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Forord

Selv om landsarkivet i disse år prøver at koncentrere den forhån
den værende arbejdskraft om løsningen af enkelte store registre
ringsopgaver som fx. retsbetjentarkiverne indtil 1919 og kirkebogs
materialet, kan man ikke helt modstå fristelsen til også at skele 
til andre vigtige arkivfonds, som i høj grad behøver en nyregistre
ring. Blandt disse indtager de modtagne rådstuearkiver et fristende 
arbejdsområde.

Når talen falder på at nyregistrere de gamle rådstuearkiver, 
er det for alle kyndige en nærliggende tanke at give Helsingør råd
stuearkiv 1. prioritet. Vi står her over for et meget gammelt arkiv, 
opstået i et bysamfund, som ikke kan karakteriseres som typisk for 
ældre danske købstæder, men som på grund af sin beliggenhed rummer 
meget af både lokal og almindelig interesse. Der er mange huller i 
materialet, men det må dog i alt væsentligt karakteriseres som et 
både fyldigt og alsidigt arkiv.

Den nu foreliggende registratur er udarbejdet af arkivar 
Andreas Jørgensen i nært samarbejde med assistent cand.jur. Steen 
Schaarup Jørgensen. Karakteristisk for den nye registratur er de 
meget fyldige administrationshistoriske indledninger og kommentarer, 
der er knyttet til de enkelte dele af arkivet. Forhåbentlig vil 
resultatet af disse ofte meget tidrøvende undersøgelser ikke blot 
være af interesse for brugere af Helsingør rådstuearkiv, men også 
af forskere der i almindelighed ønsker at udnytte det brogede mate
riale, der kan indgå i et rådstuearkiv. Ved kommende registrerings
arbejder inden for rådstuearkiverne vil disse undersøgelser utvivl
somt være til stor nytte.

Landsarkivet for Sjælland m.m. januar 1971.

Harald Jørgensen
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Indledning.

Ifølge en beskrivelse fra 1756 havde rådhuset i Helsingør, som 
man var begyndt at opføre i 1561, ved siden af rådhussalen et sær
ligt arkivlokale til opbevaring af rådstuens brevskaber. Dette var 
mere end man havde i de fleste købstæder, og det er måske en af 
forklaringerne på, at det helsingørske rådstuearkiv sammenlignet 
med andre danske rådstuearkiver er så velbevaret. Alligevel er det 
dog langt fra komplet. Meget er gennem hele perioden gået tabt, og 
der er især i rækkerne af løse dokumenter alvorlige huller. Hvad 
der er sket fremgår af en oplysning fra 1755 om, at der da på råd
huset henstod nogle fustager indeholdende "en del gamle dokumenter, 
byen og rådstuen vedkommende, og mest fortærede af rotter og mus.”

Pra 179o'erne begyndte man dog i højere grad end tidligere 
at interessere sig for arkivet. Byskriveren Estrup synes på dette 
tidspunkt at have bragt en vis orden i arkivet, han udarbejdede 
indholdsfortegnelser til enkelte af de ældre protokoller, og han 
synes af de forskellige arkivgrupper at have udtaget breve og doku
menter til et lille sagordnet arkiv.

På denne måde er der ved embedet i løbet af det 19. århundre
de foretaget i det mindste 5 omlægninger af arkivet, og forskellige 
nummereringer har været i brug. Dette har ført til, at mange grupper 
udfra skiftende praktiske synspunkter er blevet blandet sammen. Det
te har sat et afgørende præg på arkivet og må tages med i betragt
ning ved vurderingen af den foreliggende registratur. Eksempelvis 
har skatteligningen, skatteopkrævningen og skatteregnskabet i den 
grad været sammenfiltret, at en nyopdeling ikke nu har været gennem
førlig, ligesom det heller ikke har været hensigtsmæssigt at udskil
le et særligt kæmnerregnskab af det almindelige regnskabsvæsen. For
holdet har også ført med sig, at enkelte udvalgs og kommissioners 
arkiver er bevaret selvstændigt og adskilt, hvor det har været mu
ligt, mens andre er gået ind i det administrative sagsområde. Fattig- 
kommissionens, fattiginspektørens og spinderiets arkivalier må så
ledes i registraturen søges under gruppen fattigvæsen osv. Hvor pro
veniensen ved registreringen er klarlagt, er dette som regel meddelt 
i indledningerne eller i anmærkningerne.

De forskellige omordninger ved embedet, de skiftende byskrive-



II.

res behov samt historikeres anvendelse af arkivet har også ført 
med sig, at sager i tidens løb ret frit er flyttet fra een gruppe 
til en anden, ligesom der også omkring enkelte emner og sagfor
hold er opstået en del udtagne sager, hvis indhold kan spænde vidt 
i tid og i øvrigt hidrøre fra forskellige forvaltningsgrene, så
ledes f.eks. magistraten, kæmneren og indkvarteringskommissionen 
på een gang. Hvor forholdet har været nogenlunde entydigt, og hvor 
det har været anset for hensigtsmæssigt, er sådanne sager lagt til
bage på deres oprindelige plads, men i mange tilfælde er sagerne 
bibeholdt i den form, hvori de er forefundet. Benytteren må da holde 
sig for øje, at hans emne sædvanligvis ikke vil være udtømt, når 
han finder en sådan udskilt sag. Det er endda ikke sikkert, han har 
fået fat på de væsentligste oplysninger om det pågældende forhold.
De vil muligvis skjule sig i f.eks. rådstueprotokollen, magistratens 
korrespondance eller under regnskabsvæsenet, som må betragtes som 
arkivets hovedstammer m.h.t. oplysninger af alle arter.

Det har altså under hensyntagen til arkivets tilstand været 
anset for hensigtsmæssigt ved opstillingen af arkivet at benytte 
både proveniensprincippet og et sagligt bestemt ordningsprincip. 
Fyldige indledninger, anmærkninger ved de enkelte sager samt et 
stikordsregister til registraturen er taget i anvendelse for at rå
de bod på denne sammenblanding.

Det har ikke været muligt at bibeholde den hidtidige opstil
ling, som i mange henseender var misvisende, ligesom en del doku
ment- og bilagsrækker var blandet sammen. Også en del betegnelser 
er nye. Da arkivet har været benyttet en del af historikere, kan 
nyopstillingen i enkelte tilfælde medføre vanskeligheder ved verifi
kation af kildehenvisninger. Anmærkninger og stikordsregistret vil 
dog i almindelighed gøre det lettere, end det har været hidtil, at 
benytte ældre henvisninger. Da arkivet i tidens løb har været ordnet 
flere gange, har det været meget vanskeligt at følge mere komplice
rede henvisninger fra ældre tid, fordi der undertiden er brugt be
tegnelser og numre, som i mellemtiden er forsvundet. Stikordsregi
stret tager i vid udstrækning hensyn til hidtidige henvisninger, 
hvoraf dog også de fleste er af en sådan karakter, at æ ikke frem
byder problemer af nogen art (rådstueprotokol, kæmnerregnskab m.v.).

Anmærkningerne ved de enkelte bind og pakker må ikke betrag-
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tes som udtømmende. De er ofte at betragte som beskrivelser, der 
blot skal give benytteren et fingerpeg om, hvad han vil kunne vente 
at finde.

De administrationshistoriske indledninger er uensartede, og 
undersøgelserne er i ingen tilfælde ført til bunds, men vil forment
lig kunne være benytteren til nogen hjælp. I tilknytning til udar
bejdelsen af registraturen er for de enkelte gruppers vedkommende 
indsamlet et ret omfattende, men ufærdigt materiale med administra
tionshistoriske oplysninger og iagttagelser, som i kladdeform af 
særligt interesserede vil kunne lånes på landsarkivets læsesal.

Fra gammel tid har der i arkivet været særlige samlinger af 
pergaments- og papirsbreve. Disse samlinger hører for en del af bre
venes vedkommende utvivlsomt ikke til rådstuearkivet som sådant, men 
de har været opbevaret der, og en del af dem har i tidens løb været 
publiceret som hørende dertil. Samlingerne er nu ordnet kronologisk, 
og i tilknytning til ordnings- og kontrolarbejdet er udfærdiget 
korte register af såvel de i forvejen trykte som af de utrykte breve. 
Disse register er medtaget bagi registraturen.
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Arkivet,

1. ca. 1765-1870. Fortegnelser, overleveringsdesigna-
tioner m.v, 1 pk.
Anm.: Heri 1. ”Designation over de ved 
Helsingør bys arkiv værende gamle og nye 
stadsretter, privilegier, friheder og 
andre deslige til byens nytte og forbed
ring meddelte kgl. allernådigste anord
ninger", dateret 1765. Indholdet af de i 
designationen nævnte dokumenter er ved
lagt i en afskrift fra en lidt senere 
tid. De afskrevne dokumenter er fra perio
den 1425-17o7. Få omslaget en maskinskre
vet oversigt. 2. Designation over Helsing
ør rådstuearkiv fra 1796. 3. "Registratur 
over Helsingør bys arkiv", 1 bd. affattet 
ca. 182o, men forsynet med senere tilføj
elser frem til ca. 1869. Omfatter også l:y- 
fogedarkivet. De i registraturen anførte 
rådstuearkivalier synes næsten helt at 
svare til de nu i landsarkivet opbevarede. 
4. Et læg 1849-70 med alfabetiske regi
stre til rådstuearkivet, mindre registra
turer og indholdsfortegnelser, som alle 
er udaterede. Heri også enkelte summariske 
afleveringsdesignationer 1849-62 samt tre 
lånesedler for udlån af arkivalier til 
private, mens arkivet endnu befandt sig i 
Helsingør. Således har professor H. Matzen 
187o kvitteret for at have lånt den ældste 
rådstueprotokol, som nu ikke længere fin
des i arkivet.

Magistraten.

A. Rådstuen.

Rådstueprotokollerne udgør een sammenhængende række for pe
rioden 1612-1892. Protokollen kan i nogen grad for hele pe
riodens vedkommende karakteriseres som magistratens forhand
lingsprotokol, idet dog kun beslutninger i ganske specielle 
spørgsmål er indført i protokollen. Karakteren af de sager, 
der finder vej til protokollen er imidlertid, især i det 
første par hundrede år, ganske varierende, og tilsyneladende
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er der især tale om sager, der har været betragtet som kon
troversielle.

Indtil 18o5, og ikke mindst i de første loo år, er råd
stueprotokollen endvidere at betragte som retsprotokol for 
rådstueretten, ”magistraten forsamlet på rådstuen som sid
dende ret". Der er ved indførslerne ikke skelnet mellem 
retslige og administrative sager. Overgangen har da også u- 
tvivlsomt for såvel skriver som magistrat været glidende. 
Indtil begyndelsen af det 18. århundrede optager retssagerne 
den altovervældende plads i protokollerne. Indførsler om ad
ministrative forhold er ofte yderst kortfattede. Rådstuepro
tokollen er i den henseende en fortsættelse af tingbogen.

I forbindelse med udnævnelsen af en ny byfoged blev råd
stueprotokollen som selvstændig række udskilt fra tingbogen 
i 1611. Indtil da var tingbogen (Helsingør byfogeds arkiv) 
fælles for bytinget og rådstuen. Rådet og byfogeden deltog 
ifølge tingbogen i fællesskab i retsudøvelsen i tiden før 
1611. I tingbogen indførtes adskilligt, som intet havde med 
retsudøvelsen at gøre: beslutninger fra rådstuemøder og fra 
borgermøder vedrørende byens forhold og styre. De ældste 
tingbøger kan således med megen ret betragtes som forløbere 
for rådstueprotokollen. Ifølge forordet til protokollerne 
skulle da også heri indføres alt, hvad der blev forhandlet 
og afgjort både "på tinge og inde på rådstuen" (jvf. f.eks. 
tingbogen I7I0-II).

14. oktober 1611 fandt delingen i protokolrækken sted, 
idet byfogeden denne dag på tinget anmodede borgmester og 
råd om at få udmeldt 8 mænd, som for fremtiden kunne sidde 
ting med ham på kongens vegne (jvf. tingbog I6I0-II, fol. 
152). Arbejdsdelingen trådte i kraft samme dag (jvf. ting
bog 1611-12, fol. 2), idet dog såvel rådskæmneren som by
skriveren, der begge var medlem af rådet, deltog i tinget 
ved siden af byfogeden og de 8 af rådet udmeldte tingmænd, 
Byd;ingsbogen blev herefter udelukkende almindelig retsproto
kol.

Efter 1611 mødte byfogeden til gengæld ikke længere re
gelmæssigt i rådstuen, og når han optræder her, er det ofte
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som anklager eller som prokurator. Undertiden føres sager på 
denne måde fra bytinget til rådstuen, ligesom også en hel 
del sager startes i rådstuen, hvor forundersøgelse og for
hør finder sted, for at finde deres afslutning ved bytinget. 
Dette er grunden til, at så mange sager i rådstueprotokollen 
ophører uden tilsyneladende at være bragt til nogen afslut
ning.

Skellet mellem de to retter var altså på ingen måde klart, 
og i rådstuen blev da også behandlet sager af enhver art; In- 
casso, kontraktindgåelse, ejendomssager, skeltrætter, ting
lysning, gældsager med gældsfængsel til følge, søretssager, 
toldsager, visitering, jordskyldssager og vurderinger, ægte
skabssager, formynderisager, faderskabssager, skiftesager, 
konkurs, næringssager af enhver art, laugssager, nattesæde, 
drabssager, trusler på livet, sædelighedsforbrydelser, tsrveri, 
lejermål, forargeligt levned, prostitution, brandstiftelse, 
injurier, krænkelse af privatlivet, vold og slagsmål, betleri, 
trolddoms- og hekserisager m.v. Ved rådstueretten blev også 
foretaget pinligt forhør.

Der var således i den første periode efter 1611 ikke tale 
om nogen systematisk deling af sagerne de to retter imellem. 
Dette fremgår da også af en indførsel i rådstueprotokollen
2o. Juli 1626, hvor det bestemmes, at rådstuen for fremtiden 
ordinært skal holdes om fredagen i stedet for tirsdag, ”og 
skeede denne Forandring paa dett Øffrigheeden med sager at 
forhøre i deres Huuse kunne haffue nogen forskønnelse och aff- 
vise Sagerne til allmindelige Retterdage, som holdes om Man
dagen til Byetingett og om Fredagen til Raadstue og beslutte
de de hereffter ingen extraordinære Dage att hollde Raadstue 
undtagen nogle Sager paa Kgl. Mayts Veigne,...”.

Forordningen af 14. maj 1636 om instansernes og retternes 
adskillelse synes ikke at have haft umiddelbar virkning på 
forholdene i Helsingør. Dog sker i tiden herefter en tydelig 
begrænsning af rådstuerettens almindelige arbejdsområde. Sa
gerne vandrer ikke længere frem og tilbage mellem byting og 
rådstueret, og selv om alle arter af sager endnu behandles 
for rådstuen, er der dog en klar tendens til, at sager, der
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henhører under civilretten (den borgerlige ret) og straffe
sager i stigende grad unddrages rådstuen. Denne indskrænker 
sig mere og mere til næringssager, fiskale sager og sager 
fra forvaltningen: overtrædelse af helligdagslovgivningen, 
helligbrøde, kirkernes ejendomsretlige problemer, inddrivel
se af skatterestancer, militæres skattepligt, søret, græs
ningspenge, mål og vægt, opsætsighed mod øvrigheden, kompe
tencestridigheder, lydighedsnægtelse, byens jorder, indkvar
tering, laugsvæsen, kapersager m.v.

