
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

ægtsforskernes
DI5-DANMARK

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen 
DlS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special
bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- 
og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DlS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både 
med og uden ophavsret Når det drejer sig om 
ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, 
kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet 
af ophavsret, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent 
personlig, privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


KØBENHAVNSKE LAVSARKIVER

Foreløbige arkivregistraturer 

udgivet af

Københavns stadsarkiv

og

landsarkivet for Sjælland m. m.

KØBENHAVN 1971



KØBENHAVNSKE LAVSARKIVER

Foreløbige arkivregistraturer 

udgivet af

Københavns stadsarkiv

og

landsarkivet for Sjælland m. m.

KØBENHAVN 1971



Forord

Blandt de "privatarkiver", der opbevares i det sjællandske 
landsarkiv, indtager lavsarkiverne en fremtrædende plads dels på 
grund af deres alder, dels som følge af deres værdifulde indhold 
til belysning af håndværkerforhold m.v. gennem tiderne. Det samme 
gælder for de mange arkiver fra københavnske lav, der opbevares i 
Københavns stadsarkiv.

For et par år siden planlagde man i landsarkivet en ompakning 
og nyregistrering af samlingen af lavsarkiver såvel fra København 
som det øvrige område, der hører ind under landsarkivets virksomhed. 
Efterhånden som dette arbejde skred frem, opstod et ønske om at få 
den nye registratur offentliggjort i rækken af landsarkivets "Fore
løbige arkivregistraturer", Københavns stadsarkiv, der for kort tid 
siden har afsluttet en nyregistrering af de her opbevarede lavsar
kiver, har ligeledes næret ønske om at få udbredt kendskabet til 
dette materiale. Da det måtte forekomme urimeligt at lade publikum 
være henvist til at orientere sig om de københavnske lavsarkivalier 
i to forskellige publikationer, og da der ydermere kunne spares både 
arbejde og penge ved at udarbejde en fællesregistratur, enedes de to 
arkivinstitutioner om et samarbejde, og da landsarkivet i forvejen 
har sin serie "Foreløbige arkivregistraturer", føltes det naturligt 
at lade registraturen indgå i denne. Redigeringen blev overdraget 
arkivar Andreas Jørgensen ved landsarkivet og fuldmægtig Egil Skall 
ved Københavns stadsarkiv. Landsarkivet påtog sig at foretage sten
cilering og duplikering, stadsarkivet stillede papir til rådighed.

Det er de to institutioners håb, at den nu foreliggende regi
stratur vil vise sig at blive et nyttigt arbejdsredskab for alle, 
der vil beskæftige sig med de talrige erhvervshistoriske, personal- 
historiske og andre forhold, som disse lavsarkiver kan belyse.

Efter at manuskriptet til nærværende oversigt er blevet sten
cileret, er man blevet opmærksom på, at der i det kgl, biblioteks 
håndskriftssamling findes visse københavnske lavsarkivalier. Det 
drejer sig om følgende lav: bagerne, bryggerne, glarmestrene, smede-



ne og urte- og isenkræmmerne. Se E. Gigas: Katalog over det store 
kgl. biblioteks håndskrifter I, 19o3, s. 2o5f og III, 2, 1915 s. 
144.

København, den 15. januar 1971.

Sigurd Jensen Harald Jørgensen



I.

Indledning.

Lavene var sammenslutninger af håndværkere og handlende; 
deres oprindelse går tilbage til middelalderen. Grænserne for 
deres virksomhed og rettigheder var fastlagt i de såkaldte lavs
skråer eller, som de senere kaldtes, lavsartikler.

Ved næringsloven af 1857 mistede lavene deres rettigheder, 
og en del af dem blev kort efter ophævet. Da magistraten gennem 
århundreder havde fungeret som lavenes nærmeste øvrighed blev de 
ophævede lavs arkivalier nu afleveret til magistratens arkiv, råd
stuearkivet, det nuværende stadsarkiv. I tidens løb er derefter 
yderligere en del arkivalier afleveret dels til stadsarkivet og 
dels til det i 1893 oprettede landsarkiv for Sjælland m.m. Andre 
lav opbevarer selv deres arkivalier. Endelig findes i rigsarkivet 
under betegnelsen: Københavnske lav ældre artikler og kongelige 
breve vedrørende lavene. Den foreliggende registratur medtager 
lavsarkivalier fra såvel stadsarkivet som landsarkivet for Sjælland, 
rigsarkivet og enkelte endnu eksisterende lav.

Som berørt var det direkte tilsyn med lavene overladt magi
straten, der til tider sikrede sin indflydelse ved at lade en råd
mand overvære lavsmøderne, ligesom oldermandsvalg skulle godkendes 
af magistraten. Por at blive medlem af et lav måtte man endvidere 
aflægge mesterprøve og erhverve borgerskab hos magistraten. Lavs
forholdene kan derfor kildemæssigt følges i magistratens arkiv, 
først og fremmest i borgerskabsprotokoller og rådstueprotokoller 
med tilhørende registre. I stadsarkivet findes desuden en mindre 
gruppe arkivalier, der under betegnelsen "Magistraten og lavene" 
af forskellige årsager er holdt udenfor rådstueskriverens arkiv.

Lavsarkivernes indhold er højst varierende. I de fleste til
fælde findes der en lavsprotokol, men det er meget forskelligt, 
hvad der er indført i protokollerne. Det har i denne forbindelse 
haft nogen betydning, om lavet havde råd til at betale en lavs
skriver, eller om oldermanden eller en mester førte bøgerne. I 
lavsprotokollerne, der fra 1749 skulle autoriseres af magistraten, 
vil man hovedsageligt kunne finde referater af lavsmøder, hvor der
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blev behandlet spørgsmål om optagelse i lavet, sager om fremme
des indgreb i lavsretti^eder, udnævnelse af mestre til varetagel
se af lavets interesser, såkaldte bisiddere, regnskab m.m. End
videre vil man ofte kunne støde på mesterfortegnelser i lavsproto
kollerne.

Da lavene også fungerede som sygekasser, begravelsesforsik
ringsselskaber og i øvrigt understøttede trængende medlemmer og 
enker, måtte man have indtægter fra lavsmedlemmerne. Derfor optræ
der i mange tilfælde kontingentprotokoller, de såkaldte tidepenge- 
protokoller (kontingentet skulle erlægges til bestemte tider). For 
udgifter førtes der ofte særskilte bøger.

Lærlinge knyttedes i mange tilfælde til læremestrene ved kon
trakter, og man kan følgelig i lavsarkiverne støde på bøger, hvori 
kontrakter er kopieret, eller, hvad der er mest almindeligt, bøger 
hvori læreforholdets konditioner er indført, de såkaldte drengebøger 
eller ind- og udskrivningsbøger. Noteret er da i hvert fald drengens 
navn, læremesterens navn og læreforholdets løbetid, tit også dren
gens faders eller værges navn samt undertiden også navnet på en even
tuel kautionist.

I de lav, der havde en egentlig lavsskriver, førte man hyppigt 
kopibøger over udgåede breve og af og til også over indkomne. Var 
det skik ved et lav blot at gemme indkomne breve og hertil at ved
lægge svarkoncepter er man selvfølgelig lige så godt (om ikke bedre) 
hjulpen.

Det var almindeligt, at svende havde deres egne forsaml inger, 
Disse bestyredes af oldgesellerne og stod som regel under lavets op
sigt. Der kan for svendeforsamlingernes vedkommende være ført proto
koller af samme karakter som ved mestrenes lav. Svendesammenslutnin
gerne ydede bidrag til syge medlemmer, til begravelser, til enker 
og til svende på vandring. De førte også tilsyn med, at fagets tradi
tioner blev holdt i hævd. I registraturen er arkivalier fra svende
sammenslutninger betegnet som svendeprotokoller o.l., men er i øvrigt 
kun undtagelsesvis udskilt fra mesterlavenes arkiver. Arkivalier uden 
særlig betegnelse hidrører altså fra mestrenes lav.

Ofte var der i provinsbyerne ikke mestre nok til at danne et 
selvstændigt lav, og derfor ser man ikke sjældent provinsmestre som 
medlemmer af københavnske lav.
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Med hensyn til handelslavene gælder, at de totalt ophæve
des ved næringsloven af 1857, hvorimod håndværkerlavene fik lov 
at bestå som institutioner med i det væsentlige sociale opgaver.
De ikke ophævede lavs arkivalier ændrer altså i høj grad karakter 
efter 1857, men da de alligevel indeholder væsentlige oplysninger 
til håndværkets historie, er de dog medtaget i registraturen.

Såvel lavene i almindelighed som det enkelte lav har i tidens 
løb adskillige gange skiftet karakter. At gøre rede for sådanne 
ændringer ville være ganske omstændeligt, og det er da også kun 
sket i begrænset omfang i registraturen.

Antallet af lav har også til forskellige tider varieret, idet 
forskellige fag undertiden har været slået sammen i et enkelt lav, 
mens der til andre tider har været tale om en mere vidtgående, sik
kert interessebestemt differentiering. Sådanne delinger og sammen
lægninger vil automatisk fremgå af registraturen og i øvrigt af 
lavsartiklerne, og kun i særlige tilfælde er der i registraturen 
gjort henvisninger fra det gamle lav til det nye eller omvendt.

Endelig har også de officielle navne eller betegnelser for 
de enkelte lav vekslet livligt fra tid til anden, ofte uden påvise
lig grund. Problemet er uden egentlig betydning, og i registraturen 
er de skiftende navne og skrivemåder undgået ved at give de enkelte 
fag gennemgående betegnelser som "smedene", "snedkerne" o,s,v.

Da man har anset det for uhensigtsmæssigt at bryde ældre op
stillinger og nummereringer, som har været lagt til grund for histo
riske undersøgelser og registreringsarbejder, er de enkelte lavs 
arkivalier ikke i alle tilfælde opstillet systematisk og sammenhæn
gende, Da der i sådanne tilfælde er gjort henvisninger, og da lave
nes arkiver hver for sig er ret små og overskuelige, vil dette for
mentlig ikke i nævneværdig grad være til gene for benytteren.

Tilgængelige for benyttelse er sædvanligvis arkivalier, der 
er mere end 5o år gamle, idet der dog tages forbehold overfor even
tuelle begrænsninger, der kan være fastsat af de lav, hvorfra arki
valierne er modtaget,

I stadsarkivet er der gennem den sidste halve snes år udar
bejdet navneregistre til de ældste københavnske lavsprotokoller. 
Denne registrering fortsætter til stadighed, og som det fremgår af
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registraturen omfatter den også arkivalier, der befinder sig 
udenfor stadsarkivet. Dels udarbejdes der navneregistre til 
hver enkelt protokol, dels samles samtlige navne i eet stort 
kartotek.

Egil Skall.
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Bagerne

Rigsarkivet;

14o5. Skrå for Københavns bagersvende....... 1 læg
Anm.: Uden dato. Pergamenthåndskrift
med senere tilføjelser.

Stadsarkivet

1. Ca.
156 
(div.år).

la.

Lavsprotokol......................... . 1 bd.
1565-1685, . Indførsler fra årene 1527?, 1551?,

1565,1570,1574,1576-77,1579,1584-92,
1595-1609,1611-69,1671-75,1677-8o,1685.
Om oldermænd, mestre, svende, lavsreg
ler etc.
Gl.titel: Fortegnelse over mestre i 
lavet.
På bindet: B.L.B.Meister Buch 1595- 

Register til nr. 1........ .............  1 bd.

2. 1655-65.

2b.

lavsprotokol .............................  1 bd,
Anm.: Indførsler om lavsmøder. Foran
i protokollen edsformularen ved opta
gelse i lavet.
På første blad: Bager Laugs Bog Anno
1656. Denn 1. Januarii.

Register til nr. 2 ............. ......... 1 bd,

2a. 1661-70. Lavsprotokol ............................
Anm.: Indførslerne fra 2o-6 1661 til 
14-9 1665 er næsten identiske med ind
førslerne i foregående protokol.

1 bd.
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Register til nr. 2a...... ...........  1 t>d.

3. 1693-1727. Lavsprotokol ..... .................... 1 bd.
Anm.: Indeholder mesterfortegnelse (u.å.), 
brødtakst 1694, kopi af lærebrev 1694 og 
af kgl.bevilling til optagelse i lavet 
1697 (fol.135), regnskaber og inventari
er 1694-1723. Bagi protokollen indførs
ler om indskrivelser af mestersvende 
1695-1727, indledt med afskrift af magi
stratsanordning 1693.

3a. Register til nr. 3 ...................  1 bd.

4. I723-I8I0. Lavsprotokol ........................
Anm.: Indeholder regnskaber og inven
tarier I723-I8I0, indskrivelser af 
mestersvende 1725-61. Indførsel om 
lavsskriver 175o (fol.3o6b.)

1 bd,

5. 1750-1845. Lavsprotokol ......................
Anm.: Protokol over lavssamlinger.

1 bd.

6. I772-I809. Kopibog ............................... 1 bd.
Arm.: Indeholder kopier af ind- og 
udgåede skrivelser m.v. (heri diverse 
fortegnelser).
Bagi bogen register 1772-89 (ufuld
stændigt ).

7. 181o-2o. Kopibog ............................... 1 bd.
A^.: Indeholder kopier af udgåede 
skrivelser.

8. 182o-5o. Kopibog ............................
A^.: Som foregående. Med register 
1840-50.

1 bd.
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9. 17o3-1849. Protocol hvorudi findes anført de
Mestere som bare Liig sidst efter 
Tuur og tilsigelse ligeledes de som 
sidst have mødt efter Tuur og til
sigelse ved Mesterstykke ........ .. 1 bd,
Arm.: Indeholder blandede indførsler 
om inkvisitioner over fuskeri 17o3-o4 
og 1724 (m.regnskab), om fribagere 
1781-82, om mestre ved ligbæring og 
mesterstykker 177o-1855 og 1845-49, 
indsamling ved begravelse 1782 og 
fortegnelse over magistratsmedlemmer, 
som får foræret mesterstykker og høj
tidsbrød 1770-71.

lo. 1666-88,
(1789).

loa.

11. 1685-1705,
(1782).

11a.

12. 1698-1731.

Drengenes ind- og udskrivningspro
tokol med register.................... 1 bd.
Anm.: Heri desuden skemaer over hvad 
bagerne har af korn, mel og brænde 
samt fortegnelse 1789 over antallet 
af svende og drenge hos hver mester 
med angivelse af drengenes fødesteder. 

Register til nr. lo ...................  1 bd.

Drengenes ind- og udskrivningspro
tokol med register ....................  1 bd.
Anm.: Indeholder desuden optegnelser 
over leverancer til kongen o.a. 1782.

Register til nr. 11 .................... 1 bd.

Drengenes ind- og udskrivningspro
tokol med register ..................... 1 bd.
Anm.: Vedr. udlærte drenge 1733 - se 
nr. 27.

13. 1700-23. Mesternis og Svendes Laugsbog An-
gaaende Tiide Penge ...................  1 bd,
Anm.: Indeholder referater af lavsmøder 
afholdt i anledning af tidepengenes be-
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taling med regnskab over indtægter og 
udgifter. Regnskabet over indtægterne 
(tidepengene) er ført således at der 
ud for hver mesters navn er anført 
hans svendes navne og hvad der af hver 
enkelt svend er erlagt.

14. 1776-1817. Svendenes tidepengeprotokol ........... 1 bd.
; Indhold som foregående.

15. 1817-35. Svendenes tidepengeprotokol ........... 1 bd.
Atm.: Indhold som foregående.

16. 1732-1861. Fattiges regnskabsprotokol ............ 1 bd.
: Bagi protokollen indbundet doku

menter vedr. højtidsbrøds afskaffelse 
1771 samt ekstrakt af Cort Legahns te
stamente 1775.
Protokollen ombundet 1781.

17. 1803-22.

18. 1756-1861.

19. 1709-26. 
41 & 55.

Svendenes klassebog ....................
Anm.: I henhold til danske kancellis 
resolution af 23-lo 18o2 og magistra
tens skrivelse af 8-12 s.å. var bager
svendene inddelt i fire klasser.

Laugshusets og svendeherbergets regn
skabsprotokol ....................... .
Anm.: Indeholder desuden ekstrakt af 
Cort Legahns testamente 1775.

1 bd.

1 bd,

Protokol ang. Kgl.Majestæt's kommis-
og hartbrød ............................ 1 bd,
A^.: GI.titel: Jourginal Bog angaaende 
Hans Kongl.May's Commis og Hartbrød Bag
ning anfanget 17o9 d.lo.octob. af Older
mand Olluf Nielsen.
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2o. 16ol,
1625-1770,
(1815).

2oa.

21. 1770-99.
& u.å.

22. 1800-18.

25. 1819-27.

24. 1828-41.

Diverse dokumenter ....................  l pk.
: Indeholder bl.a. dokumenter vedr. 

lavsartikler 1625,1668 og 1756 (også 
for svendene), overdragelse af "hager- 
embede" 1655, dok. vedr. ulovl. brød
salg 1645 m.v., fortegnelse over bage
re (før 1649,12-4), klage fra møllerne 
til mag. 1662, obligation fra lavsme
ster til lavet 1665, om bagersvendenes 
drikkepenge 1665, kgl.bev. for bagere, 
kontrakter, magistratsresolutioner, 
regnskaber, udskrifter af domme og an
dre retsdokumenter, cirkulærer til la
vet, dok. vedr. forstrækninger til kon
gen, dok. ang. bagning af kommisbrød, 
lærebrev, dok. vedr. brødtakst, kontra
bog 1752-55, fortegnelse over gærleve
randører 177o, synsforretninger. Tings
vidne af Københavns byting 16ol, dok. 
vedr. bageres ejendomme.

Register til nr. 2o ...................  1 bd.

Diverse dokumenter ....... ............  1 pk.
Anm.; Indholdet af samme karakter som 
nr. 2o. Særlig bemærkes Cort Legahns 
testamente af 29-8 1775. Indsamlinger 
til ulykkesramte tyske byer. Dokumen
ter vedr. leverancer af kommisbrød.
Læg u.å.

Diverse dokumenter ....................  1 pk,
Anm.: Indholdet af samme karakter som 
nr. 2o og 21.

Diverse dokumenter ....................  1 pk.
Anm.: Indholdet af samme karakter som 
nr. 2o-22. Særlig bemærkes et større 
antal beviser for indskud i lavet 1819. 
Politiplakater om lavsmedlemmer etc. 
Fortegnelse over bagerlavets interes
senter 1825 ff.

Diverse dokumenter ....................  1 pk,
Anm.: Indholdet af samme karakter som 
nr. 2o-25.
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25. 1842-63. Diverse dokumenter ....................  1 pk.
Anm.: Indhold som nr.2o-24, særligt 
bemærkes fortegnelse over bagersvende 
og drenge 1846, lejekontrakt, sag om 
bagergårdenes antal, dokumenter vedr. 
næringsloven.

26,

27.

1819-62. Regnskabsbilag ........................  1 pk.

1733-1841. Protokol for de tilrejsende svende ....
Anm.: Indeholder indførsler om erlagte 
afgifter til ligklædets vedligeholdelse 
og skiltet af tilrejsende og udlærte 
drenge, kontrakt 176o ang. lægehjælp 
til bagersvendene, notat om dødsfald 
på herberget 1761, og auktion over af
dødes efterladenskaber 1761-62, inven
tarium 1771.

1 bd.

28. 1742-1875. Bagersvendenes forsamlingsprotokol ...
Anm.: Indeholder referater af forsam
linger, inventarier, regnskab over 
auktioner over afdøde svendes efter
ladenskaber m.v.

1 bd.

Barbererne

Stadsarkivet:

1. 1730-1832, Haupt Protokol Societatis Girorgorum 
de Anno 173o Mense Januari ..........
Anm.; Indeholder indførsler om lavssam
linger, attester om synede læsioner, ko
pier af eksamensbreve, kopier af ind- 
og udgåede breve.

1 bd.

2. 1750-1861,
(62?).

Haupt Protokol Collegi Chirurgorum Haf.
de Anno 175o Mense Januari ............i bd,
Anm.: Indeholder inventarium, referater 
af lavssamlinger, regnskab, kopier af 
ind- og udgåede breve.
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1>. 1668,72,84, Pergamentsbreve 
Nemlig;

1 pk.

1) 1668, den 18.febr. Privilegier og 
lavsartikler for Bartzkærerne med kon
gens originale underskrift, parafferet 
af P.Reetz, forsynet med laksegl i sølv
kapsel, på kapslen står; M; lONAS NICO
LAI -AlTERMAN - M; CHRISTIAN PRANKE - 
M: NICOLAI BOTE - M: ADAM DANIEL ASBACH - 
M; CHRISTIAN PRIDERICH KNØTTEL - M; STEP
PEN MEYER - M; lOHAN ROCH. Omskrift;
NOBIS ET SUCCESSORIBUS COMPARATUM. ANNO 
1668 DEN 18.PEBRÜARY. På kapslens anden 
side står; A DEO P 3 ET REGE. 2) 1672, 
den 17.juli. Konfirmation på Bartzkærer- 
nes privilegier og lavsartikler af 18. 
febr. 1668. Underskrevet af kongen, paraf- 
feret af P.Griffenfeldt. Laksegl i benkap
sel. 3) 1684, den 29,april. Bartzkærernes 
lavsartikler med kongens underskrift, 
uden paraffering, men med læsningspåteg
ninger 1684-99. Stærkt medtaget vokssegl 
i sølvkapsel. 4) 1716, den lo.juli. Sven
debrev for Jacob Lensch, udstedt af bar- 
berlavet i Rendsburg. 1 segl i trækapsel.

1799-1871. Einschreibebuch..... ................... 1 bd.
; Indeholder fortegnelser over ind

skrevne svende, oftest med fødesteder. 
Medlemsfortegnelse beg. 1868 og med 
tilføjelser ialtfald til 1871. På denne 
liste er svendenes fødselsdag og føde
sted anført. Porsynet med segl 1716.

1799-1889. Ausschreibebuch .......... .............. 1 bd.
Anm.; Regnskabsbog for barbersvendene. 
Porsynet med segl 1716.

1833-79. Svendeprotokol for betalte og resteren
de tidepenge ved det chirurgiske amt ..,
4£m.; Indførslerne fortsættes i proto
kol nr. 8.

1 bd.



7. 1871-1921,

8. 1880-1911.

Indskrivningsprotokol for medlemmer 
af Barbeersvende-foreningens syge
kasse i Kjøbenhavn i..................  1 bd,
_An>.: Medlemmernes fødeår, -dag og
-sted angivet. Bag i bogen fortegnel
se over tilstedeværende fra lavet ved 
ba,rbersvendes begravelser 19o2-o9.

Medlemsprotokol for betalte måneds
kontingenter i Barbersvendeforenin- 
gens sygekasse ....... ............ .

: Er en fortsættelse af nr. 6.
1 bd.

19o7-26, Medlemsprotokol for betalte måneds
kontingenter i Barber og Frisørsvende
foreningens begravelseskasse ........  1 bd.

Blikkenslagerne

Landsarkivet•

1. 1678. Lygtemagerlangets langsartikler
af 27. november 1678 .................  1 bd.
Am,: Vedlagt en kopi på tysk. <•,

2. 1669-1754. Ind- og udskrivningsprotokol
for drenge ............................ 1 bd.

; Register i Stadsarkivet under 
nr. 3.

3. 1678-1749. Indskrivningsbog for mestre .......... 1 bd.
Anm,: Indeholder desuden notater om 
bøder og optegnelser om lavets for
hold I73I-I8I0 foretaget af oldermand

7
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Harald Steenberg 1895.
Register i Stadsarkivet under nr. 4.

4. 1679-1748. Ampts Begebenheiten ..................  1 bd.-
Anm.: Lavssamlinger, optagelse af 
mestre, regnskabsaflæggelse m.v.
Register i Stadsarkivet under nr. 5-

5. 1714-92. Svendebog ............................. 1 bd.
Anm.: "Gesellen Buch Einer Herbahren 
Gesellschaft Der Bleck Schlæger In 
Copenhagen." Ankommende svende, udde
ling af geskænk, velkomstskilte m.v.

6. 1728-71. Indskrivningsbog for mestre .........  1 bd.*-
Am,: Bagi forhandlingsprotokol for 
lavet 1856-19o8.

7. 1749-1848. Porordnungs Buch .....................  1 bd.*
Am.; Svendelavets zünftige regle
ment 1749. - 1749-1848 geskænkbog
for tilvandrende og udlærte.

8. 1800-46. Arbejdsanvisningsprotokol ............ 1 bd.u
Am.: Bagi fortegnelse over samtlige 
svende 1842-46.

9. 1848-72. Kontingent protokol vedrørende mestrene 1 bd.""

10. 1869-99. Fortegnelse over medlemmerne af be
graveis eskassen .................. . 1 bd.

11. 1846-61. Arbejdskort-protokol  ...............  1 bd.-j
Anm.: Protokol, hvori man har indført 
oplysninger fra svendenes arbejdskort.
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12. 1877-1900. Bestyrelsesprotokol 1 bd.

15. 19o5-lo. Bestyrelsesprotokol 1 bd.!

14. 1882-99. Forhandlingsprotokol for laugets
voldgiftsret ................... . 1 bd.'

15. 1885-19o8. Regnskabsbog for begravelseskassen ... 1 bd.v

16. 1895-19ol. Medlemsprotokol ......................  1 bd.

17. 1820-47. Kopibog over udgåede og indkomne
breve ............................ 1 bd.

18. 1685-1850. Diverse korrespondance og andre
sager I ............ ........... . 1 pk.
Nemlig;
1) Forskellige plakater og forordnin
ger 1781-1838 samt kopi af lavsartik
ler fra 1686. 2) Korrespondance om 
indgreb i næringen og antagelse af fat
tige læredrenge 17o4-37. 3) Korrespon
dance om læretid m.v. 1738-48.4) Bl.a. 
korrespondance med lavet i Lübeck om 
nordtyske lavsforhold. 5.6) Døbesed
ler 1685-1798. 7) Kobbersmedenes lavs
artikler 1741 samt lavets gældsbeviser 1750-69. 8) Om fuskeri m.v. 1764-92.
9) Regninger fra ind- og udskrivning, 
hospitaler samt fra indkøb af lade, 
velkomst og ølkander 175o-18oo. lo) La
vets retssag mod porsellænshandler 
Jens Esmarck 1737. 11) Retssager mod 
fuskere og andre næringsdrivende 1742- 
49. 12a) Retssag mod blytækkerlavet
1747. 12b) Retssag mod blytækkerlavet
1748. 13a) Retssag mod gørtlerlavet 
1753. 13b) Højesteretssag mod gørtler
lavet 1753. 14) Retssager mod fuskere 
1761-80. 15) Retssager mod frimestre, 
svende og kræmmere for indgreb i næ
ringen 1821-34. 16) Lavets retssag mod
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kobbersmedelavet 1831. 17) Retssager 
mod frimestre og svende 1828-48.
18) Retssag mod malermester og voks- 
dngsfabrikant. 19) Breve fra magistra
ten om borgerskab. 2o) Korrespondan
ce med kancelliet, kunstakademiet og 
nordtyske lav om forfærdigelse af me
sterstykke .

19. 1727-19o3. Diverse korrespondance og andre
sager II .............................. 1 pk.i
Nemlig:
21a-b) Skrivelser vedr. mestre og sven
de 1810-53. 22) Tilsigelser til begra
velser 1812-59. 23) Svendebreve og rej
sepas 1843-53. 24) Forskellige ansøg
ninger. 25) Årbejdskort for svende 185o- 
61. 26) Kancelliplakater 1812-39.
27) Kvitteringer fra regensianerne for 
ligbæring I808-I5. 28) Forordninger 
1810-28. 29) Forskellige kvitteringer 
og regninger vedr. svendes sygdom og 
hospitalsbehandling, håndværkerforenin
gen m.v. 3o) Sager vedr. håndværker
stiftelsen i Filosofgangen 1836.
31) Avisudklip 1869. 32) Diverse vedr. 
jubilæerne 1878 og 19o3. 33) Plakater 
m.v. vedr. industriudstillingerne 1888,
1896 og 1897. 34) Udklip og papirer 
vedr. skandinavisk industrimøde i Stock
holm 1897. 35) Tabeller og fortegnelser 
over lavets medlemmer 1727-1891.
36) Regnskaber vedr. strejken 1875.
37) Regulativer m.v. vedr. lavet. 38) 
Dokumenter vedr. blikkenslagerfamilier 
1791-1895. 39a-b) Lavsregnskaber 1832-61.

2o. 1897-1911. Diverse sager ......................... 1 pk.'
Arm.: Hovedsageligt vedr. forholdet 
til arbejdsgiverforeningen, fagfore
ningen, malerlavet og svendene.

21. u.å. Mester- og svendstegninger ........... 1 pk.v
Anm.: Omfatter hele det 19. århundrede.
Heri også tårnberegninger.
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22. 1895. Mapper, adresser og lykønsknings
telegrammer til oldermand Harald 
Steenberg ....................... . 1 kapsel'

23. 1900. Æresmedlemsbrev for A.P.T.Lamprecht .... 1 bd.

Stadsarkivet:

1. Ca.l895. Kjøbenhavns Blikkenslager-langs 
Historie ...................... . 1 bd.

u.a.

1669-1754,

Anm.: En ca. 1895 håndskrevet redegø
relse for lavets historie med afskrif
ter af skrivelser, lavsartikler, pri
vilegier, regnskaber, svendebreve, 
fortegnelser over oldermænd og lavs
medlemmer, inventarier m.v. samt foto
grafier af lavsgenstande og personer.

Svendebrev fra Kjøbenhavns Blikken
slager-lang ........................ 1 stk.
Anm.: Svendebrevet er nndfyldt og bæ
rer en påtegning der oplyser at det er 
tegnet af billedhngger Ednard F.E.Egge- 
ling samt at det første gang er taget 
i brug 26. jan. 19o5.

Register til ind- og ndskrivnings- 
protokol for drenge ............... 1 bd,
Anm.: Udarbejdet af Stadsarkivet. 
Protokollen opbevares på landsarkivet 
f. Sjælland.

1678-1749. Register til indskrivningsbog for
Langs-mestre .........................
Anm.: Udarbejdet af Stadsarkivet.
Protokollen opbevares på landsarkivet 
f. Sjælland.

1 bd,
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5. 1679-1748 Register til Ampts Begebenheiten ....
Anm.: Udarbejdet af Stadsarkivet. 
Protokollen opbevares på Landsarkivet 
f. Sjælland.

1 bd,

Blytækkerne

Stadsarkivet;

1. 1681,1682)
1739,1749.

Trykte Laugsartikler ...................  1 bd.
Anm.: Laugsartikler for Blye- Spaan og 
Skæver-Tækkerne 19-6 1739. Forordning 
om Langene udi Kjøbstæderne i Danmark 
og Norge 23-12 1681. Forordning om 
Haandverks Svenne og Drenge i Kjøbstæ
derne 6-5 1682. Placat, angaaende 
Haandverks- og Laugs-Svennene i den 
Kongl.Residence-stad Kjøbenhavn 24-11 
1749.
På bindet: laugsarticler bekosted af
Peder Nygaard, Oldermand.

2. 1682,
1739-1862.

2a.

Laugsprotokol ........................... 1 bd,
Anm.: Ført 1739-1862, men indeholder
fol. 12-26 afskrift af laugsprotokol
1682-1739. Afskriften af den ældre
laugsprotokol indeholder indførsler
om indskrevne drenge, optagelser af
mestre, rådmænds tilstedeværelse i
lauget, afregninger m.m, 1732 ff.
indførsler om laugssamlinger, indskri
velser, regnskaber m.m.
Svært læderbind med låse.

Register til nr. 2 ................... . 1 bd.

1725-1859. Svendeprotokol .......................... 1 bd.
Anm.: "Blyetækker Svendenes Navne Bog, 
hvor udi enhver Indskrives som ved Bly
tækker Lauget bliver giort til Svend,
Saavel som og Eenhver Retskaffen Blye-
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tækkersvend som her til Byen ankommer, 
og kommer i Arbejde hos Een Mester."

176o-185o. Protokol over tidepenge ............... 1 bd,
Anm.: Regnskaber over indtægter og ud
gifter vedr. svendenes tidepenge. Fra 
1780 indførsel om udskrevne drenge.

1752-18115
I850-60.

Stadsarkivet:

Protokol.... ..........................  1 bd.
Anm.: Fra den ene ende protokol over 
drenge, der er gjort til svende og 
har fået geskænk 185o-6o og fra den 
anden ende regnskabsprotokol for sven
denes bøsse 1752-1811 (1774-99, I80I- 
lo ingen indførsler). Indlagt seddel 
med oplysninger om ritualet ved til
deling af geskænk.

Bogbinderne

Anm.: Bogbinderiavet opbevarer selv alle 
originaler, som i Stadsarkivet kun fin
des i kopi.

1. 1646-1727. Indskrivningsbog for læredrenge ...... 1 bd.

la. Register til nr. 1 ..................... 1 bd.

2. 1684-1724. Udskrivningsbog for læredrenge ........ 1 bd.
Anm.: Heri også regnskabsbog for tide
penge og leverancer til lavsmedlemmer 
ca. 1750-50 og meldingsbog til at er
holde svende 18l6-2o.
Rygtitel: "Meldings Bog til at erholde 
Svende fra 1816 til 182o. Fra 1684."

2a. Register til nr. 2 ....................  1 bd.



- 15 -

3. 1725-51. Indskrivningsbog for drenge .......... 1 bd.
Anm.: Heri også restancebog vedr. kvar
talspenge 1748-1854* Orig.titel: "Drenge- 
nis Udskriffer Bog Pro Ao.1724."

3a, Register til nr. 3 ................... 1 bd.

4. 17ol-1839. Regnskab over indkomster fra udenbys
mestre ................................. 1 bd.

4a. Register til nr. 4 ...................  1 bd.

5. 1725-1836. Svendeprotokol ............ ........... 1 bd,
^£m,: "Einschreib Buch der Alt Gesel
len, Johan Mauritius fecit, Anno 
MLCCXXV."

5a. Register til nr. 5 .................... 1 bd.

Brolæggerne
Stadsarkivet;

1. 1662-85.

la.

laugsprotokol .................. ......1 bd,
Anm.: Indeholder referater af lavssam
linger, regnskabsindførsler m.v. Ind
førslerne er ikke alle strengt krono
logiske .

Register til nr. 1 ...................  1 bd.

2. 1683-1715. Laugsprotokol ......................... 1 bd.
Arm,: Indeholder indskrivninger af 
medlemmer, tilsigelser til at bære lig, 
ind- og udbetalinger. Indførslerne er 
ikke strengt kronologiske. Indlagt en
kelte løse lapper. Bag i bogen liste 
over medlemmerne 1662 ff.

2a. Register til nr. 2 ................... 1 bd.
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3. 1715-54. Laugsprotokol .......................... 1 bd.
: Indeholder indførsler om indskriv

ninger i lavet, ind- og udbetalinger m.v. 
Indførslerne er ikke strengt kronologi
ske .

4. (1715),
1755-62.

Laugsprotokol ........................
A^m,: Indeholder enkelte indførsler 
1713-34 som formentlig er afskrevet 
efter en ældre protokol. Er 1755-62 
protokol over indskrivninger i lavet, 
ind- og udbetalinger m.v. Indførsler
ne er ikke strengt kronologiske. Heri 
register.

1 bd.

1754-70. Laugsprotokol ........................ .
Arm,: Indhold som foregående, de ældre 
indførsler formentlig afskrifter fra 
foregående protokol. Side 686 ff. råd
mandsindførsler om lavssamlinger 1762- 
7o.

1 bd.

6. 1770-82. Laugsprotokol ....................... . i bd.
Anm.: Indeholder tidepengeregnskab, 
hvert medlem har sin side. Ordenen er 
bestemt af medlemmernes indskrivnings
tidspunkt. Herudover findes i proto
kollen diverse fortegnelser og regn
skaber samt lavssamlinger og kopi af 
kgl. brev til magistraten 1782 om op
hævelse af lavet. Heri register.

6.aug. 
166o.

Laugsartikler, pergament ....
Anm.: Udstedt af magistraten, 
derskrift. Tom seglkapsel.

Uden un-
1 læg

8-25. 1755-80. 
(div.år)

Diverse dokumenter ....................  i pk.
Anm.: I pakken indlagt designation over 
såvel lavets protokoller som diverse 
dokumenter.
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Bryggerne - .

Rigsarkivet:

1592, Christian IV stadfæster en af Københavns
2. juni. . uiagistrat given skrå for bryggerlavet i

København ..............................  1 læg
: Pergament. Hefte med 12 blade.

2 bevarede segl.

1640, 
21.sept,

Københavns magistrat fastsætter efter 
kongelig befaling og synsforretning, 
at bryggergårdene for fremtiden skal 
tilhøre lavet ...... ................. 1 læg
Anm.; Pergament. Ingen spor åf "béseg- 
ling...

Stadsarkivet; . .. 

1. 1755-1805. Register til"Stadéns betjeninger i det 
18.århundrede"pag. 54oa - 346b - 365a - 
37oa; Fortegnelse over bryggersvende, 
der har aflagt, ed på rådstuen........  1 bd.

I755-I805. Register til "Stadens betjeninger i det 
18.århundrede" pag. 34oa - 346b - 365a- 
37oa: Fortegnelse over bryggere, hvis 
.svende har aflagt ed på råd stuen ....... 1 bd,

I706-II. Register til fortegnelse over bryggere 
i Politi- og Kommercekollegiets memo-

........... rial protokol ...............7”........... 1 bd.
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1788-18 2o. Hovedbog........ .......... ........* ♦ * *.
: Autoriseret ult. dec. 1787 af 

Bryggerlavets kontor i København til
hovedbog ved bogholder-kontoret på 
lavshuset. Indeholder driftskonti for 
bryghuset, lavshuset m.v. Opbevares 
i De Forenede Bryggeriers arkiv.

