd. 35. 19o4-o6 1 bd.
36. 19o6-o9 1 bd. 37. 19*9-lo 1 bd.
38. 191o-12 1 bd. 39. 1912-15 1 bd.
4o. 1915-17 1 bd. 41. 1917-19 1 bd.
42. 1919-21 1 bd. 43. 1921-25 1 bd.
44. 1925-30 1 bd. 45. 193o-36 1 bd.
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46. 1936-41 1 bd. 47. 1941-45 1 bd.
48. 1945-49 1 bd. 49. 1949-53 1 bd.

1894-1951. Justitsprotokoller for handelssager 62 bd.
Anm.: Samtlige protokoller er mærket "B".
Er fra 1921 autoriseret som retsboger, men 
indholdsmæssigt sker ingen ændringer. For 
gælds(handels-)sager under 2oo (8oo) kr. sær
skilte protokoller.
Nemlig:
32. 1894 1 bd. 33. 1894-95 1 bd
34. 1895-96 1 bd. 35. 1896 1 bd
36. 1896-97 1 bd. 37. 1897 1 bd
38. 1897-98 1 bd. 39. 1898 1 bd
4o. 18 98.-99 1 bd. 41. 1899-19oo 1 bd
42. 19oo 1 bd. 43. 19oo-ol 1 bd
44. 19ol 1 bd. 45. 19ol-o2 1 bd
46. 19o2 1 bd. 47. 19o2 1 bd
48. 19o2-o3 1 bd. 49. 19o3 1 bd
5o. 19o3-o4 1 bd. 51. 19o4 1 bd
52. 19o4 1 bd. 53. 19o4-o5 1 bd
54. 19o5 1 bd. 55. 19o5 1 bd
56. 19o5-o6 1 bd. 57. 19o6 1 bd
58. 19o6 1 bd. 59. 19o6-o7 1 bd
6o. 19o7 1 bd. 61. 19o7-o8 1 bd
62. 19o8 1 bd. 63. 19o8-o9 1 bd
64. 19o9 1 bd. 65. 19o9-lo 1 bd
66. 191o 1 bd. 67. 1910-11 1 bd
68. 19 11-12 1 bd. 69. 1912-13 1 bd
7o. 1913-14 1 bd. 71. 1914-15 1 bd
72. 1915 1 bd. 73. 1915-16 1 bd
74. 1916-17 1 bd. 75. 1917 1 bd
76. 1917-18 1 bd. 77. 1918-19 1 bd
7 8. 1919-20 1 bd. 7 9. 192o-2 1 1 bd
8o. 1922-24 1 bd. 81. 1924-26 1 ;bd
82. 1926-28 1 bd. 83. 1928-31 1 bd
84. 1931-34 1 bd. 85. 1934-37 1 bd
8 6. 1937-39 1 bd. 87. 1939-41 1 bd
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88. 1941-43 1 bd.
9o. 1944-46 1 bd.
9 2. 1948-49 1 bd.

89. 1943-44 1 bd
91. 1946-48 1 bd
93. 1949-51 1 bd

19o7-2o. Justitsprotokoller i handelssager under
2oo kr. 12. bd.
Amn. : Mærket "CM .

192o-5o.

Nemlig;
1 . 19o7-o8 1 bd. 2 . 19o8-o9 1 bd.
3. 19o9-lo 1 bd. 4. 19 10-11 1 bd.
5. 1911-12 1 bd. 6. 1912-13 1 bd.
7. 1913-14 1 bd. 8 . 1914-16 1 bd.
9. 1916-17 1 bd. lo. 1917-18 1 bd.

1 1 . 1918-19 1 bd. 1 2 . 1919-20 1 bd.

Retsboger i gældssager under 800 kr.
Anm.; Mærket "C".
Nemlig;
13. 1920-22 1 bd. 14. 1922-25 1 bd.
15. 19 25-28 1 bd. 16. 1928-32 1 bd.
17. 1932-39 1 bd. 18. 1939-43 1 bd.
19. 1943-47 1 bd. 2o. 19 4 7-50 1 bd.