Endnu i de sidste årtier af det 17. århundrede vil man 
dog lejlighedsvis kunne finde sager af næsten enhver art i 
rådstueprotokollen. 1682 blev dog søretssager overført til 
bytinget, og I7I0-II sætter sig en yderligere og tydelig be
grænsning af rådstuerettens sagsområde sig igennem, således 
at rådstueretten fra nu af næsten udelukkende befatter sig 
med fiskale sager og visse næringssager: inddrivelse, udlæg, 
ligningsspetakler, forlig, takster, kæmnersager og diverse 
attestudstedelse.

Denne udvikling afsluttes med rådstuerettens definitive 
nedlæggelse ved retsreformen 18o5. Rådstueprotokollen er her
efter udelukkende at betragte som forhandlingsprotokol i vis
se sager for magistraten som afministrativt organ. Der er 
kortfattede referater af beslutninger vedrørende regnskaber, 
næringsspørgsmål, anlægsarbejder, ansættelser, anskaffelser 
m.v. Daugsspørgsmål, udnævnelse af oldermænd, tildeling af 
svende- og mesterbreve, og udstedelse af søpas optager megen 
plads. Efter midten af 18. århundrede bliver borgerskabs- og 
næringsbevillinger samt verdslig mægling ved separation de 
sager, der fylder mest i protokollerne.

Det må understreges, at rådstueprotokollen i sin egenskab 
af forhandlingsprotokol og i fortsættelse af tingbogen lige 
fra begyndelsen i 1612 indeholder korte referater af kommu- 
nalt-administrative forhandlinger og beslutninger: møder med 
de 24 mænd, ansættelse af bytjenere, skolemestre, kapellaner, 
indsættelse af nye rådmænd, indkvartering, udnævnelse af taxer- 
borgere og kæmnere, jordemødre, kirkeværger m.v. Sådanne admi
nistrative sager får i løbet af 18. århundrede overtaget, men
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selv da kan man ikke være sikker på, at beslutninger, som 
faktisk er truffet, også er indført i rådstueprotokollen.

Helt fra 1612 har aflæggelse af borgerskab været indført 
i rådstueprotokollen. Por perioden l691-179o findes et alfa
betisk navneregister til rådstueprotokollens borgerskaber i 
landsarkivets læsesal.

Pra 1728 er rådstueprotokollerne autoriseret af stiftamt
manden. Pør den tid er de ikke autoriserede.

1612-1881. Rådstueprotokoller.....................
Anm.: Len ældste protokol 1611-12 mang
ler, efter at den ifølge en bevaret låne
seddel i 187o fra rådstuen er blevet ud
lånt til Henning Jfetzen.
Nemlig;
1612- 13........................... 1 bd.
Ajm.: Poran i bindet en fortegnel
se over borgmestre og rådmænd.
1613- 14........................... 1 bd.
Anm.; Poran i bindet en fortegnel
se over borgmestre og rådmænd.
1615- 16........................... 1 bd.
1616- 22........................... 1 bd.
1622-24........................... 1 bd.
1624-26........................... 1 bd.
1626-29........................... 1 bd.
1630-34........................... 1 bd.
1634-37........................... 1 bd.
1637-39........................... 1 bd.
1639, 24/1-3/10..................  1 bd.
1639-42........................... 1 bd.
1642-48........................... 1 bd.
1648-52........................... 1 bd.
1652-56........................... 1 bd.
1656-60........................... 1 bd.
Anm.: Ingen indførsler i tiden 9/8 
1658 - 2/8 I66o.
1660-64........................... 1 bd.
1664-66........................... 1 bd.

34 bd.
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20. 1666-75........................... 1 bd.
21. 1675-82........................... 1 bd.
22. 1682-91........................... 1 bd.
25. 1692-17o9.........................  1 bd.

Anm.: Pol. 1-14 mangler. Indhol
det af de manglende sider er dog 
delvis refereret af Carl v. Deurs i Ny kgl. samling 181^,

24. 1709-28........................... 1 bd.
Ajw. : Pol. 1-51 mangler. De sidste 
sider er defekte, og muligvis er 
en del sider tabt.

25. 1728-44........................... 1 bd.
A^. : Protokollen er defekt, re
staureret og vanskelig at læse.
Autoriseret af stiftamtmanden.

26. 1745-71........................... 1 bd.
Anm.; Pol. 1-19 mangler. Defekt.
Sandsynligvis mangler også de sid
ste sider.

27. 1772-82........................... 1 bd.
28. 1782-95........................... 1 bd.
29. 1795-18o5........................  1 bd.
50. 1805-17........................... 1 bd.
51. 1818-55........................... 1 bd.
52. 1855-46........................... 1 bd.

Anm.: Bagi bindet sagregister.
53. 1847-55........................... 1 bd.

Aim.: Bagi bindet sagregister.
54. 1855-65........................... 1 bd.

Anm.: Bagi bindet sagregister.
55. 1865-81........................... 1 bd.

Anm.: Bagi bindet person- og sag
register.

1784-1870 (div.år). Dokumenter til rådstueprotokol
len.....................................  9 pkr.
Anm.: Dokumenterne indeholder i de før
ste 2o år hovedsageligt bilag vedr. sø
retssager, således søforklaringer, ud
skrifter af skibsjournaler og logbøger.
Hertil kommer andragender om børnepenge
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og autorisation af læger m.v. Pra 182o 
er indholdet stort set extrakter af 
kæmnerkassens indtægter og udgifter, 
borgerskabspapirer, instrukser, værge- 
målssager og -regnskaber, forligsmæg
ling, vægt og mål for slagterne, søpas
sager, forholdsattester, efter nærings
loven papirer vedr. ophævelse af lav 
m.v.

Nemlig;
56. 1784-1815 (div.år)................  1 pk.
57. 1820-29..........   1 pk.
58. 1850-55............  1 pk.
59. 1856-41............................ 1 pk.
40. 1842-46....................  1 pk.
41. 1847-54............................ 1 pk.
42. 1855-60............................ 1 pk.
45. 1861-65............................  1 pk.
44. 1866-70............................ 1 pk.

1691-1955. Borgerskabsprotokoller..............
Nemlig;

45. 1691-1806.......................... 1 bd.
Anm.; Borgerskaberne er i de aller
fleste tilfælde indført i rådstue
protokollen. Borgerskabsprotokollen 
har karakter af et kronologisk re
gister hertil. Por de seneste års 
vedkommende også kronologiske lister 
over opsagte borgerskaber. Alfabe
tisk register på læsesalen, jvf. o- 
venfor.

46. 1791-1955.......................... 1 bd.
An^.; Pol. 1-54 er kronologisk re
gister over borgerskaber 1791-1828 
med angivelse af navn, erhverv og 
fødested. Pol. 246-49© alfabetisk 
register over borgerskaber og næ
ringsadkomster 1791-1955.

47. 1755-1815 (div.år). Borgerskabsbreve,

2 bd.

1 pk.
Anm.; Tils3meladende borgerskabsbreve 
tilbageleveret magistraten i forbin
delse med opsigelse af borgerskab. Ord
net kronologisk efter udstedelsesdato. 
Kun få breve fra perioden før 1775.
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48. 1858-67. Afgiftspligtige næringsdrivende........... 1 pk.
A^.: Fortegnelser, oversigter, af- og 
tilgangslister vedr. brændevinsafgift 
m.v. i henhold til paragraf 72 i nærings
loven af 29 dec. 1857.

B. Korrespondance.

Magistratens korrespondance er indtil 1796 eller 1815 ret 
uoverskuelig, og det har ikke været muligt at nå frem til 
blot nogenlunde entydig opstilling. De betegnelser, der er 
valgt til forskellige former for kopibøger, og som ofte er 
identiske med samtidens, er f.eks. langtfra alle dækkende, 
og det vil for benytteren i hvert tilfælde være nødvendigt 
at ty til anmærkningerne ved de enkelte bind. Dette skyldes 
også, at de enkelte protokoller, især før 1745, kun sjasldent 
er blevet benyttet konsekvent efter den oprindelige hensigt 
med dem, hvilket også vil fremgå af de enkelte anmærkninger. 
Det vil derfor for benytteren ofte være nødvendigt at søge 
korrespondance om et og samme forhold og endog med Ramme 
korrespondent i flere af de samtidige rækker af kopibøger, 
indkomne breve og koncepter.

I registraturen er forsøgt en opstilling, der såvidt 
muligt respekterer sammenhængende protokolrækker, selv om 
indholdet med tiden skifter karakter, mens det i andre til
fælde har været nødvendigt i højere grad at tage hensyn til 
indhold og kronologi. Korrespondancen er herefter opdelt i 
følgende grupper;
B. Pergaments- og papirsbreve 15o9 ff.
Bl. Kongebreve, forordninger, kgl. åbne breve m.m. 1571 ff.
B2. Breve fra centraladministrationen og stiftamtet 1664-1815. 
B5. Breve fra lokale myndigheder og partikulære 1626-1742

(18oo).
B4. Kopibøger og koncepter 1684-I74o.
B5. Almindelig korrespondance 1745-96.
B6. Almindelig korrespondance 1795-1868.

Pergaments- og papirsbreve er samlinger, som har været 
opbevaret i rådstuearkivet, men som egentlig kun delvis ved-
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rører selve bystyret og de almindelige magistratsforret
ninger. Pra tiden før 1559 er væsentlige dele af byens per
gaments- og papirsbreve opbevaret i rigsarkivet.

Pra den ældst bevarede kopibog i 1571 til 1684 består 
den bevarede del af korrespondancen hovedsageligt af indgå
ede breve. Koncepter eller kopier af udgåede breve er i den
ne periode kun bevaret tilfældigt. Denne ældste del af kor
respondancen består endvidere hovedsageligt af breve fra kon
gen eller eventuelt i dennes sted de centrale myndigheder.

Med tegnebøgerne fra 1616 er dog gjort tilløb til en op
deling i korrespondance med udenbys myndigheder o.l. på den 
ene side og korrespondance med og om byens borgere på den an
den, Tegnebøgerne kom dog hurtigt til hovedsageligt at inde
holde kopier af byens vedtægter, reglementer og lavsskråer 
o.s.v.

Efter I66o begynder forsøg på en tredeling af korrespon
dancen, som dog ikke gennemføres konsekvent; 1. Kongen og cen
traladministrationen, der igen senere søges opdelt efter kol
legier, 2. amtmanden og stiftamtmanden og 3. partikulære og 
underordnede lokale myndigheder.

Indtil 1716 var det den almindelige regel for Helsingørs 
vedkommende, at korrespondancen i henhold til borgerstandens 
privilegier af 26. juni 1661 blev ført direkte med kongen eller 
centraladministrationen. Udfra den bevarede korrespondance at 
dømme blev dette forhold her først ændret ca. 1716, idet cen
traladministrativ korrespondance fra dette tidspunkt i stigen
de grad begyndte at gå gennem stiftamtet (jvf. instrukser om 
stiftamtmændenes tilsyn med byerne af 5. juli 169o og 5. janu
ar 1722).

Tendensen til vidtgående opdeling af korrespondancen efter 
korrespondenter ophører ca. 1743, da der indføres kopibøger 
for ud- og indgåede breve, der i princippet skal omfatte hele 
magistratskorrespondancen, men som alligevel brydes af de ræk
ker fra ældre tid, som får lov at fortsætte, selv om en del 
breve dog indføres begge steder.

Pra 1796 og definitivt 1815 og 1827, da kopibøger for kon
gelige resolutioner ophører, samles korrespondancen endelig i
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een række med journaler, kopibøger og indkomne breve eller 
sager, som samtidigt i langt højere grad end tidligere giver 
samlet, alsidigt billede af hele bystyret.

Helsingør bys pergamentsbreve.
; Der henvises til specialregistratu.- 

ren. Det understreges, at den største og 
også ældste del af byens pergamentsbreve 
fra tiden før 1559 er opbevaret i rigsar
kivet. I denne registratur er kun medta
get de i landsarkivet opbevarede perga- 
mentsbreve.

15o9-1659 (div.år). Helsingør bys papirsbreve.....  2 pkr.
Anm.: Der henvises til specialregistratu
ren. Heri breve til magistraten vedr. for
skelligt, kongebreve, breve vedr. hospita
let, byens jorder m.v.
Nemlig;

49. 15o9-1612 (div.år)................  1 pk.
50. 1615-59 (div.år).................. 1 pk.

51. 166o-17oo. Papirsbreve fra partikulære............. 1 pk.
An^.: Der henvises til specialregistratu
ren. Heri ingen kongebreve. Vedr. tidli
gere partikulære breve se også kopibogen 
1571-75.

Bl. Kongebreve, forordninger, kgl. åbne breve m.v.

I660-I775. Kongebreve............................... 5 pkr.
Anm.: Kongebreve før I660 se nr. 49, 5o,
55 og 56.
Nemlig;

52. 1660-69.........................  1 pk.
53. 1670-92............................  1 pk.
54. 1695-1775..........................  1 pk.

55. 1571-75. Kopibog.................................. 1 bd.
ÅTÆ.; Tilsyneladende indbundne breve og 
koncepter. Heri også referater af rådstue
rettens sager, enkelte domme, også fra 
”byens retterting", skøder, afkald m.v. 
lyst ved rådstueretten, samt koncepter til
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skrivelser udgået fra magistraten, måske 
fortrinsvis vigtigere breve, som er ble
vet oplæst i rådstuen. Indledning: ”Then
ne Bogh innehollder Copier, eller Memori
al, paa alle Breffue, som Borgemester oc 
Raad i Hellsingøer haffue udgiiffuit under 
Byes Inndseigill, oc udi anndre mode sønn- 
derligh macht ahnnliggennde, Och begynn- 
dis fra Thett Aar 1571 oc siidenn fremde
lis som Bogen viiser. Enndis paa Anno 
1575."

56. 1621-51. Kopibog for reskripter m.v, 1 bd.
^uim.: Indeholder forordninger, åbne breve, 
privilegier samt ganske enkelte korrespon
dancesager. Der er hovedsagelig tale om 
almindelige bestemmelser vedrørende købstæ
derne, og der er kun få sager specielt om 
Helsingør. Det anføres ofte, at sagerne er 
læst for borgerskabet, men det fremgår ikke, 
om dette er sket på rådstuen eller på by
tinget.

57. 1665-87. Kopibog for reskripter m.v. 1 bd.
Anm.: Alle sager er læst enten på bytin
get eller i rådstuen. Forordninger m.v. af 
særlig interesse for købstæderne, laugsar- 
tikler, også for særlige helsingørske laug, 
frihedsbreve, ansættelses- og kaldsbreve 
samt bekræftelser af lokale reglementer m.v. 
Bogen indeholder ikke korrespondance mellem 
købstaden og centraladministrationen.