1 bd.

Brænd evinsbrænd erne

Stadsarkivet ;•

1698. Magistratens betænkning om brændevins
brændernes forringelse her udi staden
Anm.: Dateret 13. oktober. Herved lig
ger en fortegnelse over barændevins- 
brænderne samt en skrivelse fra gehei
meråd Moth af 12. oktober. Pinigs,..i,.
diverse dokumenter nr. 49, pag, 98 i 
trykt register 1786.. . . j.

1 læg

1, 1891. P. Hansen: Kjøbenhavns Brændevins- 
brænderlaug 1741-1891 ............. . 1 bd.
Anm.: Heri rettelser, tilføjelser og 
uddrag af lavets arkiv samt littera
turfortegnelse og navneregister udar
bejdet af kunstmaler Kr.Kongstad.

2. 1751-1862, Forhandlingsprotokol ...................
Anm,: Indeholder referater af lavssam
linger, kopier af skrivelser, forteg
nelser over lavsmedlemmer m.v. -

1 bd.

3. 1862-1940. Forhandlingsprotokol .. i.... .
Anm.: Indhold som foregående.

1 bd.
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18o7-96. Indskrivningsprotokol for mestre ......  1 bd.
: I en del tilfælde er udmeldelser 

og dødsfald noteret.

1827-1920. Vedtægter og årsberetninger ............ 1 bd.
Ami.: Et samlingsbind indeholdende tryk
te årsberetninger for Kjøbenhavns bræn
devinsbrænderlav 1891-1920, vedtægter 
for lavet 1899 og 1919, pligter og ret
tigheder for Kjøbenhavns brændevinsbræn
derlavs interessenter 1827, fortegnelse 
over de udgifter, der erlægges ved op
tagelse i lavet i.h.t. regulativ af 
24-7 1844 med påført kvittering af 2o. 
sept. 1855, fortegnelse over lavets in
teressenter og embedsmænd 1855.

6. 1822-81. Laugsberetninger .......................  1 bd.
: Et samlingsbind indeholdende tryk

te efterretninger om lavet 1822, plig
ter og rettigheder for lavs-interessen
terne 1827, fortegnelse over lavets in
teressenter og embedsmænd 1855-81, (div. 
år).

7. 1877-91. Navnelister og årsberetninger fra bræn
devinsbrænderlavet (trykt) .............1 bd.
Anm.: Heri tillige vedtægter af 188o.

8. 1741-1891. P. Hansen: Kjøbenhavns Brændevinsbræn-
derlaug .............................. 1 bd.
Anm.: Uden på dette trykte værk er skre
vet ”Udmeldelsesbog" og side 9o ff. er 
navnelisten forsynet med tilføjelser om 
udmeldelser etc.

9. 1741-42. Laugsartikler for Brændevinsbrænderne 
i Kjøbenhavn m.v. (trykt) ........... 1 bd,
Anm.: Indeholder lavsartikler 1741 og 
forordning af 1742, hvorved håndværker
ne og skipperne m.fl. i København for
bydes udskænkning og udtapning.
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lo. 1742-1892. Register over indmeldte i Kjøbenhavns
Brændevinsbrænd er lang................ 1 hft.

11. 1857-75,
(div.år)

Fortegnelse over Brændevinsbrænder-
langets interessenter og embedsmænd
m.m. (trykt) ...................... .
jtom.: Heri tillige lavsartikler af 
3-1 1862 for brændevinsbrænderne i 
Kjøbenhavn.

1 bd.

12. 1876. Fortegnelse over Brændevinsbrænderi
erne i Kjøbenhavn .................. 1 pk.

Buntmagerne

Rigsarkivet:

1515, 
17.maj.

Christian II stadfæster en skrå for 
Buntmagerlavet i København ........

Pergament. Seglet bevaret.
1 læg

Stadsarkivet;

1. 1625-1797 
(div.år).

2.

Dokumenter (78 no.) ...................  1 pk.
; Indeholder brudstykker af lavs

protokol (fluchbog) 1647-68. Protokol
len rummer indførsler om lavssamlinger, 
ind- og udbetalinger m.v. Pakken inde
holder desuden lavsartikler 1625 og 
I67o, skrivelser, hovedsagelig fra bunt- 
og handskemagerlavet til kongen og myn
dighederne, kontrakter, regnskaber, for
tegnelser over lavsmestre 1692 og 1768.
Blandt skrivelser forskelligt vedr. for
holdet til udenbys lav. Velbevaret segl 
for Buntmagerlavet i Malmø på skrivelse 
fra 17o7.
Register til nr. 1 ....................  1 bd.
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1671-1809 
(div.år).

Laugsprotokol ........................
Anm.: Indeholder 1671-175o referater 
af lavssamlinger, indskrivninger af 
mestre, valg af oldermænd, regnskaber 
m.v. Og fra perioden 177o-18o9 sum
mariske regnskaber over indtægter og 
udgifter.

1 bd.

1672-83. Laugsprotokol .......................
Anm.: Porrest i protokollen register. 
Protokollen indeholder notater om 
lavssamlinger., referater af sager 
mellem mestre og svende, sager om 
mesterstykkers forfærdigelse, regn
skab m.v.

1 bd.

5. 1750-1919. Laugsprotokol ..........................
Åim.: Indeholder indholdsfortegnelse, 
fortegnelse over indenbys og udenbys 
lavsmestre, referater af lavsmøder m.v. 
Side 3o3 ff. er indført udenbys mestre. 
Side 353 ff. ind- og udskrivning af 
læredrenge.

1 bd.

1669-1749. Der Lehr Jungen ein und auss Schreibe
Buch.... ..............................  1 bd,

7. 1858-67. Protokol over de i arbejde stående
svende m.m. samt de herrer mestre, der 
har tilsyn ved lærlingenes svendestyk
ker .....................................1 bd.
Anm.: Indeholder side 3 fortegnelse
over mestrene 1858, med henvisning
til den side, hvor den enkelte mester 
er indført med oplysning om hvad dato 
han er blevet mester og om de hos ham 
arbejdende svende.

8, 1748. Christian VI's laugsartikler (trykt) .. 1 bd.
Anm.: Indeholder lavsartikler for bar
berere, billedhuggere, bly-, spån- og 
skæver-tækkere, bryggere, brændevins
brændere, feldberedere, garvere, gørt- 
lere, hattemagere, høkere, kobbersmede, 
silke- ulden- og lærredskræmmere, mur-
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stenhuggere, parykmagere, potte
rodemestre, sejlflag- og kompas
stolemagere, tøjmagere, vantma

gere, vintappere og forskellige bestem
melser håndværkere og handlende vedrø
rende.

mestre, 
magere, 
magere,

9. 1670-1894. Diverse skrivelser og tryksager ......  1 pk.
: Indeholder lavsartikler, retssa

ger, indbydelser, lærebreve m.v.

lo. 1627-1808. Svendeprotokol ............ ............  1 bd,
Ånm.: Indeholder referater af buntmager- 
og skindersvendenes forsamlinger, ind
skrivninger af oldknægte, regnskab, ind
skrivninger af tilrejsende svende m.v.

11. 1662-1751. Der Gesellen Schwartzes Buch..... . 1 bd,
4nm.: Heri skulle indføres "gesellen, 
die ihre Ehre undt Treu Hinden anset
zen, mit Dieberey unt Bönhaserey be
funden werden" o.s.v.

12, 1675-1800. Gedenck Buch (svendenes) ..............  1 bd,
^nm.: Indeholder notater om strafpenge, 
lån af laden m.v.

Landsarkivet;

1787-1801. Skrivelser fra kollegier og Københavns
rådstue ......................... ......i læg
Anm.: Udtaget af skiftet efter bunt
mager M.Romeicke 18o5 (Hof- og Stads
rettens Skiftekommission).
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Bødkerne

Stadsarkivet;

1. 1783-1866. Bødkersvendenes sygekasseprotokol
(svendeprotokol) ......................  1 bd.

: Protokol over udlærte og tilrej
sende svende, som har betalt til syge-, 
lig-, og fattigbøssen, indeholder også 
bemærkninger om udført svendestykke.

2. 1825-40. Bødkersvendenes sygeprotokol (regn
skabs- og forhandlingsprotokol) ...... 1 bd.

3. 1840-1854. Bødkersvendenes sygeprotokol (regn
skabs- og forhandlingsprotokol) ....... 1 bd.

4. 1853-6o. Bødkersvendenes sygeprotokol (regn
skabs- og forhandlingsprotokol) ...... 1 bd.

5. I860-65. Bødkersvendenes sygeprotokol (regn
skabs- og forhandlingsprotokol) ...... 1 bd.

6. 1865-75. Bødkersvendenes sygeprotokol (regn
skabs- og forhandlingsprotokol) .... . 1 bd.

7. 1841-50. Kontingentprotokol for bødkersvende
nes sygekasse .......................... 1 bd.
Anm.: Identisk med kontingent-indførs
lerne i sygeprotokollerne.

8. I850-60. Kontingentprotokol for bødkersvende
nes sygekasse .......................... 1 bd.
Anm.: Identisk med indførslerne vedr. 
kontingent i sygeprotokollerne.

9. 1859-67. Kontingentprotokol for bødkersvende
nes sygekasse .......................... 1 bd.
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: Identisk med kontingent-indførs
lerne i sygeprotokollerne.

10. 1861-67. Kontingentprotokol for hødkersvende-
nes sygekasse ........... ..............  1 bd.
Anm.: Identisk med kontingent-indførs
lerne i sygeprotokollerne.

11. 1868-87. Kontingentprotokol for bødkersvende
nes syge- og ligkasse .................  1 bd.

: Identisk med kontingent-indførs
lerne i sygeprotokol (til 1875).

12. 1852-59. Regnskabsbog for oldgesellen (bødker
svendenes sygekasse, indtægts- og ud
gift sbog) .............................. 1 bd.

15. 1859-67. Bødkersvendenes sygekasse, indtægts-
og udgiftsbog .......................   1 bd.

14. 1867-88. Bødkersvendenes sygekasse, indtægts-
og udgiftsbog .......................... 1 bd.

15. 1866-85. Bødkersvendenes syge- og understøttel
sesforening af 2.okt.l866, indtægts- 
og udgiftsprotokol ....................  1 bd.

16. 1744-1855. Biig Cassa bog...... .................. 1 bd.
A^m.: Protokol over indtægter og ud
gifter m.v. ved mestrenes ligkasse.

17. 1892-1925. Forhandlingsprotokol for bødkersvende
foreningen ............................. 1 bd.

18. 1888-1951. Bog over ligture ved bødkersvende
foreningen ............................. 1 bd.
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19. 1910-55. Sygekontrolbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ........................  1 bd.

20. 1955-45. Sygekontrolbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ......................... 1 bd.

21. 1954-46. Indtægtsbog for bødkersvendeforeningens
sygekasse ..............................  1 bd.

22. 1917-26. Kontingentprotokol for bødkersvende
foreningens sygekasse .................. 1 bd.

25. 1922, Hovedkontingentbog for bødkersvende
foreningens sygekasse  1 bd.

24-27. 1927-52. Kontingentprotokoller for bødker
svendeforeningens sygekasse ........... 4 bd.

28-51. 1924-41. Kladdekontingentbøger for bødker
svendenes sygekasse .... ..............  4 bd.

52-55. 1954-52. Udgiftsbøger for bødkersvendeforeniri-
gens sygekasse ........ ...............  4 bd.

56. 1891-1955. Kassebog for understøttelsesfonden for
gamle trængende medlemmer og deres en
ker i bødkersvendeforeningen .......... 1 bd.

57. 1915-51. Kassebog for fonden der udreder kontin
gent for gamle medlemmer i bødkersvende
foreningens. sygekasse ................. 1 bd.

58. 1924-45. Kontingentprotokol for fonden der ud
reder kontingent for gamle medlemmer 
i bødkérsvendeforeningens sygekasse ... 1 bd.

59. 1912-24. Indtægts- og udgiftsbog samt kontin
gentbog for bødkersvendeforeningens 
begravelseskasse'...'...................  1 bd.
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40. 1925-33. Protokol ...............................  1 bd.
: Indhold som foregående.

41. 1922-33. Protokol vedr. bødkersvendeforeningens
sygekasses invalide-forsikringsfond ... 1 bd.
Anm.: Kontingentprotokol.

42. 1924-58. Giroregnskab for bødkersvendeforenin
gens sygekasse .......................  1 bd.

43. 1912. Medlemsfortegnelse vedr. bødkersvende
foreningen ............................ 1 bd.
A^.: Indeholder fortegnelse over med
lemmer tilgåede indtil 1912.

44. 1912-31. Medlemsbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ....................... 1 bd.

45. -1934. Medlemsbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ....................... 1 bd.

46. -1943. Medlemsbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ...........  1 bd,

47. 1935-44. Statusbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ....................... 1 bd.

48. 1945-53. Statusbog for bødkersvendeforenin
gens sygekasse ....................... 1 bd.

49. 1854-71. Regninger vedr. sygehjælp, hospitals
ophold, begravelseshjælp m.v. vedk. 
bødkersvendeforeningens sygekasse .... 1 pk.

50. 1866-75. Forhandlingsprotokol for bødkersvende
nes sygeunderstøttelsesforening af
1866 ..................................  1 bd.
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51. 1900-29. Forhandlingsprotokol for bødkersvende
nes sygennderstøttelsesforening af
1866 ..................................  1 bd.

52. 1897-1924. Kassebog for bødkersvendenes sygeun-
derstøttelsesforening af 1866 .......  1 bd.

53. 1900-56. Medlemsprotokol og bog over indbetalte
kontingenter i bødkersvendenes syge- 
understøttelsesforening af 1866 .....  1 bd.

54. 1868, Diverse dokumenter ...................  1 pk.
1Q14~1Q3q’ Anm.; Indeholder brandforsikringspoli- 
y 4, bødkersvendenes ladekasse med

sølvtøj 1868, skrivelser fra myndighe
der om A.I.Petersen I9I0-II, kvittering 
fra Københavns rådstuearkiv til bødker
svendeforeningens syge- og ligkasse for 
modtagne arkivalier 1914, kvittering 
fra landsarkivet for Sjælland m.m. til 
bødkerforbundet for arkivalier modtag
ne 1939.

55. 1896-1925. Trykte regnskaber og vedtægter ......  1 pk.
Anm.: Vedrører bødkersvendeforeningen.

56. 19o2-48. Håndbøger, vedr. sygekassevæsen .....  1 pk.
Nemlig;
19o2, Håndbog for bestyrelser af syge

kasser.
19o4. Overflytningsregler.
19o9. Håndbog for bestyrelser af syge

kasser.
1915. Den nye sygekasselov.
1917. 25 år under sygekasseloven.
1918. Håndbog for bestyrelser af syge

kasser.
1920. Håndbog i lovforsikring.
1922. Håndbog i invalideforsikringsloven 
1948. Sygekassen Fremtiden.
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57. 1865-91. Diverse dokumenter ...................  1 pk.
: Indeholder skrivelser fra Køben

havns magistrat til bødkersvendefore
ningen, love for bødkersvendeforenin
gen m.v.

landsarkivet;

1. 1678. Christian V.s privilegier, pergament 1 hft.'

2. 177o-18o4. laugsprotokol ......................... 1 bd.v
: Indeholder referater af lavs

møder, regnskaber, valg af oldermænd, 
indskrivning af drenge og svende m.v.
Med register over indskrevne drenge.

5. 1798-1851. laugsprotokol ......................... 1 bd. v
Anm.: Indhold som foregående.

4. 1825-75. Bødkerlaugets ind- og udskrivnings
protokol for drenge og svende .......  1 bd.v
Anm.: Med register for de 15 første 
blade. Indeholder desuden referater 
af bestyrelsesmøder ca.1864-67 og 
indskrivning af mestre 1825-28.

5. 1855-71. Interessentbog for mestrene ..........  1 bd.V

6. 1857-54. Fortegnelse over restancer ...........  1 bd.
Am,; Heri register.

7. 1855-84. Journal, alt oldermandsregnskab samt
mestertilsigelser etc. vedkommende ... 1 bd.

8. 1829-47. Fortegnelse over svende .............. 1 bd. '
Am.: Heri register.

9. 1855-46. Fortegnelse over svende og drenge som
de enkelte mestre har i arbejde .....  1 bd.
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lo. 1848-54. Fortegnelse over svende i arbejde .... 1 bd.^
Am,: Viser det antal af svende, en
hver bødkermester har i arbejde med 
oplysning om, når den enkelte svend 
er tilmeldt og når han igen er fra
meldt .

11.

12.

1845,55,56.Journal over mesterstykker .... ...... 1 bd.

1744. ligkassebog ..........................
Anm.: Indeholder autorisationsbladet 
samt et blad med indtægt for 22.maj 
1744.

1 pk. 1

15. 1866-19o5. Svendebog ............................. 1 bd.\
Anm.i Svendebog for bødkersvendefor
eningen 1866-72. For tiden 1888-19o5 
formandens bog over medlemmerne og 
indkomne kontingentbidrag.

14. 1781-1890, Diverse sager .........................  1 pk.
og u.a. Anm.: Heri indkomne breve 18o8-89, ud

gåede skrivelser 1819-89, attester fra 
magistraterne i Helsingør, Kalundborg, 
Præstø og Roskilde om udførte mester
stykker 1819-45, retssager ved politi
retten 1822-54, sager vedr. lavets 
regnskabsvæsen 1794-189o, samt forskel
ligt, herunder mesterstykkereglement 
og fortegnelser over frimestre 1781-1884.

15. 1681-1889, Diverse tryksager ....................  1 pk.j
og u.å.

16. 1870-97. Medlems- og kontingentprotokol for
bødker svend ene .......................  1 bd. '

17. 1898-1916. Medlems- og kontingentprotokol for
bødkersvendeforeningen ............... 1 bd.J

18. 1875-92. Forhandlingsprotokol for bødker
svendeforeningen ................ . 1 bd.v?
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19. 1875-87. Kassebog for bødkersvendeforeningen ... 1 bd.

20. 1887-97. Kassebog for bødkersvendeforeningen ... 1 bd.'

21. 1888-99. Indtægts- og udgiftsbog for bødker
svendeforeningen ...................  1 bd.'

22. 1899-19o5. Indtægts- og udgiftsbog for bødker
svendeforeningen ......................  1 bd.

25. 1869-70. Medlems- og bidragsprotokol for bød
kersvendenes understøttelsesforening .. 1 bd.

24. 1875-1900. Bødkersvendenes sygeunderstøttelses-
forenings forhandlingsprotokol .......  1 bd.

25. 1866-96. Bødkersvendenes sygeunderstøttelses-
forenings kassebog ....................  1 bd.

26. 1884-1900. Bødkersvendeforeningens medlemsforteg
nelse og kontingentregnskab for syge- 
understøttelsesforeningen .............  1 bd.

27. 1897-1911. Kassebog for bødkersvendenes sygekasse 1 bd.

28. 1912-21. Protokol vedr. bødkersvendenes syge
kasse ..................................  1 bd.
Anm.: Indeholder medlemsfortegnelse, 
indtægtsbog, udgiftsbog og sygeligheds
statistik.

29. 1895-1911. Kassebog for bødkersvendenes begravel
seskasse .............. ............... . 1 bd.

5o. 1895-1911. Medlemsliste og kontingentprotokol for
bødkersvendenes begravelseskasse .....  1 bd.
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31. 1893-1923. Medlemsprotokol og kontingentregnskab 
for fonden, der udreder kontingent til 
gamle medlemmer i bødkersvendenes syge
kasse ..................................  1 bd.

32. 1893-1913. Kassebog for fonden, der udreder kon
tingent for gamle medlemmer i bødker
svendenes sygekasse ...................  1 bd.

Drejerne

Stadsarkivet;

1. 1652-1736. Laugsprotokol (mestersamlingsprotokol) 1 bd.
Aim,: Indeholder lavsvedtægter 1652- 
66, mestersamlinger 1684-1736, bl.a. 
vedr. udnævnelse af 4 mestre i hen
hold til artiklernes post 4. På bo
gens første side en række egenhændige 
underskrifter ca. 1652-71.

la. Register til nr. 1 ....................  1 bd.

2. . 1675-1800,

2a,

Laugsprotokol .......................... 1 bd.
Anm.: Protokollen er 1675-1736 anvendt 
som lavsprotokol for mestersamlinger, 
regnskabsindførsler etc., 1743 bemærk
ning om drøftelse af anskaffelse af ny 
lavsprotokol, 1794-18oo regnskab vedr. 
frivillige bidrag til det kgl. slots 
genopbygning og søekviperingen. Bag i 
bogen indførsler l675-8o, 1727 om for
pligtelser, forlig etc.

Register til nr. 2.................... 1 bd.

3. 1744-50,
1878-1900.

Laugsprotokol .......................... 1 bd,
Arm.: Indeholder 1744-5o indførsler
vedr. lavssamlinger etc., 1878 bemærk
ning om at da denne bog ikke er brugt 
længere end til pag. 31, vil man bruge



4.

4a.

5.

6.

7.

8.

9.

lo.

loa.
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den til at fastsætte lavets beretnin
ger i, 1878-1900 medlemsfortegnelse, 
regnskaber, forhandlinger.

1652-1744,Mesterrulle ........ ................... 1 bd.
(div.år) . jn.^eholder mesterrulle 1652-1744,

indskrivning af svende til mesterår 
1686-1744, bagi protokollen afskrift af 
lavsartikler 1652-66 samt liste over 
udenbys mestre. Protokollen er indret
tet 1679.

Register til nr. 4 ....... ............ 1 bd.

(1711), Mesterrulle og kvartalsbog ............ 1 bd.
1744-1870.^^^. mesterrulle over in

denbys mestre 1711-1838 og over uden
bys mestre 1812, kvartalsbog 183o-7o, 
foran i bogen indførsler om mestersam
linger 1744-47. Protokollen synes ført 
fra 1744. På bindet "Dreyer laugets 
Mester Bog". Bagi bogen laugets segl 
af 1655.

1744-1829.Kvartalsbog ............................ 1 bd.
Anm. : Bagi bogen indførsler om uden
bys mestre.

1742-1819.Svendenes ladebog .....................  1 bd.
Anm.: Indeholder hovedsagelig regn
skab s indførsler.

1818-46. Svendenes ladebog................ . 1 bd.
Anm.: Tidepengebog.

1855-75. Mesterstykker og kvartalsbog .......... 1 bd.
Anm.: Indeholder mesterstykker 1833-59 
og kvartalsbog 187o-73.

1652-74. Drenge og restancebog ...... ..........  1 bd,
: Protokollen har rubrik for hver 

mester.

Register til nr. lo ......... ..........  1 bd.
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11. 1695-1726. Drengebog................ .............  1 bd.
Anm.: Indeholder ind- og udskrivninger 
af læredrenge.

11a. Register til nr. 11 ...................  1 bd.

12. 1740-1846. Drengebog m.register ..................  1 bd.
Anm.: Protokollen indeholder ind- og 
udskrivninger af læredrenge. Bagi bo
gen: "Bendeel fornødne Poster og Artic- 
ler, som bliver at foreholde de lære- 
Drenge, hvilke udi Dreyer-Laugets Dren
ge Bog vorder indskreven". Bogen for
synet med laugets segl.

15. -173o. De Kongelige Laugs-Artikler, som til
Aarets Udgang 173o allernaadigst ere 
udstædde (trykt) ..................... .. 1 bd.

14. 1795-96. J.G.Geissler: Der Drechsler oder prak
tischer Lehrbegriff der gemeinen und
höhern Drehkunst ......................  1 bd.
Anm,: Trykt i Leipzig 1795-96.

15. I800-0I. J.G.Geissler: Der Drechler oder prak
tischer lehrbegriff der gemeinen und
höhern Drehkunst ..... ................. 1 bd.
Anm.: Trykt i Leipzig I800-0I.

16a. 1668, Drejerlaugets artikler.............. . 1 stk.
12.aug. Anm,: Pergament, med stadens segl i 

trækapsel.

16b. 1678, Drejerlaugets artikler  .............. 1 stk.
Anm.: Pergament, med kongelig under
skrift, uden segl. Tinglysningspåteg
ninger 1678-82.

17. 1695-1726, Register over ind- og udskrevne drenge 1 bd.
1740-1846. . Udarbejdet ved Stadsarkivet på

grundlag af nr. 11 og 12.
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18, 1742-1851, Svendenes indskrivningsbog ............ 1 bd,
(1861). Anm.: Bagi bogen fortegnelse på de 

sølvskilte, som findes i svendeladen.

19. 1832-49. Svendenes omskuebog ...................  1 bd.

20. 1695-1898. Diverse dokumenter ....................  1 pk.
Anm.: Fotokopier. Indeholder korre
spondance, svendebreve, regnskab m.v.

1750-1877. La.ugsprotokol .................. .
Anm.; Opbevares i Nationalmuseet

1 bd,

Dugmagerne

Stadsarkivet;

1. 1741-1845. Meister-Protocoll der Tuchmacher .....  1 bd,
Anm.: Indeholder lavsmøder, optagelser 
af mestre i lavet, valg af mestre til 
hallekommissærer, bisiddere o.s.v., 
promemorier til kongen, eksamination 
af svend. Autoriseret 1741 og 175o som 
Vantmagernes protokol.

1741-87. Kopibog ................................  1 bd,
Anm.: Indeholder kopier af ind- og ud
gåede skrivelser, statistik, opgørelser 

' over uldbeholdning m.v. Foran i bogen 
anført: "Copia, oder Verzeichnis Buch, 
derer Jenigen Sachen, welche nach allen 
Verfallenden umständen bey unserer 
Löblichen Zunft in dieser Königl.Resi
dens Stadt Coppehagen uns, und zum Ge
dächtnis derer künftigen Meister anno
tiert worden, und werden müssen".

1790-1821. Kopibog .....................
Arm.: Indhold som foregående.

1 bd.
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4. 1821-59. Kopibog.............
Anm,: Indhold som foregående,

1 bd,

1825-57. Journal ................................. 1 bd,
: Foran i protokollen anført: ”ind

rettet til en Journal eller Dagbog over 
alt, hvad der ved Dugmagerladget passe
rer, med Henvisning til de Steder i 
Laugs-Protokollerne, hvor Afgiørelsen 
findes". Jvf. i øvrigt nr. 16.

1815-48. Kontingentbog .......................... 1 bd,
A^. : Indeholder "samtlige fabrikinte
ressenternes navne".

1782-96. Gesellenbuch ........................... 1 bd.
Anm.: Protokollen synes at være kontin
gentprotokol. På titelbladet: "Nahmen 
der Gesellen des löblichen Tuchmacher 
Handwercks in Copenhagen." Bagi bogen 
oldgesellernes kvitteringer for penge 
til sygehjælp 1785-95.

8. 1817-45. Stambog over svende ................... 1 bd.
Anm.: Indeholder indskrivninger af sven
de med angivelse af fødested og læreplads.
På side 5: Efter det fiendlige Bombarde
ment af Engelenderne i Aaret 18o7 der 
Ødelagte endeel af Staden, blev ogsaa 
Dugmagersvendenes Lade opbrændt, derfor 
blev i Aaret 1817 denne Stambog bestaaen- 
de af 464 Paginaer paa nye anskaffet, og 
de lander dags dato i lauget værende Sven
de derudi anført.

1815-52. Svendenes regnskabsbog .....
Anm.: Fortsættelse i nr. 11.

1 bd.

lo. 1741-1846. Jungens Protocoll .....................  1 bd,
Anm.: Indeholder ind- og udskrivninger 
af lærlinge. Hertil hørende lærekontrak
ter og dåbsattester findes i pakkerne 
no. 17-19.



loa.

11. 1817-82.

12. 1854-98.

15. 1741-1800,

14. 1801-56.
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Register til nr. lo .................
: Udarbejdet af Stadsarkivet til 

brug ved ordningen af pakkerne nr. 
17-19.

Svendenes forhandlings- og regnskabs
protokol .............................

: For regnskabernes vedkommende 
er nr. 11 en fortsættelse af nr. 9. 
Protokollen er autoriseret som for
handlingsprotokol for Dugmagerlavet, 
men aldrig anvendt som sådan.

Svendenavneprotokol .................
Anm.; Protokollen også kaldet "Older- 
mandens bog" og "Svendeprotokol". 
Indeholder svendenes navne og nummer. 
Kvartalsvis afmærkning, nul eller 
1-tal udfor hvert navn. Formentlig 
protokol over sygekassekontingent.
På bindet: "Svende Navne 1854".

1 ks,

1 bd.

1 bd,

Diverse dokumenter .................... 1 pk,
Anm.: Indeholder skrivelser fra Det 
kgl. Magasin, kgl. res. om hvervede 
læredrenge, skrivelser til og fra ma
gistraten, skrivelser fra General 
land Økonomie og Kommerce Kollegiet, 
kgl. bevilling til fremmede dugmagere 
at optages i lauget, sygekasseartik
ler, lavsartikler, stofprøver, stati
stik over uldforbrug, udskrift af 
domme m.v.

Diverse dokumenter ........ ..........  1 pk.
Anm.: Indeholder skrivelser om ind
smugling af klæde, skrivelser til og 
fra magistraten, skrivelser fra poli- 
tikammeret, skrivelser fra Fabrik-di
rektionen, opgørelser af arbejdstyrke, 
skrivelser om svendenes afgivelse til 
Det kgl. Uldmanufaktur, bevilling til 
klædefabrikkers oprettelse, beskæfti
gelse af fanger ved klædeforarbejd
ning, plakater, tabeller, skrivelser 
til Landhusholdningsselskabet, indsam
linger m.v.
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15. 1837-89 
(div.år).

16. 1825-56.

17. ca.l742-
ca.l862.

Diverse dokumenter ....................  1 pk.
Anm.; Indeholder ansøgninger til og
skrivelser om Håndværksstiftelsen,
skrivelser til og fra magistraten,
skr. om sygeforeningen Hygæa, indsam
linger til Thorvaldsens museum, tabel
ler, plakater, skr. fra Pabrik-direk- 
tionen, supplik om de holstenske fa
brikker m.v.

Journalsager .. 
; Se nr. 5.

1 pk.

Personalia å-G ........................  1 pk.
Arm.: Indeholder dåbsattester, lære
kontrakter, hospitalsregninger, anbe
falinger, bevillinger m.v. Numrene 
på dåbsattester og lærekontrakter sva
rer til numrene i protokol nr. lo.

18. ca.l742-
ca.l862. Personalia H-M ....................... . 1 pk.

19. ca.l742-
ca.l862. Personalia N-0 ......................... 1 pk.

20. 1779-1862. Navnelister over medlemmer ............ 1 pk.
Anm.: Indeholder lister med lavsmestre
nes navne og antal vævestole, svende, 
drenge og andre ansatte, lister over 
medlemskontingenter og sygelister for 
svende samt hospitalsregninger.

21. 1779-1865. Regnskaber .............................
A^.: Indeholder balancebog for svende
ne 18o7-12, regninger fra svende, bank
kvitteringer, kvitteringer for ydelser 
til studenterne for ligbæring, skrivel
ser vedr. bygningsafgift, div. regnin
ger til lavet m.v.

1 pk.

22. 17o4-1876. Afskrifter af samling af bestemmelser
etc. vedr. Dugmagerlauget ............. 1 bd,
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Anm.: Bogen er påbegyndt 1823. Inde
holder desuden kopier af ind- og ud
gåede breve.

23. 18o5-89. Regnskabsbog ...................... .
^im.: GI.titel: Klædevæversvendenes 
regnskabsbog 18o5-89.

1 bd,

24. 1883-98. Regnskabsbog ............................
ånm.; Protokollen indeholder regnskab 
for Klædevæversvendenes Syge- og Begra
velsesunderstøttelsesforening.

1 bd,

Felberederne

Stadsarkivet:

1. I750-I86I. Laugsprotokol ........................... 1 bd.
Anm.: Lavet har omfattet hele landet.
Indhold: Mestrenes navne, øvrigheds
befalinger og lavssamlinger, indskriv
ning til mestersvendsår og mester, 
ind- og udskrivning af drenge samt ol
dermand sr egnskab .

1731-1833. Tidepengebog for svendene .............. 1 bd.
A^,: Indeholder regnskaber over ind
tægter og udgifter, oplysninger om 
svendenes hjemsted. Indlagt brev fra 
magistraten 1833 om at der er bevilget 
garvermester Johan Biørnbeck privile
gium til at drive felberederi og hvid
garveri .
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Pærgemænd ene

Stadsarkivet;

1. 1652, 
21.febr.

Kongelig konfirmation på artikler af
9. novi 1646, med tilføjelse af 25.
nov. 1646, (pergament) ............... 1 stk.

2. 1790-92, Kladdebog .............................
: Indeholder referater af lavssam

linger, regnskab over indtægter ved 
færgedrift m.v.

1 pk,

3. 1682, 
7.marts

Kopi af forslag til overenskomst mel
lem Malmø og Københavns færgelaug .... 1 pk.
4^. : Forslaget er udarbejdet af Malmø 
færgelav.

Grarverne

Rigsarkivet;

1495, 
2. juni.

Kong Hans stadfæster kong Christoffers 
privilegier til gildebrødrene i skin- 
derembedet i København................ 1 læg
Anm.: Pergament. Seglet bevaret.
Rep. 79o8, Reg.Dan. 8348.

Stadsarkivet:

1. 1635-83, laugsprotokol..... ...................
Anm.: Indeholder lavsartikler, refera
ter af lavsmøder, regnskab, indskriv
ninger af mestre, ind- og udskrivnin
ger af drenge m.v.

1 bd.
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2. 1655-78. laugsprotokol .......................... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af lavssam
linger.

3. 1677-82. Laugsprotokol .......................... 1 bd.
Hum.; På titelbladet: Lohegarber ambts 
Rechnung. Ein Nähme Undt Aus Grabe 1673- 
Indeholder forrest mestrenes navne, 
iøvrigt referater af lavssamlinger.

4. 1710-28. Laugsprotokol .......................... 1 bd.
: Indeholder forrest mesterforteg

nelse, iøvrigt referater af lavssamlin
ger, indskrivninger af mestre, kopier 
af kgl. breve m.v. samt regnskab.

5. 1731-1935. Laugsprotokol .......................... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af lavssam
linger, indskrivning af oldermænd og 
mestre samt af svende til at stå mester
svendeår m.v.

6. 1731 ff. Indskrivningsprotokol for mestre .....  1 bd.
Anm.: Autoriseret af magistraten. Anven
des endnu af lavet. Kopi i Stadsarkivet.

7. 1710-28. Ind- og udskrivningsbog for læredrenge 1 bd.

8. 1731-68. Ind- og udskrivningsbog for læredrenge 1 bd.
Anm.: Forrest navneregister indrettet 
alfabetisk efter drengenes fornavne.

9. 1765-18o4. Ind- og udskrivningsbog for læredrenge 1 bd.
Anm.: Register som nr. 8.

10. 1800-84,97.Ind- og udskrivningsbog for læredrenge 1 bd.
Anm.: Bagest navneregister indrettet 
alfabetisk efter drengenes efternavne.

11. 1811-30. Kopibog over udgåede skrivelser ......  1 bd.
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12. 1831-1903. Kopibog ...............................
■zYnm.: Heri også referater af bestyrel
sesmøder 1898-1927. Bagest i bogen re
gister.

1 bd.

13. 1903-13. Kopibog ...... ........
^nm.: Forrest register.

1 bd.

14. 1913-15 Kopibog ...............
Anm.: Forrest register.

1 bd.

15. 1920-25. Kopibog ...............
Aim.: Forrest register.

1 bd.

16. 1794-1868. Fortegnelse over dokumenter ........ . 1 bd,
A^.: Fortegnelsen indeholder numrene 
1-328.

17-32. 1642-1955. Diverse dokumenter..... .
Nemlig:
Nr. 17, 1642-1749 ...... ._____  1 pk.
- 18, 175o-18o9 ...... ...... 1 pk.
- 19, 1810-39........ ...... 1 pk.
- 2o, 1840-99 ........ ......  1 pk.
- 21, 1900-11 ........ ...... 1 pk.
- 22, 1912-14 ........ ......  1 pk.
- 23, 1915-19 ........ ......  1 pk.
- 24, 1920-25 ........ ...... 1 pk.
- 25, 1926-32 ........ ......  1 pk.
- 26, 1933-36 ........ ......  1 pk.
- 27, 1937-40 ........ ...... 1 pk.
- 28, 1941-42 ........ ...... 1 pk.
- 29, 1943-44 ........ ..... 1 pk.
- 30, 1945-47 ........ ..... 1 pk.
- 31, 1948-49 ........ ...... 1 pk.
- 32, 1950-55 u.å..... ...... 1 pk.

33. 1800-89. Personalia ...........................
Anm.; Indeholder korrespondance vedr. 
garvermestre, ordnet alfabetisk efter 
personnavne.

1 pk,
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54-56. 1751-1951. Indtægts- og udgiftsbøger .............
Nemlig;
Nr. 54, 1751-61 ................ 1 bd.
- 55, 1762-1854 ...........  1 bd.
- 56, 1855-1951 ...............  1 bd.

5 bd.

57-40. 1905-28. Kassekladder for alle de under garver-
lauget hørende regnskaber ............. 4 bd,
Nemlig:
Nr. 57, 19o5-o5 .................  1 bd.
- 58, 19o5-o8   1 bd.
- 59, 1908-12   1 bd.
- 4o, 1918-28   1 bd.

41. 1905-15.

42. 1915-27.

Garvermestrenes lade ..................  1 bd.

Garvermestrenes lade ..................  1 bd.

45. 1928-51. Kassebogsblade .........................  1 pk.