1911-51. Justitsprotokoller i procedure (store retssal) 11 bd.
Anm.: Under vicepræsidentens (tidl. næstfor
mandens) foresæde. Fra 1919 autoriseret som 
retsboger. Har henvisninger til de alm. justits
protokoller og retsboger.
Nemlig;
1. 1911-13 1 bd. 2. 1913-15
3. 1915-17 1 bd. 4. 1917-18
5. 1918-19 1 bd. 6. 1919-21
7. 1921-28 1 bd. 8. 1928-36
9. 1936-43 1 bd« lo. 1943-47

11. 1947-51 1 bd.

1 bd.
1 bd. 
1 bd. 
1 bd.
1 bd.
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1911-51. Justitsprotokoller i procedure (lille retssal) 17 bd.
Ann.: Under præsidentens (tidl. formandens) 
foresæde. Pra 1919 autoriseret som retsboger.
Nemlig;

1 . 19 11-12 1 bd. 2 . 1912-14 1 bd.
3. 1914-15 1 bd. 4. 1915-16 1 bd.
5. 1916-17 1 bd. 6 . 1917-18 1 bd.
7. 1918-19 1 bd. 8 . 1919-20 1 bd.
9. 1919-21 1 bd. lo. 1921-23 1 bd.

1 1 . 1923-26 1 bd. 1 2 . 1926-30 1 bd.
13. 193o-35 1 bd. 14. 1935-39 1 bd.
15. 1939-44 1 bd. 16. 1944-49 1 bd.
17. 1949-51. 1 bd.

192o-26. Retsbog i proceduresager 1 bd.
Anm.: Er mærket nr. 1. Er en supplerende rets
bog, væsentligst i proceduresager under vice
præsidentens ledelse. Antallet af sager, som 
kom for Sø- og Handelsretten, steg stærkt om
kring 192o og dette tillige med ekstraordinæ
re forhold af personalemæssig art har været 
baggrunden for anlæggelse af en ekstra rets
bog. Se iøvrigt Robert Hove: Sø- og Handels
retten gennem loo år, Kbh. 1962 s. 7o.

1919-5o. Retsboger i vidnesager 12 bd.
Anm.: Indtil 1919 skal vidnesager søges i de 
almindelige justitsprotokoller samt i proce
dureprotokollerne .
Nemlig:

1 . 1919-2o 1 bd. 2 . 1920-21 1 bd.
3. 1921-23 1 bd. 4. 1923-26 1 bd.
5. 1926-29 1 bd. 6 . 1929-31 1 bd.
7. 1931-37 1 bd. 8 . 1937-41 1 bd.
9. 1941-43 1 bd. lo. 1943-46 1 bd.

11. 1946-48 1 bd. 12. 1948-50 1 bd.
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1862-1946. Politiforhørsprotokoller 2o bd
.Arim, : Autoriseret til optagelse af forhør i 
offentlige og kriminelle sager. Jfr. nærmere 
omtale i indl. Med undtagelse af bd. nr. 2-4 
er protokollerne forsynet med alfabetisk nav
neregister. Bd. nr. 5 mangler (1895-96).
Nemlig;
1. 1862-80 1 bd. 2. 188o-85 1 bd.
3. 1885-89 1 bd. 4. 1889-92 1 bd.
6. 1897-99 1 bd. 7. 1899-19o2 1 bd.
8. 19o2-o3 1 bd. 9. 19o3-o5 1 bd.

lo. 19o5-o6 1 bd. 11. 19o6-o7 1 bd.
12. 19o7-o9 1 bd. 13. 19o9-H 1 bd.
14. 1911-12 1 bd. 15. 1912-14 1 bd.
16. 1914-17 1 bd. 17. 1917-21 1 bd.
18. 1921-25 1 bd. 19. 1925-33 1 bd.
2o. 1933-40 1 bd. 21. 194o-46 1 bd.

19o7-22. Politirapportprotokoller 5 bd
Anm,: Autoriseret til brug ved afhøringer i 
kriminelle og offentlige sager. Med alfabe
tisk navneregister.
Nemlig:

1 . 19o7-ll 1 bd. 2 . 1911-14 1 bd.
3. 1914-16 1 bd. 4. 1916-19 1 bd.
5 . 1919-22 1 bd.