1716-64. Kopibøger for reskripter m.v. 2 bd.
A^.: Lader sig vanskeligt adskille fra de 
nedenfor anførte reskriptprotokoller. En 
del indførsler er endda identiske. Inde
holder foruden almindelige reskripter og 
resolutioner også afgørelser af enkelttil
fælde, hvortil kommer bevillinger vedr. 
borgerskab og ægteskab, udnævnelser i form 
af bestallinger, almindelige regler om be
skatning, indkvartering o.s.v. Sagerne er 
ofte læst i rådstuen. Der er så godt som 
ingen svarskrivelser eller kommentarer fra 
magistraten, selv om dette anføres på bin
dets omslag. Indtil 174o er de fleste breve 
sendt direkte fra kongen eller kancelliet, 
men efter dette tidspunkt ekspederes de 
gennemgående gennem stiftamtmanden og for
synes med dennes påtegning.
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58.
59.

6o.

61.

62.

65.

Nemlig;
1716-42...........................  1 bd.
1742-64............................  1 bd.

1685-1827 (div.år). Respriptprotokoller............
Axm.: Indeholder kgl. reskripter, resolu
tioner og befalinger, der fra ca. 174o 
hovedsageligt fremsendes gennem stiftamt
manden. Pra ca. 177o bliver kancellicir
kulærer og promemoria med hjemmel i kgl. 
resolutioner meget hyppige. De indførte 
bestemmelser vedrører dels hele landet 
og dels specielt Helsingør. Indtil ca. 
18oo indeholder disse protokoller således 
en række vigtige bestemmelser og regle
menter for byens styre. Institutioner og 
laug. Desuden findes afgørelser vedrøren
de borgerskabsbevilling, myndighed, te
stamenter, 33gteskabssager, bestallinger, 
privilegier, særlige laugsbestemmelser 
m.v. Pra ca. 18oo går protokollerne over 
til udelukkende at indeholde sådanne be
villinger samt afgørelser i forbindelse 
med afhændelse af byens jorder. Da proto
kolrækken ophører i 1827 synes de nævnte 
bevillingssager alle at være indført i 
rådstueprotokollen i stedet for. Proto
kollerne er forsynet med person- og sag
registre.
Nemlig:
1685-1781 (div.år)................  1 bd.
Anm.; De fleste indførsler er fra pe
rioden 1750-81. Protokollen er ikke 
ført kronologisk. Mange sager er øjen
synligt indført efterhånden, som man 
har fundet det hensigtsmæssigt. Alfa
betisk sag- og n«^vneregister forfat
tet af byskriver Estrup 18o2.
1781-91............................ 1 bd.

: Alfabetisk sag- og navneregi
ster forfattet af byskriver Estrup 
18o2.
1791-1821.......................... 1 bd.
Anm.: Alfabetisk sag- og navneregi
ster påbegyndt af byskriver Estrup 
18o2.
1824-27............................ 1 bd.

: Betegnelse: "Bog hvori forskel
lige bevillinger er indført." Alfabe
tisk register.

4 bd.
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64.
65.

1793-94. Kgl. og kollegiale befalinger m.v.... .
Am.: Titel: ”Kongelige og Collegiale Be
falinger eller reskripter til Magistra
ten i Helsingør - ligesom og Breve fra 
Stiftamtmanden og andre, dog deraf aleene 
dem, jeg holdt nyttige og vigtige i Frem
tiden - samt Fortegnelse over de ved Ret
terne der læste Forordninger og Reskrip
ter.” Indholdet er i vid udstrækning i- 
dentisk med reskriptprotokollernes. 
Nemlig:
1793 ...............................  1 bd.
1794 ...............................  1 bd.

2 bd.

B2. Breve fra centraladministrationen og stiftamtet.

1664-1814 (div.år). Kollegialbreve..................  3 pkr.
Am. : Breve fra kollegier og andre cen
traladministrative kontorer. Undertiden 
har breve fra enkelte kollegier været ud
skilt i særlige rækker, jvf. nedenfor.
Brevene er her kronologisk ordnede uden 
hensyn til afsender.
Nemlig:

66. 1664-1715 (div.år).................  1 pk.
67. 1716-47............................. 1 pk.
68. 1748-1814..........................  1 pk.

1716-34. Kopibøger for rentekammersager..........  2 bd.
Anm.: Titel: ”Copie Bog ofver indkomne Or
dres og Missiver fra det Kgl. Cammer Colle- 
gio sambt Magistratens derpaa allerydmygst 
indsendte Svar”. Indeholder hovedsageligt 
korrespondance om ligning, oppebørsel, ek
sekution, moderation m.v. af kgl. extraor- 
dinære skatter, om accise og konsumption, 
herunder tobaksproblemer, repartering, le
verancer til flåden, og færgevæsenet, skif
te- og overformynderivæsenet m.v.
Nemlig:

69. 1716-19............................ 1 bd.
70. 1719-34............................ 1 bd.

71. 1716-23. Kopibog for kommercesager................ 1 bd.



- 14 -

: Korrespondance med politi- og 
commercekollegiet vedr. forråd og for
tegnelser herover, medicamentpenge, 
proviantregnskab, borgerskab, bevilling 
til brødbagning samt sundheds- og karan
tæneforanstaltninger. Side lo9 ff. kopi
bog for indkomne breve fra generalpost- 
amtet.

72.
75.
74.

1796-1814 (div.år). Breve fra kommercekollegiet.....  5 bd,
Anm.: Indbundne breve, hovedsageligt vedr. 
skibsafgifter og søpas.
Nemlig:
1796 ...............................  1 bd.
1797 ............................    1 bd.
1798-1814 (div.år)...............  1 bd.

75. 1716-42 (div.år). Kopibog vedr. admiralitetet........ 1 bd,
Anm.: Indkomne breve fra admiralitetet og 
søetatens generalkrigskommissariat samt 
svar herpå. Indeholder sager vedr. skifter, 
bjergeløn, rejsepenge, færgemandslauget, 
udlån af skive til flåden, søenroullerin- 
gen, skibsreparationer, proviantleveran
cer m.v.

76. 1716-42 (div.år). Kopibog vedr. landetatens general
krigskommissariat ......................... 1 bd.
Anm,: Indeholder såvel indgåede breve som 
svar herpå. Vedrører især indkvarterings- 
spørgsmål, proviantering af garnisonerede 
styrker samt indretningen af et militært 
sygehus.

77. 1716-18.

78. 1717-47.

Indkomne breve fra generalkrigskommissaria
terne..................................... 1
Anm.: De allerfleste af disse breve findes 
i afskrift i kopibøgerne.

pk.

Stiftsøvrighedssager............. 1 bd,
Anm.: Titel: "Copibog over Hans Excellence 
Geheimeråd Adeler saa og Hans Høyærværdig- 
heed Biskop Worm". Breve fra stiftsøvrig
heden med svar herpå fra magistraten, kir
keværgerne, fattigforstanderen, latinsko
lens rektor og hospitalets direktion.
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1796-1814. Breve fra stiftsøvrigheden............. . 5 hd.
Nemlig;

79. 1796-1807.......................... 1 bd.
80. 1799.............. ................  1 bd.
81. I808-I4............................1 bd.

82. 1664-1715. Breve fra amt og stiftamt................ 1 pk.

1716-52 (div.år). Stiftamtmandsbreve................ 4 bd.
A^.: Kopier af korrespondance med stift
amtet vedr. alle kommunale anliggender og 
institutioner, brandvæsen, fattigvæsen, 
laugsvæsen og i det hele taget nærings
livets forhold.
Nemlig;

83. 1716-19............................ 1 bd.
84. 1719-29............................ 1 bd.
85. 1729-32............................ 1 bd.
86. 1738-52............................ 1 bd.

I7I6-I8I5. Stift amt mandsbreve............ 9 bd., lo pkr.
Am. ; En del af disse breve er også ind
ført i de ovenanførte kopibøger. Por ti
den efter 1752 findes i denne række og
så enkelte brevkoncepter. Bindene 1796- 
18o7 er indbundne breve. Jvf. også kopi
bøgerne under B5 og B6.
Nemlig;

87. 1716-40............................ 1 pk.
88. 1741-46............................ 1 pk.
89. 1747-57............................ 1 pk.
90. 1758-71............................ 1 pk.
91. 1772-89 (div.år)..................  1 pk.
92. 1790-93............................ 1 pk.
95. 1794-96............................  1 pk.
94. 1796-97............................ 1 bd.
95. 1798-99............................ 1 bd.
96. I800...............................  1 bd.
97. I801...............................  1 bd.
98. 18o2...............................  1 bd.
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

1803 ............................... 1 bd.
1804 ...............................  1 bd.
18o5-o6............................ 1 bd.
18o7...............................  1 bd.
18o8-o9............................ 1 pk.
1810-12............................ 1 pk.
1813-14............................ 1 pk.

E3. Breve fra lokale myndigheder o^ partikulære.

1626-66. Tegnebøger...............................
Anm.: Indeholder bestemmelser, reglemen
ter, instrukser m.v. Har karakter dels af 
magistratsvedtagelser, dels af breve fra 
magistraten til enkeltpersoner eller grup
per og dels af breve fra sådanne til ma
gistraten.
Nemlig;

lo6, 1626-41............................ 1 bd.
A^.; Titel: ”Tegnebog paa Helsing- 
øers Raadstue”. Poran i bindet ind
holdsfortegnelse med sidehenvisnin
ger til en række sager. Indhold:
Jordebog med jordskyldsansættelse 1626. 
Mønstringsrulle for borgervæbningen 
1626-34.
Brødtakst 1626.
Vintakst 1627.
Instrukser for: Rumormesterens løn og 
bestilling, underfogedens bestilling 
1637, spillemændene, den tyske skole
mester 163o, mestermanden 1628 og 1633. 
lavsskråer for: Badskærerne I6o5, ba
gerne 1631, færgemændene 163o og 1639, 
handskemagerne 1624 og I63o, købmænde
ne og skudeskipperne 1632, malerne, 
glarmestrene og skålemalerne (1622?), 
murerne (1622?), skomagerne 1623, 163o 
og 1634, skrædderne 1622, 1624 og I63o, 
smedene 1622, snedkerne 1622 og 1631 
og væverne 163o.
Forhandling, anordninger og vedtægter 
vedrørende: Vagtholdet 1627-28, den lil
le vagt 1629, trommeslagere 1629j han
del m.m. 1628 og I63o, handel i Alborg 
fjord 1631, dragerne 1627, politianord
ning 1631, 1633 og 1637, indkvartering 
1633, havejorder m.m. 1633, byens kalk-

2 bd.



- 17 -

lo7.

hus 1629, ålestader 1626-31, bagerbo
derne 1631-32, bryggere og øltappere 
i anledning af ny accise 1628, begra
velser 1624 og 1629, stolestader i 
Set. Olai kirke 1616, orgelværket 163o, 
sejerværket i den danske kirke 1629-3o. 
Tilforordning, udnævnelse og valg af 
bestillingsmænd m.v.: Kæmnere 1628-4o, 
taxerborgere 1627-4o, skatteopkrævere 
1627-39, rodemestre 163o, underfoged 
1629, mænd til tilsyn med fremmede 1628, 
tilsyn med færsk kød 1634-39, overkøb
mænd 1631-34, kornmåler 1631, tyskøls
vrager 1635, vægtkontrol 1631, mænd til 
at indbrænde byens tønder og skæppemål 
m.v. 1635, kirkeværger 1627-28, hospi
talsforstander 1628, oldermænd for fær- 
gemændene 163o-31, tingmænd l63o-39, de 
24 mænd 1627, repræsentanter til stæn
derforsamling i Odense 1627, repræsentan
ter til forhandling i København og til 
der at overbringe borgmestres og råds 
erklæring m.v. 163o.
Nævningsmænd i trolddomssager 1625-4o. 
Forsendelse af børn og drenge til tugt
huset i København 1628-3o.
Sager vedrørende forvisning fra byen 
1626-35.
Resolutioner og svar på andragender og 
begæringer 1627-37 div.år.
Postepenge 1626.
Borgelejes penge 1627.
Penge for fritagelse for kæmnerbestil- 
lingen 1632-33 og 1637-38.
Sager vedrørende byens regnskab: Forkla
ring til forskellige restancer 1617 flg. 
år, opkaldelser for restancer efter dom
me, 1627, forhør af og antegnelser til 
regnskaber l626-3o.
Kontribution og skatter: Lån til kongen 
1627, velvillig kontribution til kongen 
1631, krigsskat 1628-29, kongeskat 1628- 
29, fortegnelse over fattige u.år. Ind
kvartering: Løjtnant med 26 soldater 
1627, hoffanens indkvartering 1628-29, 
staldrums taksering 1628.
Borgerskabsforsamlinger vedrørende ind
kvartering og skatter: 163o-41 div.år. 
Udskrivning til kongens tjeneste 1627-33. 
1626-66............................ 1 bd.
Anm.: Ført dels sideløbende med og dels 
som en fortsættelse af foregående tegne
bog. De fleste af de indførte laugsartik- 
ler i de to bind er identiske. Indhold:
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Efterretning for "den liden kæmner" 1666. 
Brødtakst 1626.
Underfogedens instruks med tilføjelser 
1657.
Lavsskråer for: Bagerne 1657, malere, 
giarmestre og skålemalere, snedkerne 
1622 med tilføjelser 1657, væverne u. år 
med tilføjelse 165o, smedene 1622, skræd
derne 1626, skomagerne 1625, handske- og 
pungmagerne 1624, badskærerne 16o5 med 
tilføjelse 16o5, færgemændene u.år, mu
rerne 1625 samt instrumentalisternes be
stalling 1651.
Set. Olai kirkes inventarium og indtæg
ter til efterretning for kirkeværgerne 
1664.
Desuden findes i protokollen en del søpas, 
sundhedspas, søforklaringer, afkald m.v., 
tildels i form af paradigma.

1719-1800. Magistratskopibøger..... .............. ..
Nemlig;

108. 1719-51............................. 1 bd.
Anm.: "Kopibog over de til magistra
ten fra denne bys indvånere og borger
skab indkomne memorialer og magistra
tens derpå givne resolutioner". Bogen 
indeholder dog tillige korrespondance 
med underordnede lokale myndigheder 
om almindelige kommunale forretninger, 
ligesom der også mod slutningen er en
kelte breve fra overordnede myndighe
der og kongen. Indeholder tillige brød- 
og kødtakster.

109. I75I-I800..........................  1 bd,
An^.: Indeholder i begyndelsen korre
spondance med underordnede lokale myn
digheder, således i de første år me
gen korrespondance med og om hospita
let. Samtidigt bruges protokollen re
gelmæssigt til kopier af brød- og kød
takster, bestemmelser for dragerne, 
mæglerne samt enkelte gange brændevins
brændere og øltappere samt korrespon
dance herom. Pra 175o indeholder proto
kollen kun sager vedrørende disse tak
ster.