44. 1852-1911. forhandlingsprotokol vedr. mester
stiftelsen .............................
Anm,: Indeholder også kopier af udgåede 
skrivelser og henvisninger til kopibog.

1 bd.

45. 1852-84. Indtægts- og udgiftsprotokol for
mesterstiftelsen ........................ 1 bd.

46. 1884-1947. Indtægts- og udgiftsprotokol for
mesterstiftelsen ................... ... 1 bd.

47. 1905-15. Regnskabsbog vedr. mesterstiftelsen ... 1 bd.

48. 1925-28. Regnskabsbog vedr. mesterstiftelsen ... 1 bd.

49. 1905-21. legater under mestrenes stiftelse .. ... 1 bd.
Anm.: Er en kvitteringsbog.
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50. 19o2-l6. Mestrenes understøttelsesfond .......... 1 bd.

51. 19o5-27. Mestrenes legatfond .................  1 bd.

52. 1869-1926.Bog over legater .......................  1 bd.
_Ånm. : Pra den ene ende er indført sven
delegater, fra den anden ende mesterle
gater.

55. 1927-48. Legater under legatfonds for mestre
og svende ..................   1 bd.

54. 1959-47. Fortegnelse over obligationer ..........  1 bd.

55. 19o2-14. Kvitteringsbøger for legatnydere m.v.... 1 pk.

56. 1751-94. Svendeprotokol ..........................  1 bd.
Åm,: Indeholder fortegnelse over sven
dene 1751, indskrivninger af svende, 
regnskab og referater af svendeforsam
linger. Forrest navneregister for peri
oden 1751-54.

57. 1794-1849.Svendeprotokol .......................... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af svendefor
samlinger, hvori er aflagt regnskab, 
indskrevet svende m.v.58. 1849-1922. Svendeprotokol ..... ...........  1 bd.
Anm.: Indeholder referater af svende
forsamlinger.

59. 1851-85. Protokol ................................  1 bd.
Anm.: Indeholder dagbogsnotater om skri
velser indgået til lavet, om udgåede 
skrivelser, om udbetalte beløb m.v. samt 
regnskab. Fra ca. 185o-85 er protokollen 
kun anvendt til indskrivning af syge sven
de .
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6o. 1835-91. Protokol over ankommende og afrejste
svende .................................. 1 bd,
Anm.: Rygtitel: Svendenes anmeldelses
protokol.

61. 1852-1922. Forhandlingsprotokol vedr. svende
stiftelsen ....................... . 1 bd,

62. 1884-1921. Kassebog vedr. svendestiftelsen ......  1 bd.

63. Ca. Medlemsprotokol for svendenes syge-
1875-19o9. ..................................  1 -btj

Arm.: Protokollen er indrettet alfabe
tisk efter medlemmernes navne.

64. 19o2-2o. Diverse dokumenter vedr. svendenes
syge- og begravelseskasse ....... .

65. 19o3-o6. Kassebog vedr. svendenes sygekasse
og 5-øres bidrag ..................

66. 1906-I4. Kassebog vedr. svendenes sygekasse
■■' ■Og'5-øres bidrag............... ...

1 pk.

1 bd.

1 bd,

67. 19o3-ll. Svendestiftelsens kassekladde .........  1 bd.

68.. 19o3-27. Kassebog vedr. svendenes legatfond .... 1 bd.

69. 19o3-12. Legater til svende og disses enker,
kvitteringsbog ........................  1 bd.

7o. 1919-24. Legater til svende og disses enker,
kvitteringsbog ........................  1 bd.

71. 1894-1927. Ansøgninger om legater.............. 1 pk.
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72. 1935. Materiale vedr. 3oo-års jubilæet 1935. 
Uddrag af arkiver m.v. til bogen om 
garverlauget ......................... 1 pk.

73. 1935.

74, 1935.

75. u.a.

76, 1840.

77. 1810.

Arm.: Bogen blev skrevet af overlærer 
Laurits Pedersen, Helsingør.

Materiale vedr. 3oo-års jubilæet 1935. 
Korrespondance, besvarelser m.v. vedr. 
bogen om garverlauget ................
Anm.: Heri bl.a. fotostatkopier af 
Danzig garverlaugs artikler 156o.

Materiale vedr. 3oo-års jubilæet 1935. 
(Telegrammer) ....................... .

1 pk.

1 pk.

Diverse tryksager, klicheer til billede 
af mesterstiftelsen på Solsortvej 77, 
seglstempel m.v........................  1 pk.

Om Laugsvæsen og Bevillinger til Næ
ringsbrug, af Otto Muller, trykt ..... 1 bd.

Udførlig Beskrivelse over Garverens
og Tougerens Haandværk, af J.P.Bergsøe, 
trykt ..................................  1 bd.

Giarmestrene

Stadsarkivet;

1. 1697-1737. Svendeprotokol ......................... 1 bd,
Anm.; Indeholder referater af svende
forsamlinger med angivelse af de til
stedeværende og fraværende svende samt 
bøder. På titelblad: Schreibe-Buch Des 
Löblichen Ambts der Glaser Gesellen 
Anno 1697 den 27.juni ist gestiftet,
Anno 1697.

la. Register til nr. 1 ....................  1 bd.
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1761-92,
99.

Svendeprotokol .............. . 1 bd,
Anm.• Indhold som nr. 1. På titelblad:
Das Schreiber-Bnch des löblichen Åmbts 
der Glaser Gesellen in der Kön. Residentz 
Stadt Copenhagen, welcher Anno MDCCLXI 
den XIV Dec. ist gestiftet worden.
På næste side: Anno 1761 den 14.Decbr.
Haben Meister und Gesellen auf Weynach
ten Quartal dieses Buch mit Bewilligung 
des Herrn Ältermanns Hans Ottsen, aus 
der Meister und Gesellen Zeit-Geldts 
Büchse machen lassen, denen kunstlie
benden Gesellen Nahmen und strafe darin 
zu notificiren.

u.å. Blanket til rejsepas for glarmester-
svend med prospekt over København,
19. århundrede ....................... 1 pk,

Stadsarkivet

Glashandlerne

1818-55. Porsamlingsprotokol ...................  1 bd,

2. 1850-54. Fremmedes auktioner over glasvarer ....
Am,: Indeholdet er auktionskataloger 
og et svar fra magistraten 5.marts 
1854 på et andragende fra lavet om at 
det må forbydes fremmede at sælge 
glasvarer ved auktion under foregiven
de af at varerne tilhører glashandlere. 
Alle bilag mrk. mag. 2.sekr. jour.nr. 
585/1854.

1 pk,

5.

4.

1819-52, 
og u.å.

1817-55 
(div.år).

Koncepter 1 pk.

Forskellige sager ........ ............  i pk,
Anm.; Indeholder Promemorier, regnskab, 
skrivelser til magistraten, retsdokumen
ter m.v.
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1819-48. Dokumenter som under forsamlingerne 
er lagt ad acta................... .
Anm,: Hovedsagelig udskrifter, ekstrak
ter, regnskaber, mødelister m.v.

1 pk.

1857,
7.febr.

Højesteretsdom i sagen mod urtekræm
merne ................................ 1 pk.

Guldsmedene

Stadsarkivet;

1491.
8.marts.

Kong Hans brev at guldsmedene skal 
stemple deres arbejder med byens og 
deres eget stempel og at arbejdet 
skal være 14-4 lødigt, papirbrev .... 1 stk.
A^. : Pindes blandt stadens privilegier 
som nr. 26, trykt reg. 1786, pag. 7. 
Jfr. William Christensen: Danmarks 
breve i middelald. nr. 6896.

1. 1745-1862,

2. 1606-08, 
16,51-57.

2b,

Bog over guldsmedesvendenes til alt-
gesellerne indbetalte ugepenge .......  1 bd.
A^. : Indeholder svendenes navne med
angivelse af hvor meget der er betalt 
i "halve ugepenge hver sjette uge".

Kladdebog .............................. 1 bd.
Åjm.: Indeholder indførsler om lavs
samlinger.
Register til nr. 2 ....................  1 bd.

2a. I606-I0,
17,52.

2c.

Guldsmedenes embeds eller laugsbog .,
Anm.: Indeholder indførsler om lavs
samlinger.
Register til nr. 2a ................ .

1 bd.

1 bd.
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3. 1623-57. Tegnebog ................................  1 bd.
Anm.; Indeholder referater af lavs
samlinger.

3a. Register til nr. 3 .....................  1 bd.

4a. 1735-55, Amtsprotokol ....................... . 1 bd.
18o9-57. Anm.: Indeholder kopier af ind- og ud

gåede breve. Fortsættes i nr. 14.

4b. 1750-1865. Laugsprotokol ........................... 1 bd.
Ånm.: Indeholder referater af laugs- 
forsamlinger, ind- og udskrivning af 
drenge, indskrivning til mesterstyk
kes forfærdigelse m.v.

5. 1429. Laugsskrå, pergament ..................  1 stk.
Arm.: Jfr. Danske Magazin, 5 I, 47-52, 
og Københavns Diplomatarium II, 52-55.6. I6o8. Laugsskrå ...............................  1 bd.

7. 1754-18o7. Regnskabsbog ............................  1 bd.

8. 18o7-56. Regnskabsbog............................ 1 bd.

9. 1856-56. Regnskabsbog ............................  1 bd.

10. 1821. Fortegnelse over mestre og svende ...... 1 bd.
Anm.: Heri register.

11. 1850-61. Ind- og ndskrivningsprotokol ...........  1 bd.
: Indeholder indskrivninger som 

dreng, udskrivninger som svend og 
indskrivninger som mester. Alfabetisk 
ordnet.

12. 1855-54. Fortegnelse over bidrag til mesterladen
af interessenter i guldsmedelavet .....  l bd.
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13. 1855-77. Fortegnelse over kontingent til laugs-
kassen af guldsmedelangets interessen
ter ....................................  1 bd.

14. 1837-82. Kopibog med register..................  1 bd.
: Indeholder kopier af udgåede 

skrivelser. Fortsættelse af nr. 4a.

15. 1862-80. Forhandlingsprotokol og journal for den
den 22-4 1862 til fremme af laugets in
teresser nedsatte komité ......  1 bd.

16. 1862-82. Liste over laugets bestillingsmænd og
legatnydere ............................ 1 bd.

17. 1862-95. Liste over laugets bestillingsmænd og
legatnydere ............................ 1 bd.

18. 187o-8o. Kassebog ...............................  1 bd.
Anm.: Indlagt løst hefte mrk. "Lauget" 
indeholdende enkelte regnskabsnotater, 
bl.a. om lån og legater.

19. u.å. De Kongelige Laugs-Artikler, som til
Aarets Udgang 173o allernaadigst ere 
udstædde, trykt .......................  1 bd.20. u.å. Societets-Protokol og Register over
Laugs-Protocollen  ................. 1 bd.

21. 1623. Drenge-Bøg .............................  1 bd.
Anm.; Ubeskrevet eller det beskrevne 
udrevet. Herved lagt 1 protokolbind 
(tomt) med påskrift: Guldsmed Laugetz 
Contrackt Bog.

22^. 1496, Kong Hans privilegier................  1 stk.
27.okt. Anm.: Pergament med kongens segl.

Repertoriet nr. 8244.



22‘ 1496,
27.okt.

22' 1515,
l.sept,

22 1515, 
l.sept,

22\ 1545,
19.jan.

22°. 1574,
25.juni.

22^. 1582, 
3.jan.

228 16o8, 
21.juli.

- 5o -

22- I6o8, 
21.juli.

Genpart af kong Hans privilegier ....  1 stk.
Anm.: Pergament. Med to tilføjede
artikler.

Kong Christian den 2.s forordning
om guldsmedearbejde ................... 1 stk.
A^.: Pergament med brudstykke af
kongens segl.

Genpart af kong Christian den 2.s
forordning om guldsmedearbejde ......  1 stk.
Anm.: Pergament.

Laugsartikler for guldsmedene .......  1 stk.
A^m.: Pergament. Åbent brev, udstedt 
af Københavns magistrat. Med magistra
tens segl.

Åbent brev, hvorved kirkeværgerne
Anders Lauridsen og Christoffer
Ibsen, kaldet brændere, overdrager
gnidsmedelauget 5 stolestader i
Helligåndskirken .....................  1 stk.
Anm.: Pergament med 5 vedhængende segl.

Åbent brev, udstedt af Jens Vibe og
Johan Pællidsen, kirkeværger ved
Helligåndskirken, kvitterer for mod
tagelsen af 24 gamle dalere for 5
stole .................................  1 stk.
A^.: Pergament med 2 vedhængende segl.

Magistratens vidisse af guldsmedenes
privilegier af 16. juli I6o8 ........  1 stk.
A^. : Pergament.

Afskrift af magistratens vidisse af
privilegier af 16. juli 16o8 ........  1 stk.
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22^°. 1623,
25.nov. Åbent brev, udstedt af kirkeværgerne 

ved Helligåndskirken, Johan Post og 
Hindrich Waldkirch om at der overdra
ges guldsmedelauget 5 stole i kirken...1 stk.
A^m.: Pergament med Helligåndskirkens 
segl.

22II
* 1623-27. Oldermand Sten Pedersens regnskab,

papir ..................................... 1 læg

22^2. 1639-42. Oldermand Frants Klewes regnskab,

papir ..................................... 1 læg

1322 . 1643, Dom af Christianshavns byting mellem
25.april. guldsmed Borckert Rollufsen og Samuel

Burmand, papir ............. ............. 1 læg

22^^. 165o, Københavns rådstuerets dom mellem
3.april, studiosus Niels Rasmussen og guld

smedelauget, papir ...................... 1 læg

22^5. 1666,
31.juli. Kvittering for 3 års betaling for 

guldsmedenes 5 stole i Helligånds
kirken, papir..................i..................................1 stk.

22 . 1668, Artikler for guldsmedelauget ...........1 læg
12,aug. : Pergament med stadens segl. Givet

med forbehold af kongelig konfirmation.

22^"^. 1673, Christian d. V.s privilegier for guld-
24.febr. smedelauget ............................ . .1 læg

Anm.: Pergament med kongens segl.

22^®. I680,
28.juli. Svendebrev, udstedt af guldsmedelauget

i Reval for Johan Bar...................1 stk.
A^.; Pergament med lavets segl i 
Reval.
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22^^. 1681, Kongeligt brev til magistraten, som
15.okt. får pålæg om at undersøge forholdene

om Claus Clausen Karl, der har søgt 
optagelse i guldsmedelauget, men 
anklages for at have fremlagt et falsk
lærebrev .............................. 1 stk.
Am.: Koncept eller afskrift på papir.

22^°. 1687, Kongeligt åbent brev, at Pieire (sie)
1.marts. Treffort udnævnes til at være "Voris

Guldarbeyder" ........................  1 stk.
Am.: Papir.

22^^. 17o2, Skrivelse fra Rentekammeret til guld-
2o.juni. smedelauget om tilbagebetaling af

laugets forstrækning til kongen af
1678 ..................................  1 stk,

2222 . 1716, Lærebrev for Jens Nielsen Exmarck
15.okt. (kopi) ................................  1 stk,

2322 1758, Tilsigelse om deltagelse i guldsmed
18.jan. Wærums begravelse ................ . 1 stk,

2422 . 1752, Lejekontrakt, hvorved Jørgen Martinus
12.febr. Haar bortlejer lokaler til sygestuer

for guldsmedelauget i Skvaldergården.. 1 læg

2225 ca.l75o. Trykt formular til bevilling til han
del med guld, sølv, klæder m.v. ca.
1750 ..................................  1 stk.

25. 1851-79. Diverse dokumenter ................... i pk.
Am.: Heri skrivelser fra magistraten 
og andre øvrigheder, ansøgninger om 
pensioner og understøttelser, legater, 
lån, skolefripladser osv,

24. 1685-1874. Trykte laugsartikler, love og cirku
lærer m.v.................. ...........  1 pk.
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Arbejderbevægelsens arkiv og bibliotek:

I800-I922. Svendeprotokol ..... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af svende
forsamlinger (regnskab, valg, tilståel
se af hjælp m.v,).

I804-I919. Guldsmedesvendenes regnskabsbog ......
Anm.: Indeholder regnskab vedr. indtæg
ter i form af tidepenge, sygekassekon
tingent og udgifter i form af apoteker
regninger, sygepenge, hospitalsregnin
ger, begravelseshjælp.

1 bd,

Gørtlerne

Stadsarkivet;

1. 1741-63. Protokol Buch for Gürtler Gesellen ..... 1 bd.
A^.: Indeholder lavsartikler, referat 
af svendemøder (skienck-mandag) med 
fortegnelse over svendene og regnskab 
over laden. Protokollen er senere (1865) 
benyttet som regnskabsbog for en gros
serer.2. 1748-56, Die Gürtler Gesellens Einfyrungs Buch
Anno 1748 den 25. Febrevarius .........Anm.: Indeholder regnskab over svende
ladens indtægter og udgifter.

1 bd.

1846-93. Kontingentprotokol for gørtlersvendenes
sygekasse ...............................  1 bd.

1866-92 
og u.å.

Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Arm.: Vedrører gørtlersvendeforeningens 
sygekasse, og er udtaget af nr. 3.
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Hand skemagerne

Stadsarkivet;

1. 1835-64.

2. 1862-63.

1862-63.

1823-46,
1862-63.

5. 1779,1863.

6. 1622-35.

6a.

7. 1670-1833.

Regnskabsbog for peltsner o^ handske
magerlavets svende i København..... . 1 bd.
Anm.: Regnskabsprotokol over svende
nes syge- og tidepenge.

Regninger til handskomagersvendenes
sygekasse ................   1 pk.

Indtægtsprotokol for handskemager
svendenes hjælpekasse ................  1 bd.

Regnskabsprotokol for svendene ....... 1 bd.
Anm,; Erlæggelse af tidepenge 1823-46 
og udgifter ved svendenes syge-, hjæl
pe- og begravelseskasse 1862-63.

Diverse dokumenter....................  1 pk.
Anm.: Kendelse vedr. fuskeri af 1779 
og kgl. stadfæstelse på handskemager
svendenes syge-, hjælpe- og begravel
seskasse af 3.juni 1863 med vedføjede 
vedtægter af 2.marts 1863.

Lavsprotokol.... ...................... 1 bd.
Anm. : Indeholder regnskaber over bøder 
ved lavsstævner, hvor remsnidere, 
handskemagere og felberodere er til 
stede.

Register til nr. 6 ....................  1 bd.

Svendeprotokol ......................... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af svende
forsamlinger. De første indførsler er 
dateret I667o, der uden tvivl skal 
forstås som I67o, ikke som 1667.
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8. 1745-1952. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
Anm,: Indeholder mestrenes navne, refe
rater af lavsmøder, indskrivninger af 
oldermænd, mestre, regnskab m.v.
"Peltzner og Handske Magernes Langs 
Protocol Anno 1745 A.S.S."

9 1855-84 ’ Diverse dokumenter .................... 1 pk.

Hattemagerne

Stadsarkivet:

1. 1726-54. Lavsprotokol. Ind- og udskrivnings
protokol for drenge ...................  1 bd.

la. Register til nr. 1 ....................  1 bd.

2. 18o2-85. lavsprotokol ...........................  1 bd.
Anm.: Indeholder (jfr. pag. 4) lavs
samlinger, kvartalspenge m.v. 18o5-6l, 
udenbys mestre til 1851, ind- og ud
skrivning af lærlinge 18o5-85 div.år.5. 1825-46. Journal med register ................... 1 bd.

4. 1825-52. Kopibog ................................. 1 bd.
Anm.: Kopier af udgåede skrivelser.

5. 1726-55. Regnskabsbog ...........................  1 bd.
Anm.: Regnskab over indtægter og ud
gifter ved svendenes bøsse.

6. 1755-1816. Regnskabsbog ........................... 1 bd.
Anm.: Indhold som nr. 5. Bagi bogen 
indførsler om frivillige bidrag til 
Christiansborg slots genopbygning.
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7. 1847. Udskrift af retssag mellem silke-, 
lüden- og lærredskræmmer M.M.Ruben 
og hattemagermester E.Kollmann kon
tra oldermanden for hattemagerlavet 
R.J.Hein 1847 ff................... . 1 bd.

1868-82.

Land s ark ivet:

1635, 
11.marts.

Am.: Sagen omhandler næringstab for 
de to førstnævnte.

Papirer vedr. hattemagermester 
Julius V/illiam Pranck ....... .
Anm.: Indeholder attest 1868 om at 
Pranck er udlært hos Bret, bevis for 
optagelse i svendeforeningen 1875, 
svendebrev 1875, borgerbrev 1879, an
befaling 1882 fra Bodecker.

Piltmagersvendenes lavsartikler .,
Am.: En afskrift på tysk fra det 
17.århundrede og en på dansk fra 
1784.

1 pk.

2 perg.

1784-1913. Hattemagersvendenes protokol ........
Am.; Indeholder laderegnskab, opta
gelse af udlærte drenge, møder i 
svendelavet, fremmede svendes ankomst. 
Portsat for svendeforeningen efter 
1857.

1 bd. L

3. 1882-1909. Medlemsprotokol for Hattemagersvende-
Poreningen i Kjøbenhavn .............
Am. : Regnskabs- og medlemsprotokol 
vedr. foreningens funktion som syge
kasse .

1 bd.

4. 1793-1876. Lærebreve og skrivelser, lavet ved
rørende ............................. 1 bd.

5. 1790-1843. Regnskaber og lejekontrakter, lavet
vedrørende ............................. 1 bd.



6. u.å.

7. -u. å.

Stadsarkivet:

1. 1662-90.

la.

2. 1685-1718,

2a.

3. 1718-78.

3a.

4. 1755-1820.
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Vandrebog for Louis Waldbeck, født i 
København 5. sept. 1817 ............... 1 bd.-

Vandrebog for Carl Laurids Olsen, 
født i København o. 1827 .......

Hjul- og Karetmagerne

1 bd.

Lavsprotokol ........................... 1 bd.
^nm.: Indskrivninger af mestre, drenge 
og svende, referater af lavssamlinger, 
indførsler vedr. regnskab, tvistigheder
m.v.

Register til nr. 1 ....................  1 bd.

Ind- og udskrivningsprotokol for lære
drenge .................................  1 bd.
^im.: Bagi bogen indført tilståelse om 
forseelse af 6.febr. 1695-

Register til nr. 2 ....................  1 bd.

Ind- og udskrivningsprotokol .......... 1 bd,
Anm.: Ind- og udskrivninger af lære
drenge 1718-55 og indskrivninger af 
svende til mesterår 1719-78.

Register til nr. 3 ....................  1 bd.

Ind- og udskrivningsprotokol for lære
drenge ................................Å^,: Heri register, der refererer 
til mestrene.

1 bd,



- 58 -

5. 1805-1926. Ind- og udskrivningsprotokol for lære
drenge .................................. 1 bd.
Arm.: Heri register.

7. 1845-65. Af- og tilmeldelsesbog for hjul- og 
karetmagersvende samt fortegnelse 
over tilrejsende svende ............ 1 bd.

8. 1848-61.

9. 1849-52.

lo. 18oo,
1816-65.

A^.: Protokollen er rubriceret efter 
mestrene for så vidt angår de af- og 
tilmeldte svende, men fortegnelsen 
over de tilrejsende svende er ført 
kronologisk. Heri register.

Kopibog ...........................
Anm.: Kopier af udgåede skrivelser.

1 bd.

Ånmeldelsesbog for svendes antagelse
og afskedigelse .......................  1 bd,
Anm.: Protokollen er ført alfabetisk 
på svendenes navne.

Protokol for mester- og svendeprøver .. 1 bd.
Anm.: Protokollen blev 8.aug. 18oo
autoriseret til "Protokol for Hjul-
mandslauget hvori enhver Mester kan
ved Oldermanden lade antegne om der
hos ham er Tjeneste ledig for Sven
dene". Men da svendene selv ønskede
at søge arbejde hvor de havde lyst
til det (se side 2), blev protokollen 
i 1816 taget i anvendelse som proto
kol vedrørende mester- og svendeprø
ver og protokol vedrørende forretnin
ger i øvrigt som var pålagt mestrene 
fra laugets side.

11. 1666-1799. Diverse dokumenter ..................... 1 pk,
Anm.: Indeholder forslag til artikler 
for svendene 1666, regnskab, kopier 
af indkomne og udgåede skrivelser, 
retsdokumenter, sag om laugsartikler 
1752 m.v.

11a. Register til nr. 11 ................... l bd.
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12. 1800-57. Diverse dokumenter .................. 1 pk.
Anm.: Indhold som nr. 11.

6 marts Hjulmændenes lavsartikler, trykt ....  1 læg

14. 175o ff. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
Am.: Indeholder referater af lavs
samlinger, hvori fortrinsvis regnskab.
Mrk. no. 6. På bindet: Hjulmændenes 
Laugs Protocoll forfærdiget af Older
manden Søren Christensen Anno 175o.
Kopi.

1942^1962 I^avsartikler, sange m.v................  1 pk.

Landsarkivet: Diverse sager ............. ............  1 pk.A^.: Korrespondance-sager, lærebreve,
/ skøder, trykte forordninger, plakater,

tegninger, fotografier m.v.

Høkerne

Landsarkivet:

1817-77. Porhandlingsprotokol ................... 1 bd.
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Hørkræmmerne

Stadsarkivet;

1. 1722-42. Lavsprotokol (forhandlingsprotokol) .... 1 bd.
Anm.; Protokollen synes indrettet 1729, 
indeholder referater af lavssamlinger, 
suppliker vedrørende lavsartikler, ko
pier af ind- og udgåede skrivelser, 
afskrifter af domme, pag. 9-lo forteg
nelse over de varer som hørkræmmerne 
havde lov at handle med.

2. 1742-50. Lavsprotokol (forhandlingsprotokol) .... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af lavssam
linger, kopier af ind- og udgåede skri
velser m.v.

3. 1750-1861.Lavsprotokol .......................... 1 bd.
A^m.: Indeholder referater af lavssam
linger. På bindet: Hørkræmmereompagni- 
ets Deliberectionsprotokol.

4. 1747-1821.Kopibog .................................  1 bd.
Anm.: Kopier af ind- og udgåede skrivel
ser samt referater af indgåede skrivel
ser. Heri register.

5. 1821-46. Kopibog .................................  1 bd.
Am.; Kopier af ind- og udgåede skrivel
ser. Heri register.

6. 1847-61. Kopibog for kontrakter mellem interes
senter og lærlinge .....................  1 bd.

7. 1735-1861.Protokol over indskrevne lavsmedlemmer.. 1 bd.
Anm.; Indeholder desuden lavsartikler 
af lo/lo 1722.



- 61

8-12. 1778-1861. Regnskabsbøger ...........
Nemlig:
Nr. 8, 1778-90 ........ ........  1 bd.
- 9, 1790-98 ........ ........  1 bd.
- lo, 1798-1800 ...... ........  1 bd.

5 bd.

Anm.: Indeholder desuden decide- 
ring af regnskab 18ol og 18o2, 
men overstreget. På bindet står 
1799-1800.
Nr. 11, 18o5-o7 .................  1
- 12, 1810-61 (62) ............ 1

bd. 
bd.

15. 1724-1861. Svendenes indskrivningsbog ............ 1 bd,
4nm,; Bogen er indrettet efter branden 
1728 med rekonstruktion af indførsler 
fra 1724. På bindet, står: "Swennenes 
Insckrifnings Bog 1729". Heri register.

14. 1726-67. Drengenes indskrivningsbog ...........
Anm.: Protokollen er indrettet efter 
branden 1728, men med rekonstruktion 
af indførsler fra 1726. Indeholder 
ofte fuldstændige kopier af lærekon
trakter, undertiden kun notater. For
an i protokollen artikler. Heri re
gister.

1 bd.

15. 1767-99. Drengenes indskrivningsbog ............ 1 bd,
Anm.: Indhold som nr. 14, med register.

16. 1798-1861. Drengenes indskrivningsbog ....... .
Anm,: Kopier af lærekontrakter til 
1799 ind., fra 18oo et kort notat 
om indskrivningen. Heri register.

17. 177o (72), Protokol for svendenes interessenter
"I 77A—.”1 Afip

' ‘ A^.: Konvention for hjælpekassen
177o (72) og valg af formænd samt 
decisioner af regnskaber, kopier af 
promemorier m.v.

1 bd.

1 bd.
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18. 1771-1858. Kassebog for svende-societetet
Anm.: Fortsættes i nr. 21.

1 bd.

19. 1723. De kongelige Kiøbenhavns Langs-Artikler 
som til Aarets udgang 1723 allernaadigst
ere ndstedde ........................... 1 bd.
A^. : Trykte.

2o. 1726-1861. Register over indskrevne drenge 1726-
1861, indskrevne svende 1724-1861 og 
indskrevne interessenter 1735-1861 .... 1 bd,

21. 1859-19ol. Kassebog for hørkræmmersvendenes
hjælpe- og understøttelseskasse , 
Anm.: Fortsættelse af nr. 18.

1 bd,

22. 1859-19o1. Dokumenter vedrørende hørkræmmersven
denes hjælpe- og understøttelseskasse.. 1 pk.

25. 1722-71. Generaltabel over hørkræmmerlavets 
interessenter .................... . 1 bd,

Landsarkivet:

Anm.: Fragment af protokol med mestre
nes navne og indskrivningsdato.

Is enkræmmerne

Isenkræmmerne blev udskilt fra urtekræm
merlavet ved kgl. res. af 2o.juni 18o7.

1. I808-6I. Lavsprotokol ........................... 1 bd,
Anm.: Protokol over lavssamlingerne.



18o9-48.

/:

1816-35.
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Indskrivningsprotokol for drenge og 
svende m.m..........................
Anm.: Indskrivninger af drenge 18o9-48, 
hertil register foran i protokollen. 
Liste over isenkræmmersvende 1787-18o7, 
med tillæg 18o8. Indskrivninger af 
svende 18o2-48, hertil register hagi 
protokollen. Fortegnelse over isenkræm- 
merlavets oldermænd 18o7-6l. Fortegnel
se over isenkræmmerlavets interessen
ter 1784-1853.

1 bd.V

Kopihog med register ..................  1 bd.

4. 1836-61. Kopihog med register ..................  1 hd. 'J

Stadsarkivet;

1. 1759-1807,
(div.år).

Privilegier og lavsartikler....... . 1 hd,
Anm.: 1759, 5.maj. Privilegium for ju
stitsråd Nic.Jac.Jessen til i Rådvad- 
dams mølle til i Jægersborg dyrehave 
at indrette et filehuggeri, konfirmeret 
12.maj 1767.
1769, 21.marts. Extensions-privilegium 
for Isenkræmmerlauget på Rådvaddams 
værker i Jægersborg dyrehave med konfir
mation af samme dato på en af isenkræm
merne indgået forening angående værket.
18o7, 5.juni. Laugsartikler for isen
kræmmerne i København.

Kandestøberne

Stadsarkivet.

1. taiv.ålb’ lavsprotokol 1 bd.
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la,

2. 1808-56.

1700-13, 
1744-1844.

4. 1827-52 
(div.år).

Anm,s Heri register. Indeholder for
tegnelse over mestre 1654, udnævnelser 
til oldermand og hisidder, indskrivnin
ger af mestre, kopier af ind- og udgå
ede breve 1732 ff., herunder korrespon
dance mellem København og Breslau (fol.
87).

Register til nr. 1 ........... ........ 1 bd.

Lavsprotokol ..... • • • ................. 1 bd.
Anm.; Indeholder referater af lavssam
linger.

Kopibog og indskrivninger af mestre .,
Anm.: 17oo-13 kopier af ind- og ud
gåede skrivelser, herunder korrespon
dance med tyske lav, 1744-1844 ind
skrivninger af mestre. Foran i bogen 
opgørelse af ydelser til lavet ved 
optagelser af mestre.

1 bd.

Kopibog m.v...................... . .. ,
: Indførsler om indgreb i lavets 

rettigheder og deraf flydende rets
sager samt udnævnelse til oldermand.

1 bd,

5. 1655-1856. Brøvebog og fortegnelse over ladens
indtægter ............................. 1 bd,
Anm.: Indeholder til fol.19 indførsler 
om bøder og gebyrer til lavet (dertil 
register) 1655-73. Indførsel om klam
meri 1722 fol.2o. Opgørelse over ladens 
beholdning pr. lo/7 1655 fol.5o. Ind
førsler om ladens udgifter og indtægter 
1655-78 fol.4-15 (ny foliering). Ind
førsler om ladens udgifter og indtægter 
og andet lavet vedkommende 1735-37 fol. 
17-21. Indførsler om prøver 1738-1856 
fol.21-52. Regnskab 1661-73 fol.67-69 
m.v. På bindet står VGB 1654.

5a. Register til nr. 5 ...................  1 bd,

6. 1682-I8o6. Ind- og udskrivningsprotokol for
svende og drenge ..... ...............  1 bd.

6a. Register til nr. 6 ...................  1 bd.
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17o6-52. Svendenes tidepengebog og 
I773-I808. Oldermandens protokol .... 1 bd,

Anm.: Bogen er oprindelig bestemt til 
indskrivning af de svende, der var i 
arbejde hos mestrene i København, de 
tilrejsende og bortrejsende svende 
samt tidepenge. Indtil 1713 findes der 
oplysninger om svendes ansættelsesfor
hold m.v., men derefter er overvejende 
indført, hvad skafferne har leveret 
af tidepenge. Pra 1773 har bogen været 
benyttet af oldermanden, som deri har 
indført regnskab, oplysninger om det 
passerede ved lavet, tilrejsende og 
bortrejsende svende m.v. Bagi bogen 
indførsel om salg af svendenes tintøj 
og anskaffelse af sølvpokal 1752.

7a. Register til nr. 7 ...................  1 bd.

8. 1663-82. Svendeprotokol og Mestrenes regnskabs-
I740-I8I9. protokol .............................. 1 bd.

Anm.: På titelbladet: "Wdi Denne Bog 
bliffner Anskreffnet naar en Reisende 
Snen bekommer Arbed paa huad Dato det 
scheer, Iligemaade om een Snen faar 
eller tager forloff och paa hnad Dato 
det scheer, Begynt Wdi Herrens naffn 
dend Ottende Marty Anno 1663". Den 
første del af bogen er med et ndhngget 
register, af stadsarkivet folieret med 
romertallene I-XXIV, dels anvendt til 
register for den efterfølgende svende- 
protokol, se-nedenfor, dels er deri 
noteret, når svende har lovet en 
"Röhrchen" (kande) til svendeladen.
Resten af bogen er folieret 1-67. Po
lio I-I7 er anvendt som svendeprotokol 
1663-82 efter bogens oprindelige be
stemmelse, se ovenfor, derudover fin
des indskrivninger af svende og regn
skab for svendene. Polio 18 ff. er an
vendt af mestrene til regnskab. (Ind
tægter og udgifter ved mesterladen). 
Protokollen er tidligere kaldt: 1663- 
1819 Svendeladens regnskabsbog.

8a. Register til nr. 8 .... .............. 1 bd.
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18o1-76. Protokol for svende, der søger arbejde..! bd.
: Indførsler om tilrejsende og ud

lærte svende og deres antagelse til 
tjeneste 18ol-72 samt regnskabsindførs
ler indtil 1876. Protokollen er autori
seret til brug for svende som heri kun
de antegne når de søgte tjeneste.

lo. I80I-57 Protokol for tilrejsende og indskrevne
svende ................................. 1 bd,
Jxm,: Autoriseret til at mestrene deri 
kan lade antegne når de har arbejde 
for svende. Indførslerne er identiske 
(i begyndelsen af protokollen) med nr.
9. Protokollen er tillige benyttet som 
ind- og udskrivningsprotokol for lære
drenge. I tiden 1857-76 synes protokol
len i det væsentlige at være benyttet 
som privat regnskabs-, kopi- og note
ringsprotokol for en kandestøber (Hans 
Høy?).

11. I752-I803.Gesellenbuch ...........................  1 bd.
Anm.: Indførsler om tilrejsende svende 
og deres antagelse til tjeneste, refe
rater af svendeforsamlinger, regnska
ber m.v.

12. 1794-1818.Gesellenbuch ............
Anm.: Indhold som nr. 11.

1 bd.

13. 1752-1862.Diverse dokumenter ....................  1 pk.
: Indeholder kongelig resolution 

om fremmede svendes forhold til lavet, 
arbejdstegninger, regnskaber, cirku
lærer, retsdokumenter m.v.

14. 1685-1844.Trykte forordninger og plakater ......  1 pk.
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Knapmagerne

Stadsarkivet;

1. 1674-1857. Indskrivningsbog for mestre ........... 1 bd.
Anm.: Film og fotografiske kopier samt 
gipsafstøbninger af segl og seglkapsel.

la. Register til nr. 1 ....................  1 bd.

2. 1756-1869. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
Anm.: Film og fotokopi. Indeholder re
ferater af lavsmøder indskrivninger af 
mestre, regnskab m.v.

1750-1862. Kvartalsbog ........................ .
Anm.; Film og fotokopier af ca. hver 
4.side. Indeholder regnskab over me
strenes kontingenter.

1 bd,

1756-1857. Ind- og udskrivningsprotokol for lære
drenge .................................  1 bd.
Anm.: Film og fotokopi.

1675-1741, Svendeprotokol ......................... 1 bd.
1779.

5a.

Anm.: Film og fotografiske kopier.

Register til nr. 5 ..................... 1 bd.

Kobbersmedene

Landsarkivet:

1. 1741, 
25.sept.

Lavsartikler ..................... .
Anm.: Heri også et udateret udkast.

1 pk.
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2. 1684-1741. Lavsprotokol .......................... 1 bd,
Anm.: Lavssamlinger, ind- og udskriv
ninger af drenge og mestres optagelse.

1741-1844. Lavsprotokol ............... . 1 bd.
Anm.: Lavs samlinger, ind- og udskriv
ning af drenge, mestres optagelse 
samt kopier af breve og dokumenter.