1862-94. Retslister for sø- og handelssager 19 bd
Anm.: Listerne er ført kronologisk. Der an
føres sagens nummer, parternes navne, hvem 
der er mødt for de pågældende og hvilke dage, 
sagen har været for i retten.

1896-1931
og
1941-52. Retslister for søsager 9 bd

Anm.: Listerne for 1932-4o mangler.

1895-19o8. Retslister for handelssager 9 bd
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19o6-51. Retslister for handelssager over 2oo kr. 19 bd
Anm.: Senere over 8oo kr. Listerne for 
14/6 1946 - 11/4 1949 mangler.

19o7-35. Retslister for sager under 2oo kr. (G.S. -sager)
14 bd

1862-94. Lister over forligsindkaldelser 6 bd

1862-88. Forligs- og stævningsindkaldelser 3 bd

1862-89. Registre over forligs- og domssager 3 bd

19o8-49. Registre over domssager 41 bd

1862-192o. Domprotokoller for sø- og handelssager 58 bd
Nemlig:

1 . 1862-66 1 bd. 2 . 1866-7o 1 bd.
3. 187o-74 1 bd. 4. 1874-78 1 bd.
5 . 1878-8o 1 bd. 6 . 1880-82 1 bd.
7. 1882-84 1 bd. 8 . 1884-85 1 bd.
9. 1885-87 1 bd. lo. 1887-88 1 bd.

1 1 . 1888-89 1 bd. 1 2 . 189o-91 1 bd.
13. 1891-93 1 bd. 14. 1893-94 1 bd.
15. 1894-95 1 bd. 16. 1896 1 bd.
17. 1896-97 1 bd. 18. 1897-98 1 bd.
19. 1898 1 bd. 2o. 1898-99 1 bd.
21. 1899-19oo 1 bd. 2 2. 19oo-ol 1 bd.
2 3. 19ol-o2 1 bd. 24. 19o2-o3 1 bd.
25. 19o3-o4 1 bd. 26. 19o4 1 bd.
27. 19o4-o5 1 bd. 28. 19o5 1 bd.
29. 19o5-o6 1 bd. 3o. 19o6-o7 1 bd.
31. 19o7-o8 1 bd. 3 2. 19o8 1 bd.
33. 19o8-o9 1 bd. 34. 19o9 1 bd.
35. 19o9-lo 1 bd. 36. 191o 1 bd.
37. 19 10-11 1 bd. 38. 1911-12 1 bd.
39. 1912 1 bd. 5o. 1912-13 1 bd.
41. 1913-14 1 bd. 42. 1914 1 bd.
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43. 1914-15 1 bd
45. 1915-16 1 bd
47. 1916-17 1 bd
49* 1917 1 bd
51. 1917-18 1 bd
5 3. 1918 1 bd
55. 1919 1 bd
5 7. 1919-2o 1 bd

44. 1915 1 bd
46. 1916 1 bd
48. 1917 1 bd
5o. 1917 1 bd
52. 1918 1 bd
54. 1918-19 1 bd
56. 1919 1 bd
58. 1920 1 bd

1862- 90.

1920-37.

Domskoncepter for sø- og handelssager 12 pkr.
Anm.: Koncepterne er forsynet med dommens af
sigelsesdato og nr. i domprotokollen. Skønt 
dommene betegnes koncepter er de underskrevet 
af rettens formand. Tilsvarende "koncepter" 
er ikke bevaret for en senere periode, idet 
dommene dels findes indført i protokollerne 
og dels er bilagt retsdokumenterne. 1867- 
1871 mangler.
Neml igs
1862-63 1 pk. 1864-66 1 pk.
1872-76 1 pk. 1877-78 1 pk.
1879-80 1 pk. 1880-82 1 pk.
1883-84 1 pk. 1885 1 pk.
1886 1 pk. 1887 1 pk.
1888 1 pk. 1889-90 1 pk.

Dombøger for søsager
Nemlig:

1 . 1920-21 1 bd. 2 . 19 21-22 1 bd.
3. 1922-23 1 bd. 4. 1923-26 1 bd.
5. 1926-29 1 bd. 6 . 1929-30 1 bd.
7. 1930-32 1 bd. 8 . 1932-35 1 bd.
9. 1935-37 1 bd.