2 bd.

1716-45. Kopibøger for partikulære................ 2 bd.
Anm.: "Kopibog over indkomne partikulær-
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breve og memorialer såvel inden- som uden
bys samt magistratens derpå afgivne svar”. 
Indeholder dog tillige korrespondance med 
underordnede lokale myndigheder og lokale 
repræsentanter for staten: amtsforvaltere, 
krigskommissærer, krigsråder, knmTna.ndA.nton 
på Kronborg m.v. samt fremmede købstæder 
om handelsforhold o.l. Indholdet er i øv
rigt overvejende sager vedrørende skatter 
og militære forsyninger samt ægteskabs-, 
overformynderi- og skiftesager.
Nemlig;

110. 1716-25............................. 1 bd.
111. 1725-45............................. 1 bd.

I660-I742 (div.år). Adskillige breve................  4 pkr,
Aum.: I altovearvej ende grad breve fra pri
vate eller lokale underordnede myndighe
der. Brevene er undertiden fors3met med 
koncept til magistratens svar, ligesom der 
undertiden også er tale om oprindelige 
magistratsbreve, der er sendt tilbage med 
modtagerens svar påtegnet. Brevene er her 
anbragt kronologisk og vil for en dels 
vedkommende være at finde i de ovennævnte 
kopibøger.
Nemlig:

112. I660-I700 (div.år)....................1 pk.
115. 17o2-22 (div.år).......................1 pk.
114. 1725-53............................. 1 pk.
115. 1754-42.............................  1 pk.

B4. Kopibøger og koncepter 1684-I74o.

1684-1715 (div.år). Kopibøger........................ 8 bd.
Anm.: Betegnes undertiden: Helsingør byes 
liden copibog eller conceptcopibog", mulig
vis i modsætning til kopibøgerne for kon
gebreve m.v. Bøgerne indeholder kopier af 
såvel udgåede som indkomne breve. Len kor
respondance, som ikke har været udskilt i 
de ovenanførte rækker vil formentlig være 
at finde heri, ligesom her også i mange 
tilfælde findes kopi af magistratens svar 
på indkomne breve i de udskilte rækker.
Mange breve er således stilet til stift
amtmanden. Indeholder især breve vedrøren-
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de skatter, indkvartering, lavs- og næ
ringsforhold, færgeriet, havnetold- og 
konsumpt ionsvæsen, krigsf oranstaltninger, 
udskrivning, fourage, skifte- og overfor
mynder ivæs en, fester m.v. Magistratens 
svar består ofte i større indberetninger 
eller betænkninger. Heri også korrespon
dance med rivate.
Nemlig:

116. 1684-90............................. 1 bd.
117. 1690-95............................. 1 bd.
118. 17o2-o5............................. 1 bd.
119. 17o5-o8............................. 1 bd.
120. 17o9-lo............................. 1 bd.
121. 1710-11............................. 1 bd.
122. 1711-13............................. 1 bd.
125. 1713-15.............................  1 bd.

124. 1717-40 (div.år). Brevkoncepter.....................  1 pk.
Anm.: Hovedsageligt koncepter af breve 
HT stiftamtmanden. Indeholder kun få bre
ve fra de enkelte år.

125.
126.

1726-92 (div.år). Resolutionsprotokoller...........  2 bd.
Anm.: Kopier af magistratens svar på an
dragender fra byens borgere, hovedsageligt 
vedrørende fritagelse for by- og indkvar
teringsskat i h.t. frd. af 28. jan. 1682, 
der senere blev fornyet og udvidet for spe
cielt Helsingørs vedkommende. Desuden re
solutioner vedrørende skattenedsættelser 
i almindelighed, overtagelse af offentlige 
jorder, apotekerudnævnelser m.v.
Nemlig:
1726-76 (div.år)................... 1 bd.
1777-92............................. 1 bd.

: Indledes med en gentagelse og 
bekræftelse af 29. marts 1777 af ret
ten til at give skattefrihed ved ny- 
og ombygninger i Helsingør. Foran i 
bindet i øvrigt enkelte indførsler 
fra tiden før 1777.
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B5« Almindeliis: korrespondance 1743-96.

1745-96. Adskillige breve........................  6 pkr.
:Hovedsageligt breve fra partikulære 

samt fra underordnede myndigheder såsom 
amtsstue, hospitalet, Kronborg, fattig
forstanderen, andre købstæder m.v.
Hemliis;;

127. 1745-57............................  1 pk.
128. 1758-74............................  1 pk.
129. 1775-88............................  1 pk.
150. 1789-92............................  1 pk.

Anm.; Pra 1792 begynder de indkom
ne breve at blive bevaret i større 
udstrækning.

151. 1795-94............................ 1 pk.
152. 1795-96............................ 1 pk.

155. 1795-95. Journal over indkomne breve............. 1 bd.
Aim.: Betegnet deliberationsprotokol.
Brevene er indført rent kronologisk med 
kort angivelse af sagens videre behand
ling.

1745-94. Kopibøger for indkomne breve............ 15 bd,
Anm.; Indeholder breve fra såvel partiku
lære som fra lokale og overordnede myn
digheder, herunder også stiftamtmanden.
Kun ganske enkelte af de indkomne breve 
synes iøvrigt ikke at være indført i kopi
bogen. Pra 1779 er der alfabetisk navne- 
og stedregister foran og bagi bindene.
Nemlig;

154. 1745-50........................  1 bd.
155. 1751-58............................. 1 bd.
156. 1758-64.............................  1 bd.
157. 1765-68............................. 1 bd.
158. 1768-71............................. 1 bd.
159. 1771-74.............................  1 bd.
140. 1774-79.............................  1 bd.
141. 1779-81............................. 1 bd.

Anm,: Pra og med dette bind er der 
alfabetisk registre.
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142. 1781-83............................ 1 bd.
143. 1783-85............................ 1 bd.
144. 1785-88............................ 1 bd.
145. 1788-90............................ 1 bd.
146. 1790-92............................ 1 bd.
147. 1792-93............................ 1 bd.
148. 1793-94............................ 1 bd.

1743-96. Kopibøger for udgåede breve............
A^.: Korrespondance af alle arter, idet 
dog større indberetninger og betænknin
ger må søges i de tidligere anførte ræk
ker af kopibøger.
Nemlig;

149. 1743-50............................  1 bd.
150. 1751-57............................ 1 bd.
151. 1758-64............................  1 bd.

Am. ; Sidste del af året 1764 mang
ler.

152. 1765-69............................ 1 bd.
153. 1769-72............................  1 bd.
154. 1772-74............................ 1 bd.
155. 1775-79............................ 1 bd.

Am. : Heri løst registerbind.
156. 1779-81............................ 1 bd.

Am.; Poran i bindet register.
157. 1781-83............................ 1 bd.

Am. ; Poran i bindet defekt register.
158. 1783-84............................ 1 bd.

Am. ; Heri register.
159. 1784-86............................  1 bd.

Anm.; Heri register.
160. 1786-88............................ 1 bd.

Am.; Heri register.
161. 1788-90............................ 1 bd.

Am. ; Register foran og bag i bin
det .

162. 1790-92............................ 1 bd.
Anm.; Register foran og bag i bin
det .

17 bd,
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165.

164.

165.

1792-93............................ 1 bd,
Anm.; Heri register.
1793 august-september.............1 bd,
Anm.; Heri register. Resten af 1793 
samt 1794 mangler.
1795-96............................ 1 bd.
Anm.; Heri intet register. Har ka
rakter af konceptbog. Indeholder 
kun få indførsler, der hovedsage
ligt vedrører overdrevets udskift
ning.

1747-95 (div.år).Brevkoncepter.....................  3 pkr.
Am. ; Kun i ganske få tilfælde ses kon
cepter ikke at være indført i kopibøger
ne, der i øvrigt er langt mere omfatten
de end koncepterne.
Nemlig;

166. 1747-92 (div.år)................... 1 pk.
167. 1793-94............................ 1 pk.
168. 1795...............................  1 pk.

B6. Almindelig korrespondance.

1796-1867. Journaler................................ 24 bd.
Anm.; Journaler for indkomne breve. Be
nævnes skiftevis deliberationsprotokol- 
ler, extraktprotokoller og journaler.
Indeholder lubrikker for brevets nr., 
brevskriverens navn, kort indholdsresumé, 
deliberation og anmærkning, der ofte re
fererer til den udgåede korrespondance i 
sagen. Pra 1842 findes sag- og personre
gistre i journalerne og fra 1854 særlige 
fortegnelser over love og bekendtgørel
ser.
Nemlig;

169. 1796-99............................ 1 bd.
170. 1799-1801.......................... 1 bd.
171. 18ol-o4............................ 1 bd.
172. 18o4-o7............................ 1 bd.
173. 1807-11............................ 1 bd.
174. 1811-15............................ 1 bd.
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175. 1815-19............................ 1 bd.
176. 1819-24............................ 1 bd.
177. 1821-24............................ 1 bd.

Anm.: Tilsyneladende en særlig ma
gistrats journal for ansøgninger, 
bevillingssager m.v. ført paral
lelt med foregående. Indeholder 
også udgåede breve.,

178. 1825-52............................ 1 bd.
179. 1832-56............................ 1 bd.
180. 1837-39............................ 1 bd.
181. 1840-42............................ 1 bd.
182. 1840-44............................ 1 bd.

; Heri løst indlagt register.
183. 1844-47............................ 1 bd.
184. 1847-49............................ 1 bd.
185. 1850-51............................ 1 bd.
186. 1852-53............................ 1 bd.
187. 1854-55............................ 1 bd.
188. 1855-57............................ 1 bd.
189. 1857-59............................ 1 bd.
190. 1859-61............................ 1 bd.
191. 1862-64............................ 1 bd.
192. 1864-67............................ 1 bd.

1796-1868. Indkomne breve.......................... Io4 pkr.
Anm.: Indkomne sager såvel fra private 
som fra andre myndigheder og bystyrets 
kommissioner og udvalg, herunder også 
kæmneriet. Heri kan altså søges oplys
ninger om alle sider af den kommunale 
forvaltning, alle slags magistratsfor
retninger og de forskellige institutio
ner i byen. Breve fra stiftamtet og am
tet er dog indtil 1815 udtaget til en 
særlig række, jvf. ovenfor. Sagerne er 
nummererede i overensstemmelse med jour
nalerne, og sagerne er såvidt muligt 
lagt i nummerorden. Henlæggelsen af sa
gerne har imidlertid ikke været konse
kvent . Usystematiske sammenakteringer 
har i ret vid udstrækning fundet sted. 
Korrespondance i en bestemt sag kan så
ledes undertiden være samlet omkring 
det først indgåede brev i sagen, under-
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195.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202. 
2o5.
204.
205.
206. 
201,

208.

209.
210.
211. 
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218. 
219.

tiden dog også om det sidst indgåe
de, og sådanne sammenakteringer frem
går ikke af journalen. I journalen er 
alle brevene samlet i et kronologisk 
bestemt nummersystem og denne ligger 
i princippet til grund for sagernes 
henlæggelse. Indtil 1915 er sagerne 
indbundet under betegnelsen adskilli
ge breve. Nummerrækkefølgen er ikke 
konsekvent overholdt ved indbindingen. 
En del breve synes at mangle.
Nemlig;
1796-97........................... 1 pk.
1798-99........................... 1 pk.
1800 ..............................  1 pk.
1801 ..............................  1 pk.
1802 .............................. 1 pk.
18o5.............................. 1 pk.
18o4..............................  1 pk.
18o5-o6........................... 1 pk.
18o7..............................  1 pk.
18o8-o9........................... 1 pk.
1810-12........................... 1 pk.
1813-14........................... 1 pk.
1815 .............................. 1 pk.
1816 .............................. 1 pk.
1817 .............................. 1 pk.
1818 A............................ 1 pk.
Aum.: Kancelliskrivelser, der er 
udtaget og lagt i særlig pakke.
1818 B..
1819....
1820....
1821 A nr
1821 B nr
1822 A nr
1822 B nr
1823 A nr
1823 B nr
1824 A nr 
1824 B nr

......................  1 pk.

......................  1 pk.

......................  1 pk.
1-450.................  1 pk.
451-850............... 1 pk.
l-4oo.................. 1 pk.
4ol-724............... 1 pk.
l-4oo.................. 1 pk.
4ol-7o7................ 1 pk.
l-45o.................. 1 pk.
451-841...............  1 pk.
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220.
221. 
222. 
225.
224.
225.
226.
227.
228. 
229.
250.
251.
252. 
255.
254.
255.
256.
257.
258. 
259.
240.
241.
242. 
245.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252. 
255.
254.
255.
256.

1825 A nr. 1-545................  1 pk.
1825 B nr. 546-662..............  1 pk.
1826 A nr. 1-515................  1 pk.
1826 B nr. 516-641..............  1 pk.
1827 A nr. l-5oo................  1 pk.
1827 B nr. 5ol-628..............  1 pk.
1828 A nr. l-52o................  1 pk.
1828 B nr. 521-715................1 pk.
1829 A nr. l-42o.................. 1 pk.
1829 B nr. 421-824..............  1 pk.
185o A nr. l-56o....   1 pk.
1850 B nr. 561-682..............  1 pk.
1851 A nr. l-55o................  1 pk.
1851 B nr. 551-672..............  1 pk.
1852 A nr. 1-515................  1 pk.
1852 B nr. 514-675..............  1 pk.
1855 A nr. 1-545................  1 pk.
1855 B nr. 546-758..............  1 pk.
1854 A nr. 1-524................  1 pk.
1854 B nr. 525-655..............  1 pk.
1855 A nr. l-5oo................  1 pk.
1855 B nr. 5ol-565..............  1 pk.
1856 A nr. l-24o.................. 1 pk.
1856 B nr. 241-47o..............  1 pk.
1857 A nr. 1-269................  1 pk.
1857 B nr. 27o-577..............  1 pk.
1858 A nr. l-5oo.................. 1 pk.
1858 B nr. 5ol-628..............  1 pk.
1859 A nr. 1-514................  1 pk.
1859 B nr. 515-621..............  1 pk.
184o A nr. l-51o................  1 pk.
1840 B nr. 511-6o5..............  1 pk.
1841 A nr. 1-514................  1 pk.
1841 B nr. 515-755..............  1 pk.
1842 A nr. 1-428................  1 pk.
1842 B nr. 429-861..............  1 pk.
1845 A nr. 1-599................  1 pk.



- 27 -

257.
258.
259.
260.
261. 
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

1845 B nr. 4oo-754...............  1
1844 Å nr.
1844 B nr.
1845 Å nr. 
1845 B nr.

1-274.................. 1
275-509............... 1
1-218................. 1
219-461...............  1

1846 A nr. l-25o.................. 1
1846 B nr. 251-424..........  1
1847 A nr. 11-226.................. 1
1847 B nr. 227-489................ 1
1848 A nr. 28-299.................. 1
1848 B nr. 5oo-559................ 1
1819 A nr. l-3oo.................. 1
1849 B nr. 3ol-572................ 1
1850 A nr. l-2oo.................. 1
1850 B nr. 2ol-449................. 1
Anm.; Heri særligt læg vedr. even
tuelt køb af den svensk-norske post
gård til nyt råd- ting- og arrest
hus.

pk,
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.