1741-1831. Bog over kvartalspenge ............... 1 bd. \
Anm.: Alfabetisk register over mestre.

5. 1832-48. Bog over kvartalspenge m.v............ 1 bd.
: Heri alfabetisk register med 

fortegnelse over svende og mestre 
samt over til- og afrejste svende 
1847-61.

6. 1759-18o3. Kopibog over lærlingekontrakter......1 bd.\j

7. I74I-I807. Kassebog ..............................  1 bd.

8. 1789-98. Ind- og udgiftsbog for mesterkassen .. 1 bd.

10. 1648-1818. Geburtsbreve A-L ...........  1 pk.,

11. 1647-1818. Geburtsbreve M-W....................... 1 pk.
Anm.: Heri også mesterbreve 1711-1836 
og lærebreve ca. I65o-1849.

12. I770-I83I. Indlægningsbog på hvad sølv som befin
des ved amtet og penge, som gives til 
Schielter ........................ .TT. 1 bd,

13. 1834-60. Eftersynsprotokol ved mesterstykker .. 1 bd,

14. 1846-61. Protokol over svendenes tidepenge .... 1 bd,

15. 1745-96. Kopibog over ind- og udgåede skrivel
ser m.v........ .......................  1 bd,
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16. 1832-47. Kopibog over ind- og udgåede skrivel
ser m.v................................  1 bd.'

17. 1847-66. Kopibog over ind- og udgåede skrivel
ser ...................................  1 bd.'

18. 1683-1862 , ,, , niv(div år) breve .......................  1 pk.

19. 1699-1919.Diverse dokumenter...................  1 pk.,
Anm.: Diverse dokumenter 1699-184o, 
hvori bl.a. retssager og håndværks
skik, regnskabsbilag 1824-1916 og 
tryksager 1741-1919.

Kræmmere og Købmænd

Kræmmerlavet opløstes med tiden i for
skellige dele: Silke-, ulden- og lærreds
kræmmere, hørkræmmere, urtekræmmere osv. 
Indtil 1681 blev således silke-, ulden- 
og lærredskræmmernes protokol anvendt 
som protokol for købmændene.

Rigsarkivet:

1559. Magistraten i København giver en skrå
for stadens kræmmerlav.... .........  1 hft,
Anm.: Uden dato. Pergament, 24 blade, 
hvoraf 12 beskrevne. Seglet bevaret.
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.1 inned væv e me

Stadsarkivet:

1. 1622, Artikler for svendene ..................  1 bd.

1750-1845. Lavsprotokol ............................ 1 bd.
Am.: lå bindet: Protocol for Wæwer 

f. ....... Lauget udi Kiøbenhaufn A- 175o Den
9.Martius. På side 1 følgende ind
holdsfortegnelse: Lavets regnskab 
pag.l, lavets mesterliste pag.25o,

,drenge, ind- og udskrevne pag.4oo, 
dg siden fra pag.5oo. Til mester 
ind- og udskrivning d.v.s. supple
ment til mesterlisten, navnlig ved
rørende mesterstykker pag.26o.
I afsnittet om regnskaber findes 
diverse indførsler vedrørende lavs
samlinger, korrespondance m.v.
Afsnittet om mestrene har man holdt 
ajour med tilføjelser om mestrene, 
bl.a. om deres død. Listen over ind- 
og udskrevne drenge, der begynder 
1766 og slutter 1845, er ikke ført 
kronologisk. Undertiden er langt 
yngre indførsler indført blandt æl
dre fordi der har været en plads at 
skrive på.

1845-62. Lavsprotokol ......... ................
Am. : Indholdsfortegnelse folio 1. 
Indeholder regnskaber, indskrivning af 
mestre, ind- og udskrivning af svende 
samt lavets forhandlinger.

1 bd.

1657,97,
1731-1847.

Diverse dokumenter .....................  i pk.
Anm.: Indeholder kongelig forordning
om skat 1657, skrivelser vedrørende
indgreb i lavsrettigheder, bevillinger, 
dokumenter vedrørende lavsartikler, 
retsdokumenter m.v.

5. 1806-76. Protokol over tidepengene .............. i hd.
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Anm.: Indeholder referater af lavs
møder afholdt i anledning af erlæg
gelse af regnskab vedrørende tide- 
pengene. På bindet: Lindevæver Sven
denes Laugs Protocoll.

1821-75. Antegnelsesprotokol for mestre ........  1 bd.
: Indeholder antegnelser om af- og 

tilgang af svende hos hver enkelt me
ster. Side 15o-52 adressefortegnelse 
for svende 1827, mesterregisterside 184. 
Indholdsfortegnelse side 2.

1825-72. Antegnelsesprotokol for svende ........  1 bd.
: Indeholder indførsler om af- og 

tilgang af svende. I henhold til auto
risationen kunne enhver svend ved old
gesellen lade antegne når han søgte 
tjeneste, men protokollen synes i det 
væsentlige indrettet som nr. 6, idet 
der er ført folier for de enkelte me
stre. Pra side 88 ff. navnelister for 
linnedvævernes svendeforenings medlem
mer. Listerne har været udarbejdet fra 
186o'erne og begyndelsen af 187o'erne.

8. 1840-94. Ligkasseprotokol .....................
Anm.: Indeholder bestemmelser for lig
kassen 184o, regnskab over indtægter 
og udgifter samt referater af møder.

1849-85. Dokumenter vedrørende ligkassen.... .
Anm.; Indeholder korrespondance, med
lemsfortegnelser etc.

1 bd.

1 pk.

Lysestøberne

Stadsarkivet:

1. 1818-70. Porhandlingsprotokol ...................  1 bd,
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1835-59. Fortegnelse over interessenter ........  1 bd.
: Fortegnelsen er ordnet alfabetisk 

og indeholder oplysninger om interessen
ternes forskellige data, herunder bopæls
forandringer samt over deres udsalgste
der, folkehold m.v.

3.

4.

1840-70.

1836-68.

Regnskabsprotokol ......................  1 bd.

Regnskab for understøttelsesfondet ..
Anm.: Protokollen indeholder foruden 
regnskaber også referater af møder i 
bestyrelsen.

1 bd.

Malerne

Stadsarkivet:

1. 1747-1866. Ligkasseprotokol .......................  1 bd.
Anm.: Indeholder regnskaber m.v.

2. 1814-46. Kontrabog for ligkasseprotokollen .....  1 bd.
A^. : Indeholder regnskaber over ind
tægter og udgifter ved ligkassen.
Indførsler jævnsides med nr. 1.

3. 1846-66. Kontrabog for ligkasseprotokollen ...... 1 bd.

4. 1823-59. Lavsprotokol ............................  1 bd.
Anm.: Indeholder referater af lavsfor
samlinger, indførsler om oldermandens 
forretninger for lavet, regnskaber m.v. 
Fortsættelse af nr. lo.

1721-49. Schreib- und Qvartal-Buch für die kunst-
liebende Mahlergesellen Anno 1721 .....  1 bd.
Anm.; Indeholder indførsler om møder, 
medlemsfortegnelser m.v.
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6. 1687-1800, Diverse dokumenter..... ...............  1 pk.
: Indeholder skrivelser, kvitterin

ger, regnskaber, attestationer m.v.

7. I80I-89. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Anm.: Indhold som nr. 6.

8. 1699-1858. Oldermandens lavsbog ................... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af lavssam
linger,

9. 1699-1858. Oldermandens lavsbog ...................  1 bd.
Anm.; Nyere afskrift af nr. 8 med mange 
fejl.

lo. 1736-1823. Porhandlingsprotokol ..................... 1 bd.
Anm.: Indeholder referater af lavsmøder, 
indskrivninger af drenge, indførsler om 
oldermandens forretninger for lavet, 
regnskaber m.v.
Kaldes Ambts-Protocoll der Edlen und Kun- 
serfahrenen Mahler. Fortsættes i nr. 4.

II-I3. 1845-19o6. Forhandlingsprotokoller ................ 3 bd.
Nemlig;
Nr. 11, 1845-98 ................... 1 bd.
- 12, 1898-1903 ................. 1 bd.
- 13, 1903-06 ................... 1 bd.

14. 1898-1913. Forhandlingsprotokol for faglige møder.
Anm.: Porhandlingsprotokol for det af 
malerlavet den 17.febr.1898 nedsatte 
udvalg til udarbejdelse af love m.m, 
til en reformforening inden for faget. 
(Malermesterforeningen).

1 bd.

15-18. 1893-1918. Forhandlingsprotokoller for voldgifts
retten i malerfaget ....................  4 bd,
Nemlig;
Nr. 15, 1893-1903 ................  1 bd.
- 16, 1903-08 ..................  1 bd.



- 74 -

Nr. 17, 1908-13 ..................  1 bd.
- 18, 1913-18................. . 1 bd.

19. 19o7-o8. Forhandlingsprotokol.for pris
listeudvalget .   1 bd.

2o-21. 1734-1863. Mesterbøger .............................  2 bd.
Anm,: Indskrivninger af mestre.
Nemlig;
Nr. 2o, 1734-1820 ................  1 bd.
- 21, 1821-63 ..................  1 bd.

22. u.å. Register over mestre ...................  1 bd.
Anm.; Få bindet mærket "Mestrene"
Indrettet alfabetisk og stammer forment
lig fra sidste halvdel af det 19.århun
drede. Indeholder mestrenes navne og 
adresser samt numre.

23-24. 1887-1918. Medlemsprotokoller..... ............
Anm.: Indeholder navn, bopæl, nummer

2 bd,

samt kont ingentrubrikker, 
kvartaler.

inddelt i

Nemlig;
Nr. 23, 1887-1904 ................  1 bd.
- 24, 1905-18 ..................  1 bd.

25. ca.
1845-ca.53.

Register over mestre og deres svende ...
Anm.; Indeholder svendenes navne, under
tiden bopæl, tidspunkt for arbejdsfor
holdets begyndelse og ophør og indrettet 
efter mestrenes navne. Alfabetisk regi
ster over mestrene foran i protokollen.

1 bd.

26. 1800-45. Protokol for svendene ................
A^. : Autoriseret til at svendene ved 
oldgesellen deri kan lade antegne når 
de søger arbejde.

1 bd.

27-34. 1785-1885. Ind- og udskrivningsbøger for drenge ... 8 bd.
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Nemliig:
Nr. 27, 1785-1807 ...............  1 bd.
- 28, I806-27 .................. 1 bd.
- 29, 1821-39 .................. 1 bd.
- 3o, 1829-39 ...........  1 bd.
- 31, 1836-46 ................   1 bd.
- 32, 1843-59 .................. 1 bd.

; Heri register.
Nr. 33, 1853-77 ..................  1 bd.

: Heri register.
Nr. 34, 1877-85 ..................  1 bd.

: Heri register.

35-37. 1787-19o2. Journaler 3 bd,
Ann.: Indeholder kopier af ind- og ud
gåede skrivelser, udnævnelse af svende 
til frimestre, dagbogsoptegnelser og 
referater af lavsmøder m.v.
Nemlig:
Nr. 35,
- 36,
- 37,

1787-1827 ................  1 bd.
1828-51 ..................  1 bd.
1851-1902 ................  1 bd.

38-56. 1836-1930. Kopibøger...............................19 bd.
Anm.: Kopier af udgåede skrivelser.
Heri registre.
Nemlig:
Nr. 38, 1836-53 ............. .... 1 bd.
- 39, 1853-19o2 ........... ....  1 bd.

Anm..: Register mangler.
Nr. 40, 19o2-o5 ............. .... 1 bd.
- 41, 19o5-o7 ............. ....  1 bd.— 42, 19o7-o9 ............. .... 1 bd.
- 43, 1909-I0 ............. .... 1 bd.
- 44, 19I0-II ............. .... 1 bd.
- 45, 1911-12 ............. .... 1 bd.
- 46, 1912-13 ............. .... 1 bd.
- 47, 1913-14 ............. .... 1 bd.
- 48, 1914-15 ............. .... 1 bd.— 49, 1915-16 ............. .... 1 bd.
- 50, 1916-17 ............. .... 1 bd.
- 51, 1917-18 ............. .... 1 bd.
- 52, 1918-19 ............. .... 1 bd.
- 53, 1919-20 ............. ....  1 bd.— 54, 1920-25 ............. .... 1 bd.
- 55, 1925-28 ............. .... 1 bd.
- 56, 1928-30 ............. .... 1 bd.
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57. 1910-14. Kopibog for nordre birks malermester
forening ................................. 1 bd,

58-59. 1917-21. Kopibøger for fællesforeningen af Dan
marks malermestre ......................  2 bd,
Anm.: Heri registre.
Nemlig;
Nr. 58, 1917-20 ..................  1 bd.
- 59, 1920-21 ..................  1 bd.

6o. 19o5-2o. Kopibog for voldgifts- og æresretten 
for fællesforeningen af Danmarks
malermestre .........................
to.: Heri register.

1 bd,

61. 1849-61 
og u.å.

Breve til og fra oldermand Tilly .....
Anm.; Brevene vedrører i stor udstræk
ning oldermand Tillys virksomhed som 
dekorationsmaler.

1 bd.

62. 1826-58. Breve fra akademiet 1 bd.
Anm.; Brevene vedrører hovedsagelig 
forkastede mesterstykker.

63. 1751-1827. Das Ampt der Mahler Meister Ihr Quartal
Buch ....................................  1 bd,
Anm.: Regnskab over kontingenter.

64. 1827-63. Kvartalsbog ................ ............  1 bd,

65-75. 18o4-36. Regnskabs- og referatprotokoller .....  11 bd.
A^. : Regnskab over indtægter og udgif
ter samt referater af lavsmøder og an
dre forretninger.
Nemlig;
Nr. 65, 18o4-o6 ........ ........  1 bd.
- 66, I806-08 ........ ........  1 bd.
- 67, I808-II ........ ........  1 bd.
- 68, 1811-13 ....... .........  1 bd.
- 69, 1821-23 ........ ........  1 bd.
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Nr. 7o, 1825-25 ...... .........  1 bd.
71, 1825-27 ...... ... i i..... 1 bd.
72, 1827-50 ...... .......... 1 bd.
75, 1850-52 ...... .........  1 bd.
74, 1852-54 ...... .......... 1 bd.
75, 1854-56 ...... ..i....... 1 bd.

76-84. 1856-92, Regnskabsprotokoller ..................
Nemlig:
Nr. 76, 1856-58 .................  1 bd.

1858-45 .................  1 bd.
1845-45 .................  1 bd.
1845-47 .................  1 bd.

9 bd.

76,
77,
78,
79,
80,
81, 
82, 
85, 
84,

1852-57 .................  1 bd.
1857-62 .................  1 bd.
1862-68 .................  1 bd.
1868-81 .................  1 bd.
1881-92 .................  1 bd.

85. 1847-58. Udgifter ved mesterstykkers forfærdi
gelse ..................................
Anm.: Regnskab over indtægter og udgif
ter ved mesterstykkers forfærdigelse, 
lærlinges indskrivning m.v.

1 bd.

86. 1886-88. Kassebog ................................  1 bd.

87. 1894-19o5. Protokol over medlemskonti ............. 1 bd.
Anm.: Heri register. Karakteren af dis
se konti fremgår ikke klart af protokol
len.

ae,

89.

1860-61,

1885-88,

Svendenes regnskab .....................  1 bd.

Regnskabsbog ..................... .....
: Det fremgår ikke klart af proto

kollen, der synes at være en status
eller hovedbog, hvilket formål den har 
tjent.

1 bd.

9o. I80I-II. Mahler laugets lære Disciplers Svende
Tegen-Bog Anno I80I d.lo.October ......  1 bd,
Anm.: Indeholder underskrevne svendestyk
ker.
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91. 1811-17. Mahler Laugets Lære Lisciplers Svende
Tegne Bog, begyndt l.Octbr. 1811 .....  1 bd.

92. 1854-56. Kontrol med tilsynet over mester
stykkernes forfærdigelse .............. 1 bd.

95-95. 1898-1914. Protokoller over arbejder ............. 5 bd.
; Foreningsbøger med registre,

Nemlig;
Nr. 95, 1898-1900 .............. 1 bd.
- 94, 19oo-o5 .................. 1 bd.
- 95, 1910-14 .................. 1 bd.

96. 1859-6o. Forhandlingsprotokol for malersvendenes
extra sygekasse .......................  1 bd.

; Indeholder referater af forhand
linger og regnskab over indtægter og 
udgifter.

97. 1885-19o2. Forhandlingsprotokol vedrørende maler
lavets svendelegat ....................  1 bd.

98. u.å. Register over medlemmer, for hvilke der
er indbetalt til svendelegatet .......  1 bd.
Anm.: Indeholder alfabetisk register 
med navne og formentlig fødselsdatoer 
og steder. Fra slutningen af det 19. 
eller begyndelsen af det 2o.århundrede.

59. 1891-19o7. Forhandlingsprotokol for malermestrenes
gensidige spare- og hjælpefond .......  1 bd.

100. 1855-99. Protokol vedr. J.A.Meilings legat ....  1 bd.
Anm,: Referater af møder og kopier af 
ind- og udgåede skrivelser.

101. 1855-1914. Kvitteringsbog for understøttelser af
malermester J.A.Meilings legat .......  1 bd.



- 13 -

lo2. 1786. Fundats for de Getreuerske stiftelser...! bd.

Io5. 1786-1956. Kuratelet for de G-etreuerske stiftel
ser, diverse dokumenter *.............. 1 pk.
Ånm.; Regnskabsuddrag 1786-1956 div.år, 
anciennitetslister, fundatser m.v.

1865-67’ Forslagsprotokol ......................  1 bd.

105. 1684-1891. Lavsartikler, forordninger, reglemen
ter, prislister o.a....................  1 bd.
Anm.: Heri bl.a. også lavsartikler for 
bogbinderlavet 1685, reglement for 
maler-, billedhugger- og bygningsakade
miet på Charlottenborg 1771.

106. 1681-1794 , . , . ,(div.år). Plakater m.v............................ 1 M.

107. 1922. Presseudtalelser fra Københavns maler
lavs 5oo-års jubilæumsudstilling den
25.januar 1922 .........................  1 bd.

108. 1928. lærebog i maler- og lakerhåndværket.... 1 bd.
Anm.: En håndskreven oversættelse af 
tysk lærebog.

109. 1951. C.V.Holsøe: Bogen om farver ...........  1 bd.
Anm.: Håndskreven oversættelse af bog 
af professor Wilhelm Ostwald.

110. u.å. Optegnelser om farver og lakker ......  1 bd.
Anm.: Bogen, der i henhold til notat 
pa”bindets inderside har tilhørt ma
lermester Mathias BarUel, indeholder 
optegnelser på fransk, tysk og dansk.
Indlagt enkelte opskrifter.
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lli. Neuentdeckte lackirkunst, Dresden 1766,
Der gründlich lehrende Lackier-Meister, 
Leipzig 1768, Pirniss-Laquir- und Mah
ler-Künsten, Breslau og Leipzig 1753,
Process zum Laquiren, Breslau og Leip
zig 1746 ................................  1 bd.

112. 1896-19o8. Porhandlingsprotokol for malermestrenes
forening Lyngby med nærliggende sogne ., 1 bd,

113-15.1893-1904.

116-18.1900-01.

119. 1893

12o. 1786-1918 
(div.år).

Kopibøger vedrørende voldgiftsretten
i malerfaget ............................ 3 bd.

: Kopier af udgåede skrivelser.
Heri registre.
Nemlig;
Nr. 113, 1893-99 ................  1 bd.
- 114, 1899-1902 ...............  1 bd.
- 115, 19o2-o4 .................. 1 bd.

Beretninger om sager behandlede i vold
giftsretten i malerfaget ............... 3 bd.
Nemlig;
Nr. 116, 19oo ..................... 1 bd.
- 117, 19oo   1 bd.
- 118, 19ol   1 bd.

Pællesudvalget til oprettelse af en
voldgiftsret i malerfaget .............. l bd.
Anm.; Notitser fra udvalgsmøderne.

Diverse dokumenter .....................  i pk.
Anm.; Indeholder papirer vedrørende
voldgiftsretten i malerfaget 1893-19o4, 
papirer udtagne af protokoller m.v.
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Murerne og stenhuggerne

Arkivet befinder sig endnu ved lavet.

1688-1762. Inventarie- og regnskabsbog ................... 1 bd.

1723-1862. Lavsprotokollcr ...............................  2 bd.

1847-49. Forhandlingsprotokol ..........................  1 bd.

1863-97. Forhandlingsprotokol ..........................  1 bd.

1898-19o4. Forhandlingsprotokol ..........................  1 bd.

19o4. Forhandlingsprotokol ..........................  1 bd.

1761- 70. Kopibog ........................................  1 bd.

1845-66. Kopibog ........................................  1 bd.

1762- 1862. Regnskabsbøger ................................. 2 bd.

1831-59. Regnskab for mesterladen ......................  1 bd.

1742-1850. Diverse dokumenter ............................  1 pk.
A^.: Fortegnelse over interessenter 182o-28,
1844, om løn 1813-5o, trykte artikler og for
ordninger 1742-1828.

1736-1891. Dokumenter ....................................  2 pkr.

1813-19. Indgreb i lavets rettigheder af murersvende
og frimestre ........ ........ .................. 1 bd.

1855. Murerfrimestre .................................  1 bd.
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1751. Gildebrev for murerne i Lüneburg .............. 1 bd.

1748. Protokol over vurderinger .....................  1 bd.

u.å. Udtog af adskillige dokumenter................  1 bd.

u.å. Opgaver og tegninger ........................... 1 pk.

1788-1829. Diverse dokumenter vedr. kalkfabrikken .......  1 pk.

1782. Aktieprotokol vedr. kalkfabrikken ............. 1 bd.

1829-54. Obligationsprotokol vedr. kalkfabrikken ......  1 bd.

1782-18o4. Regnskabs- og balancebøger vedr. kalkfabrikken 5 bd.
Nemlig:
1782-88 ..................................  1 bd.
1788-1800 .....     1 bd.
1800-04 ..................................  1 bd.

1859-89. Legatprotokol .................................. 1 bd.

1825-59. Protokol vedr. Qvists legat ................... 1 bd.

1624-1759. Svendeprotokol ................................. 1 bd.

1637-70. Registerbog på murmestersvende ...............  1 bd.

1666-80. Mursvendenes straffebog ....................... 1 bd.

1723-1848. Regnskabsprotokol over svendenes tidepenge .... 4 bd.

1786-1858. Regnskabsprotokoller over svendenes sygebøsse.. 2 bd.

1831-45. Regnskab for svendeladen ...................... 2 bd.

1849-61. Bortrejste og ankomne svende .................  1 bd.
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17o8-1852. Protokoller over indskrevne lærlinge .........  2 bd.

1850-61. Alfabetiske registre over udlærte ............. 1 bd,

Møllerne

Stadsarkivet:

1. 1750-1829. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
: Ind- og udskrivninger af drenge, 

referater af lavsmøder, indskrivning 
af mestre, regnskaber m.v.

2. 1829-76. Lavsprotokol....... ................... 1 bd.

5. 1862-1950. Diverse dokumenter vedrørende møller
svendeforeningen ......................  1 pk.
-Arm.: Indeholder afskrift af møller
lavets artikler af 1684, love og ved
tægter for møllersvendeforeningen 
1899, vedtægter for Københavns møller
lav 1862, vedtægter for foreningen 
af møllersvende 1862 m.v.

1751-1876. Diverse dokumenter ....................  1 pk.
Ayn.: Toldinstruktioner, kopier af ud
gåede skrivelser, kongelige bevillin
ger, retsdokumenter m.v.

1885-91,
(95-97).

Protokol over bestyrelsesmøder i 
møllersvendeforeningen ......... 1 bd,
Anm.: Bagi bogen notater vedrørende 
foreningens ejendom 1896, lister over 
bestyrelsen 1895-97 og uddelingsud
valget 1895-97.
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6. 1917-53. Møllersvendeforeningens generalfor
samlings- og forhandlingsprotokol ....  1 bd.

7. 1838-74. Protokol over ind- og udskrevne
svende .............. ................... 1 bd.
Anm.: Heri register. Indeholder ind- 
og udskrivning af svende samt regnskab 
over indtægter og udgifter.

8. 1872-79. Porhandlingsprotokol for det i møller
svendeforeningen i København oprettede 
fond til opførelse af en stiftelse til 
bolig for ældre møllersvende og enker 
efter samme ............................ 1 bd.

9. 1888-90. Oversigt over møllersvendeforeningens
byggefond og fortegnelse over medlem
mer og enker der er bevilget livsvarig 
understøttelse .........................  1 bd.

10. 1879-91. Porhandlingsprotokol for møllersvende
foreningens ejendom...................  1 bd.

11. 1879-83. Regnskabsprotokol for ejendommen
Vendersgade 17 ........................  1 bd.

12. 1863-89. Porhandlingsprotokol for foreningenaf møllersvende i København ...........  1 bd.
Anm. : Heri register. Indeholder kopier 
af ind- og udgåede skrivelser, regnska
ber, referater af møder m.v.

13. 1889-1917. Porhandlingsprotokol for møllersvende
foreningens sygekasse .................  1 bd.

14. 1888-1919. Hovedregnskabsbog for møllersvende
foreningens sygekasse .................. 1 bd.

15. 19o7-19. Regnskabsbog for møllersvendeforenin
gens lånekasse ........................  1 bd.



- 85 -

16. 1878-99. Hovedbog for møllersvendeforenin
gens ejendom ........................... 1 bd.
Anm.." Indeholder desuden regnskab vedr. 
alderdomsunderstøttelse.

17. 1900-33. Regnskabsbog for møllersvendeforeningen 1 bd.
Anm.: Indeholder regnskab over ejen
dommen, pension, understøttelse, kon
firmationshjælp, hjælpekassen m.v.

18. 1834-51. Kopibog ............................
Anm.: Indeholder kopier af udgåede 
skrivelser.

1 bd.

19. 1862-69. Fortegnelse over interessenter .......  1 pk.

Nagelsmedene

Stadsarkivet:

1781-1856. Lavsprotokol for svendene ............. 1 bd,
A^.: Referater af lavsforsamlinger, 
regnskaber m.v.

2. 1856-87. Lavsprotokol for svendene ............. 1 bd,

3. 1815-60, Fortegnelse over svende ......
Aum.: Indskrivninger af svende.

1 bd.

4. 1749-87,
1842-89.

Svendenes regnskabsbog ..............
Anm. : Regnskab over indtægter og ud
gifter vedr. sygebøssen 1749-87 samt 
regnskab over skiltepenge 1842-89.

1 bd.
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1754-1863, 
(div.år).

Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Anm.: Indeholder brev fra Flensburg
smedelav om 3 klejnsmedesvende, der
erklæres for skælme 1734, overenskomst 
om sygehjælp 1756, kvittering for gave 
til krigsministeriet 1848, svendebrev 
for C.P.Hoppe I860, kgl.konfirmation 
på nagelsmedesvendenes forening 1862, 
magistratsskrivelse om sygekassen 1863.

I880. Trykte love for Nagelsmedesvendenes 
Fagforening I880 .... ............. . 1 pk.

7.

8.

I755-I860. Ind- og udskrivningsprotokol for drenge 1 bd.

1837-1855. Indskrivningsbog for bortrejsende 
svende m.v....................... . 1 bd,
Anm.: Indeholder indskrivninger af 
bortrejsende svende 1837-5o, svende
nes fødested er angivet, ligeledes 
hvor de agter sig hen og hvor de har 
arbejdet. Bagi bogen notater 1845-55 
om retssager m.v. vedr. uberettiget 
handel med søm.

1749-19o7. Diverse dokumenter .................. . 1 pk.
A^.: Indeholder trykte lavsartikler, 
udskrifter af domme, lærebreve, bevil
linger, sager om indpas i næringen, 
skrivelser til magistraten m.v.

lo. 1755-1864. Lavsprotokol ........ ................... 1 bd.

11. 1755-1891. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
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Nålemagerne

(1757) Ampts Protocoll vor das Nadtelmacher 
1763-1928. Copenhagen 1763 ............. 1 bd.

: Indrettet 1763 og indeholder 
indførsel om lavets oprettelse 1755 
fol.2, mestrenes navne (1737) - 19o2 
fol.3-11, regnskab 177o-1887 fol.9o- 
138 og 1887-1928 fol.250-270, ind
skrivninger af drenge 1753-1866 fol. 
139-162, udskrivninger af drenge 
1753-1866, 19o2 fol.216-233.

1844-1931. Regnskabsbog ........................... 1 bd.

I860-I928. Diverse dokumenter ....................  1 pk.
: Indeholder personalhistoriske 

oplysninger om nålemagere, kvitterin
ger, borgerskabsbeviser, lærebrev, 
avisudklip m.v.

Parykmagerne

Stadsarkivet;

1. 1750-I800. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
Anm. : Referater af lavs samlinger, regn
skaber, indskrivninger af mestre, me
stersvende, ind- og udskrivninger af 
drenge (hertil register pag.473) m.v. 
Indholdsfortegnelse pag.6.

I800-I914. Lavsprotokol .................. .
Anm.; Register til ind- og udskrivnin
ger af drenge bagi bogen.

1 bd.



- 88 -

5. 1762-1826. Kopibog ............................. 1 bd.
: Kopier af udgåede skrivelser 

samt referater af indkomne skrivel
ser.

4. 18ol-59. Fortegnelse over de i Faruquemagerlavet
værende Mestre fra Aaret 1754 ........  1 bd.
Anm.: Protokollen, der er en fortsæt
telse af nr.5, indeholder mestrenes 
navne og indskrivningsdato samt regn
skab over betalte tidepenge 18ol ff.

5. 1777-1800. Tidepengebog ........................... 1 bd.
Anm.: Protokollen fortsættes i og har 
samme indhold som nr.4.

^"^1859"^^*^’ Ligkas sekonvent ion for mestrene ......  1 bd.

7. 1762-1826. Inventarium............................ 1 bd.8. 1840-95- Svendenes lavsprotokol ...............  1 bd.
: Regnskab over indtægter og ud

gifter vedrørende svendeladen.

9. I745-I80I. Svendenes indtægtsbog .................  1 bd.
Anm.: Kvartalsvis førte rubrikker med 
svendenes navne og det til lavet ind
betalte beløb.

10. 1778-96. Svendenes tidepengebog ................  1 bd.
2 Heri register.

11. 1796-1863. Svendenes tidepengebog ................  1 bd.
Anm.: Heri register.

12. 1784-1815. Svendenes restancebog .................  1 bd.
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13. 1811-19o7. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Arm. : Hospitalsregninger, kvitteringer
m.v.

14. 1790-1865. Afskrivningsbog for Parykmagerlavets
ligkasse ..............................
Arm.: Årlige fortegnelser over mestre, 
der er medlemmer af ligkassen.

1 bd.

Possementmagerne

Landsarkivet:

1. 1634-1750. Lavsprotokol ............................ 1 bd,
Anm.: Hertil register under Stadsarki
vet under nr.2. Benyttet som lavsproto
kol 1634-57 og som indskrivningsbog for 
drenge 1634-I75o med enkelte indførsler 
tilbage til 1627. Indførsler ikke kro
nologiske. Foran i bindet register over 
mestre, der har ladet læredrenge ind
skrive .

2. 175o-19o6. Lavsprotokol ............................ 1 bd.^
Anm.: Modtaget som depositum fra Kunst
industrimuseets bibliotek 1947.

3. 1662-18ol, Protokol over tilrejsende og bortrej-
1827. sende svende ............................ 1 bd.'

Anm.: Modtaget som depositum fra Kunst
industrimuseets bibliotek 1947.

4. 1675-I86o. Svendeprotokol .......................... 1 bd.'^
I

5. 1732-1810. Indtægts- og udgiftsbog ................  1 bd.'
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6. 1740-1863. Svendenes Regnskabsbog .................  1 bd.

7. 1781-1881. Svendenes Geschenkbog og indskrivnings
bog .....................................  1 bd.

: Titelbladsillnstration af F.A.
Otzel fra Berlin.

8. 1777-1827, Tidepengebog .......................... 1 bd.
isil-llob’ ° Indkasseringsbog og kvitterings-

9-lo. 1675-1863. Tidepengeprotokoller ................. . 2 bd.'
Anm.: Kvartalsregnskaber for svendenes 
tidepenge.
Nemlig;
Nr. 9, 1675-1745 ................  1 bd,
- lo, 1745-1863 ................  1 bd.

Stadsarkivet;

1. 1630-75. Diverse dokumenter ..................... i pk,
Anm.: Lavsartikler 1633,4o,41, regn
skabsbilag, indkomne skrivelser m.v.2. 1634-1750. Register til lavsprotokol .............. 1 bd.
Anm.: Protokollen findes i landsarkivet 
under nr. 1.

Rebslagerne

Stadsarkivet;

1771-1864. Svendenes lavsprotokol................. l bd.
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Aiim.; Referater af lavssamlinger, ko
pier af udgåede skrivelser, regnskaber 
m.v. Polio 141-227 lister over medlems
bidrag 1773-1859, fortsatte folio 119- 
128 for årene I860-64.

1735-50. Lavsprotokol ............................ 1 bd.
Anm.: Referater af lavssamlinger 1735- 
45, kopier af udgåede skrivelser 1735- 
57 (efter 1737 er indførslerne sparsom
me), regnskaber over kvartalspenge 
1737-50 m.v.

1773-1864,
(1899).

4. 1741.

5. (1849),
1850-61.

Lavsprotokol ............................ 1 bd.
: Referater af lavs samlinger, regn

skaber over kvartalspenge, ind- og ud
skrevne drenge m.v. Indklæbet fortegnel
se over de sidste rebslagere ved den 
kgl. reberbane 1861 med tilføjelser om 
disses død.

Dagbog for Holmens rebslageri .......... 1 bd.

Protokol for søetatens rebslageres lig
kasse .................................... 1 bd.
Anm. : Love, regnskaber over indtægter 
og udgifter m.v.

6. 1858. Hof- og stadsretsdom i sagen mellem
lavet og rebslagermester J.A.R.
Jensen ................................... 1 bd.

7. 1864-1939. Lavsprotokol ...........................  1 bd.
Arm.: Referater af lavssamlinger, regn
skaber, ind- og udskrivninger af drenge
m.v.

8. 1735-1899. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
A^. : Udskrifter af protokoller, magi
strat sresolut ioner, promemorier fra 
lavet, skødeudskrifter, gældsbreve m.v.
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9. 1870-1937. Rebslagersvendeforeningens forhand
lingsprotokol     1 bd.

10. 1800-55. Rejseprotokol ...........................  1 bd.
^nm,: Autoriseret 18oo til "protokol 
for rebslagerlavets svende, hvori en
hver svend, ved old-gesellen kan lade 
antegne naar han søger tjeneste i 
overensstemmelse med forordningen af 
21.marts sidstledne". Indeholder op
tegnelser om svendes til- og afrejse 
m.v.

11. 1861-66. Regnskabsbog for rebslagersvendenes
rejsebøsse ....................... ...... 1 bd,

12. 1867-76. Regnskabsbog for rebslagersvendeforenin
gens rejse- og understøttelseskasse .... 1 bd,

13. 1876-91. Regnskabsbog for rebslagersvendeforenin
gens rejsebøsse ........................  1 bd,

14. 1877-1914. Medlemsfortegnelse for rebslagersvende
foreningen .............................. 1 bd,

15. 1866-1939. Bog over begravelser ...................  1 bd.
Anm.: Vedrører rebslagersvendeforenin
gen.

16-18, 1851-1936. Regnskabsbøger for rebslagersvende
foreningen .............................. 3 bd.
Nemlig;
Nr. 16, 1851-72 ................... 1 bd.
- 17, 1873-1902 ................. 1 bd.
- 18, 19o2-36 ................... 1 bd.

19-2o. 1852-79. Kontrolbøger for rebslagersvendenes
sygebøsse ...............................  2 bd.
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Nemlig:
Nr. 19, 1852-70 ..................  1 bd.
- 2o, 1870-79 ..................  1 bd.

21-22. 1869-1913. Kontrolbøger for rebslagersvendenes
tidepenge ............................... 2 bd.
Nemlig;
Nr. 21, 1869-89 ..................  1 bd.
- 22, 1885-1913 ................  1 bd.

23. 1865-19o6. Protokol for rebslagerlavets svende .... 1 bd.
Anm.: Regnskabsbog.

24. 1859-1910. Diverse dokumenter vedrørende rebslager-
og u.a. svendene ................................  1 pk.

Rigsarkivet;

146 o,
3.april.

Sadelmagerne

Skrå for remmesnider- og pungmager-
lavet i København ......................  1 bd,

; Pergament indbundet i træbind 
beklædt med rødt læder. Enkelte senere 
tilføjelser. Rep.1113, Reg.Dan.62o5.

1549, Københavns magistrat giver en skrå 
2.aug. for remmesnidernes, sadelmagernes,

pungmagernes og taskemagernes lav ,
Anm.: Pergamenthefte med 12 blade. 
Seglet bevaret. Reg.Dan.2ol8.

1 hft.



Landsarkivet:
1-6. 1567-1864. Lavsprotokoller ........................  6 Ld.-v

Arm.: Lavsmøder, optagelse af mestre, 
forfærdigelse af mesterstykke, tvistig
heder, regnskab, kopier af breve m.v.
Nemlig:
Nr. 1, 1567-1622 .................  1 bd.
Anm.: Indførsler fol.1-29, lo5-32,
179-89.
Nr. 2, 1622-84 ...................  1 bd.
- 5, 1684-1816 .................  1 bd.

: 1735-1816 kun indførsler om
optagelse af mestre i lavet, der 
omfattede hele Sjælland.
Nr. 4, 1735-1802 .................  1 bd.