192o-37. Dombøger i handelssager over 8oo kr. 16 bd.
Anm.: Protokollernes numre er en fortsættelse 
af nummereringen af de fælles domprotokoller 
1862- 1920.
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Nemlig:
59. 1920-21 1 bd. 6o. 1921 1 bd.
61. 1921 1 bd. 62, 1921-22 1 bd.
63. 1922-23 1 bd. 64, 1923-24 1 bd.
65. 1924-25 1 bd. 66. 1925-26 1 bd.
67. 1926-27 1 bd. 68, 1927-29 1 bd *
69. 1929-3o 1 bd. 7o. 1930-32 1 bd.
71. 1932-34 1 bd. 72. 1934-35 1 bd.
73. 1935-37 1 bd. 74, 1937 1 bd.

19o7-37» Domprotokoller i gældssager 8 bd.
Anm, : Mærket litra '*0'' som de tilsvarende
justitsprotokoller,
Nemlig:
1. 19o7-o9 1 bd. 2. 19o9-lo 1 bd.
3. 1910-12 1 bd. 4. 1912-15 1 bd.
5. 1915-20 1 bd. 6. 192o-25 1 bd.
7. 1925-33 1 bd. 8. 1933-37 1 bd.

192o-53. Dombog for udeblivelsessager 1 bd.
Anm.: Trykte "blanketter" med plads til at 
indføje parternes navne, beløbets størrelse 
(indeholder kun gældssager) samt bøden for 
udeblivelsen fra retten.

1913-37. Domprotokol for politisager 1 bd.
Anm.: Indeholder domme i sager om brug af 
urigtig varebetegnelse. Jfr. lov nr, 137 af
8. juni 1912. Iflg. lovens § 16 skulle disse 
sager i København behandles som offentlige 
politisager ved Sø- og Handelsretten.

1938-51. Dombøger 25 bd.
Anm.: Domme i samtlige sager.
Nemlig:
1. 1938 1 bd. 2. 1938-39 1 bd.
3. 1939 1 bd. 4. 1939-4o 1 bd.
5. 194o 1 bd. 6. 194o-41 1 bd.
7. 1941 1 bd. 8. 1941-42 1 bd.
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9 .  1 9 4 2 1 b d . l o .  1 9 4 2 - 4 3 __..1. bd

l i .  1 9 4 3 . •; 1 b d . 1 2 .  1 9 4 3 - 4 4 1 "bd

1 3 .  1 9 4 4 1 b d . 1 4 .  1 9 4 4 1 bd

1 5 .  1 9 4 5 - :': 1 b d . 1 6 .  1 9 4 6 •*1 bd

1 7 .  1 9 4 7 1 b d . 1 8 .  1 9 4 7 1 bd

1 9 .  1 9 4 8 . •; 1 b d . 2 o .  1 9 4 8 ■' 1 bd

2 1 .  1 9 4 9 1 b d . ■22.  1 9 4 9 ' •' 1 bd

-23. 1 9 5 o - 1 b d . 2 4 .  1 9 5 o 1 bd

2 5 .  1 9 5 1 1 b d .

1862-1953. Forligsprotokoller 39 bd.
Aran.: Er forhandlingsprotokoller for den un
der Sø- og Handelsretten hørende forligskom
mission. Rækken af protokoller er en fortsæt
telse af Sørettens forligsprotokoller. Fra 
1919 autoriseret som forligsbøger. Forligs
kommissionsakterne er kasseret
Nemlig;
1. 1862-67 1 bd. 2. 1868-72 1 bd.
3. 1872-76' i bd. 4. 1876-77 1 bd.
5. 1877-80 1 bd. ■ 6. 1880-82 1 bd.
7. 1882-85 1 bd. 8. 1885-86 1 bd.
9. 1886-88 1 bd. lo. 1888-89* .1 bd.