272. 1851 A nr. 1-145.......... ......  1 pk
273. 1851 B nr. 146-464....... ...... 1 pk
274. 1852 ...... 1 pk
275. 1853 A nr. 1-142.......... ...... 1 pk
276. 1853 B nr. 143-570....... ...... 1 pk
277. 1854 A nr. 1-199.......... ...... 1 pk
278. 1854 B nr. 2oo-47o....... ...... 1 pk
279. 1855 A nr. l-2oo.......... ...... 1 pk
28o. 1855 B nr. 201-484....... ...... 1 pk
281. 1856 ...... 1 pk
282. 1857 ...... 1 pk
283. 1858 A nr. 1-250.......... ....... 1 pk
284. 1858 B nr. 251-4o5....... ...... 1 pk
285. 1859 A nr. 1-250.......... ...... 1 pk
286. 1859 B nr. 251-354....... ...... 1 pk
287. 186 0 A nr. l-loo.......... ...... 1 pk
288. 186 0 B nr. 101-369....... ...... 1 pk
289. 1861 ...... 1 pk
29o. 1862. ...... 1

Jr'*-*-
pk
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291.
292.
293.
294.
295.
296.

297.

298.

299.

1863 .............................. 1 pk.
1864 .............................. 1 pk.
1865 .............................. 1 pk.
1866 ..............................  1 pk.
1867 ..............................  1 pk.
1868..............................  1 pk.

1815--49. Diverse indkomne sager.................
Anm.: Sager som af tilfældige grunde ikke 
er journaliserede. Som oftest ikke særlig 
betydningsfulde.
Nemlig;
1815-34 (div.år)..... ........... 1 pk.
Anm.: Heri bl.a. sager vedr. bryg
gernes , brændevinsbrændernes og 
spækhøkernes forråd 1821, medlems
lister for den dramatiske Forening 
og for det dramatiske selskab Thalia
1821, fortegnelser over lavsafgifter
1822, fortegnelse over huse udenfor 
portene 1824, brolægningskommissio
nens arbejde 1827 og 183o, købmands
eksamen 1832 og 1834, kirkesyn 1833 
og overdrevslodder 1834.
1835-49........................... 1 pk.
Am. : Heri bl.a. sager vedr. skole
reparation 1835, reberbanens afhæn
delse 1835, grundtakst og jordskyld 
på overdrevslodder 1837, ansættelse 
af fæstemand 1837, natmandens for
hold 1838, afbyggerafgift 1839, re
gulering af torvet 1845-46, stads
musikantens instruks 1848, kommunal
bestyrelsesmødernes offentlighed 
1848 og vognlavet 1849.

2 pkr.

1797-1849 (div.år). Brevkoncepter................. 13 pkr.
Anm.; Unummererede og såvidt muligt hen
lagt i kronologisk orden. En del af de 
ældste årgange er stærkt beskadiget af 
fugt.
Nemlig;
1797-1811 (div.år)............... 1 pk.
Anm.: Indtil året 1811 er kun me
get få koncepter bevaret.
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3oo. 1812-13.
3ol. 1814-15.
3o2. 1824....
3o3. 1825-26.
3o4. 1827-29.
3o5. 1830-32.
3o6. 1833-35.
3o7. 1836-38.
3o8. 1839-41.
3o9. 1842-43.
3I0. 1844-46.
311. 1847-49.

1 pk.

1796-1867. Kopibøger. 32 bd.

312.

313.
314.

315.
316.

317.
318.
319.
320.
321. 
322.
323.
324.

An^.: Magistratens kopibøger over udgåe
de breve. Omfatter alle arter af korre
spondance: Til centraladministrationen, 
stiftamtet, lokale myndigheder, de eli
gerede borgere, borgerrepræsentationen, 
de kommunale udvalg samt partikulære. 
Indførslerne er undertiden forsynet med 
journalnumre.
Nemlig:
1796- 97........................... 1 bd.
Atm. : Heri sagregister.
1797- 1800......................... 1 bd.
I800-01........................... 1 bd.
Anm.: Heri et påbegyndt sagregister.
18o2-o4........................... 1 bd.
I804-I0........................... 1 bd.
^im.: Rutinebreve og følgeskrivel
ser er her ofte kun resumerede.
I8I0-I2........................... 1 bd.
1812-14........................... 1 bd.
1814.............................. 1 bd.
1814-16........................... 1 bd.
1816-19........................... 1 bd.
1819-23........................... 1 bd.
1823-25........................... 1 bd.
1826-28........................... 1 bd.
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325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.

344. 1855-56

1828-32........................... 1 bd.
1832-35........................... 1 bd.
1836-40........................... 1 bd.
1840-42........................... 1 bd.
1842-44........................... 1 bd.
1844- 45........................... 1 bd.
1845- 47...........   1 bd.
1847-49........................... 1 bd.
1849- 50........................... 1 bd.
1850- 51........................... 1 bd.
1851- 53........................... 1 bd.
1853- 54........................... 1 bd.
1854- 55........................... 1 bd.
1855- 56........................... 1 bd.
1856- 58........................... 1 bd.
1858- 59........................... 1 bd.
1859- 62........................... 1 bd.
1862-64........................... 1 bd.
1864-67........................... 1 bd.

Kopibog for attester m.v...............
Anm.: Hovedsagelig følgeskrivelser til 
udtalelser, påtegninger til udgåede breve 
og oversigter over skattebetalinger og 
brandforsikring. Disse sager har normalt 
været indført i de almindelige kopibøger. 
Kun få indførsler.

1 bd.

C. Forskellige sager.

Sagligt ordnede magistratssager. Sagerne er i tidens løb ud
taget, fordi de har været særlig vigtige, eller fordi der 
tilfældigvis i samtiden har været brug for dem. De fleste af 
disse sager er tilsyneladende udtaget af den almindelige ma- 
gistratskorrespondance, mens en del enkeltaktstykker inden
for de enkelte sager nærmest må siges at høre til i et af 
udvalgene eller kommissionerne. En del nye sager er kommet 
til under registreringen, mens andre, hvor det har været mu-
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ligt og hensigtsmæssigt, er anbragt på deres oprindelige 
plads i arkivet. Det må understreges, at et emne sjældent 
vil være udtomt under disse sagligt ordnedé sager. Der vil 
meget ofte ligge mange flere aktstykker om sagen dels i 
magistratens almindelige korrespondance og dels i andre af 
rådstuearkivets afdelinger.

345. 1598-1863 (div.år). Forskellige sager 1............... 1 pk.
Nemlig;
1672-1795. Byens porte.
1717-94. Byens Vagthus.
1697-1794. Slagterboderne.
1789-94. Strandtoldbet j entboligen.
1598-1794. Vejerboder, vejer, måler og vrager. 
1782-85. Den ny toldbodsbygning.
1832-33. Om eventuelt køb af nr. 261 i Stengaden.
1661-1812. Sct.Olai, Set.Marie og Den engelske kiike. 
1865. Orgelet i Set. Olai kirke.
I681-18o7. Skolevæsenet og skolerne.
1664-1816 (div.år). Hospitalet (herunder instrukser). 
17o7-1821. Offentlige kollekter af forskellig art.
172o-93. Lotterier.

546. 1676-1828, Forskellige sager II.......................  1 pk.
Nemlig;

Byens tørvemoser og tørveskær.
Lergravning i overdrevet.
Byens skel og jurisdiktionsgrænse (bl.a. 
skellet mellem by og birk og spørgsmå
let om jurisdiktionsudøvelse på Kron
borg og rferienlyst).
Hegn i byen og på marken.
Fiskeri (bl.a. magistratens fiskestader 
og åleruser).

1697-1815
175o-18o5
172o-18o7

1676-1799
1696-1828

547. 1721-1814. Forskellige sager III..........
Nemlig;
1721. Borgmesterens embedsjord.

1 pk.
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1787- 1814. Kort over nogle markjorder og magi
stratens embedsjord. Se kortsamlin
gen.

1768-98. Sag angående et til Meulenborg indtaget 
stykke jord fra overdrevet.

1782-94. Byens køkkenhave.
1749. Kokkens have.
1788- 96. Jægergården.
1721- I809. Kronborg teglværk og dets rettigheder i

bymark og overdrev. Heri kommissionsdom 
1736 m.v.

1722- 96. Bergmansdals teglværk.
1782-83. Jean Jacob Clasons skibsværft.

348. 1678-1813. Forskellige sager IV.......................  1 pk.
Nemlig;
I678-I807. Borgervæbningen og byvagten.
I708-I8I3. Vægtervæsenet. Heri bl.a. instrukser. 
17I0-I8I3. Brandvæsen samt sprøjte- og lygtevæsen.

349. 1661-1856. Forskellige sager V......................... 1 pk.
Nemlig;
1661-1796. Byens vandforsyning og springvand.
1852-56. Byens gasbelysning.
1765-1820. Lodsvæsenet.

350. I737-I8I4. Forskellige sager VI.... ................... 1 pk.
Nemlig;
I737-I806. Vejvæsenet.
1763-I8I0. Fasudstedelse. Hovedsageligt vedrørende 

forskellige former for søpas.
1763-1814. Indkomne begæringer om certifikater på 

skibsladninger m.v.

351. 1672-1856. Forskellige sager VII....................... 1 pk.
Nemlig;
1720. Sundhedskommissionen. Kontrol med smit

somme sygdomme på fremmede skibe.
I720-I803. Medicinalvæsen. Kirurger, jordemødre, 

kvaksalvere og veneriske sygdomme.
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1855-56. Karantænevæsen. Karantæneetablisse
mentet på Kyholm.

1672-1822. Lazaretter og sygehusvæsen.
ca. 184o. Øresunds og Helsingørs sygehospital.

Regulativ, instrux og spisereglement,

552. 1705-1816,

555. 1666-1855.

554. 1726-1867,

Forskellige sager VIII.....................  1 pk.
Nemlig;
I7I0-II. Pesten. Heri også sundhedskommissions

sager.
17o5-92. Kvæg- og hestesyge.
1796. Reglement for konsumptionens oppebørsel,
1717-1816. Skattevæsen. Hovedsageligt indkomne bre

ve til magistraten.

Forskellige sager IX.......................  1 pk.
Nemlig;
I714-I8I4. Magistratens rekognition af accise og 

transit. Herunder 1/2 5^ afgift af op
lagsvarer til lønninger og broens ved
ligeholdelse.

I764-I808. Grundskyld, jordskyld, bodeleje og skat
tebegunstigelser i forbindelse med byg
ningsforbedringer .

1666-1750. Prinsessestyr.
1677-1725. Krigsstyr.
1814-58, Bankhæftelsen.
1829-55. Klubskatten.
1842-50. Skatteoppebørslen.

Forskellige 
Nemlig; 
1849-66. 
1841-67. 
1786-18o2.

1855-40. 
1726-1821, 
1815-14.

sager X......................... 1 pk.

Skattemoderation og restancer.
Kæmneriets regnskabsvæsen.
Udbetalinger af bøssen på rådstuen. En 
særlig bøsse, hvis indtægter gik til 
fangers forplejning m.v.
Delinkventomkostninger.
Præstepenge og offer.
Len militære bespisning.
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355. 1661-1815. Forskellige sager XI.... ........ v * *.............. 1 pk.
Nemlig;

Indkvart eringsvæs en.
Søenroulleringen.

1661-1815
1723-96.
1763. Hvervepatent for sekondløjtnant von 

Schröter.

356. 1718-1827. Forskellige 
Nemlig; 
1718-1811. 
1783-1827.

1718-98. 
1778-18o8.

sager XII......................  1 pk.

Torvedage og torvefogeder.
Tabeller over byens torvepriser og 
over forråd hos handlende med næ
ringsmidler .
Markeder.
Iferkedslister og markedsspas 
frd. af 13. feb.1735.

i h.t.

357. 1664-1832

358. 1661-1816,

Forskellige sager XIII.....................  1 pk.
Nemlig;

Justering af mål og vægt.1742-92.
1832.

1664-1795 
1710-83.

Autorisation af handelsbøger i h.t. 
frd. af 1. juni 1832.
Konsuler og fremmede.
Reformerte og jøder.

Forskellige sager XIV.....................
Nemlig;
1834-95. Lavene i almindelighed. 
1661-1816. Bagerne.
1665-1794. Bryggere og brændevinsbrændere. 
1670-1755. Bødkerne.
I69I-I808. Dragerne og dragerlavet. 
1743-63. Farvere.
1728-1811. Feldberedere.
177o. Giarmestre.
1734- 95. Handske- og bundtmagere. 
1754-95. Kobbersmede og gørtlere.
1735- 1816. Købmænd og handelsvæsen.

1 pk.
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359. 1662-1795. Forskellige sager XV.......................  1 pk,
Nemlig;
17o8-92. Ligbærere.
1756. Malere.
1734-88. ]yLirermestre.
1662-1792. Møllere og møller.
1742. Pottemagere.
1728-94. Rebslagere og reberbaner.
1776-92. Sadelmagere.
1662-1794. Skomagere.
1681-1811. Skræddere.
1662-1793. Slagtere og slagterboder.

36o. 1661-1809. Forskellige sager XVI......................  1 pk.
Nemlig;
17o3-95. Smede.
17o6-99. Snedkere og stolemagere.
1661-18o9. Vognmænd, vognmandskørsel og befor-

dringsvæsen. 
Vævere.1721-85.

361. 1665-1848. Forskellige sager XVII.....................  1 pk,
Nemlig;
1669-1825,

1731.

1748.

1711.

1824.

18o6.
1740-62.
1702-53.

Borgmester- og rådmandsbestallin
ger.
Gregers Lauritzen Hvids udnævnel
se til byfoged.
Niels Dahis bestalling som stads
kasserer. Ifølge amtets resoluti
on af 27. januar 1742 skulle byen 
udnasvne en kasserer til at tage 
vare på arve- og dødsbomidler, ind
til magistratens skiftebehandling 
var overstået.
Andreas Aarhus' bestalling som 
toldkontrollør.
Jens Hiorths bestalling som bog
holder ved lodseriet. 
Præsidentembedet.
De eligerede borgere. 
Byfogedembedet.
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1729-1800.
1725.
1723-1812. 
1663-1848. 
1723-1814. 
1801-14. 
1683-1813. 
1765-1813.

1838-40.

1834-37.
1793.
1845.
1749.
1776-1807.

Kæmneriet og kæmnerbestillingen. 
Mæglerbestillingen. 
Bedemandsbestillingen.
Stadsmusikanter og organister.
Rådstuen og rådstuetjenere. 
Politibetjente.
Skarpretteren.
Natmands- og skorstensfejerbestillin
gen.
Skorstensfejersager. Heri fortegnelse 
over de i Helsingør og omegn værende 
skorstene og kaminer.
Pæstemandsbestillingen.
Skovfogeden og opsynet med grænseleddet, 
Markmandst j enesten.
Gartnere.
Gæstgivere og gæstgivergårde.