: 1735-60 hovedsageligt kopi
er af rådstuebreve. 176o-18o2 kun 
drengeprotokol.
Nr. 5, 1750-1839 .................  1 bd.
A^. : 1797-1843 tillige anvendt 
som drengeprotokol.
Nr. 6, 1839-64 ...................  1 bd.

7-8. 1682-1767. Drengebøger ............................. 2 bd. !
Nemlig;
Nr. 7, 1682-1711 .................  1 bd.
- 8, 1711-67 ...................  1 bd.

9. I850-60. Bog over ankomne og afrejste svende .... 1 bd.\

10. 1554-83. Regnskabsbog ............................ 1 bd.'
Aim.: Heri også fyldige referater af 
forefaldne begivenheder i lavet.

11. 1735-1868. Regnskabsbog over tidepenge ............ 1 bd.'-
A^.: Mestrenes tidepenge med fortegnel
ser over lavets medlemmer.

12. 1837-59. Bog over bidrag til stiftelsen for
gamle håndværksmestre og deres enker 
i trange kår ............................ 1 bd.’.
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13. 1676-1863. Indkomne breve .......................... 1 bd.
Anm.: Heri særskilte læg vedr. det mili
tære varedepot 1793-1853 og stiftelsen 
for gamle håndværkere og deres enker 
1837-39.

14. 1611-1889. Diverse dokumenter .....................  1 pk,
Anm,: Rådstueplakater m.v. 1734-1858, 
personlige papirer (mesterbreve, borger
skabsbreve, svendebreve, geburtsbreve 
osv.) 1611-1882, regnskaber 1695-1772, 
retssager om næringsafgrænsning 1651- 
1818, forholdet til tapetsererne 1831- 
57 og lavsartikler m.v. 1684-87.

Sandagerne

Stadsarkivet:

1. 1834-56. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
A^.: liste over bestemmelser vedr. 
lavet 1680-1834, kopier af udgåede 
skrivelser, cirkulærer, lister over 
interessenter, regnskab m.v.

Sejl-, flag- og kompasmagerne

Stadsarkivet;

1. 1741. Lavsartikler (trykte) ................... 1 bd.

2. 1688-1842. Lavsprotokol ............................ 1 bd.
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Arm.: Protokollen er sandsynligvis ind
rettet senere end 1688, den indeholder 
kopier af ind- og udgåede skrivelser, 
lavsartikler og andre bestemmelser, 
ind- og udskrivninger af drenge, bedøm
melser af mesterstykker, referater af 
lavssamlinger m.v.

3. 1842-62. Lavsprotokol ............................ 1 bd.
: Indeholder referater af lavssam

linger.

4. 1816-52. Kopibog .................................. 1 bd.
: Kopier af udgåede skrivelser.

5. 1752-59. Fortegnelse på mestre, svende og drenge 1 bd.
: Mestrenes opgivelser angående 

svende og drenge 1752-54. Indførsler 
vedr. svendeladen 1754-59.

6. 1825-62. Regnskabsprotokol ......................  1 bd.

7a. 1688-1824. Magistratsresolutioner samt andre lavet
vedkommende breve, nr.1-142 ............ 1 bd.
Anm.: Indeholder originale indklæbede 
breve. Register i nr.8.

7b. 1824-61. Magistratsresolutioner samt andre lavet
vedkommende breve, nr.143-259 .........  1 pk.
A^. ; Register i nr.8.8. 1688-1861. Alfabet til magistratsresolutioner samt
andre lavet vedkommende breve .......... 1 bd.
A^. ; Protokollen er indrettet senere 
end 1688 og er register til nr. 7a og 
7b.

9. 1688-1819. Fortegnelse over breve og dokumenter ... 1 pk,
A^. : »Fortegnelse over de breve og do
kumenter, der af forrige oldermand hr.
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Stie Bang ved hans fratrædelse fra ol- 
dermandskabet ere afleverede til hans 
eftermand i embedet hr. capitain Weil- 
bach".

10. 1826-28. Dokumenter vedr. processen mod Wentzel
1828 og udskrift af politiretsprotokol
len i sagen mod Elberg 1826 ............  1 pk.

11. 1823-24. Korrespondance mellem lavsinteressen
ter angående sejImagersvenden Klingen
berg ....................................  1 pk.

12. 1753-1833. Diverse dokumenter ...................... 1 pk.

13- 1826-62. Regnskaber ..............................  1 pk.
Anm.: Regnskaber over lavets indtægter 
og udgifter, generaltabeller over la
vene, kvitteringer m.v.

14-16,1759-1845. Svendeprotokoller ......................  3 bd.
Åm,: Navnefortegnelser, registre og 
regnskaber.
Nemlig:
Nr. 14, 1759-1816 .................  1 bd.
- 15, 1819-52 ...................  1 bd.
- 16, 1832-45 ...................  1 bd.

17-18.1845-94. Regnskabsprotokoller for svendenes
syge- og begravelseskasse .............. 2 bd.
Nemlig:
Nr. 17, 1845-90 .... .............  1 bd.
- 18, 1892-94 ..................  1 bd,

19. (1861)-1873.Svendeprotokol .......................... 1 pk.
A^. : Referater af forhandlinger vedr, 
oprettelsen af syge- og begravelses
kasse samt kopier af medlemmernes kon
traboger 1862-73.
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2o. 1873-86. Protokol over filialforeninger .........  1 bd.
Anm.; Medlemslister for svendenes fili
alforeninger i byerne Køge, Sorø, Sla
gelse, Ringsted, Holbæk, Kalundborg,
Nykøbing S., Frederiksværk, Helsingør,
Præstø, Skelskør, Næstved, Nyborg, Bo
gense, Assens, Fåborg, Svendborg, Søn
derborg, Augustenborg, Rødby, Nykøbing F., 
Ålborg, Århus, Viborg, Ribe, Vejle, Kol
ding, Horsens, Serritslev pr. Horsens, 
Ebeltoft, Nykøbing M., Thisted og Chri- 
stiansfelt samt dagbog for sejlmager
foreningen.

21. 1854-82. Svendenes regnskabsprotokol ............ 1 bd,
; Regnskab over medlemskontingenter 

for sejlmagerforeningen. Heri register.

22-23. 1827-61, 
(div.år)

24-31. 18o5-19o7

Svendenes tidepengeprotokoller ........  2 bd,
; Heri register.

Nemlig;
Nr. 22, 1827-37 ..................  1 bd.
- 23, 1849-61 ..................  1 bd.

Regnskabs- og ordrebøger ............... 8 bd.
Anm.; Protokollerne har været benyttet 
af et sejlmagerværksted på Asiatisk 
Plads, ejet af J.Holm, Chr.Christensen 
og Yarrick. Registre over skibe foran 
i nogle af protokollerne.
Nemlig;
Nr. 24, 1805-42 .................  1 bd.
- 25, 1843-66 ................... i bd.
- 26, 1850-57 ................... 1 bd.
- 27, 1857-65 ................... 1 bd.
- 28, 1867-1907 ................  1 bd.
- 29, 1888-92 ................... 1 bd.
- 3o, 1892-97 ................... 1 bd.
- 31, 1898-1907 ................  1 bd.
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Silke-, Tilden- og lærredskræmmerne

Stadsarkivet;

1. 1592-1673 Pergamentsbreve ......................... 1 pk.
(div.år). ; ]_) Vantsnidernes skrå udstedt af

magistraten 25.jan.1592, stadfæstet af 
Chr. IV 2.feb.1592, med kongens og magi
stratens segl. 2) Kongeligt åbent brev 
af 7.april 1651 om købmændenes og kræm
mernes privilegier, med kongens segl i 
trækapsel. 3) Magistratens privilegier 
for købmands- og kræmmerlavet af 17. 
dec.1651, med magistratens segl i metal
kapsel, jfr. Københavns Diplomatarium 
III, nr. 621. 4) Magistratens artikler 
for købmands- og kræmmerlavet af 25.aug.
1668, med magistratens segl i metalkap
sel. 5) Kongeligt åbent brev af lo.marts 
1673 om købmændenes og kræmmernes artik
ler, med kongens segl i trækapsel. Læs
ningspåtegning af 3o.juli 1673, 5.maj 
1675, l.feb.l676 og 5o.dec.1678.

2. (1652), Liste over de her i Kiøbenhavn i det
1721-1818. lovlige Kræmer Compagnie fra Begyndel

sen Åo 1652 indskrevne kiøbmænd ....... 1 bd.
Arm.: Indrettet 1721 af Andreas Hansohn 
ved uddragning af navne fra ældre lavs
protokoller og derefter fortsat. Den 
ældre del af listen indeholder urigtigt 
læste navne.

3.

4.

1853-61. Fortegnelse over lavsinteressenter ....  1 bd,

1651-1716 
(div.år).

Kiøbmand och Krahmer Lavf s Bogh.......  1 bd,
Anm. : Lavsartikler 1651 og 1652 under
skrevne af lavsmedlemmerne, indskriv
ninger af interessenter, referater af 
lavssamlinger m.v. til 1691, udskrift 
af politikammerets protokol 1713-16, 
fortegnelse over mestre, svende og 
drenge 1716.

4a.

5.

Register til nr. 4

1688-1861. Lavsprotokol

1 bd.

1 bd.
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6. 1675-85.

6a.

7. 1688-1718.

7a.

8. 1718-39.

Arm.: Indeholder privilegier for silke-, 
ulden- og lærredskræmmerne 1688-89 og 
indskrivninger af interessenter.

Cramer Compagnie Protocol ........ . 1 bd.
: Referater af lavssamlinger.

Register til nr. 6 ....... .............  1 bd.

Kremer Compagni Protocol ............... 1 bd.
Anm.; Indeholder referater af lavssam
linger, kopier af ind- og udgåede skri
velser til og fra såvel myndigheder som 
privatpersoner og lavsmedlemmer, forteg
nelser over antallet af våbenføre mænd 
hos lavsmedlemmerne, beretning om pesten 
1711 m.v.

Register til nr. 7 .....................  1 bd,

Silke Ulden og Lerritz Kremmer Compag
nie Protocol ........................... 1 bd,
Anm.: Referater af lavssamlinger, kopi
er af ind- og udgåede breve, fortegnel
ser over interessenterne og deres sven
de og drenge. Bagi protokollen designa
tion over alle kompagniets bøger, doku
menter m.v. 1651-1739.

9. 1739-70. Silke Ulden og Lerritz Kremmer Compag
nie Protocol ............................ 1 bd,

10. 1771-1813. Silke Ulden og Leret Kremmer Compagnie
Protocol .................... ...........  1 bd,

11. 1813 ff. Alfabet til kræmmer kompagniets protokol
af dato 11. august 1813 ................  1 bd.
A^. : Den dertil hørende protokol mang
ler.

12-15.1816-61. Kopibøger ............................... 4 bd.
A^. : Udgåede skrivelser. Heri registre.
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16. 1688-1816 
(div.år).

17. 1816-33.

18. 1666-1839.

19. 1840-61.

20. 1850-61.

21. 1689-1858.

22-46.1810-60
(div.år).

Nemlig;
Nr. 12, 1816-22 ..................  1 bd.
- 13, 1823-32   1 bd.
- 14, 1842-52   1 bd.
- 15, 1853-61   1 bd.

Protokol ................................  1 bd,
Anm.: Indeholder reglementer 1688-89,
17o4 og 1757. Kopier af ind- og ud
gåede skrivelser 1812-16. Heri register.

Journal med register .................... 1 bd,

Kiøbmand och Krahmer Laugs Drenge Bogh.. 1 bd,
Anm.: Indeholder indskrivninger af
drenge fol. 6-21o for årene 1666-1839.
Kopier af lærekontrakter fol. 224 ff. 
for årene 1687-1839 og fol. 211 året 
1839.

Protokol over lærlinge .................  1 bd,
Anm.: Indeholder indskrivninger af dren
ge fol. 1-69 for årene 184o-6l og fol.
89-288 kopier af kontrakter for årene 
184o-5o.

Protokol over lærekontrakter ........... 1 bd,

Kremer-Compagnie Svenne-Boeg Anno 1688.. 1 bd, 
Anm. : Indskrivninger af svende.

Kontrolbøger over svende og drenge .... 25 hd,
Anm,: Indeholder rubrikker med mestre
nes navne og de hos dem værende svende 
og drenge.
Nemlig:
Nr. 22, ca.l81o-ca.l82o .........  1 bd.
- 23, 1835 ....................... 1 bd.
- 24, 1836 ....................... 1 bd.
- 25, 1837 ....................... 1 bd.
- 26, 1838 ....................... 1 bd.
- 27, 1839 ....................... 1 bd.
- 28, 1842 ....................... 1 bd.
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Nr. 29, 1845 .....................  1 bd.
- 5o, 1844   1 bd.
- 51, 1845   1 bd.
- 32, 1846   1 bd.
- 55, 1847   1 bd.
- 34, 1848   1 bd.
- 35, 1849   1 bd.
- 36, 1850   1 bd,
- 37, 1851   1 bd.
- 38, 1852   1 bd.
- 39, 1855   1 bd.
- 4o, 1854   1 bd.
- 41, 1855   1 bd.
- 42, 1856   1 bd.
- 45, 1857   1 bd.
- 44, 1858   1 bd.
- 45, 1859   1 bd.
- 46, I860 ......................    1 bd,

47. 1675-76. Cramer Compnij Balans Buch 1675 .......  1 bd.
4^1.: På bindet: Olderman Moritz von 
D. Thij. Regenschab nr. 5.

47a. Register til nr. 47 ....................  1 bd.

48. 1676-80. Oldermandens regnskab ................ 1 bd.
: Bagi bogen fortegnelse af l.nov.

1680 over de i kompagniets lade fore
findende bøger, skrifter og sager.

48a. Register til nr. 48 ....................  1 bd.

49. 1680-88. Oldermandens regnskab ..........   1 bd.

49a. Register til nr. 49 ..................... 1 bd.

50. I688y92, Oldermandens regnskab .............  1 bd.

5oa. Register til nr. 5o ....................  1 bd.

51. 1692-I7o2. Oldermandens regnskab ..................  1 bd.

51a. Register til nr. 51 ..................... 1 bd,

52-72. 17o2-1862. Oldermandens regnskaber .................21 bd.
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Nemlig:
Nr. 52, 1702-12 ............ ..... 1 bd.— 53, 1712-18 ............ .....  1 bd.
- 54, 1718-23 (24) ...... ..... 1 bd.
- 55, 1723-27 ............ ..... 1 bd.
- 56, 1727-32 ............ ..... 1 bd.
- 57, 1732-36 ............ .....  1 bd.— 58, 1737-39 ............ ..... 1 bd.
- 59, 1739-47 ............ ..... 1 bd.
- 60, 1747-58 ............ 1 bd.— 61, 1758-72 ............ .....  1 bd.— 62, 1772-81 ............ ..... 1 bd.— 63, 1781-88 ............ ..... 1 bd.

64, 1788-91 ............ ..... 1 bd.
— 65, 1791-93 ............ ..... 1 bd.

66, 1793-98 ............ .....  1 bd.
67, 1798-1812 .......... ..... 1 bd.

* 68, 1812-16 ............ ..... 1 bd.— 69, 1816-18 ............ ..... 1 bd.
- 7o, 1832-34 (a-c) ..... .....  1 bd.
Anm.: Indlagt 2 hefter med regnskab 
og status for året 1834, mrk.7ob og c.
Nr. 71, 1835-55 (a-b) ............ 1 bd.
Am.: Indlagt kladdebog 1835-37, mrk. 
71b.
Nr. 72, 1856-62 ..................  1 bd,

73. y.Q5n-e2. Forhandlingsprotokol for bestyrelsen af
understøttelseskassen ..................  1 bd.
Am.: Indeholder statutmæssige bestem
melser, regnskaber og referater af for
handlinger.

74-76. 1736-38. Retssag mod Charlotte Amalie Voigt ....  3 bd,

77. I6897I772. Kramer Compagnie Schuldt Buch Anno 1689 1 bd.
Am.: Regnskab over lavsmedlemmernes 
mellemværende med lavet.

78. I727-I8I9. Konventioner ............................ 1 pk.
Jm.: Konvention af 1727 om oprettelse 
af en lærredsfabrik og konvention af 
1729 om oprettelse af en uldfabrik. Kon
ventionen er indtil 1819 tiltrådt af
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nye medlemmer ved disses underskrift 
på konventionen. Indlagt enkelte sager 
fra 174o og 1744.

79. I80I-I5. Protokol for nndersøgelseskomittéen for
fabrikregnskabet .......................  1 bd.
Am. : Vedrører bedragerisag.

80. 1727-50. Haupt Buch Litr. A der Pabrique med
register ................................  1 bd,
Am.: Vedr. linnedfabrikken. Foran i 
protokollen indlagt fortegnelse over 
interessenterne og deres portioner 1728. 
Protokollen indeholder konti for in
teressenter, generalbalance, inventarim 
(lagerbog), driftskonto, fortegnelse over 
interessenter samt overstreget register.

81. 1734-57. Haupt Buch Litr. B .....................  1 bd,
Am. : Har været anvendt som hovedbog 
for linnedfabrikken. Indhold som fore
gående .

82. 1739-73. Haupt Buch Litr. C ......................  1 bd,

85. 1747-92. Hovedbog for linnedfabrikken ...........  1 bd,

84. 1729-62. Haupt Buch litr. A der V/ollenen Pabrique 1 bd.
Am. : Heri register.

85. 1755-1813. Hovedbog for uldenfabrikken ............ 1 bd.
Am.: Kaldes også ”Schuldbuch Litr.D".
Heri register. Portsættes i nr. 93.

86. 1783-1858. Hovedbog for uldenfabrikken ............ 1 bd.
Am.: Indlagt register.

87. 1727-61, Kræmmer Compagniets Pabriqves Protocol
1 ....................................  1 bd.
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Anm.; Indeholder kopier af skrivelser, 
referater af møder m.v. vedr. fabrik
ken. Indlagt enkelte skrivelser og af
skrift af oldermandens tale ved møde 
1763.

88. 1762-1816. Kræmmer Compagniets Ulden Pabriqves
Protocol n2 2 ........................... 1 bd.
Anm.; Indhold som foregående.

89. 1727-33. Protokol over varer fra lærredsfabrik
ken .....................................  1 bd.
Anm.; Protokollen er anvendt til deri 
at anføre de rå lærredsvarer og farve- 
varer som modtoges af de kommitterede 
og leveredes til og fra farveren samt 
til forhandlerne.

90. 1727-33. Protokol over varer fra lærredsfabrik
ken .....................................  1 bd.
Anm.: Protokollen er anvendt til deri 
at anføre de varer som indgik og udgik 
til farvning.

91. 1729-32. Wollene Manufaktur Protocoll ........... 1 bd.
Anm,: Kopier af ind- og udgåede skri
velser vedrørende fabrikken og refera
ter af møder.

92. 1728-36. Leinen Manufaktur Brief Copie Buch ..... 1 bd.
Anm.: Kopier af ind- og udgåede skri
velser. Register for enkelte år.

93. (1762), Schuld-Buch Litr. E, med register .....  1 bd.
1793-1844. jfr. nr. 85.

94. 1835-58, Navneliste over interessenterne, proto-
kol B ...................................  1 bd.
Anm.: Regnskab over indbetalte aktier 
m.v. Jfr. nr. 86. Heri register.
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95. 1734-39. Contra Garn Buch, Litera A ..........
Am.; På titelbladet "Contra Buch so 
zugleich mit dem Meister Christoph 
Schröder, Uber das an Ihme gelieferte 
Wollene Garn, und die daraus verferg- 
tigten Wahren, gehalten und Einge
schrieben wird."

1 bd.

96. 1745-48. Contra Garn Buch, Litera C .............  1 bd,

97. 1754-61. Contra Garn Buch, Litera E .............  1 bd.

98. 1812-18 Protokol over sorteret og usorteret uld 1 bd.
(div.år). ; Protokol over sorteret uld 1812-

15 (foran i bogen) og over usorteret 
uld 1817-18 (bagi bogen).

99.

loo.

1816-18. Protokol over sorteret uld ............. 1 bd.

1801-15
(16).

Udtog af skyld- og kassebogen.........  1 bd.
Am.: Indeholder "udtog af skyld- og
kassebogen, over indkøbte uld- og garn
stoffer" samt "årlig beregning over uld 
og garn, såvel som over garnsorternes 
forbrug."

lol. I80I-I5. Udtog af skyld- og kassebogen 
Anm.: Identisk med nr. loo.

1 bd.

Io2. I80I-I5. Udtog af skyld- og kassebogen..........  1 bd.
Am. : Indeholder udtog af skyld- og kas
sebogen over solgte varer og de derfor 
indkomne penge samt årlig tabel over 
hver varesort, hvor meget der af hver 
slags er forfærdiget, solgt og hvad der 
ved årets slutning skulle være i behold.

Io3. I80I-I5. Udtog af skyld- og kassebogen 
Am.: Identisk med nr. Io2.

1 bd.

Io4. I80I-I6. Inventarim og balanceberegning .......  1 bd.
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Anm,: Indeholder årlige inventarier og 
balanceberegninger I80I-I5 samt inven
tarium og balanceberegning af 18. jan. 
1816 og fortegnelse over de ultimo dec. 
1815 manglende varer.

105. 1816-22. Inventarium og balanceberegning .......  1 bd.

106. 1815-18. Protokol over arbejdsløn og andre frem
stillingsomkostninger ..................  1 bd.
Aim.: Fortsættelse af nr. 121.

Io7. 1754-57. Contra Buch mit dem Färber der Leinen
Fabrique .............................. .
Arm.: Indførsler om varer, leveret til 
og modtaget fra farveren. Jfr. nr. 89.

1 bd.

I08. 1744-47. Contra Färber Buch .....................  1 bd.
Arm.: Indførsler om modtagne varer til 
farvning, runing osv. Bogen er fra den 
anden ende benyttet til regnskab over 
farverløn.

Io9. I729-I805 Protokol ................................  1 bd.
(div.år). Anm.: "Contra Buch in Debit & Credit 

Wann der Meister Gottfriedt Ltiten, von 
Allerley Sorten Rohe Wahren, An Die 
Hochge Ehrte Herren Committerten der 
Krahmer Compagnie Wollene Manufactur 
liefern thut, und wie und wann Ihme 
dafür bezahlet wird als folget" 1729- 
3o, "Inventarium Paa Di Værelser, 
Redskaber og Kiedeler som sig nu be
finder udi Kræmmer Compagniets Farveri, 
Præsehuset og Mangeln, som er levered 
til nuværende Farver, Sr Mouritz Quist, 
d. 18, Oct. 1765 som tilligemed samme 
bebor og bruger, Effter den der om 
giorde Leye Contract af Dato 18. Oct. 
1765 som følger", og vareregnskab med 
"Rothschilder Walche Mühle" 1796-18o5.

Ilo. 1766-1812. Reine Kam Wollen Buch, Littera C ......  1 bd.
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111. 1784-1811. Kamuldbog og bog over sorteret uld .... 1 bd,
Arm,; Tilsyneladende indførsler om væ
vernes arbejde,uld til kæmning m.v.

112. 1780-88, Lagerbuch .................... ..........  1 bd.
I806-I5. Arm.: Indeholder fol. 1-97 indførsler 

om de til arbejderne leverede og igen 
fra arbejderne modtagne varer I780-88 
og lagerfortegneiser I806-I5, fol. 98- 
171 (fortsættelse af nr. 114.).

113. 1816-19. Lagerbog ................................  1 bd.

114. 1783-18o6. Verkauf Lager Buch  .................  1 bd,
Anm.: Fortsættes i nr. 112.

115. 1729-31. Wollene Manufactur Einkommende und
Verkauffte V/ahren Buch.................  1 bd,

116. 1739-41. Contra Spin Buch Krahmer Compagni Wol
lene Manufactur, Litr. B ............... 1 bd,
Anm.; Mellemregning med arbejdere, her
under hjemmearbejdere. Heri register.

117. 1785-18o3. Kontrabog ...............................  1
Anm.: En kassebog.

118. 1785-1858. Kontrabog ...............................  1
A^. : Kassebog.

119. 1792-1815. Kontrabog ..............................  1
Anm.: Indeholder mellemværender med 
forhandlere.

120. I797-I8I0. Kassebog ................................  1 -bd,
Anm.; Indførsler om udgifter til råma
terialer og arbejdsløn ved uldfabrika
tionen.
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122. 18.årh.

123. 1852.

124. 1739,1863.

Landsarkivet
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Pabriksregnskab ........................  1 bd,
: Indlagt lageropgørelse -alt. 18o2, 

jfr. nr. Io6.

Drog Scherer Buch Für der Krahmer
Compagnie Wollene Manufactur ........... 1 bd.

Fortegnelse over samtlige Silke-, Ulden- 
og Lærredskræmmer Laugets Interessenter, 
samt deres Svende og Lærlinge den l.Jan.
1852, af H.J.Leuny (trykt) ............. 1 pk.

Diverse dokumenter .....................  1 pk.
: Dokumenter vedr. retssag mod 

Hieronimus Vogt 1739 og et læg fra 
1863 med breve.

Skipperne

Forhandlinger og fortegnelser

1-4, 17o4-1842. Lavsprotokoller .........................
Å^.; Kopier af udgåede skrivelser, 
regnskabskommentarer og indtil 18o2 
forhandlinger i den "bestandige kom
mission. "
Nemlig:
Nr. 1, 1704-13 ................... 1 bd.
- 2, 1713-43 ................... 1 bd.
- 3, 1743-68 ................... 1 bd.
- 4, 1749-1842 ................. 1 bd.

5-6, 1869-1912. Forhandlingsprotokoller for skipper
foreningens bestyrelse ..............

4 bd.

2 bd,
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Nemlig:
Nr. 5, 1869-88 ...................  1 bd.
- 6, 1889-1912 .................  1 bd.

7-8. 18o2-68. Kommissionsprotokoller .................  2 bd.d
Anm.: Forhandlingsprotokoller for den 
bestandige kommission og senere for 
bestyrelsen af skipperstiftelsen. Heri 
en del løst indlagte dokumenter og 
breve.
Nemlig:
Nr. 7, 18o2-42 ...................  1 bd.
- 8, 1842-68 ...................  1 bd.

9. 1749-1912. Register til forhandlingsprotokoller
m.v......................................  1 bd .V
Anm.: Henviser til lavsprotokollerne, 
forhandlingsprotokollerne og kommis
sionsprotokollerne. Indrettet ca.l85o.
Først komplet fra ca.l786.

lo. 17o2-ca.
1741.

11-16. 1786-1853 
(div.år).

17. 1825-ca.
1840.

Generalmandtal over lavsbrødrene .....  1 hft .v
A^. : Ordnet alfabetisk på fornavn,
med angivelse af datoen for indtræden
i lavet og til dels også dødsdato.

Mandtalsrulier over lavets interessen
ter ...................................
Anm.: Alfabetisk på fornavn indtil 
1814, derefter på efternavn. 1 bd. 
eller hefte for hver bevaret årgang. 
Nemlig;
Nr.

6 pkr.

11, 1786-95 ........... .....  1 pk.
12, 1796-1804 ........ .....  1 pk.
13, 1805-11 ...........- .....  1 pk.-
14, 1812-18 .................  1 pk
15, 1819-24 .................  1 pk.L
16, 1824-29,31-33 .... ......  1 pk..

Mandtalsrulle ........................... 1 bd.
Anm.: Alfabetisk på efternavn med an
givelse af året for borgerskabserhver
velse, død, fødselsår, fødested og bopæl.
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18. ca.l75o-
ca.l9oo.

Mand tals rnlle 1 bd.
A^.: Svarer stort set til nr. 17. Bagi 
en liste over de skipper- og styrmands
børn, der er anvist til fri undervis
ning i lavets navigationsskole 1794-1824. 
Indlagt fortegnelser over skipperforenin
gens medlemmer 1863 og 1869.

19. 1785-1826. Alfabetisk fortegnelse over skippere og
styrmænd ...... ........ ................. 1 bd.
Anm.: Alfabetisk efter fornavne med son
dring mellem skippere og styrmænd.

20. 1759-1854. Borgerbreve m.v...... ................... 1 pk.

21-23. 1774-1839. Bxaminationsprotokoller ................  3 bd.
A^.: Ført af lavsskriveren. Indeholder 
de ved navigationsexamen ved skipperla- 
vet examinerede skipperes og styrmænds 
navne, alder, fødested, delvis oplysnin
ger om tidligere rejser og sømandsliv 
samt deres examensresultat.
Nemlig;
Nr. 21, 1774-93 .................  1 bd.
- 22, 1794-1823 ................  1 bd.
- 23, 1823-39 ................... 1 bd.

24. 1825-37 Alfabetiske registre over examinerede
(div.år). styrmænd ................................  1 bd. ''

: Ordnet efter efternavn.

25. 1837-39. Kronologisk register over examinerede
styrmænd ................................  1 bd. '■

26. 18o5^12, Inventarium for lavshuset .............. 1 bd. v

27. 1822-97. Lejekontrakter og opsigelser vedr.
lavshuset ............................... 1 pk.\Z
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Korrespondance

28. 1825-42. Kopibog for oldermanden................  1 bd.x,
Anm.: Efter 1832 væsentligst følgeskri
velser 0.1., udgåede breve. Fra tiden 
før 185o se nr.5o.

29. 1832-51. Kopibog for lavet .......................  1 bd.,
Anm.: Udgåede og indkomne breve.

30. 1856-68. Kopibog .................................. 1 bd.
Anm.: Por udgåede, men indeholder også 
enkelte indkomne.

31. 1868-1900. Kopibog .................................  1 bd.
Anm.: Indeholder foruden udgåede skri
velser også indtil 1876 en del indkom
ne .

32. 1856-1900. Register til kopibøger..... ...........  1 bd.

33-34. 1900-19. Kopibøger ............................... 2 bd..j
Anm.: Udgåede breve, med registre.
Nemlig:
Nr. 33, 1900-13 ................. . 1 bd.
- 34, 1913-19 ..................  1 bd.

35. 1827-58. Skrivelser fra autoriteter ............. 1 pk.
Anm. : Pra marineministeriet, krigs
ministeriet og magistraten. Heri også 
koncepter.

36. 1843-61. Magistratens skrivelser angående ind-
og udlevering af borgerbreve ........... 1 pk.

37. 1855. Concept til erklæring i den Sødringske
påsejlingssag ........................... 1 pk.'>

38. I9I0-I3. Udvalget til behandling af ændringer
i lov om tilsyn med dampfartøjer...... 1 pk.\
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Regnskab svæsen

39. 1656-94. ”Skipper Laugs Boeg Paa Inndtegt och
Vdgift” .................................... 1 bd.

40. 1694-1748. "Schipper-Laugets Extract-Bog” .........  1 bd.
Anm.: Indeholder ekstrakt over lavspen
genes, de fattiges penge, slavepengenes 
og navigationspengenes indtægter og ud
gifter.

41. 1748-52. "Extract Protocol over Skipper-Laugets
Indtægter og Udgifter".................... 1 bd.
Anm.: Svarer til nr. 4o. Ført af older
manden.

42-45. 1694-1756. "Schipper Laugets Regenskabs Bog ofver
Fattig Pengenes Indtegt og Udgifft"..... 4 bd.
Nemlig;
Nr. 42, 1694-1707 .................  1 bd.
- 43, 17o8-3o .....................  1 bd.
- 44, 1730-47 .....................  1 bd.
- 45, 1748-56 .....................  1 bd.

46-47. 1694-1756. "Schipper Laugets Regenschabs Bog ofver
Laugs Pengenes Indtegt og Udgifft"...... 2 bd.
Nemlig;
Nr. 46, 1694-1730 .................. 1 bd.
- 47, 1731-56 ....................  1 bd.

48. 17o8-56. "Skipper Laugets Søebrudne Fattiges
Regenskabs-Bog over Indtegt og Ud
gift"........................................  1 bd.

49-5o. 1694-1715. "Schipper-Laugets Regenskabs Bog Ofver
HUrre Pengenes Indtegt og Udgifft"...... 2 bd.
Anm.; Hyrepenge er slavepenge. Heri og- 
så udtog af oldermandens ind- og udgåe
de breve 18o2-25.

■1
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Nemlig:
Nr. 49, 
- 50,

1694-1712 .............. 1 bd.
1713-15 ................ 1 bd.

5I-I09. 1757-1864. Lavets regnskaber 59 bd.
: Oldermandens årlige, revidere

de regnskaber for 1) lavets, 2) sø- 
bmdnes, fattiges og 4) ligbærin- 
gens indtægt og udgift.
Nemlig:
Nr. 51, ........ ...... 1 bd.— 52, ±112-Qq ................. ......  1 bd.— 53, 1781-87 ........ ......  1 bd.— 54, 1788-95 ........ ......  1 bd.

55, 1795-I802 ...... ......  1 bd.— 56, I802-03 ........ ......  1 bd.— 51, 18o4 ............ ......  1 bd.
58, 18o9 ............ ......  1 bd.
59, I8I0 ............ ...... 1 bd.

1811 ............ ......  1 bd.
61, 1812 ............ ......  1 bd.

-- 62, 1813 ............ ......  1 bd.
63, 1814 ............ ......  1 bd.

— 64, 1815 ............ ......  1 bd.
— 65, 1816 ............ ......  1 bd.

66, 1817 ............ ......  1 bd.
67, 1819 ............ ......  1 bd.
68, 1820 ............ ......  1 bd.
69, 1821 ............ ......  1 bd.
7o, 1822 ............ ......  1 bd.

— 71, 1823 ..... ...... ......  1 bd.
72, 1824 ............ ......  1 bd.
73, 1825 ............ ......  1 bd.

-- 74, 1826 ............ ...... 1 bd.
75, 1827 ............ ......  1 bd.
76, 1828 ............ ......  1 bd.— 77, 1829 ............ ...... 1 bd.- 78, 1830 ............ ......  1 bd.- 79, 1831 ............ ......  1 bd.

-- 80, 1832 ............ ......  1 bd.
-- 81, 1833 ............ ......  1 bd.- 82, 1834 ............ ......  1 bd.
-- 83, 1835 ............ ......  1 bd.- 84, 1836 ............ ......  1 bd.
- 85, 1837 ............ ......  1 bd.
- 86, 1838 ............ ......  1 bd.- 87, 1839-41 ........ ......  1 bd.- 88, 1842 ............ ...... 1 bd.- 89, 1843 ............ ......  1 bd.- 9o, 1844 ............ ......  1 bd.- 91, 1845 ............ ......  1 bd.
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Nr. 92, 1846 ......... ......  1 bd.- 93, 1847 ......... ......  1 bd.— 94, 1848 ......... ......  1 bd.- 95, 1849 ......... ......  1 bd.- 96, 185o .......... ......  1 bd.- 97, 1851 ......... ...... 1 bd.- 98, 1852 ......... ...... 1 bd.- 99, 1853 .......... ......  1 bd.
- loo, 1854 .......... ...... 1 bd.

lol, 1855 ......... ......  1 bd.
— lo2. 1856 ......... ......  1 bd.
- lo3. 1857 ......... ...... 1 bd.
-- lo4, 1858 .......... ......  1 bd.
— lo5. 1859 .......... ...... 1 bd.

lo6, 186 0 .......... ...... 1 bd.
— 1861 ......... ......  1 bd.

lo8, 1862-63 ...... ...... 1 bd.- lo9. 1864 .......... ...... 1 bd.

110-120. 1865-1912, Skipperforeningens regnskabsbøger ...
Anm.: Årlige regnskaber for l) for
eningens. 2) ligbæringens, 3) søbrud
nes og 4) fattigkassens indtægt og 
udgift,
Nemlig:

11 bd.v

121-123. 1805-61.

124-127. 1862-1954.

Nr. Ilo, 1865 ........... .....  1 bd.— 111, 1866 ........... .....  1 bd.— 112, 1867 ........... .....  1 bd.— 113, 1868 ........... .....  1 bd.— 114, 1869 ........... .....  1 bd.— 115, 1870 ........... .....  1 bd.— 116, 1871 ........... .....  1 bd.- 117, 1872-74 ....... .....  1 bd.- 118, 1875-78 ....... .....  1 bd.— 119, 1879-93 ....... .....  1 bd.- 12o, 1893-1912 ..... .....  1 bd.

Hovedbøger ...........................
Nemlig;
Nr. 121, 18o5-21 .............. 1 bd,
- 122, 1822-38   1 bd,
- 123, 1839-61   1 bd.

3 bd.t/

Hovedbøger for skipperforeningen ... , 
Nemlig:
Nr. 124, 1862-90 .............. 1 bd,
- 125, 1891-1917 ............ 1 bd.

4 bdJ
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Nr. 126, 1918-32 ............... 1 bd.
- 127, 1933-54 ............... 1 bd.

128. 1769-1831. Kassebog for skipperlavets midler .... 1 bd.
Anm.; Er tiden før 1769, se nr. 3.

C

129. 1875-78. Månedsopgørelse over skipperforenin
gens indtægter og udgifter .......... 1 hft.v'

130-132. 17o4-o7.

133-138. 17o7-2o,
(div.år)

139-142. 17o3-o7.

Passkriverens dagbøger..... .........  3 bd.
: Indrettet til passkriveren på 

toldboden til deri at indføre de ind
tægter, der tilkommer skipperlavet i 
henhold til de fra oldermanden udsted
te sedler, som ham af skipperne ved 
deres udgående bør forevises.
Nemlig;
Nr. 13o, 17o4 .................. 1 bd.
- 131, 17o5-o6 ............... 1 bd.
- 132, 17o6-o7 ............... 1 bd.

Passkriverens dagbøger ............... 6 bd. ■'
: Som nr. 13o-32, men med nye 

blanketter der angiver skipperens 
navn og bopæl, samt skibets navn og 
bestemmelsessted (jfr. lavsartikler 
af 2o.jan.l7o7 § 18).
Nemlig;
Nr. 133, 17o7 .................  1 bd.
- 134, 17o7-o8 ................ 1 bd.
- 135, 1714-16 ................ 1 bd.
- 136, 1716-17 ................ 1 bd.
- 137, 1717-19 ................ 1 bd.
- 138, 1719-20 ................ 1 bd.