11. 1889-92 . 1 bd. 12. 1892-94 1 bd.
13. 1894-96 1 bd. 14. 1896-98 1 bd.
15. 1898-19oo 1 bd. 16. 19oo-ol 1 bd,_
1 - 7 19ol-o2 1 bd. 18. 19o2-o3 1 bd.
19. 19o3-o5 ‘ 1 bd. 2o. 19o5-o6 1 bd.
21. 19o6-o8 1 bd 22. 19o8-o9 1 bd.
23. 19o9-lo 1 bd. 24. 1910-12 1 bd.
25. 1912-14 1 bd. 26. 1914-15 1 bd.
27. 1915-16 1 bd. 28. 1916-18 1- bd.
29. 1918-19 1 bd. 3o. 1919-2i 1 bd.
31.. 1921-22 1 bd. 32. 1922-24 1 bd.
33. 1924-26 1 1 bd. 34. 1926-28. 1 bd.
35. 1928-31 ' 1 bd. 36. 1931-36 1 bd.
37. 1936-43 ; 1 bd. 38. 1944-59 1 bd.
39. 195o-53 1 bd.
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1862-9o. Retssager
Annu : Både sø*- og handelssager. Indeholder 
væsentligst prokuratorindlæg og korrespon
dance. Kun undtagelsesvis domsudskrifter. 
Pakkerne er skiltet med år og sagnumre.

1895-195o. Søsager

2o2 pkr

Anm.: Søsager for perioden 1891-94 mangler. 
Pakkerne er skiltet med år og sagnumre.

1891-195o. Handelssager

1862-1951. Søforhørs- og søforklaringsprotokoller
Anm.; Samtlige protokoller har alfabetisk 
navneregister.
Nemlig:
1. 1862-66 1 bd.
Anm.: Autoriseret til "Protocol til Optagelse 
af Thingsvidner, Søforklaringer og disses til
sigelse, Udmældelse af Mænd inden Retten og 
Beedigelse af deres Forretning saa og til For-

2o4 pkr

784 pkr 

52 bd.

hør til Oplysning om mistet Mandskab”.
2. 1866-71 1 bd. 3. 1871-78 1 bd.
4. 1878-83 1 bd. 5. 1883-93 1 bd.
6. 1893-95 1 bd. 7. 1895-96 1 bd.
8. 1896-98 1 bd. 9. 1898-99 1 bd.

lo. 1899-19ol 1 bd. 11. 19ol-o3 1 bd.
12. 19o3-o4 1 bd. 13. 19o4-o6 1 bd.
14. 19o6-o8 1 bd. 15. 19o8-lo 1 bd.
16. 1910-11 1 bd. 17. 1911-12 1 bd.
18. 1912 1 bd. 19. 1912-13 1 bd.
2o. 1913-14 1 bd. 21. 1914-15 1 bd.
22. 1915-16 1 bd. 23. 1916-17 1 bd.
24. 1917 1 bd. 25. 1917-18 1 bd.
26. 1918-19 1 bd. 27. 1919-20 1 bd.
28. 1920-21 1 bd. 29. 1921-22 1 bd.
3o. 1922-23 1 bd. 31. 1923-24 1 bd.
32-. 1924 1 bd. 33. 1924-25 1 bd.
34. 1925-26 1 bd. 35. 1926-27 1 bd.
36. 1927-29 1 bd. 37. 1929 1 bd.
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38. 1929-30 1 bd. 39. 193o-32 1 bd.
4o. 1932-33 1 bd. 41. 1933-35 1 bd.
42. 1935-37 1 bd. 43. 1937-38 1 bd.
44. 1938-4o 1 bd. 45. 194o-41 1 bd.
46. 1941-42 1 bd. 47. 1942-43 1 bd.
48. 1943-45 1 bd. 49. 1945-46 1 bd.
5o. 1946-47 1 bd. 51. 1949-51 1 • bd.
52. 1947-49 1 bd.
Anm,: Dette bind 
mærket 52, burde

er fejlagtigt 
retteligt være

nr. 51.

1862-195o. Søforhørs- og søforklaringssager 98 pkr.
Anm.; Indeholder for den ældste periodes 
vedk. næsten udelukkende stævninger og no
tar ialdokumenter, senere er indholdet over
vejende udskrifter af maskindagbøger, skibs
journaler o. lign.