362. 1693-1851. Forskellige sager XVIII.....................  1 pk.
Nemlig;
1769. Højesteretsdom i sagen borgmester og

råd ctr. Peter Gallasen og medarvinger. 
Magistraten og øresundstoldbetjentene. 
Magistratsskiftet.
Kammerretsdom over borgmester og råd. 
Rådmand Henrich å Moinichens klage

1693-1738.
1719.
1721.
1742-53.

1794.
over magistraten.
Anmeldelser om frivillige bidrag til 
Christiansborg slots genopbyggelse.

1812. Højtideligheden på rådstuen ved det for
borgmester Bjørnsen i rådhussalen op
satte hædersminde.

1828. Legatet i anledning af prinsesse Wilhel-
mine fferies formæling.

1834. Festlighederne i anledning af kongens
forbisejling.

1838. Den russiske storfyrstes befordring til
Hillerød.

1845. Festligheden i anledning af kongens mod
tagelse.

1848-51. Regnskabssager i forbindelse med andet 
Jægerkorps’ hjemkomster fra krigen.
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563. 1715-1863.

364. 1663-1832,

Forskellige sager XIX......................  1 pk.
Nemlig;
1715, 1811-95. Arkiver og arkivering. Heri 

også visse fortegnelser.
1841-43. Kasseregnskaber med bilag for den 

nedlagte lærde skoles midler,
Helsingør hospitals regnskaber.1840-63

1845-57 Havnevæsen, herunder havne- og bro
takster.

1833. Konditioner m.v. ved bortlicitering af 
byens renholdelse.

ca. 186o. Udkast til brochure for fferienlyst 
badehotel.

1832-37. Forskellige lærebreve.

1 pk.Forskellige sager XX......................
Nemlig;
1696-1817. Kopier af forskellige breve og

dokumenter magistraten vedkommende.
1663-1832. Kongelige bevillinger i original og 

kopi.Bevillinger til enkelte borgere.
I73I-I807. Testamenter, ægteskabspagter, for

skrivninger m.v. med kongelig kon
firmation.

1748-74. Privilegier på kroers forsyning på 
landet i Kronborg amt.

1672-1836. Færgelavet......................... ....... 3 pkr.
Anm.; Sager vedrørende færgelavet indgået 
til magistraten. En del af sagerne, som så
vidt muligt er lagt i kronologisk orden, er 
udtaget af færgelavets arkiv. I sagerne fin
des korrespondance, prislister, instrukser 
og reglementer, lavsbreve, medlemslister 
m.v. Færgelavet var en betydningsfuld orga
nisation, der dels var beskæftiget med over
førsler over sundet til Sverrig, og dels ar
bejde i tilknytning til de skibe der ankrede 
op for at betale told,, få søpas, proviantere, 
underkastes karantæneundersøgelser m.v. Så
danne skibes forbindelser med myndigheder, 
konsuler og handelsforbindelser besørgedes 
i vid udstrækning af færgelavets medlemmer.

365.
Nemlig;
1672-1785. 1 pk.
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366. 
367.

368. 1849-50.

369. 1728-29,

37o. 1836-68.

1786-18o6........................  1 pk.
1717-1820........................  1 pk.

: Heri en fortsættelse 18o7-2o 
af de almindelige sager i de to fo
regående pakker samt et særligt læg 
1717-97, som er forsynet med en de
tailleret indholdsfortegnelse.

Indsamling til mindesten................. 1 pk.
Ajim.; Indsamlingslister, regnskab m.v. i
forbindelse med rejsningen af en minde
sten for sejren ved Fredericia.

Kommis s i ons akt............................ 1 bd.
Åim.: Kommissionen til at dømme i en strid 
meTlem vejer og måler Zacharias Garben og 
magistraten. Lom 9. maj 1729.

Forskellige tryksager.................... 1 pk.
Anm.: Budgetoverslag, forhandlingsrefera
ter fra borgerrepræsentationen og ekstrak
ter af kæmneriets hovedbog.

De eligerede borgere.

Le eligerede borgere er for Helsingørs vedkommende en beteg
nelse, der først kom i anvendelse i slutningen af 18. århun
drede. Før den tid anvendtes skiftevis betegnelserne "Byens 
16 formænd", "Byens formænd", "De 16 mænd" eller "De 16 bor
gere" .

Disse borgerudvalgs deltagelse i bystyret i Helsingør 
kendes allerede fra 16. århundrede, hvor de jævnligt omtales 
i tingbøger og i den bevarede korrespondance. Hvorledes de 
var udvalgt var uklart, og fremgangsmåden har givetvis været 
skiftende fra tid til anden. Oprindeligt synes de at være ud
peget fra sag til sag, således at der ikke var tale om noget 
fast udvalg. Antallet var i regelen 24, men kunne både da og 
i begyndelsen af 17. århundrede komme op på både 32 og 4o.
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Let synes ikke muligt at sige noget sikkert om de eligere- 
des forhold til de borger*- eller rådstuemøder som fra i hvert 
fald 16. århundrede ifølge tingbøger, rådstueprotokoller og 
korrespondance jævnligt har været afholdt i Helsingør i for
bindelse med afgørelse af særlig væsentlige og prekære spørgs
mål, vigtige meddelelser og regnskabsaflæggelser. Måske har de 
eligerede oprindeligt været et særligt udvalg af disse borger
møder, som i hvert fald lejlighedsvis valgte de 24, således i 
1627, da de 24 blev valgt med fuldmagt til at handle og be
slutte med borgmester og råd på menige borgeres vegne (jvf. 
kopibog 1626-41, nr. Io6. Vedrørende borger- og rådstuemøder 
se også anordning af 24-lo-1857 paragraf 25, hvor det siges, 
at kancelliet kan foreskrive sådanne møder, når der er tale om 
en sær vigtig og overordentlig foranstaltning).

De eligerede borgere bevaredes i Helsingør gennem hele 
det 17. århundrede, og fra 17o6 blev deres antal definitivt 
reduceret til 16. De havde fast mødelokale i rådhuset og førte 
fra i hvert fald 1711 deres egne protokoller. Gennem det 18. 
århundrede synes medlemskab af udvalget at have været livsva
rigt. Valgmåden synes stadig at have været usikker. Det har 
været praktiseret, dels at de 16 supplerede sig selv, dels at 
de indstillede nogle navne som magistraten kunne vælge imellem, 
dels at magistraten uden videre udfyldte tomme pladser på eget 
initiativ, og endelig at borgerne f.eks. i 1781, valgte eligere
de på rådstuen (se i øvrigt P.jybnch II og Laurits Petersen: 
Helsingør i Sundtoldstiden II samt kopibog 1779-81 fol. 2o8).

Ved reskript af 2. marts 1787 fik de eligerede borgere 
i alle købstæder del i budgetlægningen, regnskabsaflasggelsen, 
indkvarteringen og skatteligningen, og ved reskriptet af 24. 
marts 1797 blev det bestemt, at de for fremtiden skulle vælges 
af borgerne forsamlede på rådstuen. Valgene var fortsat livs
varige. På grund af svigtende vælgerinteresse og magistratens 
absolutte modvilje blev de frie valg allerede afskaffet 18o6, 
idet de eligerede og magistraten for fremtiden for hver tom 
plads i fællesskab skulle indstille 5 navne, som borgerne her
efter kunne vælge imellem, og dette blev regelen indtil 1857, 
(jvf. også magistratens kopibog 15. april 1796 og P.Munch II 
s. 41 og 91).
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I 17. århundrede og ikke mindst i 18, århundrede, hvor
fra arkivet er bevaret, synes de eligerede i Helsingør at 
have kunnet udtale sig om og selv tage initiativ i alle anlig
gender, og det bevarede arkiv omhandler derfor næsten samtlige 
emner bystyret vedrørende. De har indtil 1787 hovedsageligt 
været rådgivende, men ikke uden betydning og dygtighed, selv 
om borgmestrene undertiden skarpt kritiserede deres virksomhed 
(jvf. også Laurits Petersen II, s. 284).

Forholdet magistraten og de eligerede imellem har været 
skiftende, hvad også fremgår af valgmåden. Der er ingen tvivl 
om, at der jævnligt har været spændinger. Således var der ikke 
klare regler for valg til borgerlige ombud, og af de eligere- 
des protokoller fremgår det tydeligt, at f.eks. taxerborgere, 
kæmnere og lægs- eller kvartermænd (fjerdingsmænd) undertiden 
er udpeget af magistraten, undertiden af de eligerede. Under
tiden synes endda de eligerede selv at have været ansvarlige 
for skatteligningen (jvf. Magistraten C, Forskellige sager VIII), 
Efter 1797 skulle sådanne ombud vælges direkte på linie med de 
eligerede selv.

Efter napoleonskrigene synes de eligeredes virksomhed i 
Helsingør gennem en periode at have været aftagende for igen 
at tiltage i slutningen af 182o’erne.

371. 1729-42 (div.år). Protokol............................. 1 bd.
Anm.; Autoriseret 9« juli 1729 “for de 16 
fornngnd for hvad til byens tjeneste vorder 
forfattet”. Heri indstillinger til kongen, 
amtmanden og magistraten, forhandlinger og 
alm. korrespondance. Lister over eligerede, 
takserborgere og indkvarteringsborgere.

372. 1745-89. Protokol....................................  1 bd.
Arm.: Erklæringskopier. I øvrigt lister over 
takserborgere, eligerede, revidører, kæmnere, 
lasgsmænd m.v. Kopier af indkomne breve.

375. 1792-1837. Deliberationsprotokol......................  1 bd.
Am.: Oftest kortfattede forhandlingsrefera
ter.
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574. 1711-55.

575. 1765-87

Eopibog....................................
Anm.: Heri korrespondance om takserborge- 
re 10-9-1711. Kopier af ind- og udgåede 
breve. Bagi bindet lister over takserbor- 
gere m.v. 1712-54.

1 bd.

Kopibog....................................  1 bd,
Anm.: Hovedsageligt erklæringskopier. Por
an i bindet årene 1785-87 og derefter 1765- 
82.

576. 1776-82, 1787-92. Kopibog.............................
Anm.; Heri 5 hefter. Por perioden 1776-82 
hovedsagelig identisk med foregående kopi
bog.

1 pk.

1792-1856,

577.
578.
579.
580.
581.

582. 1792-95.

585. 1791-1803.

Kopibøger for udgåede breve............... 5 bd.
Nemlig:
1792-94............................... 1 bd.
1794-18o2............................  1 bd.
1802-13............................... 1 bd.
1814-24............................... 1 bd.
1825-56............................... 1 bd.

Kopibog for indkomne breve................ 1 bd.
Am.: Heri register.

Regnskabsbog for byens kasse.............. 1 bd.
Am.: Vedrører ind- og udbetalinger i "by
ens kasse". Ved befaling af 2o. december 
1788 pålagde stiftamtmanden byen at ind
rette en særlig kasse, hvor kæmneren kun
ne nedlægge sine kontante beholdninger, 
når han havde flere penge, end han løben
de skulle bruge. Det tilkom herefter de 
eligerede borgere at føre tilsyn med og 
regnskab over kassens beholdninger.
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Borgerrepræsentationen.

Jvf. anordning om købstædernes økonomiske bestyrelse af 
24. oktober 1857, hvorved borgerrepræsentationen indførtes 
i købstæderne. Det ny organ var at betragte som en videre
udvikling af de eligerede borgeres råd, og i anordningen 
tales da også skiftevis om borgerrepræsentanter og eligere
de borgere. Forskellen fra de eligerede lå i valgmåden. 
Valgene var nu åbne og direkte og foregik på rådstuen. Grund
ejendom gav valgret og valgbarhed. Ejendomsværdien skulle i 
Helsingør dog være 2ooo rigsdaler. Dernæst fik borgerrepræ
sentationen mere bestemte rettigheder med hensyn til alle 
byens anliggender og kommissionsbesættelser ligesom der blev 
fastsat bestemte procedurer for forhandlingerne mellem magi
straten og borgerrepræsentationen samt de to organers forhold 
til centraladministrationen.

I Helsingør blev antallet af borgerrepræsentanter sat 
til 18, og det første valg fandt sted 1. marts 1858 (jvf. 
borgerrepræsentationens forhandlingsprotokol). Borgerrepræ
sentationens arkiv må i øvrigt ses som en umiddelbar fortsæt
telse af de eligerede borgeres arkiv.

1857-68. Forhandlingsprotokoller...................  5 bd.
Nemlig;

584. 1857-41.............................. 1 bd.
Anm.; Påbegyndt 18. maj 1857 som pro
tokol for de eligerede borgere. Auto
riseret 5. marts 1858 af den nyvalgte 
borgerrepræsentation som dennes for
handlingsprotokol. Heri bl.a. valg af 
forskellige kommissionsmedlemmer i.h.t. 
anordningen af 24. okt. 1857.

585. 1841-42.............................. 1 bd.
Anm.; Heri indholdsfortegnelse.

586. 1842-47..............................  1 bd.
Anm.; Heri indholdsfortegnelse.

587. 1847-59..............................  1 bd.
588. 1859-68..............................  1 bd.
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1856-68. Kopibøger................................ . 3 bd.
; Hovedsageligt indstillingen til ma

gistraten.
Nemlig;

589. 1856-40.............................. 1 bd.
An^.; 1856-57 kopibog for de eligere
de borgere.

590. 1840-44.............................. 1 bd.
591. 1844-68.............................. 1 bd.

1856-68. Breve og betænkninger.....................  2 pkr.
Aiw.; Hovedsageligt indkomne sager fra ma
gistraten, men også betænkningsudkast fra 
enkelte medlemmer af borgerrepræsentatio
nen og byens borgere.
Nemlig;

592. 1856-45.............................. 1 pk.
595. 1846-68..............................  1 pk.

Kommunalbestyrelsen.

I anordningen af 24. oktober 1857 omtales magistraten og bor
gerrepræsentationen under eet som kommunalbestyrelsen, såle
des når den fører tilsyn med regnskabsvæsenet. Amtet og kan
celliet kan også stile breve til de to organer under denne 
fællesbetegnelse. Møder i kommunalbestyrelsen skulle afholdes 
i tilfælde af uoverensstemmelser magistraten og borgerrepras- 
sentationen imellem (jvf. anordningens paragraf 17). I Hel
singør blev kommunalbestyrelsesmøder afholdt regelmæssigt to 
gange om måneden, og alle arter af sager blev behandlet. 
Borgmesteren var kommunalbestyrelsens formand. Beslutninger 
blev truffet ved flertalsafgørelser, idet dog formanden ved 
stemmelighed var udslagsgivende. Formanden kunne kræve en be
slutning indanket for amt eller kancelli. Møderne blev efter
hånden offentlige.
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1841-68. Forhandlingsprotokoller................. 3 hd,
Nemlig;
1841-53............................. 1 bd.
Ai^.; Autoriseret 2. sept. 1841 i 
henhold til kommunalbestyrelsens be
slutning af 26. aug. s.år.
1854-65............................. 1 bd.
A^.: Bagi hindet regulativer og for
retningsordener for borgerrepræsen
tationen og kommunalbestyrelsen.
1865-68............................. 1 bd.