Oldermandens dagbøger................  4 bd.
Anm.: Indbundne trykte kvitterings
blanketter over de af skippere og
styrmænd i og udenfor lavet til det
te erlagte afgifter af hver rejses 
hyre (jfr. lavsartikler af 16.maj 
1685 § 16).
Nemlig:
Nr. 139, 17o3 ..................  1 bd.
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Nr.140, 
- 141,

17o4 ..i................................... 1
17o5-o6  ..... . 1

- 142, 17o6-o7 .............. 1

bd. 
bd. 
bd.

143-254. 17o7-1922. Oldermandens dagbøger.............. 112 bdX
Anm.s Som nr. 139-42, men med op
lysninger om skipperens navn og bo
pæl og skibets navn og bestemmelses
sted (jfr. lavsartikler af 2o.jan.
17o7 § 18).
Nemlig;
Nr,.143, 17o7 2/3-16/9........ 1 bd.— 144, 17o7 16/9-1708 22/12.. 1 bd.- 145, 17o9 8/1-1710 26/6.... 1 bd.— 146, 1710 26/6-1712 3o/5... 1 bd.— 147, 1712 1/6-1714 28/4.... 1 bd.— 148, 1715 1/10-1717 17/6... 1 bd.— 149, 1718 lo/lo-172o 13/6.. 1 bd.

150, 172o 13/6-1721 8/9.... 1 bd.— 151, 1721 8/9-1722 28/10... 1 bd.— 152, 1722 28/10-1723 23/10. 1 bd.
— 153, 1723 26/10-1725 2/5... 1 bd.

154, 1725 3/5-1726 29/7.... 1 bd.
— 155, 1726 30/7-1727 26/9... 1 bd.

156, 1727 26/9-1729 6/5.... 1 bd.— 157, 1729 7/5-1730 17/8.... 1 bd.— 158, 1730 17/8-1732 24/4... 1 bd.
— 159, 1732 24/4-1733 31/3... 1 bd.
16o, 1734 1/6-1735 16/8.... 1 bd.

— 161, 1735 16/8-1738 31/7... 1 bd.
162, 1738 1/8-1740 31/5.... 1 bd.— 163, 1740 1/6-1741 31/I0... 1 bd.— 164, 1741 2/11-1743 16/7... 1 bd.— 165, 1743 16/7-1744 14/7... 1 bd.
166, 1744 16/7-1745 15/7... 1 bd.— 167, 1745 16/7-1746 3o/8... 1 bd.

— 168, 1746 31/8-1747 5/I0... 1 bd.
169, 1747 2/10-1748 I0/9... 1 bd.
17o, 1748 11/9-1750 7/4.... 1 bd.— 171, 1750 7/4-1751 31/3.... 1 bd.

— 172, 1751 1/4-1751 l/lo.... 1 bd.
— 173, 1751 I/I0-I752 5/7.... 1 bd.— 174, 1752 5/7-1753 25/4.... 1 bd.

175, 1753 26/4-1754 1/7.... 1 bd.— 176, 1754 1/7-1755 24/4.... 1 bd.
177, 1755 24/4-1756 I0/7... 1 bd.— 178, 1756 I0/7-I757 3/11... 1 bd.— 179, 1757 3/11-1759 3o/7... 1 bd.— 18o, 1759 1/8-1760 11/6.... 1 bd.
181, 176o 12/6-1761 2/5.... 1 bd.- 182, 1761 2/5-1761 24/11... 1 bd.
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Nr.185, 1761 24/11-1762 5/9... 1 bd.
- 184, 1762 6/9-1765 14/7.... 1 bd.
- 185, 1765 15/7-1764 8/6.... 1 bd.
- 186, 1764 9/6-1765 5/6..... 1 bd.
- 187, 1765 4/6-1766 2l/5.... 1 bd.
- 188, 1766 22/5-1767 12/5... 1 bd.
- 189, 1767 15/5-1768 28/4... 1 bd.
- 19o, 1768 2/5-1768 24/12... 1 bd.
- 191, 1769 2/1-1770 19/7.... 1 bd.
- 192, 1770 19/7-1771 8/8.... 1 bd.
- 195, 1771 9/8-1772 26/8.... 1 bd.
- 194, 1772 26/8-1775 18/9... 1 bd.
- 195, 1775 19/9-1774 9/11... 1 bd.
- 196, 1774 10/11-1775 7/12.. 1 bd.
- 197, 1775 7/12-1776 5o/lo.. 1 bd.
- 198, 1776 51/10-1777 22/12. 1 bd,
- 199, 1778 7/1-1779 27/5.... 1 bd.
- 2oo, 1779 27/5-1780 18/4... 1 bd.
- 2ol, 1780 19/4-1781 24/4... 1 bd.
- 2o2, 1781 24/4-1781 18/12.. 1 bd.
- 2o5, 1781 18/12-1782 2/lo.. 1 bd.
- 2o4, 1782 2/10-1785 29/7... 1 bd.
- 2o5, 1785 5o/7-1784 lo/8... 1 bd.
- 2o6, 1784 10/8-1785 2/8.... 1 bd.
- 2o7, 1785 5/8-1786 15/9.... 1 bd.
- 2o8, 1786 18/9-1787 5/11... 1 bd.
- 2o9, 1787 5/11-1788 28/11.. 1 bd.
- 21o, 1788 1/12-1790 5o/5... 1 bd.
- 211, 1790 5/4-1791 15/4.... 1 bd.
- 212, 1791 16/4-1792 9/6.... 1 bd.
- 215, 1792 12/6-1795 27/7... 1 bd.
- 214, 1795 29/7-1794 26/8... 1 bd.
- 215, 1794 28/8-1795 28/9... 1 bd.
- 216, 1795 1/10-1796 12/11.. 1 bd.
- 217, 1796 14/11-1797 28/12. 1 bd.
- 218, 1798 2/1-1799 51/5.... 1 bd.
- 219, 1799 1/6-1800 28/7.... 1 bd,
- 22o, 1800 1/7-1801 25/9.... 1 bd.
- 221, 18ol 26/9-1802 24/12.. 1 bd.
- 222, 18o5 4/1-1805 28/11... 1 bd.
- 225, 18o5 1/12-1804 22/12.. 1 bd.
- 224, 18o5-o7..............  1 bd.
Anm.: Kun for slavepenge.
Nr.225,18o5..................  1 bd.
Anm.: For samtlige andre af- 
gifter til lavet.
Nr.226,18o6..................  1 bd.
Axm.; Por samtlige andre af- 
gifter til lavet.
Nr.227,18o7-o9 29/6.........  1 bd.
A^. ; Por samtlige andre af- 
gifter til lavet.
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Nr.228, 18o9 l/7-181o 6/lo....
- 229, 1810 6/10-1812 28/2....
- 23o, 1812 28/2-1815 ±'5/1,...
- 231, 1813 13/7-1814 12/10...
- 232, 1814 12/10-1815 15/11..
- 233, 1815 15/11-1817 24/3...
- 234, 1817 24/3-1818 2o/6....
- 235, 1818 2o/6-1819 25/lo...
- 236, 1819 26/10-1821 16/5...
- 251, 1821 16/5-1822 7/9....
- 238, 1822 7/9-1824 27/4....
- 239, 1824 27/4-1825 3o/9....
- 24o, 1825 1/10-1827 28/11...
- 241, 1827 1/12-1830 22/5....
- 242, 1830 24/5-1832 13/9....
- 243, 1832 14/9-1835 28/12...
- 244, 1836 5/1-1838 19/4....
- 245, 1838 20/4-1841 29/12...
- 246, 1842 7/1-1845 26/2....
- 247, 1845 13/3-1847 14/lo...
- 248, 1847 14/10-1855 29/5...
- 249, 1855 30/5-1862 8/12....
- 25o, 1862 10/12-1871 3o/l2..

bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd.

1 bd. 
1 bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd.

1 bd.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd. 
bd.

Anm. : Herfra anvendt nye skemaer.
Nr, 251, 1872-75...............  1 bd.
- 252, 1876-85...............  1 bd.
- 253, 1886-19o6 ............  1 bd.
- 254, 19o7-22...............  1 bd.

255-259. 1800-87. Registre til dagbøgerne ........
Anm.: Indtil 1815 alfabetiske på 
fornavne, derefter på efternavne. 
Nemlig;

5 pkr.^

Nr.255, 1800-13 ....... .......  1 bd.
- 256, 1814-23 ....... .......  1 bd.
- 257, 1824-34 ...... ........  1 bd.
- 258, 1834-44 ....... .......  1 bd.
- 259, 1845-87 ....... .......  1 bd.

26o. 1911-21, Fortegnelse over betalende medlemmer 
af Københavns Skipperforening og den
nes enkekasse .......................  1 bd.*^

261-263. 1869-87. Klareringsprotokoller over hvad en
hver skipper har udbetalt til Skip
perforeningen .................... . 3 bd. i/
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264. 1860-71.

Nemlig;
Nr. 261, 1869-73 ...........  1 bd.
- 262, I.Q'1'5-12   1 bd.
- 263, 1880-87   1 bd.

Bog over udbetalinger af legater,
enkepension og fattigpenge .........  1 hft.'

265. 1824-45. Kopi- og regnskabsbog over den ju
stitsfonden tilfaldne afgift af de 
ved Københavns søret oppebårne rets
gebyrer og promillegebyrer ......... . 1 bd.

266-271. 1824-62,

272-274. 1836-46,

Sporteljournaler for det gebyr der
ved Københavns søret oppebæres af
oldermanden for Skipperlavet på egne 
og øvrige søkyndige medlemmers vegne 6 bd.y 
Nemlig:
Nr. 266, 1824-31 ............ 1 bd.
- 267, 1832-38   1 bd.
- 268, 1838-45   1 bd.
- 269, 1845-52   1 bd.
- 27o, 1852-59   1 bd.
- 271, 1859-62   1 bd.

Dagbøger over søretsgebyrer........  3 bd..
Nemlig:
Nr. 272, 1836-39 ...........  1 bd.
- 273, 1840-43   1 bd.
- 274, 1843-46   1 bd.

275. 1830-31. Bog over indtægter og udgifter af og 
for Skipperlavets interessenters sel
skabelige forening for l.sals etages 
afbenyttelse til sammenkomst ....... 1 bd.

276. 1874-97. Fortegnelse over de Skipperforenin
gen og de denne underlagte legater 
tilhørende offentlige og private 
aktiver samt værdipapirer tillige
med angivelse af de for legaterne 
gældende bestemmelser .............. 1 bd.v
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277. 1912, Københavns Skipperforenings aktiv
marts. . , , n ■, nprotokol ..............................  1 bd.v/

278. 1915, Københavns Skipperforenings aktiv-
oktbr. 4. 1 T nprotokol ..............................  1 bd.i.

Enkekassen m.v.

279-280. 1825-86. Fortegnelse over skipperenker, moder-
og tildels faderløse børn............ 2 bd. j-

: Fortegnelse over enker m.v., 
der nyder understøttelse af lavets 
fattigkasse.
Nemlig;
Nr. 279, 1825-49 ............... 1 bd.
- 28o, 1850-86 ............... 1 bd.

281. 1829-34. Bog over enkekassens interessenters
navne, debet og credit ............... 1 bd. V

282. 1829-49. Københavns Skipperlavs enkekasses deli
berations- og resolutionsprotokol .... 1 bd.'

283. 1829-47. Hovedbog for Skipperlavets enkekasse.. 1 bd.'

284. 1829-48. Regnskabsbog for Skipperlavets enke
kasse .................................. 1 bd. V
Anm.: Oldermandens regnskaber over 
indtægter og udgifter.

285. 1845-1914. Forhandlingsprotokol for Københavns
Skipperlavs pensions og understøttel
seskasse .............................. 1 bd. V

286. 1845-94. Regnskabsbog for Københavns Skipper
lavs pensions og understøttelses
kasse .................................  1 bd.
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Anm.: Reviderede regnskaber over ind
tægter og udgifter.

287-288. 185o-19o3. Rensionsprotokoller ..................  2 bd. i-
: Kvitteringsbøger for enker, der 

modtager pension.
Nemlig:
Nr. 287, 1850-85 ............... 1 bd.
- 288, 1884-1905 ............. 1 bd.

289. 1868-19o5. Dagbog for pensions- og understøttel
seskassen for skibsføreres og styr-
mænds enker og børn..................  1 bd,v

: Journal over indbetalte års- 
kontingenter.

290. 1887-1926. Kvitteringsprotokol for Københavns
Skipperforenings understøttelseskasse 1 bd.v
Aim.: Kvitteringer fra gamle skippe
re, fader- og moderløse børn samt 
skipperenker med angivelse af alder 
og bopæl.

291-292. 1845-1954. Hovedbøger for enkekassen............ 2 bd.[/
Nemlig;
Nr. 291, 1845-1955 ............. 1 bd.
- 292, 1955-54 ............... 1 bd.

295. 19ol-2o Adressebog for enkepension og under-
(div.år). støttelseskassen ......................  1 bd.'

294. 1895-1952. Generalregnskab for enkepension og
understøttelse .......................  1 bd. •

295. 19o5-47. Kvitteringsbog for enkeunderstøttelse 1 bd.---

296. 1941-54. Hovedbog for understøttelseskassen ... 1 bd.v
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Legatbestyrelse

297. 1826-ca.43.Navnelister over dem der nyder un
derstøttelse af salig Peder Koe- 
foeds og enkefrues gave til træn
gende sømænd, deres efterladte en
ker og børn ....................... 1 bd.t'

298-303. 1829-1956. Kvitteringsbøger for udbetalinger 
af det Kofoedske legat til fattige 
sømænd, deres enker og børn ........
Anm.: Indeholder tillige årligt regn
skab .
Nemlig;
Nr

6 bd.

3o4-3o6. 1825-56,

298, 1829-36 .... . ......  1 bd.
299, 1837-51 ....... ......  1 bd.
5oo, 1852-68 ....... ......  1 bd.
3ol, 1869-98 ....... ......  1 bd.
3o2, 1899-1926 ..... .......  1 bd.
3o3, 1927-56 ....... ...... 1 bd.

Regnskabsbøger over det 4.og 5. Hald-
ske legat ............................. 3 bd.
A^. : Legat til fattige og ti*ængende 
enker.
Nemlig;
Nr. 3o4,
- 3o5,
- 3o6,

1825-33 ............... 1 bd.
1833-56 ............... 1 bd.
1857-1957 ............. 1 bd.

307. 1864-65. Skifteakt i skibskaptajn Chr.Hansen
Høyers afdøde enke Anna Cathrine
Høyers, f. Møller s bo .............. 1 bd. '

308. 1865-1912. Regnskabs- og kvitteringsbog for Anna
Cathrine Høyers legat ................  1 bd.^ '

309. 1864-1961. Regnskabsbog for A.C.Høyers legat .... 1 bd.

3I0-3II. 1874-1963. Regnskabs- og kvitteringsbøger for
J.H.S.Grams legat, til bedste for )skipperenker .........................  2 bd.*^
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Nemlig:
Nr. 3I0, 1874-1922 ............. 1 M.
- 311, 1923-63  ........... 1 bd.

312. 1875-1922. Regnskabs- og kvitteringsbog for
Gndes legat til fordel for skipper
enker og døtre (stiftet 1875) .......  1 bd.

313. 1876-1928. Regnskabs- og kvitteringsbog for
Dorthea Sophie Petersens legat
(stiftet 1876) .......................  1 bd,

314-316. 1878-1963,

317. 1878-19o8.

Regnskabs- og kvitteringsbeger for 
Mathias Wilhelm Sass, Carl Adolph 
Sass og Caroline Johanne Sass legat
for skibsforerenker ..................  3 bd.
Nemlig;
Nr. 314, 1878-19o2 .............  1 bd.
- 315, 1903-33 ...............  1 bd.
- 316, 1934-63 ...............  1 bd.

Regnskabsbog for Mathias Wilhelm Sass,
Carl Adolph Rothe Sass og Caroline 
Johanne Sass legat for elever på Kø
benhavns navigationsskole ............ 1 bd,

318-319. I880-I944. Regnskabs- og kvitteringsbøger for 
skibskaptajn Peder Christian Arboes 
og hustrus legat for ugifte døtre
af skibskaptajner ....................  2 bd.
Nemlig:
Nr. 318, 188o-19o4 ............. 1 bd.
- 319j 19o4-44 ............... 1 bd.

320-321. I886-I963. Regnskabs- og kvitteringsbøger for 
Peder Olsens og hustrus legat for
skipperstiftelsen ....................  2 bd.
Nemlig;
Nr. 320, 1886-1915 ............. 1 bd.
- 321, 1916-63 ............... 1 bd.

322. I88I-I903. Oline Andersens legat for styrmænd ... 1 bd.
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523. 1937-62. Barfreds legat nr. 2 .................. 1 bd*

324. 1939-64. Familien Bondes mindelegat ...........  1 bd.,

325. 1894-1944. H.Baagøes legat for skipperdøtre ..... 1 bd.‘

326. 1889-1951. S.Christensens legat for døtre ....... 1 bd.*

327. 1915-60. Chr.Damsgaards legat .................  1 bd.^

328. 1889-1952. Barken "Gersons" legat ...............  1 bd.

329. 1926-34. Jørgensens og Berthelsens legat ....  1 bd. t

330-331. 1891-1962. J.Jørgensens legat for døtre ...... . 2 bd.
Nemlig;
Nr. 330, 1891-1932 ............. 1 bd.
- 331, 1933-62 ............... 1 bd.

332. 1915-57. A.V.Knudsens legat .................... 1 bd.'

333. 1897-1948. A.Kummerlehns legat for døtre ........  1 bd.■

334. 1920-60. Lindbergs legat ....................... 1 bd. ■

335. 1917-55. D.A.Lunds legat for navigationselever 1 bd.'

336-337. 1897-1963. D.A.Lunds legat ....................... 2 bd.t
Nemlig:
Nr. 336, 1897-1932 ............. 1 bd.
- 337, 1933-63 ...............  1 bd.

338. 1913-63. Frøken Rehhorns legat for døtre ....... 1 bd.'-

339. 1884-1928. B.W.Sass legat for stiftelsen ........ 1 bd. ,

340. 1888-1943. F.R.Warmings legat for enker ......... 1 bd.
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341. 1917-59. C.W.Wills legat for fattige skippere...! bd.

342. 19ol- Skipperforeningens legatregister......  1 bd.
ca.l94o. . Alfabetisk register over legat-

nj^dere.

343. 1933-54. Hovedbog for legater.................  1 bd.

Skipperstifteisen

344. 1855-19o3. Gaveprotokol for stiftelsen til fri
bolig for gamle trængende skippere 
og disses enker af Københavns skipper
lav .................................... 1 bd. ■

345-348. 1857-1954. Hovedbøger for skipperstiftelsen ....  4 bd.
Nemlig;
Nr. 345, 1857-65 ...............  1 bd.
- 346, 1866-19o2 ............. 1 bd.
- 347, 1902-32 ...............  1 bd.
- 348, 1935-54 ...............  1 bd.

349. 1857-71. Regnskabsbog for stiftelsen til fribo
lig for gamle trængende skippere og
deres enker af Københavns skipperlav.. 1 bd.350. 1872-1910. Journal for skipperstiftelsens ind
tægter og udgifter ...................  1 bd. \

351. .1858-6o. Diverse overslag og kontrakter vedk.
skipperstiftelsens opførelse ........  1 pk.v

352. 1858-59. Bygningstegninger vedk. opførelsen af
skipperstiftelsen..................  1 rulle

353. 19ol-o2. Papirer og tegninger vedk. indlæg af
W.C. i stiftelsen og kloakindlægnin
ger i Holmens Kanal 18 ............. 1 mappe.
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554. 19ol-o2. Forskellige tegninger vedr. stif
telsen ..................... i.......................  1 ri. V

555. 19ol-o2. Bygningstegninger og overslag ........ 1 rl.v

556. u.å. "Gamle tegninger m.m." ................ 1 ri. v

557. 1859. Kvitteringsbog for overleverede lej
ligheder m.m., til beboerne i Skipper
stiftelsen, Istedgade 7o ............. 1 bd. V

558. 1859-99. Kontrolbog for Skipperstiftelsen ....  1 bd. v
Anm.: Bog over de enkelte lejlighe
ders betalte huslejer.

559. 1898-1928. Kontrolbog for Skipperstiftelsen.... 1 bd.'--
: Heri alfabetisk register.

560. 186o-ca.77.Protokol indeholdende mandtalslister
og notitser vedkommende Skipperstif- 
telsen ................................  1 bd.'

561. 1862-71. Bog over tegnede bidrag til den for
Københavns Skipperstiftelse oprette
de syge-, låne- og hjælpekasse 
(stiftet 1862) ....................... 1 hft.

562. 1862-1910. Regnskab over koksuddelingen i Skip
perstiftelsen ........................  1 bd.^

565. 1859-97. lejekontrakter og opsigelser. Skip
perstiftelsen vedrørende ............. 1 pk.

Skibsj ournaler

564. 1780-85. Journal for snouen "Elisabeth" ..... 1 hft. z-

565. 1789. Journal for snouen "Elisabeth & Maria",
kapt. Simon J. lorrens på rejsen til
Set.Croix ............................ 1 hft. /
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366-567. 18o5-o4. Skibsjournaler for paketskibet "Hanne"
på rejsen til Ostindien.............. 2 bd,
Nemlig:
Nr. 366. Por kaptajn Claas Jans

sen .................... 1 bd.
- 367. Por styrmand Ament .... 1 bd.

368. I806-08. Udskrifter, kontrakter m.m. vedr. ski
bet "De vier gezusters", kaptajn Jan 
Schmidt ..............................  1 hft,

369-370. 1817-18, Journaler for skonnerten "Capitain
G-jødwad" .............................2 hftr.
Nemlig:
Nr. 369, 1817 16/4-1818 2o/3....1 hft.
- 37o, 1818 9/4-1818 4/6..... 1 hft.

371. 1847-48. Logbog for barkskibet "Mary" ført af
skipper R.Warming ..................... 1 bd.

372, 1847-48. Logbog for kufskibet "Tekla" ........  1 bd.

373. 1852. Journal for orlogsskibet dampskibet 
"Hekla" ...............................  1 bd.'

374. 1854, Logbog for gallioten "Len unge Svane" 1 bd.

375. 1859-6o, Logbog for barkskibet "Galilei" af
Kbhvn. kapt. G.C.Kronmann............ 1 bd.

376. 1879-81. Logbog for skruedampskibet "Thorvald
sen", kapt. P.Harboe .................  1 bd.J
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Skomagerne

Rigsarkivet:

15o9,
4.oktbr,

1517, 
11.sept,

Landsarkivet

1-2. 1754-1879.

5. 1748-1874
(div.år).

4. 1790-1884.

5-7. 1742-1904 
(div.år).

8. 1847-1902 
(div.år).

Kong Hans giver en skrå for Skoma
gerlavet i København.................  1 læg

: Pergament, Seglet tabt.
Rep.11354 og Reg.Dan.9472.

Københavns kapitel kvitterer Sko
magerlavet sammesteds for betaling
for den gård, som Hans Cortsen
havde givet til Prue kirke............ 1 læg
A^m.: Kopi på papir.

Amtsprotokoller .......................  2 bd.v
Nemlig:
Nr. 1,1734-1821  ............... 1 bd.
- 2,1822-79 ...................  1 bd.

Porretningsprotokol ...................  1 bd,y'
Anm.: 1748-1838 hovedsageligt indførs
ler i tilknytning til lavets regnskab
samt en del komplette mesterfortegnel
ser, 1838-74 anvendt som kontingent
protokol .

Kronologisk fortegnelse over interes
senter .................................  1 bd.

Indkomne breve ........................  3 pkr. v
Nemlig;
Nr. 5,1742-1851 (div.år) ........ 1 pk.
- 6,1852-57 ...................  1 pk.

7,1858-19o4 (div.år) ........ 1 pk.

Brevkoncepter .......................... 1 pk.V
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9-12. 1822-94. Kopibøger ................................ 4 bd. *'•
Nemlig;
Nr. 9, 1822-39 ................... 1 bd.
- lo, 1839-52 ................... 1 bd.
- 11, 1841-51 ................... 1 bd.
- 12, 1853-94 ................... 1 bd.

13. 1843-70. Porhandlingsprotokol ved repræsentant
forsamlinger ............................ 1 bd. "
Anm.: Repræsentantforsamlingen skulle 
bistå oldermanden, jfr. skrivelse fra 
magistraten af 16.jan.1843.

14. 1848-70. Protokol for bestyrelsesforhandlinger .. 1 bd.

15. 1884, Forhandlingsprotokol for det på general-
17-marts. forsamlingen den 17.marts 1884 nedsatte

udvalg med det formål at udarbejde et 
andragende til rigsdagen............. 1 hft.

16. 1822-23. Domsakt .................................  1 bd.
Anm,; Anlagt af daværende oldermand 
P.Diderichsen mod forhenværende ol
dermand J.Nyemann i anledning af en 
gæld skomagersvendenes broderskab 
havde pådraget sig til Frederiks 
Hospital.

17. 1857-64. Fortegnelse over skomagere, der har af
lagt mesterprøver ......................  1

18. 1749-1893 Diverse sager ........................... 1 plc, >
(div.år). z Kvitteringer, borgerbreve, rets-

udskrifter m.v.

19. 1762-1857 n, 1(div.år). Tryksager ...............................  1 pk.

20-21.1777-1851. Drengeprotokoller ......................  2 bd.
Anm.; Heri registre.
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Nemlig;
Nr. 2o, 1777-1814 ............... 1 bd.
- 21, 1814-51 .................  1 bd.

22. 1852. Register til ind- og udskrivnings
protokol for drenge ...................  1 bd.

23. 1875-1900. Indskrivningsbog for udlærte som af
lægger svendeprøve .................... 1 bd.

24. 1885-96 Dokumenter til indskrivningsbog for
(div.år). ji 4. TIudlærte ................................  1 pk.

25. 1837. Fortegnelse over mestre med svende .... 1 bd.

26. 1856-76. Kassebog for indtægt og udgift ......... 1 bd.

27. 1875-1900. Kontingentbog .......................   1 bd.
4^.; For tiden før 1875 se nr.3.

28-29. 1863-97. Kontingentregnskaber .................... 2 bd.
Nemlig:
Nr. 28, 1863-74 .................  1 bd.
- 29, 1875-97 .................  1 bd.

3o-31. 1878-19o6. Kvartalsfortegnelser over indbetalte
kontingenter ........................... 2 bd.'
Nemlig:
Nr. 3o, 1878-93 .................  1 bd.
- 31, 1894-19o6 ............... 1 bd.

32-33. 1746-1852. Samlingsbøger for skomagerlavets
fattige .................... ...........  2 bd.'
A^. : Oversigter over regelmæssige 
uddelinger med angivelse af de un
derstøttedes navne.
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Nemlig:
Nr. 32, 1746-93 .................  1 bd.
- 33, 1794-1852 ............... 1 hd.

34. 1858-75. Uddeling af understøttelse til træn
gende medlemmer .......................  1 bd. '
Anm.: Kladdebog svarende til nr.32-33-

35-39. 173o-187o. Ligkasseprotokoller ...................  5 bd.
Anm.: Kontingentregnskaber, hvor hvert 
medlem har sit eget blad.
Nemlig;
Nr. 35, 1730-62 ................. 1 bd.
- 36, 1730-86 ..................  1 bd.
- 37, 1784-ca.l858 ............. 1 bd.
- 38, 1853-65 ..................  1 bd.
- 39, 1851-70 ..................  1 bd.

40. 1730-37. Kladdebøger for ligkassen .............  1 pk.

41. 1785-1839. Ligkassekladdebog ...................... 1 bd.

42. 1833-63. Liste over ligkassebestyrelsens af
og tilgang ............................. 1 bd. \

43. 1863-97. Forhandlingsprotokol ved ligkassens
forsamlinger ........................... 1 hd. '

44. 1835-83. Kassebog for ligkassen................  1 bd,

45-46. 1856-83. Indtægtsbøger for ligkassens måned
lige kontingenter samt indskud for
nye interessenter .....................  2 bd.-
Nemlig;
Nr. 45, 1856-66 .................  1 bd.
- 46, 1866-83 .................  1 bd.

47-48. 1859-81 Kladdebøger for ligkassen ...... ...... 2 bd.
(div.år).
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Nemlig;
Nr. 47, 1859-66 .................  1 bd.
- 48, 1875-81 .................  1 bd.

49. ca.l85o. Topografisk ordnet fortegnelse over 
skomagermestre (formentlig interes-
senter i ligkassen) ...................

5o. 1730-1898. Sager vedr. ligkassen .................
Anm.; Kgl.breve, indkomne breve, gælds
beviser, retsudskrifter m.v.

51. 1852-82. Forhandlingsprotokol for mesterstif
telsen .................................

52-53. 1852-94. Regnskabsbøger for stiftelsen ........
Nemlig;
Nr. 52, 1852-72 .................  1 bd.
- 53, 1873-94 .................  1 bd.

54-56. 1852-1904. Kladdebøger for stiftelsens regnskaber 
Nemlig:
Nr. 54, 1852-72 ................. 1 bd.
- 55, 1873-88 ................. 1 bd.
- 56, 1888-1904 ..............  1 bd.

57. 1852-1905. Kontingentbog for stiftelsen .........

58. 1879-19o5 
(div.år).

Tegnede frivillige bidrag af skomager
lavets interessenter til fordel for en 
påtænkt ny stiftelse ...... ...........

59-6o. 1882-1903. Kontrolbøger for huslejlighederne i 
skomagerlavets stiftelse, Nansens- 
gade 4o a og b ....................... .

2 bd,

Aim.: Vedr. huslejebetalingen.
Nemlig:
Nr. 59, 1882-91 .................  1 bd.
- 6o, 1891-1903 ............... 1 bd.
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61. 1896-1903
(div.år).

62-64. 1863-1901.

65. ca.l888-
1892.

66. 1855-61.

Sedler med optegnelser om betalt
husleje af lejligheder i lavets
stiftelse .............................. 1 pk.'"

Regnskaber for uddelingen af varm
middagsspise til trængende skomagere
og enker efter sådanne ................. 3 bd.'>
Nemlig:
Nr. 62, 1863-72 ................. 1 bd.
- 63, 1873-87 ................. 1 bd.
- 64, 1888-1901 ..............  1 bd.

Ind- og udskrivningsprotokol for
fagmærkeforeningen ....................  1 bd.v

Porhandlingsprotokol for skomager
mesterforeningen  .................  1 bd.v
Ami. : Omhandler fortrinsvis selve for
eningens (ikke bestyrelsens) møder.
Indledes med oplysninger om foreningens 
stiftelse og formål: "Det vil være for
eningens hensigt ved fælles kraft og 
virksomhed at understøtte alt det gode 
og rette, som kan fremkomme både med 
hensyn til lavets ydre forhold til den 
hele danske håndværksstand såvel som 
til lavets egne indre sager som til 
exempel den forventede lavsreform, en 
bedre valgmåde inde i lavet osv."
Slutter med foreningens ophævelse og 
sammensmeltning med skomageriavet.

67. 1855-64.

68. 1855-65.

69-70. 1856-63.

71. 1856-62.

Lånekassens bestyrelsesprotokol .....Am.: Lånekassen hørte egentlig under 
skomagermesterforeningen.

1 bd.

Bog over aktier i lånekassen.......... 1 bd.

Hovedbøger for lånekassen............. 2 bd.
Nemlig:
Nr. 69, 1856-61 .................  i bd.

7o, 1861-63 .................  1 bd.

Dokumenter vedr. lånekassen ........... 1 bd.v
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Stadsarkivet:

1. 1843-46. Vejledning for oldgesellerne i det 
københavnske skomagersvendebroder
skab ................................ .
Anm.: Anordninger, lavsartikler, ved
tægter m.v.

1 bd.

1875, Diplom for skomagermester, oberst
24.juni. Peter Pr. Dahlberg som æresmedlem

af skomagerlavet ................. 1 mp.

Stadsarkivet

1. 1786-1805 
og 1876.

1777-1819,
1876-77.

1840-1949.

Skorstensfejerne

Die Schorstenfeger Gesellen Auflage
Buch ................................
^im.: Regnskab over indtægter og ud
gifter ved svendeladen. 2 segl med 
indskrift "Die Peuer Mauer Gesellen 
in Copenhagen".

1 bd.

Gældsbog ................................ 1 bd,
Anm.: Bogen har før været forsynet
med et bind med påskriften "Schulden 
Buch" og har formentlig derfor fået 
titlen gældsbog. Indeholder regn
skab over udgifter og indtægter ved 
svendeladen.

Einschreibungs-Buch für die Fremden 
Schornsteinfeger Gesellen ......... 1 bd.
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Stadsarkivet:

1. 1750-1862.

Skrædderne

Lavsprotokol .................... ......1 Ld,
jbim.: Indeholder referater af lavs
samlinger, regnskab, kopier af ind-
og udgåede breve m.v. Fortsættes i
nr.34.

2. 1848-62. Porhandlingsprotokol for repræsen
tanterne ........................... 1 bd.

3. 1796-18o7. Protokol over mestre og svende ......
: Heri register. Fortegnelse over 

mestre og de hos dem beskæftigede 
svende samt liste over ledige svende.

1 bd.

4. 1749-1816

4a.

5. 1685-1805.

Svendeprotokol ........................  1 bd.
: Heri register. På titelblad;

"Denne bog er indrettet, for, derudi 
at indføres alle de bursers navne, 
som, af deres mestre, for svenne bli
ver opsadte".

Register til nr. 4 ........ ...........  1 bd.

5a.

6. 1774-1861,

Ind- og udskrivningsprotokol over
mestre og drenge ......................  1 bd.
Anm.; Heri stærkt beskadigt register. 
Indskrivninger af mestre 1685-1774, 
ind- og udskrivninger af drenge 1728- 
18o5 samt liste over oldermænd. Proto
kollen er ført således, at der øverst 
på hver side er gjort notat om mester
nes mesterstykke og derunder er fore
taget ind- og udskrivninger af hans 
drenge. Registret refererer til mestre
ne .

Register til nr. 5 ....................  1 bd,

Ind- og udskrivningsprotokol over 
mestre og drenge ................. 1 bd.
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Anm,: Heri register. Indskrivninger 
af mestre 1774-1843, ind- og udskriv
ninger af drenge 1777-1861 og liste 
over oldermænd. Registret refererer 
til mestrene. Protokollen er ført 
på samme måde som nr. 5. Fortsættes 
i nr. 2o.

7. 1712-27. Lærlingekontrakter .....................  1 bd.
Am.: Originale kontrakter og kopier.
Enkelte blade mangler foran og bagi.

8. 1727-65. Lærlingekontrakter.....................  1 bd,
Anm.: Indeholder kopier. Registret 
refererer til mestrene.

9. 1765-1826. Lærlingekontrakter .....................  1 bd,
Anm.: Kopier. Registret refererer til 
lærlingene.

lo. 1831-44. Protokol over mesterstykker ............  1 bd,
Anm.: Indførsler vedr. måltagning til 
mesterstykker og disses bedømmelse.
Fortsættes i nr. 21.

11. 1856-61. Måltagningsprotokol for mesterstykker .. 1 bd,
Anm.: Indhold som nr. lo. Fortsættelse 
af nr. 21.

12. 1681-1858,

13. 1662-1859 
og u.å.

Artikler, forordninger, reskripter,
plakater m.v............................  1 bd,
Anm.; Dels afskrifter, dels trykte pla
kater m.v. Formentlig samlet og udarbej
det 1852 ff.

Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Anm,: Obligationer (pantebreve), for
tegnelser over mestre, ind- og udgåede 
skrivelser, ansøgninger om optagelse 
i lavet, sager vedr. lavshuset, cirku
lærer, sag om retten til at sy færdig
syede klæder, sager om dameskræddere, 
svendebreve, lejekontrakter m.v.
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14. 1715-1824. Kongebreve og dokumenter vedrørende
lavshuset ......................... .

: Kopier af kongebreve, dvs. næ
ringsbevillinger I715-I802 og doku
menter vedr. lavshuset 1751-1824, her
iblandt skøder, lejekontrakter, bereg
ninger af bygningsafgifter, kvitterin
ger og opsigelser.

15. 1750-1854. Domssager .............................
Anm.; Overvejende udskrifter af rets
protokoller i sager anlagt af lavet, 
dels 1761 mod Engelhardt for salg af 
færdigsyede klæder, dels mod diverse 
skræddermestre 1851 for salg af fær
digsyede klæder importeret fra udlan
det .

1 pk.

1 pk.

16,

17.

18,

1742-59.

1786-1886,

1857-44.

Regnskabsprotokol

Regnskab over fattiges penge

Afskrivningsbog for mestertidepenge .,
Anm.: Indlagt "Laugsbud Zieraus Re- 
stanæliste hos Mesterne paa Svendenes 
Tidepenge til den 2.den May 1857". 
Fortsættes i nr. 22.

. 1 bd.

. 1 bd.

. 1 bd.

19. 18o8-7o. Regnskab ................................
Anm.: Regnskab for mesterladen 18o8-7o 
diverse år, og regnskab for svendeladen 
1855-56.

1 pk.

’o. 1845-62. Ind- og udskrivningsprotokol ........... 1 bd,
Anm.: Indeholder indskrivninger af 
mestre, ind- og udskrivninger af drenge, 
idet hver mester er opført på en side 
med de hos ham værende drenge. Registret 
refererer til mestrene. Fortsættelse af 
nr. 6.