Korrespondance

1862-86. Journaler 2 bd.
Anm.: Journalerne er sagligt inddelt, inde
holder flg. rubra: A. sager om logbøger, B. 
erklæringer i ikke-rubricerede sager, C. sa
ger om retsgebyr, D. sager vedr. rettens be
tjente, økonomi eet., E. offentlige og bene
ficerede sager, F. sager om stemplet papir,
G. sager om bøder, H. sager om forkyndelser,
J. andre sager, K. sager om skifteretten, at
tester m.v., L. ekstrajudicielle kendelser,
M, straffede værnepligtige.
Nemlig:

1 . 1862-69 1 bd. 2. 187o-86 1 bd.

1862- 90,
1897-1915. Journalsager 34 pkr.

Anm.: Sagerne er sagligt henlagt i overens
stemmelse med journalens rubra, jfr. ovenfor.
Der findes ikke journalsager bevaret for 
1891-96.
Nemlig:
1862-64 1 pk. 1865-66 1 pk.
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. O j.
1862-74

1867-68 • 1 pk. ■ -1869-71 i pk.
1872-74 1 pk. 1875-76 1 pk.
1877 1 pk. 1878 i pk.
1879-80 1 pk. 4  1881 1 pk.
1882 -■ • o i pk. 1883 •- rl pk.
1884 1 pk. 1885 2 pkr.
1886 1 pk. 1887 1 pk.
1888 1 pk. 1889 -• ■— 5rru?:j ;'i:U■pk.-..
189o 1 pk. 1897-98 l pk.
1899-19oo ••1 pk. 1901-02 pk.
19o3 ..vllr. • i pk. 19o4-o5 pk.
1966 1 pki 19o7 " \i pk.
19o8 i pk. 19o9 i pk.
191o-ll i pk. 1912 i.:', c ■

■.— i- pk.
1913 i pk. •1914 j . - .  i pk.
1915 i pk.

Journaler over skønsforretninger . 2 bd.
"Årim.: Journalérne indeholder flg. rubrikker:
Hvem, der rekvirerer syn og skøn foretaget, 
rekvisitionens dato, en kort beskrivelse af 
forretningen, datoen for denne og hvétrret- 

r....- ten har udmeldt til at foretage skønnet;•.
Nemlig: ■ *"v
1. 1862-68 " 1 bd. 2. 1868-74- " r i  bd.

1862-9o. Skønsforretninger ' 29 pkr.
Ahm. : Henlagt efter •skønis forretningsjourna- 

.. lernes numre. De enkelte sager indeholder 
rekvisitioner, udmeldelser og selve skøns
forretningerne. -i < '

1862-1926. Diverse vedr. retten og dens medlemmer 1 pk.
Anm. : Forarbejder.,, manuskripter og korrektur, 
til værket Sø- og Handelsretten 1862-1926 
ved E, Kuhi m.fl,, Kbh. 1927.

1872-98. Koncepter til de handelskyndige revisorers
indberetninger 4 pkr.
Anm.: Omfatter nr. 12-821, fortegnelse over
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indberetningerne i afleveringssagen (4o3 
B 3). Ang. baggrunden for indberetningerne 
og regler for udformningen se konkursloven 
25. marts 1872 § 79.
Nemlig:
12-2oo 1 pki 2ol-4oo 1 pk.
4ol-6oo 1 pkj 6ol-821 1 pk.

B. Skifteretsafdelingen

1872-1932. Navneregister over konkursboer 2 bd
Anm,: Oplyser under hvilken afdeling et kon
kursbo er behandlet, tidsrammen for behand
lingen samt behandlingens udfald.
Nemlig:
1872-19o5 1 bd. 19o6-32 1 bd.

1878-195o. Ekstraktprotokoller lo bd
Anm.: Med navneregister. Gengiver bl.a. 
tidsfølgen i bobehandlingen. 19o4-o7 mang
ler.
Nemlig:
1878-19o7 1 bd. 19o8-24 1 bd.
1924-26 1 bd.
Anm.: Dette og flg. bd. er 
ført på fortrykt skemapapir.
Rummer flere oplysninger end 
tidligere.
1927-28 1 bd. 1929-31 1 bd.
1931-34 1 bd. 1934-37 1 bd.
1937-39 1 bd. 1940-45 1 bd.
1945-5o 1 bd.

1872-19ol. Forseglings- og registreringsprotokoller
for 1. afd.
Anm.; Med navneregister.