Almindeligt regnskabsvæsen.

Helsingørs regnskabsvæsen blev ledet af kæmneren. Der var i 
byen ingen penge- eller rentemester mellem kæmneren og rådet. 
Kæmneren var ene ansvarlig for regnskabsførelsen og skulle 
hvert år til set. Thomæ dag (21.dec.) aflægge regnskab til 
revision. Han var ansvarlig for opkrævningen af alle slags 
skatter - såvel til kongen som til byen - afgifter og forskel
lige indtægter fra byens boder, bygninger og jorder. Tilsva
rende førte han tilsyn med byens bygninger, veje, broer og 
alle fællesforetagender i det hele taget. Udgifterne hertil 
samt til lønninger afholdt han umiddelbart af årets indtægter. 
Kæmneren kunne selv tage initiativ til reparationer og anden 
vedligeholdelse, men oftest blev udgifterne afholdt på magi
stratens anvisning.

Hvad angår indholdet af et typisk kæmnerregnskab kan 
i øvrigt henvises til "Danske Magazin" 3- rk. II, hvor P.V. 
Jacobsen har offentliggjort et kommenteret regnskab fra Hel
singør for året 1577. Adskillige regnskabsposter er konstante 
hele perioden igennem, således skatteindtægter og udgifter 
til lønninger og reparationer. Udgiften til færgevæsen (over
førsel), konge- og frirejser forsvinder med tiden næsten 
helt. Indtægten fra bundgarns- og ålestader forsvinder i løbet
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af 18. århundrede. Udleje af byens tin og indkøb af øl m.m. 
ophører i slutningen af 17. århundrede. Indtægten af jord
skyld og renter af udlånt kapital bliver af større betydning 
fra slutningen af det 18. århundrede. Det samme gælder f.eks. 
for indkvarteringsudgifter, delinkventomkostninger, lygte
brand og sprøjteskat, provinsialkirurgiskat og jordemoderskat. 
Men principperne i regnskabet ændres ikke før 184o. Alle by
ens indtægter og udgifter går hele tiden over kæmnerkassen.

Til assistance ved skatteopkrævningen havde kæmneren 
i byens fire fjerdinger en eller to rodemestre eller fjerdings- 
mænd, som de oprindeligt kaldtes. Antallet skifter fra tid til 
anden. Rodemestrene, der var borgerlige ombud, bistod vistnok 
også magistraten og efter 1619 taxerborgerne ved ligningen,

Kæmnerembedet, der indtil 1778 var ulønnet, var oprin
deligt et magistratsombud, der gik på skift blandt rådmændene. 
Dette blev ændret fra og med regnskabsåret 1579-8o, da kæmne- 
riet blev et borgerligt ombud. Ved samme lejlighed blev det 
bestemt, at der nu hvert år skulle vælges to kæmnere. Jvf. 
tingbogen lo, sept. 1579 samt kæmnerregnskabet 1579-8o, hvor 
det meddeles, at borgmester og råd med nogle af de fornemste 
borgere på menighedens vegne har samtykket og bevilget, at 
der skulle tilkaldes to vederhæftige borgere, som årlig skulle 
oppebære skatten og anden bysens indkomst og samme igen efter 
borgmester og råds anvisning udgive til kongens eller bysens 
nytte. Rådsmedlemmerne var hermed befriet for en besværlig ar
bejdsbyrde. Regnskabet skulle som hidtil være afsluttet set. 
Thomæ dag, da det efter gammel skik og sædvane skulle afleve
res til revision i borgmesterens, rådets og menighedens nærvæ
relse .

Nye kæmnere blev udpeget hvert år i forbindelse med af
læggelsen af det forløbne års regnskab. De to kæmnere delte 
forretningerne imellem sig og fra 1621 afleveres regnskabet 
endda i to særskilte bind. Af en kæmnerinstruks i skattebogen 
1630-56 (nr. 652) s. 1 ff. og side 2oo (jvf. også M.Mackeprang 
s, 142) var der tale om en stor og en lille, "den liden" eller 
"den anden" kæmner. Dennes sidste forretninger indskrænkede sig 
til opkrævningen af den lille årlige byskat af borgerskabet
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(næringsskat) og at afholde udgifterne til høsseskytter, 
postpenge og overførsel. Også byens tin sorterede under ham. 
Resten påhvilede den store kæmner. Pra 1685 har byen igen kun 
en kæmner.

Efter modstand fra de eligerede borgere blev det ved 
kancelliskrivelse af 7. nov. 1778 pålagt Helsingør at indføre 
en fast kæmner (Jvf. også P. Itoich II s. 17-18). Lønnen var 
først 6o, siden loo rdl. årligt. Ingen af de to kæmnere man 
til den beskedne betaling forsøgte sig med viste imidlertid 
tilstrækkelig duelighed. Regnskaberne kom tydeligvis i uorden, 
og til borgerskabets tilfredshed vendte man tilbage til den 
gamle ordning. Ved kancelliskrivelse af 15. maj 1825 blev det 
igen pålagt byen at ansætte en fast kæmner lønnet med 4oo rdl. 
årligt. Hu var såvel magistrat som de eligerede borgere til
hængere af denne ordning.

Indtil i hvert fald 1775 var kæmneren økonomisk ansvar
lig, således at han, dersom udgifterne skulle afholdes til ti
den, undertiden måtte gribe til sine private midler. Sammen
blandingen bevirkede, at han meget vel ved regnskabsårets af
slutning enten kunne have penge til gode ved byen eller stå i 
gæld til denne. Byen havde ingen fast kasse. Dette forhold 
gjorde det indtil ca. midten af 18. årh. ofte vanskeligt at få 
et regnskab og dets revision tilfredsstillende afsluttet. Kæm
neren måtte i hvert fald være tilpas formuende og anset, så 
byen løb så ringe risiko som muligt. Var kæmneren økonomisk ved 
magt spillede det en mindre rolle, at han som i 1684 var analfa
bet, hvad fremgår af bilagene. Endnu i den omtalte kancelliskri
velse af 15. maj 1825 blev det dog bestemt, at kæmneren skulle 
kunne stille tilstrækkelig kaution.

I Struenseetiden blev begyndelsen gjort til visse regn
skabsreformer. Ved resolution af 4. nov. 1771 blev det bestemt, 
at regnskaberne skulle indsendes til Danske Kammer, og dette 
blev senere fulgt op af bl.a. Rentekammerets pm. af 15. april 
og 28. aug. 1773, der foruden bestemmelse og rentekammerets 
fremtidige revision af købstadsregnskaber også slog fast, at 
et købstadsregnskab ikke var identisk med et kæmnerregnskab, 
der i virkeligheden kun var som et bilag at betragte. Man for-
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langte et egentlig magistratsregnskab, som da også fra dette 
tidspunkt blev gennemiørt i Helsingør. Muligvis har byen da 
også ved denne reform fået en særlig kasse adskilt fra kæmne- 
rens (jvf, registraturen).

Oprindeligt blev regnskabet revideret af magistraten, 
hvortil senere kom de eligerede borgere eller nogle af de for
nemste borgere. Denne ordning synes gennemført umiddelbart 
efter 1578 og bevaredes indtil 1745, da resolution af 15. janu
ar bestemte, at der blandt borgerne måtte udnævnes tre revisi
ons mænd, der reviderede, hvorefter magistraten deciderede. 
Denne ordning blev gennemført i Helsingør. Ved uoverensstem
melser mellem revisionsmænd og magistrat tilfaldt afgørelsen 
stiftamtmanden, som derfor inden udgangen af februar hvert år 
skulle have regnskaberne tilsendt. Ved rentekammerets pm. af 
15. april 1775 flyttedes den afgørende og grundige revision 
til rentekammeret, der også traf endelig afgøirelse, Pra 18o2 
overtog Danske kancellis revisionskontor for købstadsregnska
ber revisionen. Pra 1827 henlagdes revisionen under amtet.

Angående regnskabsvæsenet efter 184o henvises til an
ordning af 24. oktober 1857.

597.

598.
599.
400.
401.

Å. Kæmnerregnskab 1555-1859.

1555-1840 (div.år). Kæmnerregnskaber........... 1 bd., 41 pkr.
Anm.: Indtil købstadsforordningen af 1619 
slutter regnskabsåret set. Thomæ dag d.
21. december. Efter 1619 sluttes 51. de
cember, idet dog regnskabsåret 1619 først 
sluttes 2o. januar 162o. Pra 1772 har 
regnskaberne en kladdeagtig karakter og 
består oftest af løse hefter (jvf. res. 
af 4. november 1771).
Nemlig;
1555-64 (div.år).............. 1 pk.
Arm.; 1558-59 mangler.
1564-72.......................  1 pk.
1572-81.......................  1 pk.
1581-88.......................  1 pk.
1588-92.......................  1 pk.
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402.

403.

404.

405.

406.

407.
408.
409.
410.
411.

412.
413.

414.

415.
416. 
417.

418.

1592-97 (div.år) il............................ 1 pk.
Ånm.; 1592-93 og 93-94 mangler.
1597-16o3 (div.år).............  1 pk.
A^.: I600-0I og ol-o2 mangler.
I604-08.......................... 1 pk.

16o3-o4 mangler.
I608-I3 (div.år)................  1 pk.

: I6I0-II og 11-12 mangler.
1615-20.......................... 1 pk.
Åjw.: 1613-14 og 14-15 mangler.
1620-23.......................... 1 pk.
1624-27.......................... 1 pk.
1628-30.......................... 1 pk.
1636-38.......................... 1 pk.
1639-48.......................... 1 pk.

1640, 1642-44 og 1646-47 
mangler. Pra I64I henvises de 
egentlige skattemandtaller til 
skattehøgerne, idet der for by- 
skatterne kun er summariske 
regnskaber.
1649-52.......................... 1 pk.
1661-65.......................... 1 pk.
Anm.; Por 1661 er kun det lille 
kæmnerregnskab bevaret. Pra 1662 
er der ingen mandtal for byskat
ten.
1668-73.......................... 1 pk.
Ajw.: Efter 1668 ingen skatte- 
mahdtaller. 1671-72 er regnskabet 
delt i 2 bd. pr. år, for den store 
og den lille kæmner.
1674-77..........................  1 pk.
1678-81..........................  1 pk.
1682-84..........................  1 pk.
Ai^.: Regnskaberne er delt i 2 bd. 
pr. år. Por 1682 er kun den store 
kæmners regnskab bevaret.
1685-89.......................... 1 pk.
Am.: Kun et bd. pr. år. Det om
tales som den store kæmners regn
skab.
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419.
420.
421.

422.

423.

424.
425.

426.
427.

428.

429.
430.
431.
432.

433.
434.
435.

436.
437.
438.

1690-94.......................... 1 pk.
1695-99.......................... 1 pk.
17oo-o3.......................... 1 pk.
Å^.; 17o2-o3 har skattemandtal.
17o4-o7.......................... 1 pk.
A^.: Intet skattemand tal.
I708-I3 (div.år)................  1 pk.

; 17o9-ll mangler. Herefter 
ingen skattemandtal.
1714-16.......................... 1 pk.
1717-21.......................... 1 pk.
Ajim.: I7I8 mangler. Regnskaberne 
mangelfulde.
1722-24.......................... 1 pk.
1725-32 (div.år)................ 1 pk.
Aum.; 1726-27 og 1729-31 mangler.
1733-37 (div.år)................  1 pk.
Anm.; 1734 mangler.
1738-41.......................... 1 pk.
1742-45.......................... 1 pk.
1746-50.......................... 1 pk.
1751-71.......................... 1 bd.
Anm.; Ingen skattemandtal, idet 
der henvises til kæmnerefterret- 
ningerne eller taxerborgernes 
ansættelser (jvf. nedenfor).
1772-87.......................... 1 pk.
1788-94.......................... 1 pk.
I795-I802.......................  1 pk.
Anm.: Regnskaberne har nu nærmest 
kladdeagtig karakter.
I803-I0.......................... 1 pk.
1811-18.......................... 1 pk.
1819-40 (div.år)...............  1 pk.
^im.; Kladder. 1824 og 1826-35 
mangler.

1772-94 (div.år). Kopier af kæmnerregnskaber......  2 pkr.
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Nemlig;
439. 1772-86 (div.år)................ 1 pk.

Ajim.; 1774, 1776-78 mangler.
440. 1787-94.......................... 1 pk.

1783-1856. Kæmnerprotokoller.......................... 5 bd,
Am.; Heri bl.a. afskrifter af kæmner- 
regnskaber forsynet med rentekammerets 
antegnelser, kæmnerens og magistratens 
svar herpå, undertiden beregninger over 
indtægter og udgifter af den lukte kas
se på rådstuen (jfr. nedenfor kassebog 
179I-I802), i enkelte tilfælde de lokale 
revidørers antegnelser med kæmnersvar 
samt inventarielister.
Nemlig;

441. 1783-87 (div.år)................ 1 bd.
Am. ; Kæmnerregnskabet med grundige 
antegnelser og svar herpå. Pol. 71- 
133 er indført kopier af kancelliets 
revisionsanmærkninger med kæmneriets 
og magistratens svar for tiden 18o2- 
1819.

442. 1796-1807.......................  1 bd.
Am. ; Por 1796 også bilagsfortegnel
se, revisionsantegnelser og kasse
status. Por 1798 også inventarium 
for byen. Pra 18o2 regelmæssigt ma
gistratens kassestatus på grundlag 
af kæmnerregnskab, inventarieliste 
m.v.

443. I808-I5..... ....................1 bd.
Am. ; Heri også fra 18o9 regnskab 
over solgte salg overdrevsjord m.v.
Under 1813 findes en oversigt over 
udviklingen og finanstilstanden i 
Helsingør I800-I4.

444. 1816-29.......................... 1 bd.
445. 1830-36.......................... 1 bd.

446. 1627-1738 (div.år). Antegnelser til kæmnerregnskabet. 1 pk.
Anm.; Hovedsageligt antegnelser og koni- 
mentarer i forbindelse med revision af 
de eligerede borgere, magistraten eller 
andre lokale revideurer. Heri bl.a. et 
særligt antegnelsesbind 1637-51 og en
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sammenfattende revisionsforretning med kopi
bog over regnskaberne 17oo-15 forfattet 
I72I-29 og 5 særligt anordnede revideurer.

447. 1774-1859. Antegnelser til kæmnerregnskaberne m.m......  1 pk.
An^.; Antegnelser fra de eligerede borgeres 
og de hvert år udvalgte 5 revideurers revisi
on samt kæmnernes og magistratens svar herpå.

17o5-85 (div.år). Kæmnerefterretninger.................  2 pkr.
Am. : I virkeligheden kommunale skattemand
taller. Afskrift af taxerborgernes lignings
lister til efterretning for kæmneren (jvf. 
omslag 17o5 og 1785).
Nemlig:

448 a. 17o5-69 (div.år)..................... 1 pk.
448 b. 1770-85 (div.år)..................... 1 pk.