21. 1844-56. Protokol over mesterprøver............. 1 bd.
Anm.: Fortsættelse af nr.lo og fortsæt
tes i nr. 11.
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22. 1845-61. Afskrivningsbog for mestertidepenge
Anm.; Fortsættelse af nr. 18.

1 bd.

23.

24.

1848-61,

1837-38.

Regnskabsprotokol for mesterladen .....  1 bd.

Revisorernes bemærkninger ved skrædder
lavets regnskaber ..................... 1 bd,
Anm.: "Copie-Bog over samtlige Bemærk
ninger ved Skrædderlaugets Regnskaber 
af Lauget valgte Revisorer, Olderman
dens Svar og Rettelser tillige Deciso- 
rernes Svar paa Samme".

25. 1737-54. Ligkasseprotokol .....................
Anm.: Heri register. Lister over in
teressenterne, referater af møder, 
artikler, regnskab over kontingent og 
udgifter, regnskab over indtægter fra 
ligklædet m.v. Notater om mestrenes 
indskrivelses dato findes.

1 bd.

26-27. 1755-1821,

28. 1857-95.

Hoved Brot00olier over Skræder-Amtets
Liig-Casse .............................. 2 bd.
Anm.: Heri registre. Regnskab over
kontingenter og udgifter.
Nemlig:
Nr. 26, 1755-84 ..................  1 bd.
- 27, 1784-1821 ................  1 bd.

Ligkasseprotokol .......................  1 bd.
Anm.: Heri register. Indførsler om med
lemmernes indmeldelse, fødsel, evt. ud
slettelse, død og udbetalte begravelses
penge og i visse tilfælde hustruens 
navn.

29. 1787-1895. Forhandlings- og regnskabsprotokol for
ligkassen ............................... 1 bd.

3o. 1782-18o4. Journal over betalte Benge til Skræder-
Amtets Liig-Casse ......................  1 bd.
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Anm.: Heri register. Desuden i visse 
tilfælde oplysning om, hvornår den 
indførte blev mester.

51. 1835^

32, 1837-47, 
50, 95.

Forhandlinger om og bestemmelser for
Ligkassen ............................... 1 pk.

Ligkasseregnskab ........................  1 pk.
: Indeholder regnskabsbøger 1837-47,

2 ark regnskab 185o og regnskab ved op
hævelsen af skræddermestrenes ligkasse 
1895 (mag.l.afd.j.nr. 369/1895).

33. 1895. Kvitteringer fra interessenter i skræd
dermestrenes ligkasse for modtagelse 
af recipisser fra Bikubens forvaltnings
afdeling ................................  1 pk.
Anm.: Mrk. Mag.1.afd.j.nr.369/1895.

34-37. 1862-1939. Forhandlingsprotokoller ................ 4 bd.
Anm.: Fortsættelse af nr. 1.
Nr. 34, 1862-80 .................  1 bd.
- 35, 1881-1904 ................  1 bd.
- 36, 1904-19 ..................  1 bd.
- 37, 1919-39 ..................  1 bd.

38. 1885-1893. Forhandlingsprotokol for de københavn
ske skræddermestres værneforening .....  1 bd.

39. 1859-1926. Forhandlingsprotokol for skrædder
mestrenes stiftelse ....................  1 hd.

4o. 1674, Skøde, udstedt af byfoged Chr.Viborg
9.marts. i København, hvorved skræddersvendene

sælger til skræddermestrene en gård 
i Endeløsstræde, norden op til skræd
dernes kro og lavshus og sønden op 
til løjtnant Skulds hus. Med 5 hæn
gende segl i trækapsler, 2 låg mang
ler. Pergament ....................... 1 stk.
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41. 17ol, Skøde, udstedt af auktionsdirektør
8.juni. Peter Weinberg i København, hvorved

herredsfoged i Nørrejylland Christen 
Laursen sælger til Frantz Frantzen 
Viingaard en gård beliggende på GI. 
Mønt, mellem Oluf Mogensen snedkers 
hus på den nordre side og Hans Pal
lis possementmagers hus på den søn
dre side, for looo rd. Med 1 hæn
gende segl i trækapsel uden låg. 
Pergament ............................ 1 stk.

42. 1748-1900, Skøder m.v. vedr, lavets ejendom GI.
Mønt nr.59, matr.nr.Købmager Kvarter 
168/1807 ...............................

: 1) 1748, 11. juni. Skøde, udstedt 
af borgmester Peter Helt, hvorved han 
sælger til skrædderlavet sin gård på 
GI.Mønt, kaldet Stadt Breslau, matr. 
nr. Købmager Kvarter 15o/l689, for 
29oo rd. 2) 18o5, u.dato. Afskrift af 
ovennævnte skøde af 1748.5) 1855,
5.juli. Udskrift af skrædderlavets be
styrelses forhandlingsprotokol iflg. 
hvilken det tillades oldermanden at 
optage et lån i ejendoJnmen GI.Mønt 
nr.168 på 2ooo rd. 4) 1867, 21.juni.
Kopi af købekontrakt mellem skrædder
mestrenes stiftelse i København som 
sælger, og boghandler Marcus Rubin som 
køber vedr. GI.Mønt nr.59, matr.nr.
168 i Købmager kvarter. 5) 1868, 6.juli. 
Udskrift af Landsover- samt Hof- og 
Stadsrettens skødeprotokol, iflg. hvil
ken ovennævnte handel af 1867 berigti- 
ges. 6) 19oo, 15.sept. Udskrift af 
Landsover- samt Hof- og Stadsrettens 
tillysningsprotokol iflg. hvilken det 
51.dec.1855 af H.J.Petersen tillades, 
at skrædderlavets ejendom, GI.Mønt nr. 
168, må have 5 vinduer ind til gården 
GI.Mønt nr.128.

1 pk.

45. 1865-1955 
og u.å.

Diverse 1 pk.
: Indeholder skrivelser, love for 

skræddermestrenes værneforening af 
1885, avisudklip m.v. vedr. strejker, 
priskuranter, billeder m.v.
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Slagterne

Rigsarkivet:

15o8,
1.august,

Stadsarkivet;

1. 1668,
5o.oktbr,

1675,
2o.marts,

Kong Hans stadfæster Christoffer af 
Bayerns privilegier for kødmanger- 
embedet i København, som fører kød 
til Dragør.
Aim.: Pergament med bevaret segl. 
Rep.llo57, Reg.Dan.9568.

Lavsartikler ............................ 1 læg
Anm.: Pergament. Artiklerne er udstedt 
af magistraten og er en revideret ud
gave artiklerne af 5.okt.l623. Magistra
tens segl i defekt trækapsel.

lavsartikler givet af kongen ........... 1 læg
Anm.: Påført tinglæsninger af 1675, 75,
76 og l68o. Pergament med kongeligt segl 
i defekt trækapsel.

5. 1571-1682. Lavsbog .................................  1 bd.
Anm.: 1) fol. 1 lavsmestrenes navne 
1586, 2) fol. 2 lavsartikler, 5) fol.
6-54...."huadt Aar oc dag / paa huil- 
cken huer aff forne Laugsbrødere ere 
Indkomen, oc huad huer schulle giffue 
00 giøre udi forne Kiødmangere Laug".
Dette afsnit fortsættes fol.47-58, 
fol.6o-78 og fol.88-lo6. 4) "Oldermenn- 
dernis Indgang oc forleskelse udi Kiød- 
manngere Laugitt" 1571-1624. 5) fol.59 
"Om Burgemestere Raadz oc Byefogedenns 
Bud og Bofalinng till Oldermannden oc 
Menighe Laugsbrødre udi forne Kiødmann- 
gere Lauget (ingen indførsler). 6) fol.
79-87 "Om Viide oc Vidtect emellum Laugs 
Brødernne Sielff Indbyrdis udi Kiødman
gere Laug" 1586-96. 7) fol. 118 "Er om 
Forligelsesmaall som skeer emellum Laugs 
Brødernne sielff udi Laughet" (kun en 
indførsel fra 1586). 8) fol. 124 forplig
telse for lavsskriver og 9) fol. 125-28 
om autorisation af vægte 17.okt.l59o.
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Register til nr. 5 ......................  1 bd.

Smedene

Kong Hans giver artikler for smede
lavet i København .................. 1 læg
4nm.: Pergament med bevaret segl. 
Rep.12175, Reg.Dan.981o.

158o, Københavns bytingsvidne, at Albert 
5.august. Erichsenn, vognmand sst., skødede til

smedelavet en gård i Studiestræde til 
lavshus.
A^. : Pergament, plica afklippet.

landsarkivet:

1. 1622(1659) Artikler for menige grovsmede, klein- 
smede, kedelsmede, knivsmede, sporema
gere, bøssemagere, sværdfegere, sejer
magere, filhuggere og nagelsmede, ud
færdigede 2o.sept.l622, genpart, veri
ficeret af lavet 22.sept.1659, læst 
inden Christianshavns rådstue den 21. 
febr.l64o ............................

2. 1647-65. Lavsprotokol ....................... .
Anm.: Lavssamlinger, af- og tilgang 
til lavet, regnskaber m.v. Hertil re
gister i Stadsarkivet under nr.19.

1 hft.

. 1 bd.

-6. 1655-1820 
(div.år),

Ind- og udskrivningsprotokol for 
drenge ........................... 4 bd.
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Nemlig;
Nr. 3, 1635-49 ...................  1 bd.
Arm.; Hertil register i Stadsarki
vet under nr.2o.
Nr. 4, 1682-I7o3 .................  1 bd,
Anm.; Hertil register i Stadsarki
vet under nr.21.
Nr. 5, 1721-32 ...................  1 bd.
- 6, 1789-1820 .................  1 bd.
Am,: Kun udskrivninger. Heri re
gister.

7. 17o4-1845, Kopi- og konceptbog ....................  1 bd.

Stadsarkivet;

1. 1680-1733, Lavsprotokol ............................ 1 bd.
(1741). Am.: Indskrivninger af mestre, refera

ter af lavsmøder, regnskab, indskriv
ninger til mesterår m.v,

la. Register til nr. 1....................... 1 bd,

2. 1749-1812. Lavsprotokol ............................. 1 bd,

3. 1812-52. Lavsprotokol ............................  1 bd.
Am.: Heri register. Port sættes i nr. 9.

4. 1843-74. Forhandlingsprotokol for smedemestre
nes bestyrelse og repræsentantere .....  1 bd,

4a. 1828. Formular- og visdomsbog m.v............. 1 bd.
Am. : Formularer til periodiske skrivel
ser til magistraten, akademiet, politiet 
m.v. samt oplysninger om gebyrers stør
relse, understøttede enker o.a.

5. 1770-1867. Protokol over tiltrædelse og afgang
af oldermænd og bisiddere .......... 1 bd.
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5a. 1855-62. Mandtaller over mestre .................. 1 pk.
A^. ; Indeholder fortegnelser over 
mestre og regnskab over kontingent.

6. (Overført til Nagelsmedelavet som nr. 7).

7. 174o-181o. Udgiftsbog .............................. 1 bd.

8. 1826-28, n , , , T -uj1830-52 Regnskabsbog ............................  1 bd.

9. 1852-71. Lavsprotokol ............................  1 bd.
A^-.: Referater af lavssamlinger regn
skab, indskrivninger af mestre m.v. 
Fortsættelse af nr. 5 •

lo. 1681-1762 
(div.år).

11. 1761-1855.

12. 1659-1857.

Lavsartikler ............................ 1 bd.
A^m.; Plakat angående håndværkslavene 
1762 (trykt), artikler 1681 og 82 
trykt, artikler 1749 (trykt) og artik
ler 1752 (original).

Forordninger, plakater m.v...........
Am,; Fortegnelse over indholdet ind
lagt foran.

Indkomne sager ........................
Anm.; Skrivelser fra magistraten 1659- 
1857, reskripter 1757-1851 og skrivel
ser fra danske kancelli (via rådstnen) 
1800-59. Forrest i hvert læg senere ud
arbejdede, ikke fejlfrie indholdsfor
tegnelser.

15. 1776-1898. Diverse sager ..........................
Anm.: Udskrifter af politikammerets 
protokol 1776-1840, forlig ved politi
retten 182o-5o, diverse vedrørende 
smedemesterforeningen 1866-98 m.v.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

14. 1740-75. Ligkasseprotokol .......................  1 bd,
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Anm.: Heri register. Regnskab over kon
tingenter til mestrenes ligkasse, bagi 
bogen ndgifter 1740-42.

15. 1745-1800, Indtægtsbog og protokol for tilrejsende
1826-1862. udlærte svende .....................  1 bd,

; Indeholder fra den ene ende ind
tægtsbog 1745-1800 og fra den anden 
ende protokol for tilrejsende og udlær
te svende 1826-62, ført kronologisk.
De tilrejsende svendes sidste opholds
sted står anført, for de udlærte sven
des vedkommende står læremesteren an
ført .

16, 1845-67. Forhandlingsprotokol for grovsmede
svendenes lav og foreningen af grov
smedesvende i København............... 1 bd.

17, 1862-88. Forhandlingsprotokol for foreningen af
grovsmedesvende i København ........... 1 bd.

18. 1781-1874. Diverse dokumenter vedrørende grov
smedesvendene .......................... 1 ks.
Anm.: Indeholder 1781-1852 grovsmede
svendenes inventarium, 1862-74 love, 
skrivelser fra magistraten m.v.

19. 1647-65. Register til lavsprotokol ............. 1 bd.
A^x. ; Opbevares på Landsarkivet under 
nr. 2 .

2o. 1655-49. Register og ind- og udskrivningsproto
kol for lærlinge ......................
Anm.: Opbevares på Landsarkivet under 
nr. 5.

21. 1682-I7o5, Register og ind- og udskrivningsproto
kol for lærlinge ......................

1 bd,

1 bd.
Anm.: Opbevares på Landsarkivet under 
nr. 4 .
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22. 1674,
13.novbr,

Christian V.s artikler for smedelavet,
pergament ............................. 1 hft.

: Segl mangler. I nyere tid er 
pergamentet indbundet i karton. Fra 
1783 til 19o8 har oldermændene skre
vet deres navne under Christian V.s 
navnetræk.

23. 1654, Borgmestre og råds approbation af grov-
23.oktbr. smedenes, kleinsmedenes, nagelsmedenes,

sporemagernes, bøssemagernes, urmager
nes, knivsmedenes, lesmedenes og bor
smedenes vedtægt, ikke at ville gøre 
indpas i hverandres arbejde ..........  1 hft,
Anm.: Pergament, segl mangler. I ny
ere tid indbundet i karton.

24. 1629, Borgmestre og råds artikler for smede-
26.oktbr. , t ,svendene ..............................  1 hft.

A^. : Pergament, seglet mangler. I ny
ere tid indbundet i karton.

25, 1669. Oldermand Jørgen Boumands regnskab ... 1 pk.

26-28. 1863-81. Mandtal over smedemesterforeningens
interessenter..................... ...
Nemlig:
Nr. 26, 1863-68 ................ 1 bd,
- 27, 1869-75 ................ 1 bd.
- 28, 1876-81 ...............  1 bd.

29-32. 1871-19o9. Forhandlingsprotokoller for smede
mesterforeningen .... .................
Nemlig;
Nr. 29, 1871-84 ................. 1 bd.
- 3o, 1884-90 ................. 1 bd.
- 31, 1890-99   1 bd.
- 32, 19oo-o9   1 bd.

3 bd.

4 bd.

33. 1837-61. Regnskabsbog for oldermanden ved grov-
og kleinsmedelavet ...................  1 bd.
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34. 1861-81. Regnskabsbog ............................ 1 bd.

35-36. 1897-1947. Indskrivninger til svendeprøver.... . 2 bd.
Nemlig;
Nr. 35, 1897-1910 ................  1 bd.
- 36, 1910-47 ..................  1 bd.

37. 189o-19ol. Kassebog ................................  1 bd.

38. 1836-48. Kopibog .................................. 1 bd.

39. 1889. Adressebog for smedemesterforeningen ... 1 bd.

40. 1857-88. Ligbog ................................... 1 bd.
: Fortegnelser over fremmødte ved 

begravelser.

41. 1883-1917. Legatprotokol ........................... 1 bd.
Anm.: Indeholder afskrift af fundatsen 
af 1883 for smedemesterforeningens stif
telse og senere legater.

42. 1883-19o7. Afskrift af fundatser for legaterne .... 1 bd.

43. 1799-1933. Diverse dokumenter .....................  1 pk.

44. 1512-1912. Uddrag af Københavns smedelavs historie
1512-1912, indbundet maskinskrevet manu
skript af Albert D. Schæbel ............ 1 bd.

45-46. 1854-1951. Protokoller for det Conradtske legat ... 2 bd. 
Nemlig;
Nr. 45, 1864-78 ..................  1 bd.
- 46, 1854-1951 ................  1 bd.

47. 1812-71. Inventarium............................. 1 bd.
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48. u.å. Diverse registre (udskrift: Smede
lavets inventarliste) ................... 1 pk.
Anm.: Udarbejdet af Albert D.Schæbel.

49. 1888-92. Regnskab over bidrag til A.W.Holms
jubilæumsgave og festen den 18.jan.
1892 ....................................  1 bd.

5o-52. 1886-97 Adresser til A.W.Holm ..................  3 bd.
Memlig;
Nr. 5o, 1886 ..................... 1 bd.
- 51, 1892 ..................... 1 bd.
- 52, 1897 ..................... 1 bd.

53-56. 1852-1924. Trykte fortegnelser over mestre samt
regnskaber ...................... ....... 4 bd.
Nemlig:
Nr. 53, 1852-60 .................  1 bd.
- 54, 1862-1908 ...............  1 bd.
- 55, 1909-24 .................  1 bd.
- 56, 1913-24 .................  1 bd.

57-6o. 1897-1918. Forhandlingsprotokoller for kleinsmede-
mester- og mekanikerforeningen ........  4 bd.
Nemlig;
Nr. 57, 1897-1901 ...............  1 bd.
- 58, 19o2-o7 .................  1 bd.
- 59, 1908-11 .................  1 bd.
- 6o, 1911-18 .................  1 bd.

61. 1896. Forhandlingsprotokol for kleinsmede-
mestrenes lovudvalg ....................  1 bd.

62. 1932-34. Ændringer i reglerne for svendeprøver i
kleinsmedemester- og mekanikerforenin
gen .....................................  1 bd.

63-69. 1895-1917. Forhandlingsprotokoller for vogn- og
beslagsmedemesterforeningen ............ 7 bd.
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Nemlig:
Nr. 65, 1895-97 ..................  1 bd.
- 64, 1897-98   1 bd.
- 65, 1898-99   1 bd.
- 66, 1900-08     1 bd.
- 67, 1909-12 ...................  1 bd.
- 68, 1912-15 ...................  1 bd.
- 69, 1915-17 ...................  1 bd.

70. 1914-48, Eksamensprotokol for eksamen i beslag
lære ....................................  1 bd.

71. 1899-1929. Forhandlingsprotokol for vogn- og beslag
smedemest erforeningen i samarbejde med 
Østifternes smedemesterforening .......  1 bd.

72. 19o4. Forhandlingsprotokol med referat af
fællesmødet 2o.okt.l9o4 mellem vogn- 
og beslagsmedemesterforeningen og 
grovsmedenes fagforening ............... 1 bd.

75. 1899-19ol. Eladdeprotokol for vogn- og beslagsmede
mesterforeningen .......................  1 bd.

74. 1916-50. Svendeprøveprotokol for beslagsmede .... 1 bd,

Snedkerne

Rigsarkivet

1576,
12.marts.

Frederik II stadfæster en skrå for
snedkerlavet i København .........
Anm.; Pergament, 4 blade.

.1 læg

1577,
uden dato.

Snedkerlavets ordning og skik for 
fremmede svende .................. .1 læg
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Anm.: Pergament. GI.signatur: Danske 
Selskabs Membraner. Har sikkert op
rindeligt været et pergamenthefte med 
4 blade, hvoraf de 2 midterste nu er 
faldet bort.

Stadsarkivet;

litra
A-E.

litra
F.

1704- 18ol. Svendenes regnskabsbøger .............. 5 bd.
; Inventarier, regnskaber og re

ferater af svendeforsamlinger, her
under bl.a. fortegnelser over drenge 
optaget i svendelavet.
Nemlig;
A. 1704-25 ......................  1 bd.

: Fortsættelse af nr. 2, 
jfr. også F.

B. 1725-37 ......................  1 bd.
C. 1737-49 ......................  1 bd.
D. 1749-68 ......................  1 bd.
E. 1768-1801 ....................  1 bd.

1705- 76. Der Gesellen Buch............... ......1 bd.
Anm.: Indskrivninger af fremmede og 
behøvlede svende. Fortsættelse af nr.
2, jfr. også litra A.

litra
G. ca.1700-88.Svendenes sortbog (sontbog) ........... 1 bd.

Anm.: Fotokopi af original i National
museet. Dels notater om svende, der 
stod i gæld til lavet, svendeladen el
ler kroen, dels notater om svende, der 
havde forset sig.

1. 1671-81. lavsbog ............................
Anm.: "Dichsler Ambtz proto Choel 
Anno 1671 Altermahn Niels Jenssen". 
Indeholder klagemål, straffe, for
pligtelser, referater af lavssam
linger, indskrivninger af mestre, 
inventarier m.v.

1 bd.

la. Register til nr. 1 ....................  1 bd.
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2. I681-17o4. Svendeprotokol .......................... 1 bd.
Anm.; Referater af møder, regnskab over 
indtægter og udgifter, indskrivninger 
af svende. Fortsættes i litra A og F.
Indlagt fragment af lavsprotokol (del 
af side) fra 1649.

2a. Register til nr. 2 .....................  1 bd.

5- 5. 1713-94. Lavsprotokoller ........................  3 bd.
A^.: Indskrivning af mestersvende, ud
nævnelse af mestre til lavsforretninger, 
referater af lavsmøder, regnskab m.v.
Nemlig;
Nr. 3, 1713-31 .................... 1 bd.
- 4, 1731-50 .................... 1 bd.

5, 1750-94 .................... 1 bd.

6- 8. 1797-1897. Forhandlingsprotokoller ................ 3 bd.
Nemlig;
Nr. 6, 1797-1853 ................  1 bd.
- 7, 1854-91 ..................  1 bd.
- 8, 1891-97 ..................  1 bd.

9-13. 1818-82. Kopibøger ............................... 5 bd.
Anm.; For udgåede skrivelser. Heri re
gister.
Nemlig;
Nr. 9, 1818-25 ..................  1 bd.
- lo, 1825-31 ..................  1 bd.
- 11, 1831-39 ..................  1 bd.
- 12, 1839-53 ..................  1 bd.
- 13, 1853-82 ..................  1 hd.

14. 1718-40. Hoved Protocoll for De Lære-Drenge, som
er Ind- og Udskrevet ...................  1 hd.
Anm.; Heri register. Angående tiden 
1740-95 se litra C-E,

15-16. 1795-1884. Ind- og udskrivningsprotokoller for 
drenge ..... ........................ 2 bd.
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Nemlig:
Nr. 15,
- 16,

1795-1845 ................  1 bd.
1845-84 ..................  1 bd.

17-27. 1669-1795 
(div.år).

Regnskab sb øger 
Nemlig;

.11 bd.

28. 1755-55.

Nr. 17, 
- 18,
- 19,
- 20,
- 21, 
- 22, 
- 25,

1669-70, 1754-52 ........  1 bd.
1678-79, 1684-86 ........  1 bd.

bd. 
bd. 
bd. 
bd.

1694-97 ..................  1
1699-1702 ................  1
1711-14 ..................  1
1714-17 ..................  1
1720-22 ..................  1 bd.
1722-25 ..................  1 bd.- 24,

Anm.: Heri regnskab vedr.bygning 
af det nye lavshus og specifika
tion af gaver til lavshuset.

25, 1725-27 .................. 1 bd
1727-49 .................  1 bd

- 27, 1749-95 .................. 1 bd

tion af
Nr. 25,
- 26,
- 27,

Pundatz Til En liig-Cassa og Den der
over holdende Hovet-Bog over Indkom
sterne, baade i Tiide-Benge og Liig- 
Benge, med register .................. 1 bd,
Am.: Indrettet med en side til hvert 
medlem. Fol.2o9-15 regnskab over ud
gifter til begravelseshjælp.

29, 1755-94. Brotocoll betræffende Den af Olderman
den for Snedkerlauget Seig. Mathias 
Ortmann for Samptlig Laugets Mestere 
og Encker Nye indrettede og Stiftede 
Hoved Brotocoll saavelsom Liig-Casse..
Am.: Heri register. Indrettet med 
en side til hvert medlem.

1 bd,

50-52. 1794-1858. Brotokoller for ligkassen ............. 5 bd.
Am. : Indhold som nr. 29. Heri register. 
Nemlig:
Nr. 5o, 1794-1810 ..............  1 bd.
- 51, 1811-25 .........   1 bd.
- 52, 1825-58 .................. 1 bd.
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53. 1773-86. Oldermandens Journal Hvorudi Svende
nes Navne Hiver annoteret, Hvad Tiid 
de har bekommet deres Attest til Reise- 
Pass og Hvad de har betalt til Tiide 
Penge som og for Zrancke Kammeret i 
det Quartal naar de ere bort Reiste ..., 1 bd.

34-35. 1837-79. Forhandlingsprotokoller for Foreningen 
af Snedkere til Kundskabers Fremme i
Professionens Theorie ..................  2 bd.
Nemlig;
Nr. 34, 1837-52 ..................  1 bd.
- 35, 1852-79 ..................  1 bd.

36. 1879-91. Forhandlingsprotokol for Snedkeres
Tegneforening af 1837 ..................  1 bd.

37. 1845,46,5o,Forhandlingsprotokol vedkommende Haand-
1857 og 62iftelsen ......................... 1 bd.

38. 17o2-1858. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Anm.: Kgl. resolutioner 1718-1858 med 
register, dokumenter vedr. svende 17o2- 
18ol, kancelliskrivelser 1749-1831, 
politisager 1718,32 og 37.

39. 1694-1916. Diverse dokumenter .....................  1
A^m.: Indeholder resolutioner og bevil
linger 1694-1729. Veksler og reverser 
1729-99- Breve fra akademiet 1774-1841. 
Domsudskrifter 1712,52. Konvention for 
ligkasse 1825. R.Bergs notater. Avis
udklip m.v.

4o. 1825, 
13.april.

Konvention ved laugets ligkasse
(kvittering for udlån) ........
Aiw.: Midlertidigt bortkommet.

1 pk.

41. 1630-48. Straffebog ............................
Am.: Skulle ifølge titelbladet anven
des til deri at antegne, "hvis irring 
og sager, som beklages, og den penges

1 bd.



- 155 -

41a,

straf og beder, derpå følger." Inde
holder derudover indskrivninger af 
mestre og regnskaber m.v.

Register til nr. 41 .................

42-54. 1829-1934. Kassebøger
Anm.; Mesterladens indtægter og udgif
ter. Bindene til dels parallelle. 
Nemlig:
Nr. 42, 1829-41 ........ ........  1 bd.- 43, 1841-54 ........ ........  1 bd.- 44, 1841-54 ........ ........  1 bd.— 45, 1854-69 ........ ........  1 bd.— 46, 1854-69 .................  1 bd.— 47, 1869-82 ........ ........  1 bd.— 48, 1869-82 ........ ........  1 bd.— 49, 1883-1903 ...... ........  1 bd.— 50, 1883-1903 ...... ........  1 bd.— 51, 1904-17 ........ ........  1 bd.— 52, 1904-17 ........ ........  1 bd.- 53, 1918-19 ........ ........  1 bd.- 54, 1932-34 ........ ........  1 bd.

55. 1883-1917. Kassebog for ligkassen ...............
Anm.: Før 1883 indførtes indtægter og 
udgifter vedr. ligkassen i den ordi
nære kassebog.

1 bd,

13 bd,

1 bd.

56. 1883-1917. Kassekontrolbog for ligkassen ........  1 bd.

57-58. 1918-34. Hovedbøger ............................. 2 bd.
Nemlig;
Nr. 57, 1918-27 .................  1 bd.
- 58, 1928-34 .................  1 bd.

59-65. 1825-1913. Journaler over mestrenes tide-, lig-
og fattigpenge ........................  7 bd.
Anm.: Kvartalsvis ført protokoller 
over de erlagte beløb.
Nemlig;
Nr. 59, 1825-31 .................  1 bd.
- 6o, 1832-39   1 bd.
- 61, 1839-48   1 bd.
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Nr. 62,
- 65,
- 64,
- 65,

1848-58 ..................  1 bd.
1858-75 ..................  1 M.
1875-87 ..................  1 bd.
1887-1915 ................  1 bd.

66-69. 1915-57.

7o. 1858-82,

Protokoller over medlemskontingent ....  4 bd,
Nemlig;
Nr. 66, 1915 ....................  1 bd.
- 67, 1915-25 ................... 1 bd.
- 68, 1920-26 ................... 1 bd.
- 69, 1927-57 ................... 1 bd.

Bog over kontingenter ..................  1 bd.
Anm.: Indeholder regnskab over hver
enkelt mesters mesteroplæg (tide
penge), oplæg for ugifte og gifte
svende, ligpenge og fattigpenge.

71. 1856-85. Bog over kontingenter ..................  1 bd,
Anm.: Indeholder mestres navne og deres 
kvartalsvis erlagte kontingenter. For
rest i bogen restancer tilbage til 1851.
Er formentlig kontingentbog for en for
ening af snedkere.

72. 1884-19o7. Bog over kontingenter ..................  1 bd.

75. 1885-1912. Restancelister til regnskab over tide
penge, understøttelsespenge og ligpen
ge ......................................  1 bd.

74. ca.l87o. Register til hovedbogen ................ 1 bd,
Anm. : Et alfabetisk register over me
stre i lavet, undertiden er dødsdagen 
anført.

75. 1918-55. Hovedbog for snedkerlavets kortkontor .. 1 bd.

76. 1885-90. Kopibog .................................  1 bd.
A^.: Indeholder kopier af udgåede skri
velser.
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77. 1887-90. Kopibog .................................  1 bd.
_Ånm.: Kopier af skrivelser fra "De for
enede Bygningssnedkermestre."

78. 1889-19o1. Kopibog ................................. 1 bd.
Am.: Kopier af skrivelser ndsendt fra 
snedkerlavet.

79. 1857. Inventariebog ...........................  1 bd.

80. 1884, Bog over lærlinges tegninger til svende-
21.april. ..................................  1 M.

Anm.: På bindet: Snedkerlangets Ind
skrivnings Protokol. Er autoriseret af 
lavet til indskrivningsprotokol for de 
lærlinge af snedkerhåndværket, der har 
udført tegning til svendeprøve.

81. 1884-85. Udskrivningsprotokol for lærlinge .....  1 bd.

82. 1872-1914. Medlemsprotokol for låne- og legatfon
det af 1872 ............................. 1 bd.

85. 1872-94. Forhandlingsprotokol for snedkernes låne-
og legat fond af 1872 ...................  1 bd.

84-85. 1872-1928. Kassebøger for snedkernes låne- og le
gatfond .................................  2 bd.
Nemlig:
Nr. 84, 1872-1908 ................ 1 bd.
- 85, 19o8-28 ..................  1 bd.

86. ca.1920-57.Legatprotokol ........................... 1 bd.
Anm.: Hvert legat har sin folio, hvorpå 
der er gjort rede for legatets formue 
og legatnyderne (adresse, fødselsdato
m.V.).

87. 1875-96. Hovedbog for låne- og legatfondet af
1872 ....................................  1 bd.
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Anm.i Indeholder regnskab over debi
torernes afdrag af lån.

88. 1849-82. Regnskab for understøttelseskassen .... 1 bd,
Anm.Indeholder regnskab over indtæg
ter og udgifter (understøttelser). Og
så kaldet "Pattigregnskabsbog".

89. 1883-1917. Kassebog for understøttelseskassen .... 1 bd,

9o-91. 1871-1917. Kassekontrolbøger for understøttel
seskassen .............................. 2 bd,
Nemlig:
Nr. 9o, 1871-86 .................  1 bd.
- 91, 1886-1917 ...............  1 bd.

92. 1836-62. Regnskabsprotokol vedr. snedkermestre
nes friboliger ......................... 1 bd,

93-94. I860-I9I8. Kassebøger for snedkerlavets friboliger 2 bd, 
Nemlig:
Nr. 95, I860-8I .................  1 bd.
- 94, 1882-1918 ............... 1 bd.

95-96. 1871-1917. Kassekontrolbøger for snedkerlavets
friboliger ............................. 2 bd,
Nemlig;
Nr. 95, 1871-81 .................  1 bd.
- 96, 1882-1917 ............... 1 bd.

97. 1913-18. Strejkeforsikringsjournal for snedker
lavets afdeling for ligkistesnedkere .. 1 bd,

98-I00. I906-I8. Prisudvalgets forhandlingsprotokoller.. 3 bd. 
Nemlig;
Nr. 98, 1906-08 ................  1 bd.
- 99, 1908-12 ................  1 bd.
- loo, 1914-18................  1 bd.
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101. 1872,84. Udkast til prisfortegnelse og tillæg .... 1 pk.

102. 1873. Prisfortegnelser samt vejledning for
betalingen af arbejdsløn (trykt) .......  1 pk.

103. 19o9-ll. Protokol for redaktions-udvalgsmøder
ved medlemsblad .......................... 1 bd.

104. 19o9-14. Kassebog for snedkermestrenes medlems
blad .....................................  1 bd.

105. 1914-18. Hovedbog for snedkermestrenes medlems
blad .....................................  1 bd.

106. 1900-06. Forhandlingsprotokol for Fællesforenin
gen af Danmarks Snedkermestre ........... 1 bd.

107. ca.l84o. Love for snedker- og stolemagermestre
nes møbelmagasin......................... 1 bd.

108. 1846 ff. Snedkersvend O.P.C.Schous overslags
beregninger ...................   1 bd.

109. 1846-69. Regnskabsbog for gården nr.32, Overgaden
over Vandet ..............................  1 bd.

110. 1849-70. Regnskabsbog.......................  1 bd.
Anm.: På etiketten: "Møbelfondet 1849" 
og "3.sal til Sophiegade". Indeholder 
indtægt og udgift. Nævnt deri er for
delingslister, kontantfondet, møbler, 
forvalters gage, leje, husreparation, 
assurance m.v.

111. 1849-69. Kontantfond ..............................  1 bd.
Anm.: Regnskabsbog over indtægt og ud
gift. Indhold som foregående. På bagsi
den af bogen står "Svenderegninger".
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112, 1886.

113. 1802-61.

114. 1745-1861 
(div.år).

115. 1706-1886 
(div.år).

Fortegnelse over arkivskabets indhold
efter revisionen ........................  1 hd.

Magistratsskrivelser ....................  1 pk.
Anm.: Vedlagt et alfabetisk register
over skrivelser fra magistraten til
lavet.

Domme og forlig .......................... 1 pk.
Anm.: Sagerne vedrører ofte indgreb i
lavsrettigheder.

Diverse dokumenter ......................  1 pk.
Arm.; Indeholder svendebreve, kvitterin
ger, tegninger, skrivelser vedr. udfær
digelse af mesterstykker, mestre og sven
de, lavsforhold, indpas i lavets rettig
heder m.v.

116. 1826-55. Statistik ............................... . 1 pk.
Anm.: Indeholder generaltabeller over 
lavenes og korporationernes interes
senter og mestre samt svende og drenge 
i Kbhvn. 1828-55 div.år. Fortegnelser 
over kopulerede, fødte og døde 1826-35 
div.år. Mortalitetstabeller 1833-34 
og fortegnelser over de svagheder, 
hvoraf de i Kbhvn. begravede er døde 
1826-35 div.år.

117. 1762-87. Diverse tryksager .......................  1 pk.
Anm.: Indeholder plakat om håndværks
lavene 1762, beretninger om stiftelser 
m.v., sange, bestemmelser for lavet, 
flagkort, bygningstegning m.v.

118. 1868-1918. Sange fra festlige sammenkomster .......  1 bd,

119. 1870-1913. Sange fra pølsegilder .............. . 1 bd.

120. 1865-81. Udstillingsdiplomer erhvervet af snedker
mester J.G.Lund ............. ............. 1 ri.
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121. 1911. Nekrologer over oldermand Kaspar
Rostrup .......................... 1 hft.

Ved Snedkerlavet opbevares:

1655,
5.april.

Frederik 5.s lavsartikler for snedkerne
i København .............................
Anm.; Pergament med kgl.segl i træ
kapsel.

1 bd.

1699. Der Tischeler Gesellen Articul ......... 1 bd.
Anm.; Bogen er forsynet med politime
ster C.Raschs efterskrift på dansk, 
ifølge hvilken artiklerne er fremkom
met på tysk på grund af stridigheder, 
ved hvilke de fremmede svende har an
givet som undskyldning, at de ikke 
forstod de danske forordninger.

1814-49. Fattigbog ..............................
Arm.; Indeholder regnskab for fattig
bøssen. Navnene på modtagerne af hjælp 
er anført.

1 bd,

1825 
og u.å.

Love for Børs-møbel-magasinets interes
sentskab .... ...........................  1 bd.
Anm.; lovene er trykt og forsynet med
indskudte sider med håndskrevne be
mærkninger. Bagi bogen medlemsforteg
nelse .

1799 
og u.å.

Love for Børs- og lavsmagasins interes
sentskabet .............................. 1 bd,
Anm.; Lovene er trykt og forsynet med
indskudte sider med håndskrevne be
mærkninger. Bagi bogen medlemsforteg
nelse ,

1857. Love for Foreningen af snedkere til 
kundskabers fremme i professionens 
teori, stiftet den 18.sept.1857 .... 1 bd.
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: Håndskrevet, et duplikatexem
plar af lovene ligger løst indeni 
bindet.