4 bd
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Nemlig:
1. 1872-78 1 bd. 2.. 1878-85 1 bd,
5. 1885-92 1 bd. 4. 1892-19ol ’l’bd.

1872-97# . Forseglings- og .regiqtreringsprotakoller
for 2. afd.-- . . .  3 bd

. Anm. : Medy-navnehegister.
Nemlig:
1.. 1872-78 " 1 bd. 2. 1878-88 1 bd.
,3., 1888-97 ’ 1 bd.

19ol-1951. Forseglings- og-registreringsprotokoller 16 bd
‘ Anm,: Omfatter'alle skifteretsafdelinger.

Nemlig:
5. 19ol-o6 . 1 bd .■ 6. 19o6-lo 1 bd..
7. 1910-16 1 bd. :;8. 1916-21 .1 bd.
9. 1921-23 1 bd. lo. 1923-25 .1 bd.

11. 1925-27 1 bd. 12. 1927-28 1 bd.
13. 1929-31 1 bd. 14. 1931-33 1 bd.
15. 1933-35 .1 bd..ir '' ' 16. 1935-37 ...V 1 -bd.
17. 1937-40 1 bd. 18. 1940-47 1 bd.
19. 1947-49 1 bd. 2o. 1949-51 1 bd.

1872-19o7. Behandlingsprotokoller for 1. afd. _ 6 bd
Anm.: Med navneregister.
Nemlig:
1. 1872-77 1 bd. 2. 1877-80 - 1 ..bd.
3. 1881-85 i bd. 4. 1886-89 1 bd.
5. 1889-94 1 bd. 6. 1891-19o7-.:.. 1. bd.

1872-99. Behandlingsprotokoller for 2. afd.. . 6 bd
Nemlig:
1. 1872-77 1 bd. .2. 1877-81
3. 1881-87 1 bd. 4. 1887-91
5. 1891-96 1 bd. *6. 1896-99

1 bd.. 
1 bd. 
1 bd.'
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1899-1951. Behandlingsprotokoller 28 bd.
Anm.: Por hele retten. Med navneregister.
Nemlig:
7. 1899-19ol 1 b d . 8. 19ol-o3 1 b d .

9. 19o3-o6 1 b d . lo. 19o6-o8 1 b d .

11. 19o8-o9 1 b d . 12. 19o9-ll 1 b d .

13. 1911-13 1 b d . 14. 1913-15 1 b d .

15. 1915-19 1 b d . 16. 1919-21 1 b d .

17. 1921-22 1 b d . 18. 1922-24 1 b d .

19. 1924-25 1 b d . 2o. 1925-26 1 b d .

21. 1926-27 1 b d . 22. 1927-28 1 b d .

23. 1928-29 1 b d . 24. 1929-31 1 b d .

25. 1931-32 1 b d . 26. 1932-34 1 b d .

27. 1934-36 1 b d . 28. 1936-38 1 b d .

29. 1938-4o 1 b d . 3o. 1940-42 1 b d .

31. 1942-47 1 b d . 32. 1947-49 1 b d .

33. 1949-5o 1 b d . 34. 1950-51 1 b d .

1872-1951. G-ældsbøger 39 bd.
Anm.: Her indføres boets kreditorer og deres 
krav. Alfabetisk navneregister over fallen
terne .

1872-195o. Repartitionsbøger 4o bd.
Anm.: Indeholder boopgørelser med anførsel 
af evt. overskuds fordeling på kreditorerne.

1874-1926. Domprotokoller 4 bd.
Anm.: Autoriseret som dicisionsprotokoller 
for skifteretsafdelingen.
Nemlig:
1. 1874-86 1 bd. 2. 1886-96 1 bd.
3. 1897-19o8 1 bd. 4. 19o9-26 1 bd.

1872-94. Konkursboer for 1. afd. 2o7 pkr.

1872-94. Konkursboer for 2. afd. 142 pkr.
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1895-195o. Konkursboer for hele retten 171 pkr.
Anm.: Boerne er henlagt efter nr. inden 
for de enkelte år.

19o8-44. Akkordboer 3o pkr.
Anm.: Akkordboer før 19o8 skal søges iblandt 
de alm. konkursboer. En konkurs kunne sluttes 
ved akkord efter konkursloven af 1872 §§ loo- 
123.