1889. Fortegnelse over biblioteket i snedker
nes tegneforening af 1837 (trykt) .....  1 bd

1890, Takkeskrivelser fra tekniske skoler for
de i febr.l89o tilsendte tegninger .... 1 læg

Stolemagerne

Stadsarkivet;

1. 1745-1852, Svendenes lavsprotokol .................  1 bd,
Anm.; Referater af møder, regnskab m.v.

2. 18o9-5o. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Anm.: Korrespondance vedrørende indpas 
i næringen, svendeprøver, retsdokumen
ter, optagelse i lavet m.v.

3. 1750 ff. Lavsprotokol ............................ 1 bd.
Anm.: S.l autorisation, s.4 indholds
fortegnelse, s.5 mesterfortegnelse 
175o, s.5-8o9 referater af lavsmøder 
1750-1959, s.810-12 love 1925, s.817- 
916 indskrivninger af udenbys mestre, 
s.97o-14o9 ind- og udskrivning af lær
linge 1750-1885, hertil delvis ført 
register s.915-68. Protokollen bruges 
stadig. Kopi i Stadsarkivet.

4. 1735-1952
og u.å.

Diverse dokumenter .....................  l pk.
Anm.: Fotokopier. Indeholder lavsartik
ler (1742), indgåede skrivelser, reskrip-
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ter, regninger, koncepter forsikrings
policer, tidsskriftartikler m.v.

5. 1762-1912. Diverse dokumenter .....................  1 pk,
Anm.: Kopier efter originaler i Natio
nalmuseet. Indeholder fortegnelser 
over stolemagersvende (adresser om ar- 
bejds- og lønforhold til lavet, sidste 
halvdel af det 19.århundrede), regula
tiver som følge af overenskomst 1883 ff, 
regninger, kvitteringer, ansøgninger 
til lavet, lærebreve, udskrifter af dom
me, kommissionsbetænkning 1794, regn
skaber, fortegnelse over interessenter 
1877, dokumenter vedrørende fester, ar
bejdstegning m.v.

Strømpevæverne

Stadsarkivet;

1754-84. Quartal-Buch für Die Strumpfwircker
Gesellen in Copenhagen .................
Anm.; Regnskab over indtægter (medlems
bidrag) og udgifter.

1 bd.

1824-47.

3. 1841-82 
og u.å.

4. 1751-1871.

Ind- og udskrivningsprotokol for
drenge ..................................  1 bd.
Anm.: Indskrivninger 1824-42 og ud
skrivninger 1828-47.

Regnskabsbilag .......................... 1 pk.
Anm.: Hospitalsregninger, lægeregnin
ger, regnskab over sygeudgifter m.v.

Lavsprotokol ............................ 1 bd.
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Anm.; Indførsler om valg af oldermænd, 
indskrivninger af mestre, referater 
af lavsmøder, regnskab m.v.

Landsarkivet:

1. 184o-6o, Svendekonernes ligkassebog .............  1 bd,

2-3. 1844-87. Svendeladens kasseregnskabsbøger ......  2 bd,
Nemlig:
Nr. 2, 1844-62 ...................  1 bd.
- 3, 1863-87 ...................  1 bd.

Te-, porcellæns- og pottehandlerne

Stadsarkivet:

1. 1818-62.

2. 1824-62.

Forsamlingsprotokol...... .............  l bd,
Anm,: Heri register. Referater af for
samlinger .

Regnskabsprotokol ......................  i bd,
A^.: Regnskab over indtægter og ud
gifter.

Tobaksspinderne

Stadsarkivet;

1. 1779-18o7. Qvartals Tabel ........... . 1 bd.



2. 18o6-4o.

5-5. 1798-1885.

6. (I8o5)-
1919.

7. 1819-1912.

Landsarkivet;
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Anm.: Regnskab over indtægter og udgif
ter vedrørende svendenes tidepenge 
1779-97- Indtægterne er specificerede 
med anførsel af svendenes navne. Bagi 
bogen fortegnelse over medlemmer som 
er mødt til begravelser 18o5-o7. Fort
sættes i nr. 5 .

Regnskabsbog for svendeladen .......... .
Anm.: Adskiller sig fra nr. 5 og 4 ved 
ikke at indeholde specifikation af ind
tægterne .

Svendenes ladebøger................. .
A^.; Fortsættelse af nr. 1. Bagi bø
gerne fortegnelse over medlemmer der 
mødte ved begravelser div.år.
Nemlig;
Nr. 5, 1798-1825 ................. 1 bd.
- 4, 1818-58 ................... 1 bd.
- 5, 1859-85 ................... 1 bd.

1 bd.

5 bd.

Medlemsprotokol for tobaksspindersven
denes syge- og begravelsesforening ....  1 bd.
Anm.: Indrettet omkring 187o og inde
holder medlemmernes navne, fødselsdata, 
indmeldelsesdato, bopæl og anmærknings- 
rubrik med død eller udmeldelse anført.

Forhandlingsprotokol for tobaksspin
dersvendenes syge- og begravelses
forening ................................

; Bagi protokollen fortegnelse over 
medlemmer der mødte til begravelser 
1847-76.

1 bd.

1. 1750-1858. lavsprotokol ............................ 1 bd.
Anm.: Referat af lavssamlinger, forteg
nelser over mestre, svende og drenge 
175o, indskrivninger af mestre, svende 
og drenge, bagfra fortegnelser over 
lavsmestrene 1751-1858 med angivelse af
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om de har betalt bidrag til lavet el
ler tidepenge.

2. 1744-1822. Regnskabsbog for svendenes ligkasse 
og sygekasse ...................... . 1 bd.
Anm.; Liste over de ved lavet indskrev
ne svende 1744-1822 (indtil 1772 med 
oplysning om. når pågældende er død 
eller udgået). Regnskab over svende
ladens indtægter og udgifter. Regn
skab over de frivillige gaver til kro
skiltets vedligeholdelse.

3. I800-I4.

4. 1756-1804.

5. 1750-1823
(div.år).

Kopibog for udgåede erklæringer og
breve ...................................  1 bd.

Kopibog for lærekontrakter, lærebreve, 
erklæringer m.v.....................  1 bd.

Diverse dokumenter .....................  1 pk.
Anm.; Lavsartikler, koncepter, indkom
ne sager diverse attester og kvitterin
ger m.v.

Tøjmagerne

Stadsarkivet:

1. 1775-1854. lavsprotokol ............................ 1 bd.
Anm.: Protokollen er indrettet 1776 og 
indeholder fortegnelse over mestre, 
der levede i dette år (jfr.protokol nr.
3) med anførsel af indskrivningsår og 
fødested. Indskrivninger af mestre, regn
skaber, referater af lavssamlinger m.v. 
Fortsættelse af nr. 3.



1854-91.

1741-76, 
1827-41.

4. 1842-72.

5. 1747-1855.

6. 1854-88.

7. 1759-1811.

8. 1741-94.

1827-61.
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Lavsprotokol ............................ 1 bd,
Anm. : Indeholder referater af lavssam
linger, regnskab m.v.

Zeug Canifas und Pärchen Macher Ampts
Meister-Buch Anno 1741 ...... *.........  1 bd.
Anm.: Autoriseret som lavsprotokol, hvori 
indført indskrivninger af mestre m.v.
1741-76 fol.2-12. Anvendt som kopibog 
over udgåede breve 1827-41 fol.13-126.
Fol.5o a og fol.l3o indskrivninger af 
mestre. Fortsættes i nr, 1 og 4.

Kopibog .................................. 1 bd.
Anm.: Kopier af udgåede breve. Fortsat 
fra nr. 3 .

Das Haupt Buch V/orinnen alle Fin Nähme 
Und Aus Gabe bey dem Löblichen Ambt der 
Zeychmacher, so wohl an Qwartal, als 
auch Particulairen ein KUnften Geschrie
ben ist .................................. 1 bd.
Am.: Regnskab over kontingenter fort
sættes i nr. 6. Foran i protokollen an
ført fortegnelse over samtlige mestre
u.å.

Navneprotokol ........................... 1 bd.
Anm.: Regnskab over kontingenter,

Einnahmebuch ............................ 1 bd.
Am. : Regnskab over indtægter og navn
lig udgifter vedr, lavskassen og lig
kassen.

Drengeprotokol..... .................... 1 bd.
Am.; Ind- og udskrivning af drenge.

Ind- og udskrivningsprotokol for
lærlinge ................................  1 bd.
Am. : Heri register.
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lo. 1741-1854. Forordninger og plakater m.v..........
Anm.; Lavsartikler, bestemmelser, skri
velser til lavet m.v.

1 pk.

11. 1741-94,
1831-70.

Korrespondance .......................
Anm.: Kopier af ind- og udgåede skri
velser samt originalskrivelser fra 
myndigheder, skrivelser fra lavsmed
lemmer, privilegier for lavsmedlemmer
m.v.

1 pk,

12. 1761-1885. Diverse dokumenter .....................  1 pk.
A^. ; Aftryk af interessenternes segl 
og stempler, privilegier for interes
senter 1761-1855, meddelelse af bor
gerskab samt beviser for deponerede 
borgerskaber 1821-59, lærebreve 1764- 
1836, politiretsdomme 1776-1857, do
kumenter vedrørende legater 1852-85, 
bidrag til slottets genopførelse 1794- 
95.

13. 1819-62, Svendenes lavsprotokol .................. 1 bd,
Anm.; Regnskab og referater af svende
forsamlinger. Bagi medlemsfortegnelse 
1862.

14. 1865,
19.april.

15. 1845-61.

16. 1845-65.

Skrivelse fra C.P.Sørensen om aflevering 
af tøjmagerforeningens sager ........... 1 pk.

Afskedsbøger for tøjmagersvende
(45 stk.) ................ ..............  1 pk.

Kontrolbog for oldgesellen............. i bd.
Anm.; "Control-Bog for den for tour
staaende Oldgesell ved Tøjmagerlauget, 
til at Controllere Oldermandens Hoved
regnskabsbog". Indeholder regnskab og 
referat af lavsmøder 1846-61. Bagi 
regnskab for tøjmagerforeningen 1862- 
65.

17. 1848-64. Kvitteringsbog for svendenes tidepenge.. 1 bd.
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18. 1862-63. Love og vedtægter for tøjmagerforenin
gens syge- og understøttelseskasse af 
2o/l 1862 med kgl. stadfæstelse af 6/3 
1862 og 21/10 1863 .................... 1 pk.

Rigsarkivet;

1575, 
12.oktbr.

Tømrerne

Frederik den II stadfæster Københavns
magistrats skrå for stadens tømmer-
mænd ...................................  1 hft.
Anm.: Pergamenthefte med 4 blade. Seg
let bevaret.

Landsarkivet:

1. 1623. Lavsartikler, givne af magistraten ...
: Består af 4 sammenheftede per

gamentblade med rester af vedhængende 
segl.

1 stk.

2. 1623,1657. Tømmer Mendenis Laugs Articler wdhi 
Kiøbenhafn ......................... 1 stk.

3. 1674.

4. 1625-31.

Anm.: Indeholder afskrift af lavsar
tiklerne af 1623 og tillæg 1657. Be
står af lo sammenheftede pergament
blade med vedhængende vokssegl i træ
kapsel.

lavsartikler ........................... 1 stk.
Anm.: Består af 6 sammenheftede per
gamentblade med vedhængende vokssegl
i trækapsel.

Lavsbog ................................. 1 bd.
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Anm. : Bindet har på forsiden følgende 
påskrift: "Anno 1624 Thenn 28.Jully 
Haffuer vii Chlaus Bach Bekommet Be- 
skeedenn att sidde udi Oldermandtz 
stol och Johan (?) at være Laugs 
skriffuere" og på Ryggen Aarstallet 
"1624". De første indførsler er fra 
27.marts 1625. Indeholder referater 
af lavsforsamlinger, regnskab, opta
gelse eller udtrædelse af lavet, læ
redrenges antagelse, valg af older
mænd, stridigheder m.v.

1640-71. Lavsprotokol ...........................
Anm.: Indeholder optegnelser om lære
drenges indskrivning og udskrivning, 
regnskab m.v., ordnet efter de enkel
te mestre l64o-57. Regnskab for lavs
bøssens indtægter og udgifter I64o-71, 
ligklæderegnskab I64o-5o, huslejeregn
skab 1645-71, fattigpengeregnskab 1644- 
51, optagelse af unge mestre 164o-5o.

1 bd,

1678-90. Lavsprotokol .........................
A^m.: Referater af lavsforsamlinger, 
valg af oldermænd, optagelse i lavet, 
læredrenges indskrivning, ligbærere, 
stridigheder, regnskab m.v. Forrest 
i bogen en liste over lavsmedlemmer 
1678 25/6-1682 lo/9.

1 bd.

7. 1689-17o6. Lavsprotokol ........................
A^. : Lavsforsamlingsreferater, ind
skrivning i lavet, kopier af ind- og 
udgåede skrivelser, regnskab m.v.

1 bd.

8. 1682-84. Ind- og udskrivningsprotokol for
læredrenge ............................
Am.: Indeholder desuden bagest i bo
gen regnskab over de fattiges penge 
1682-84.

1 bd.

1687-94. Ind- og udskrivningsprotokol for 
læredrenge ...................... 1 bd,
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Anm.: Desuden kopier af lærekontrakter, 
udgiftsregnskab for de fattiges penge. 
Porrest en fortegnelse over lavsmedlem
mer 1687 8/8. Blad 4-7 en supplik til 
magistraten om at måtte sælge lavshuset 
1687.

lo. 1695-1703. Ind- og udskrivningsprotokol for
læredrenge .............................
Anm.: Desuden kopier af lærekontrakter, 
fortegnelse over lavsmedlemmer m.v.

1 bd.

11. 1676-87. Regnskabsprotokol ...................
Aim.: Regnskab over lavets indtægter 
og udgifter samt de fattiges penge. 
Porrest fortegnelse over lavsmedlem
mer 1676-82.

1 bd.

12.

13.

1706-49.

1712-99.

Regnskabsprotokol

Kopibog ..............................
Anm.: Overvejende kopier af udgåede 
skrivelser, memorialer, klager, er
klæringer m.v., men dog også indkom
ne svar, kongebreve, kontrakter, læ
rebreve, forlig m.v. Bagest i bogen 
indholdsfortegnelse til fol.13-282 
(1714-43).

1 bd,

1 bd,

14. 1742-62. Vurderingsprotokol .....................  1 bd,
Anm.: Kronologisk fortegnelse over
vurderingsforretninger og betalingen
for samme.

15. 1742-83 Specifikationer over vurderinger og
1794-1826 besigtigelser, forrettede af lavs- 
(div.år). mestre ..............................

16, 1749-1831. Lavs- og regnskabs - samt ind- og ud
skrivningsprotokol ...................

1 pk.

1 bd.
A^. : Indeholder kopier af memorialer, 
erklæringer, plakater, reskripter, 
forhandlinger i lavet, læredrenges ind-
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og udskrivning, specifikationer på lavs
medlemmer, inventarielister, regnskab
m.v.

17-18. 1825-61. Journaler over udstedte lærebreve .....  2 bd.
Nemlig;
Nr. 17, 1825-55 ..................  1 bd.
- 18, 1856-61 ..................  1 bd.

19. 1853-61. Protokol over svendenes af- og tilgang 
for interessenterne i mesterlavet .... 1 bd.

20-23. 1625-1888.

24. 1849-61.

Anm. : Ordnet efter mestrene, med dato
en for hvornår svendene er gået i ar
bejde, og når de er ophørt dermed. Her
til register.

Diverse korrespondancesager m.v.......  4 pkr,
Anm.; Indholdet består af indkomne
skrivelser fra magistraten, politi
mesteren o.a., koncepter til udgåede
breve og erklæringer, afskrifter af
kongebreve, lavsartikler, domme osv.,
cirkulærer, enkelte regnskabssager
o.m.a., alt kronologisk ordnet.
Nemlig;
Nr. 2o, 1623-1740 og udat........  1 pk.
- 21, 1741-1810 ................ 1 pk.
- 22, 1811-30 .................. 1 pk.
- 23, 1851-88 ........  1 pk.

”Rejsebog"...............................  1 bd.
Anm.; Indeholder en kronologisk liste 
over tilrejsende svende, med følgende 
rubrikker; l) dato, 2) navn, 5) hvor
fra tilrejst, 4) hos hvem i arbejde,
5) bortrejst. Rubrikkerne 5 og 4 er 
ikke udfyldt 1857-6o - Løst indlagt 
to lister over tyske svende 1855.

25. 1855-61. "Svendelavets Brev-Copiebog"............ 1 bd.
Anm.: Kopier af skrivelser fra og til 
tømrerlavets oldermand angående sven
dene .
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26. 1861-86 
(div.år)

27-28. 19.årh., 
1.halvdel,

29. 1675-1915^

Regnskaber.... *.*.............. ....
Anm.: Tildels med bilag. Ror 1881/82 
og 1886 med særskilt regnskab for 
tømmerlavets stiftelse.

1 pk.

Samling af diverse bygningstegninger
m.v......................................  2 bd.
A^. : Tegningerne, hvoraf en del er
signerede C.A.Koop (formentlig tømrer
mester, løjtnant Chr.Ang.Koop, død 
novbr.1837), og som er indklæbede i 
2.bind, hvoraf det ene udenpå er mær
ket "E.R.Kerrn 1845" (formentlig tøm
rermester, kaptajn Fr.Emil Kerrn, tøm
rerlavets oldermand 1874-81), medens 
det andet bagfra er benyttet som "Bog 
over de forskjellige Haandværksarbei- 
der udført til Badeanstalten i Roes
kilde fra den 1.sept.1845" tildels 
består af farvelagte tegninger samt 
enkelte udklippede træsnit af diverse 
bygninger og bygningsdetailler (fa
cader, snit, portaler, døre, vinduer, 
loftsdekorationer, ornamenter, sar
kofager, stole m.v.).

Diverse tegninger og billeder m.v......  1 mp.
Anm.: l) Opgavetegninger til mester
prøven 1675-1781 div.år, ca.l821-
ca.l858 ........................... 1 læg
2) En samling kobberstukne arbejds-
attester for tømrersvend Søren Er.
Hoffmann fra København, Hannover,
Meissen, Prag, Wien, Schwechat, Pe
terwardein, Ofen, Pest, Zürich 1824-
26 ................................  1 læg
3) Litografi af tømrerlaugets ol
dermand Er.Thymann (1861-74) ....  1 stk.
4) Fotografier af større tømmerar
bejder (Paladshotellet, Frihavnen)
19o7, novbr.......................  3 stk.
5) Arkitekt J.Therchilsens forslag
til en velkomst for lauget, 1912.. 1 stk.
6) Fotografi af laugsskiltet på
ejendommen i Nybrogade (1915?) ... 1 stk.
7; Fotografi af lærlinges optog
1915? ............................. 1 stk.
8) Københavns bagerlaugs lykønsk
ning til tømrerlauget i anledning 
af 4oo års jubilæet 1915 ........  1 stk.
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3o. 1691-1826. Svendelavets hovedbog................. 1 bd.'

31-32.1750-1874. Svendenes kvartals- og regnskabsproto
koller .................................  .2 bd.
Nemlig:
Nr. 31, 1750-1826 ............... 1 bd.
- 32, 1827-74 .................  1 bd.

33. 18o2-26, Svendenes tidepengeprotokol ...........  1 bd.

34-36.174I-I805. Svendenes sygeprotokoller ............. 3 bd.
Nemlig:
Nr. 34, 1741-63 ................  1 bd.
- 35, 1772-82 .................. 1 bd.
- 36, 1783-1805 ...............  1 bd.

37. 1655. Borgmestre og rådmænd i Merseburg deres
bevidnelse af, at Gottfried Winckler 
af Merseburg er døbt 1637 lo/l2 i S.
Maximi kirke smst......................  1 stk.
Anm.: Pergament med vedhængende segl 
i trækapsel.

38. 1789, Svendebrev for Toue Olsen Nordstrøm ... 1 stk.
S.oktbr. ^nm.: Pergament.

39. 1746, Svendebrev for Ole Jenssen Nørregaard.. 1 stk.
11. juli. ; Pergament.

Stadsarkivet:

1821-29, Lister over de interessenter i tømrer- 
1843-44. lavet, som foretager vurderingsforret

ninger m.m.............................
Anm,: lister 1821-29 og 1844, breve 
til magistraten 1843 og 1844 vedr. 
vurderingsforretninger.

1 pk.
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1797, 
12.oktbr.

Svendebrev for Hans 0.Ingemann ....
Anm.: Pergament med lavssegl i træ
kapsel.

1 stk.

1873-86. Diverse dokumenter ....................  1 pk.
Anm.: Indeholder svendebrev, anbefa
ling og vidnesbyrd for Frederik Frede
riksen samt prisfortegnelse for tøm
rerarbejde 1883.

1682-1717,
1836.

1848.

Stadsarkivet:

Svendeprotokol ........................  1 bd
Anm.: Indeholder privilegier, mandtal, 
indskrivninger, regnskab over indtæg
ter og udgifter m.v. Få bindet: "Tøm
mer Svendenis Laugs Regenschabs Bog".
På titelbladet: "Tømmer Suenenes Ind 
Schriffuer Baag".

Register til nr. 4.....................  1 bd.

Forslag fra Tømmersvendene i Kjøben
havn, angaaende nogle Forandringer
ved deres Laug, fremkaldt ved Spørgs- 
maalet om udvidet Næringsfrihed ......  1 hft.

Urmagerne

1755-19o5. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
Kopi. Indeholder indskrivninger 

af mestre, ind- og udskrivninger af 
drenge, regnskab, referater af lavs
forsamlinger m.v.

19o6-32. Lavsprotokol ........................... 1 bd.
Anm.
m.v.

Referater af lavsforsamlinger
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3. 1755-1871. Medlems- og kontingentprotokol .....
Anm.: Kopi. Indeholder fra den ene 
ende kopier af lærekontrakter 1776- 
1838, fra den anden ende referater 
af lavsforsamlinger 1755-73 (med ho
vedvægten lagt på regnskaberne), 
1774-1871 kvartalsvis førte kontin
gentlister.

1 bd,

4-5. 1789-1858.

1754-1884.

Kopibøger .............................. 2 bd.
Anm.: Kopier. Udgåede skrivelser.
Nemlig:
Nr. 4, 1789-1834 ................  1 bd.
- 5, 1834-58 ..................  1 bd.

Diverse dokumenter ....................  1 pk,
An^.: Kopier, lærekontrakter, udskrif
ter af domme, skrivelser m.v.

7. 17o4-19o2. Fortegnelse over urmagermestre og
deres læredrenge ................. 1 hft.
Anm.: Kopi af fortegnelse fremstillet 
af H.Bering liisberg ved uddrag af 
lavsprotokoller.

Urtekræmmerne og sukkerbagerne

Indtil 2o.juni 18o7 hørte også isenkræmmerne under 
dette lav, der indtil da hed Urte-, Isenkræmmer- 
og Sukkerbagerlavet,

landsarkivet:

1-8. 1693-1862. lavsprotokoller .......................  8 bd.
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Anm.: Referater af møder, kopier af 
ind- og udgåede skrivelser, regnska
ber m.v. Protokollerne antager med 
tiden stadig mere karakter af kopi-
bøger.
Nemlig •
Nr. 1, 1693-1709
- 2, 1709-38 .
- 3, 1738-49 .
- 4, 1749-73 .
- 5, 1774-1801
- 6, 1801-18 .

bd, 
bd, 
bd. 
bd. 
bd.

Anm.; Heri register.
Nr. 7, 1818-31 ...................  1 bd.
Am. : Heri register.
Nr. 8, 1832-62 ...................  1 bd.

9. 1693-I86o. Indskrivningsprotokol ...
^im,: Heri navneregister.

1 bd.

lo-ll. 1696-1861. Svendeprotokoller ......................  2 bd,
Anm,: Heri navneregister.
Nemlig:
Nr. lo, 1696-1847 ................  1 bd.
- 11, 1848-61 1 bd.

12. 1833-63. Sessionsprotokol 1 bd.

13. 1845-62.

14-16. 1816-61.

Æ^m.: 1729 nedsattes et repræsentant
skab, bestående af oldermand, de 2 
såkaldte nøgleforvarere og 6 af lavets 
medlemmer. De skulle træffe afgørelser 
i sager, hvortil hele lavets samling 
ikke var nødvendig. Denne ordning god
kendtes først ved kancelliskrivelse af 
21/12 1824. Heri register.

Hovedregnskabsprotokol .................  1 bd.

lærlingeprotokoller ....................  3 bd,
Anm.: Heri register.
Nemlig;
Nr. 14, 1816-31 ... ..............  1 bd.
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Nr. 15, 1831-48 ..................  1 bd.
- 16, 1848-61 ..................  1 bd.

17. 1843-46, Porhandlingsprotokol for urtekræmmer-
og sukkerbagerlavets stiftelses byg
ningskommission ........................  1 bd.

18. 1845-64. Direktionsprotokol for urtekræmmer-
lavets stiftelse .......................  1 bd.
4nim. : Heri register.

19. 1845-67. Inspektionsprotokol for urtekræmmer
lavets stiftelse .......................  1 bd.

2o-21. 1834-64. Regnskabsprotokoller for urtekræmmer
lavets stiftelse .......................  2 bd.
Nemlig:
Nr. 2o, 1834-46 ..................  1 bd.
- 21, 1847-64 ..................  1 bd.

22. 1844-45. Regnskabsjournalbog for urtekræmmer
lavets stiftelse .......................  1 bd.

23. 1833-61. Regnskabsbog for urtekræmmerlavets
understøttelseskasse ..................  1 bd.

Stadsarkivet;

1. 1848-90. Kopibog .................................  1 bd.
Anm. ; Heri register. Kopier af udgåede 
skrivelser.

2. 1847-48. Forhandlingsprotokol for forening af
urtekræmmere ............................ 1 bd.
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Vinhandlerne

Lavsprotokol ............................ 1 hd.
: Kopier af ind- og udgåede skri

velser, herunder bl.a. mesterruller.

Register til nr. 1......................  1 hd.

Lavsprotokoller .......................
Anm.: Kopier af ind- og udgåede skri
velser, herunder hl.a. ruller over 
mestre med svende og lærlinge og refe
rater af lavsmøder.
Nemlig;
Nr. 2,
- 3,
- 4,
- 5,

1717-37 ...................  1 hd.
1738-49 .......... ........  1 hd.
1750-1826 ........ ........  1 hd.
1827-62 ......... .........  1 hd.

4 bd.

6-9. 1753-1861. Kopihøger ...............................  4 bd.
Aim.; Ind- og udgåede skrivelser.
Nemlig;
Nr. 6, 1753-98 ..................  1 bd.
- 7, 1798-1823 ................... 1 bd.
- 8, 1823-43 .................... 1 bd.
- 9, 1844-61 ...................  1 hd.
Anm.: Heri register.

10-17. 1653-1861. Korrespondance ......................... 8 pkr.
Anm.: Ordnet årgangsvis i omslag med
designation.
Nemlig;
Nr. lo. 1653-1720 ........ ......  1 pk.
- 11, 1721-36 ........... ......  1 pk.

Anm,,; 1723 mangler.
Nr. 12, 1737-46 ........... ......  1 pk.
- 13, 1747-65 ........... ......  1 pk.
- 14, 1766-1820 ........ ......  1 pk.
- 15, 1821-37 ........... ...... 1 pk.
- 16, 1838-46 ........... ...... 1 pk.
- 17, 1847-61 ........... ......  1 pk.
Anm,; 1859 mangler.
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18. 18.årh. Koncepter 1 pk.

19. 1700-1859, 2 registre over lavets dokumenter og
protokoller 17oo-1859...................  1 pk.
Anm.: Fandtes ikke 1921.

2o-25. 1696-1861. Ind- og udskrivningsprotokoller for
svende og drenge .......................  6 bd.
Anm.: Seddelregister til nr.2o-24 un
der nr.51.
Nemlig:
Nr. 2o,
- 21,
- 22,
- 23,
- 24,
- 25,

1696-1725 ....... .......  1 bd.
1725-43 .......... .......  1 bd.
1743-65 .......... .......  1 bd.
1765-18o6 ....... .......  1 bd.
1804-35 .......... .... . 1 bd.
1836-61 ......... .......  1 bd.

26-30. 1701-1862 
(div.år).

Kassebøger
Nemlig:
Nr. 26,

5 bd.

1701-28 ..................  1 bd.
27, 1724 .....................  1 bd.
28, 1727-49 ..................  1 bd.
29, 1771-1832 ................  1 bd.
30, 1832-62 .......   1 bd.

31. 1703-28,
1771-1831.

Protokol ................................  1 bd.
Anm.: Indeholder fra den ene ende "Fas 
Binder Suennenes Protocoll udi Kiøben
hafn Ao 17o3", hvori kopier af skrivel
ser, referater af svendeforsamlinger, 
artikler for svendene 17o3-28. Fra den 
anden ende "Viin Handler og Fassbinder 
Svennenes Cassa-Bog over Indtægter og 
Udgifterne 1771-1831." De medlemmer, 
der har betalt de heri indførte kvartals
penge, findes specificeret i protokol
lerne no.34 og 32.

32. 1819-62, Svendenes lavsprotokol .................
: Indeholder vedtægter for svende

ne og bestemmelser for laden og er der
udover en fortsættelse af nr,34. Regn-

1 bd.
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skab over indtægter og udgifter for 
tiden 1819-31 findes i protokol nr. 
31 og for 1832 i protokol nr. 35.

33. 1732-51. Svendenes lavsprotokol ............... *. 1 bd,
: Indeholder referater af kvartals

samlinger, hvori de tilstedeværende 
svende og deres betaling af kvartals
penge er noteret samt indskrivning af 
lærebreve, fornyelse af veksler m.v.

34. 1751-1818. Svendenes lavsprotokol ...............
Am.: Indhold som nr.33. fortsættes i 
nr.32. Regnskab over indtægter og ud
gifter for tiden 1771-1818 findes i 
protokol nr.31.

1 bd.

35. 1832-62. Svendenes kassebog ......................  1 bd.
Jm.; Indeholder regnskab over indtæg
ter og udgifter. De medlemmer, der har 
betalt de heri indførte kontingenter, 
findes specificeret i protokol nr.32.
Indlagt et lille læg regnskabsbilag, 
fortsættelse af nr.31.

36, 1860-62 
og u.å.

37. I694-I860 
og u.å.

38-41. 1704-1861,

Skrivelser vedrørende lavets ophævelse
m.v......................................  1 pk,
Anm.; Skrivelserne drejer sig om lavets 
ophævelse og oprettelse af foreninger 
for mestrene og for svendene.

Diverse dokumenter ...................... 1 pk.
Anm.: Skrivelser vedrørende oprettelse 
af svendelade, ansøgninger om tilladel
se til at nedsætte sig som vinhandler. 
Regninger, dåbsattester, rekvisitioner 
på ligbærere, anbefalinger, retsdoku
menter, bønskrifter, lærebreve, lavsar
tikler, vedtægter for svendene, lære
kontrakter, cirkulærer m.v.

Regnskabsbilag ..........................4 pkr.
Nemlig:
Nr. 38, 17o4-8o ..................  1 pk.
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Nr. 39, 1781-1810 ................ 1 pk,
- 4o, 1811-36 ...................  1 pk.
- 41, 1836-61 ...................  1 pk.

42. 17o4-1836. Svendeladens regnskabsbilag ............ 1 pk,

43. 1672,1732. Lærebreve .............................. 2 stk,
Anm.: Pergament. 1) 1672 28/3. Lære
brev for Baltasar Garben, udstedt af 
Amsterdams Kuypers ende wijnverlaters 
gilde. Nederste del af lærebrevet fra
skåret. 2) 1732 24/6. Lærebrev for Jo
hann Peter Georgeus, udstedt af Pfedel- 
bach Kiefer Handtwerck. Med segl i træ
kapsel.

44. 1715-17. Dokumenter angående leveringer til 
flåden og landetaten ..............

45. 1845-50. Vinhandlers hovedbog ..................
A^.: Heri register. Kaldet vinhandler 
Raaschous hovedbog for indenbys kunder 
1845-47. Det har været umuligt med sik
kerhed at afgøre protokollens oprindel
se. Også udenbys kunder findes noteret 
i protokollen.

1 pk.

1 bd.

46-48. 1848-64.

49. 1832-50,

Vinhandlers hovedbøger .................. 3 bd.
Anm.: Jfr. nr. 45.
Nemlig:
Nr. 46, 1848-51 .................... 1 bd.

47, 1850-54 .................... 1 bd.
- 48, 1853-64 .................... 1 bd.

Vinhandlerne Raaschou og Munchs hoved
bog for købmænd ........................  l bd.
Anm. : Heri register. Tidligere kaldet 
vinhandler Raaschous hovedbog for uden
bys kunder 1833-49.

5o. 1844-58. Vinhandler Raaschous regnskaber .......  1 pk,
Anm.: Regninger fra håndværkere vedr. 
ejendommen Norgesgade nr.Ilo,
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51. Registersedler til nr.2o-24 indtil
1815 ....................................  1 pk.

Vinhandlerforeningen

Stadsarkivet; (fortsat)

52-54. 1862-1926. Forhandlingsprotokoller ................ 5 hd.
Nemlig:
Nr. 52, 1862-94 .................  1 bd.
- 53, 1894-1917 ...............  1 bd.
- 54, 1917-26 .................  1 hd.

55. 1862-1913. Kassebog ................................  1 bd.

56. 1889-91. Forhandlingsprotokol for seksmands-
udvalget ................................  1 hd.

57-6o. I9I0-29. Forhandlingsprotokoller for whisky-
ndvalget .............................   4 bd.
Nemlig:
Nr. 57, I9I0-I5 .................  1 bd.
- 58, 1915-23 .................  1 bd.
- 59, 1923-24 .................  1 bd.
- 60, 1924-29 .................  1 bd.

61. 1913. Voteringsprotokol for whiskyudvalget ... 1 hd.

62. 1921-24. Forhandlingsprotokol for prisudvalget .. 1 hd.

63. 1924-25. Forhandlingsprotokol for kontrol
foreningen .............................. 1 hd.

64. 1859-98. Kassebilag ..............................  1 pk.

65. 1894,1912. Diverse klicheer ........................ 1 pk.
Anm.: Klicheer til E.Josua Larsen: Om 
vinstokken, druen og vinen, Khhvn.1912



- 184 -

og 0.Nielsen: Meddelelser om vintapper- 
lavet i Kjøbenhavn 1694-1861 samt vin
handlerforeningen 1862-94, Kbhvn.1894.

66. 19o2-29. Diverse dokumenter I ..................  1 pk.
: Heri bl.a.: Forsøg på at fastsæt

te minimumspriser på billig rom og cog
nac 19o2, overenskomst mellem vinhand
lerne og repræsentanter for udenlandske 
huse 19o6, forsøg på fastsættelse af en 
grospriser for originale varer 19o8, 
forsøg på overenskomst om fastsættelse 
af priserne for originale varer 1919, 
sag om kontantbetaling 1919, overens
komst om lækagesagen 19o4.

67. 1900-21. Diverse dokumenter II .................  1 pk,
Anm.: Heri bl.a. bestyrelsessager 1912- 
15, sager vedr. kontoret for indregi
strering af varemærker 19oo-2o, whisky
sager for appelretten 1911-16.

68. 1861-1922, Diverse dokumenter III ................  1 pk.
Anm. : Heri bl.a. diverse love I86I-I9I0, 
henvendelser til regering og rigsdag 
1921-22, sager vedrørende cognac 
fra Norge 1918 og breve 1919.

69- 19o8-2o. Diverse dokumenter IV.................  1 pk.
A^m.: Referater af børsmøder 1917-2o, 
importsager 1915-2o, skrivelse til 
rigsdagen 1917-2o, import og ratione
ring af whisky 1913-15, spørgeskemaer 
vedr. vinimport 1917, proces om efter- 
beskatning 19o8-ll.

70. 1844-1924. Diverse dokumenter V ..................  1 pk.
A^.: Avisudklip og tryksager.

71. 1915-18. Diverse dokumenter VI .................  1 pk.
Anm.: Korrespondance og breve.

72. 1911-20, Diverse dokumenter VII ................  1 pk.
Anm. : Breve,
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73. 1894-1924. Diverse dokumenter VIII ............... 1 pk.
Anm.: Sag vedrørende minimumspriser 
1922 og diverse sange 1894-1924.

74. 1884-1924. Diverse dokumenter IX .................  1 pk.
Anm.: Breve 1892-191o, undersalgssager 
1921-24, Odense Vin Compagni 1895-192o, 
love for vinkyperforeningen 1884.

Vognmændene

(Det store vognmandslav)

Stadsarkivet;

1. I64I-I77I. Vangebog ...............................  1 bd,
A^. : På bindet 1635. Indeholder refe
rater af vangstævner, regnskab m.v.

la. Register til nr. 1 ...................... 1 bd.

Væverne

Rigsarkivet;

1550, 
2.juni.

Københavns magistrat giver en skrå for 
stadens væverlav.
A^.: Pergamenthefte med 6 blade. Seg
let bevaret. Se også tøjmagerne, dug
magerne og strømpevæverne.



- 186 -

Tilføjelser

(Sager fremkommet efter registraturens færdiggørelse)

Murerne

1623-72. Indskrivningslog for mestre og lærlinge ....  1 bd.

1648-63. Indskrivningsbog for mestre og lærlinge
Anm.: Indeholder tillige mødereferater> 
oldermandsvalg og inventarfortegnelser.

1 bd,

1671-1707 
(div.år).

Lavsbøger ....................................  2 bd.
Nemlig:
1671 ...................................  1 bd.
Anm.; Heri indskrivning af lærlinge 
1681-82.
1683-1707 .............................. 1 bd.
A^.: Heri tillige mester- og lær
lingeindskrivninger .
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