1572-1859 (div.år). Bilag til kæmnerregnskaber.......  80 pkr.
Am. : Bilagene er for den første periodes 
vedkommende få og spredte, og først fra 
1752 synes de at være nogenlunde fuldstæn
dige. Le består udelukkende af udgiftsbilag, 
der undertiden kan have karakter af selv
stændige regnskaber, således indkvarterings
bilagene for tiden efter 177o. Bilagene er 
littreret, men er ikke lagt efter bogstav.
Nemlig;

449. 1572-1654 (div.år)..................  1 pk.
Am. : Heri bl.a. regnskaber over konge
rejser 1572 og 1599, regnskaber for byens 
færge og færgebåde 1578-99, regnskab for 
byens vægt I6I0, og ekstrakter af byens 
regnskaber l6lo-55 (div.år). I øvrigt ind
holdsfortegnelse i pakken.

45o.

451.
452. 
455.

1662-99 (div.år)....................  1 pk.
Am. : Adskillige år mangler helt, og for 
de bevarede års vedkommende er bilagene 
i regelen ufuldstændige og består hoved
sageligt af håndværkerregninger eller be
falinger fra magistraten til kæmneren.

1700-55 (div.år)....................  1 pk.
1754-41.............................. 1 pk.
1742-48.............................. 1 pk.
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454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461. 
462. 
465.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.

1749-55...................   1 pk.
1756-61........................... 1 pk.
1762-65........................... 1 pk.
1766-68........................... 1 pk.
1769-70........................... 1 pk.
1771-72........................... 1 pk.
1775-74........................... 1 pk.
1775 .............................. 1 pk.
1776 ..............................  1 pk.
1777-78........................... 1 pk.
1779-80........................... 1 pk.
1781..............................  1 pk.
1782-85........................... 1 pk.
1784.
1785.
1786.

pk.
pk.
pk.

1
1
1

1787 .............................. 1 pk.
1788 A-C........................  5 pkr.
Anm.; Heri foruden diverse bilag bl.a.: 
Moderationsiister 1782-88, beregning 
af brandstyr og delinkventskat 1788, 
fortegnelse over ubestemte udgifter 
1788, bilagssamling vedr. færgegår
dens reparation, oversigt over regn
skabsbilag 1788, byskattemandtal, jord
le j esager, indkvarteringsligning, un
dersøgelse af skatterestancelister 
1771-87, sammendrag af byens regnskaber 
1782-88 samt omfattende indkvarterings
regnskaber.

472. 1789 A-B.................. .....  2 pkr.
475. 179o A-B.................. .....  2 pkr.
474. 1791 A-B.................. .....  2 pkr.
475. 1792 A-B.................. .....  2 pkr.
476. 1795 A-B.................. .....  2 pkr.
477. 1794...................... .....  1 pk.
478. 1796...................... .....  1 pk.

A^.: 1795 mangler.
479. 1797...................... .....  1 pk.
48o. 1798...................... .....  1 pk.
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481,
482.
485.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492. 
495.
494.
495.
496.

1799 A-B........................  2 pkr.
1800 ............................. 1 pk.
1801 ............................. 1 pk.
1802 ...........................  1 pk.
18o5 A-B......................... 2 pkr.
1804 A-B........................  2 pkr.
1805 A-B........................  2 pkr.
1806 ............................. 1 pk.
1807 ............................. 1 pk.
1808 ............................. 1 pk.
1809 A-B........................  2 pkr.
1810.
1811.
1812.
1815.

1 pk. 
1 pk. 
1 pk. 
1 pk.

1814 A-C........................  5 pkr.
An^.: Heri omfattende indkvarterings- 
regnskaber samt i B regnskabsbøger, 
forhandlingsprotokol og dagbog for 
"kommissionen for de militæres be-
spisning" 1814.

497. 1815........................ .... 1 pk.
498. 1816....................... .... 1 pk.
499. 1817........................ .... 1 pk.
5oo. 1818....................... .... 1 pk.
5ol. 1819 A-B................... ....  2 pkr.
5o2. 1820 A-B................... ....  2 pkr.
5o5. 1821 A-B................... ....  2 pkr.
5o4. 1822 A-B................... ....  2 pkr.
5o5. 1825 A-B................... ....  2 pkr.
5o6. 1825 A-B................... ....  2 pkr.

Anm.: 1824 mangler.
1858....................... .... 1 pk.
A^.: 1826-57 mangler.

5o8. 1859....................... .... 1 pk.
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B, Magistratsregnskaber m.m. 1772-1838.
Jvf. resolution af 4. november 1771.

5o9. 1772-1858 (div.år). Ifegistratsregnskaber..........
; 1 hefte for hvert år. Enkelte år

gange mangler. Fremtræder som et summa
risk resumé af kæmnerregnskabet, konto
inddelt og med karakter af kassestatus, 
Let er indsendt til rentekammerets og 
efter 18oo til kancelliets revision.

1 pk.

51o. 1772-1822 (div.år). Kopier af magistratsregnskaber.. 1 pk.

511.
512. 
515.
514.
515.

1772-1858. Antegnelser til regnskaber m.m........... 5 pkr.
Anm.; 1772-98 antegnelser fra rentekamme
rets revision, 1799-1818 antegnelser fra 
kancelliet og 1819-58 fra dettes revisi
onskontor for købstadsregnskaber. Jvf. 
ovenanførte udskrifter af antegnelserne 
til brug for kæmneren i nr. 441.
Nemlig;
1772-79........   1 pk.
1781-84.......................... 1 pk.
1785-88..............    1 pk.
1789-1818.......................  1 pk.
1819-58.......................... 1 pk.

516. 1772-1825 (div.år). Ekstrakter af antegnelser......  1 pk.

517. 1775-95 (div.år). Besvarelse af antegnelser........  1 pk.
Arm.: Pfegistratens svar på rentekamme
rets antegnelser.

518. 1772-97. Rentekammerets decisioner................ 1 pk.
A^.: Ekstrakter af rentekammerets deci
sioner over antegnelser til kæmnerregn- 
skaberne 1772-94, magistratens svar her
på 1775-97 og ekstrakter vedr. byens op
fyldelse af decisionernes krav 1772-85.

519. 1772-1826 (div.år). Kvittancer....................... 1 pk,
Anm.: Rentekammerets kvittering med regn
skabsekstrakt efter antegnelser, decision 
og dennes opfyldelse.
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1772-1858 (div.år). Revis i ons bilag................ 5 pkr.
Arm.: Bilag indsamlet i tilslutning til 
overøvrighedens antegnelser til regnska
berne ,
Nemlig;

520. 1772-76...........................  1 pk.
521. 1777-80...........................  1 pk.
522. 1780-85...........................  1 pk.
525. 1784-92............................  1 pk.
524. 1795-1858 (div.år)................ 1 pk.

525. I79I-I802. Kassebog................................ 1 bd.
Anm.; Autoriseret til byens kasse af de 
eligerede borgere, indrettet i h.t.
Stiftsamtets befaling af 2o.dec, 1788.
Heri indføres kæmnerens løbende indbe
talinger af skatteindtægter samt andre 
større indbetalinger. Dette modsvares 
af større løbende indbetalinger til kæm
neren og andre til bestridelse af løben
de udgifter. Man undgik derved, at kæm
neren selv som i tidligere tid lå inde 
med betydelige kapitaler og evt. kom til 
at stå i forskud for byen eller skylde 
den penge ved sin fratræden. Jvf. "Den 
lukte kasse" nr. 441-42.

526. 1787-1858 (div.år). Kasseopgørelser m.v............ 1 pk.
Arm.; Omgørelser, ekstrakter og status 
for byens kasse.

G. Kæmnerregnskab 184o-67.

Jvf. regnskabsvæsenets omlægning i h.t. købstadsforordningen 
af 24. oktober 1857. De enkelte skatter blev ikke længere op
krævet særskilt, og skatternes fordeling på de forskellige 
poster - herunder også skole- og fattigvæsen - måtte derfor 
foretages af kæmneren i et kontoinddelt regnskabssystem.
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527-
553. 1840-67 (div.år). Hovedbøger..»....... ............

Anm.: Kontoinddelt efter -udgiftsområder.
27 bd.

554-
581. 1840-67.

Opstillings- 
parantes. 
NemliiS;;
1840 (527),
1843
1846
1849
1852
1855
1858
1861
1865

(53o),
(533),
(536),
(539),
(542),
(545),
(548),
(551),

Kassebøger.
Nemlig;
1840
1843
1846
1849
1852
1855
1858
1861
1864
1867

(554), 
(557), 
(56o), 
(563), 
(566), 
(569), 
(572), 
(575), 
(578), 
(581).

og bestillingsnr. anført i

1841
1844
1847
1850
1853
1856
1859
1862
1866

1841
1844
1847
1850
1853
1856
1859
1862
1865

(528),
(531),
(534),
(537),
(54o),
(543),
(546),
(549),
(552),

(555),
(558),
(561),
(564),
(567),
(57o),
(573),
(576),
(579),

1842 
1845 
1848 
1851 
1854 
1857 
186 o 
1863 
1867

1842
1845
1848
1851
1854
1857
186o
1863
1866

(529),
(532),
(535),
(538),
(541),
(544),
(547),
(55o),
(553).

28 bd.

(556), 
(559), 
(562), 
(565), 
(568), 
(571), 
(574), 
(577), 
(58o),

582.

583.
584.
585.

586-
587.

1841-63. Kasse ekstrakt er.......... ................. 4 bd.
A^.: Iførket "kasseextractcopiebøger" ,
Nemlig;
1841-46......................  1 bd.
A^.: Bagi bindet summariske skat
terestancelister 1840-44.
1847-52.......................  1 bd.
1853-61.......................  1 bd.
1862-63.......................   1 bd.
A^.: Kladde.

1840-67. Kassebilag...............................  44 pkr.
Nemlig;

184o A-B....................  2 pkr.
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588. 1841................. .... 1 pk.
589. 1842................. .... 1 pk.
59o. 1845................. .... 1 pk.
591. 1844................. .... 1 pk.
592. 1845................. .... 1 pk.
595. 1846................. .... 1 pk.
594. 1847................. .... 1 pk.
595. 1848................. .... 1 pk.
596. 1849................. .... 1 pk.
597-98. 1850 A-B............. ... 2 pkr.
599. 1851................. .... 1 pk.
600-0I. 1852 A-B............. ... 2 pkr.
6o2—o3• 1855 A-B............. ... 2 pkr.
6o4-o5. 1854 A-B............. ... 2 pkr.
606-07. 1855 A-B............. ... 2 pkr.
608-09. 1856 A-B............. ... 2 pkr.
6I0-II. 1857 A-B............. ... 2 pkr.
612. 1858................. .... 1 pk.
615-14. 1859 A-B............. ... 2 pkr.
615-16. 1860 A-B............. ... 2 pkr.
617-18. 1861 A-B............. ... 2 pkr.
619-20. 1862 A-B............. ...2 pkr.
621-22. 1865 A-B............. ... 2 pkr.
625-24. 1864 A-B............. ... 2 pkr.
625. 1865................ , .... 1 pk.
626-27. 1866 A-B............. ... 2 pkr.
628-29. 1867 A-B............. ... 2 pkr.

65o. 1845-46. Indkvarteringsbilag.. 1 pk.

D, Forskelligt regnskabsvæsen.

651. 1741-1850 (div.år). Sager vedr. status m.v.......... 1 pk.
Aum.: Heri fortegnelser over byens kapi
taler 1791-1858, forskellige gældsbreve 
1812-27, renteberegninger af kæmnerfon-



- 58 -

dens kapitaler 1858-5o, fortegnelser 
over jordskyld til byens kasse 184o-5o, 
skatter og kommunale afgifter af byens 
ejendomme 184o, kvitteringer vedr. of
fentlige reparationer m.v. 1748-18o2, 
inventarielister 1778-1844, oversigter 
over byens almindelige økonomiske til
stand 1854 og 1858, kvitteringer vedr. 
gælds afbetaling 1741-1815, beregning 
af skolefondens renter 1845-5o og spe
cifikation over Helsingørs overformynde
ris kapitaler 185o-54.

652, 1787-1850. Lønningsreglementer m.v, 1 pk.
A^.: Reglementer for og oversigter o- 
ver byens faste lønninger og tildels 
andre visse udgifter.

653. 1787-1850. Indtægter og udgifter. 1 pk.
Auim.: Hovedsageligt fortegnelser over 
visse indtægter, men også over uvisse 
udgifter 1787-18o8 og faste udgifter 
1787-1895.

654. 1842-67 (div.år). Budgetter..............
Ånm.: Hovedsageligt i koncept.

1 pk.

Byens jorder m.v.

Helsingørs jorder bestod oprindeligt af to dele: markjordene, 
indmarksjorden, løkkerne eller agrene, som fra gammel tid var 
opdyrkede, og overdrevet, som omtales i Kong Hans’ privilegier 
og udvidedes ved Frederik II's gavebrev af 11. maj 1586. Ca. 
186o udgjorde markjordene godt 65o td. land og var ansat for 
57 td. htk. Overdrevet opmåltes på samme tid til godt lloo td. 
land og ansattes til 5o td. htk. En betydelig del af overdre
vet var oprindeligt mose og skov.

Gennem 18. århixndrede gennemførtes udskiftning, bort
forpagtning og bortsalg af enkelte lodder i markjordene. Over-
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drevet anvendtes på samme tid til græsning af ca. 2oo høve
der. Udnyttelsen og den rette afgrænsning af overdrevet gav 
anledning til megen strid med naholandsbyerne.

Særlige vedtægter for såvel markjordens som overdre
vets drift, vedligeholdelse og opsyn blev stadfæstet af kon
gen i jordebøgerne 1686, 1715, 1731 og 1748.

1795 ansøgte en række borgere i byen kancelliet om ad
gang til at ndskifte overdrevet. Arbejdet hermed var da alle
rede i gang, idet overdrevet var ved at blive inddelt i lod
der. Kancelliet gav tilladelse og bestemte, at parcellerne 
skulle søges solgt ved auktion (jfr. reskript af 31. august 
1798). Udviklingen med bortsalg eller forpagtning fortsatte 
ved P.M. af 29. januar 18o3, reskript af 13. januar 18o9, 18. 
december 181o og 27. april 1825. Angående betalingsforholdene 
i forbindelse med overdrevets afhændelse kan henvises til bl.a, 
reskript af 23. december 1831 samt jordebogen 1866.

Magistraten eller de eligerede borgere optrådte ofte på 
byens vegne, når interesserne skulle varetages overfor naboer
ne, men i øvrigt førtes tilsyn og administration i henhold til 
de kgl. vedtægter af et jordejerlav. Indkomne breve og en del 
regnskaber stammer herfra.

635. 1686. Jordebog..................................
A^.: Omfatter markjordene og overdrevet. 
Den enkelte brugers jord er angivet med 
areal og beliggenhedsbeskrivelse. Bagi i 
protokollen bleghaverne, vejrmøllerne, 
fiskestaderne, tørvemoserne samt en grun
dig redegørelse for bymarkens og overdre
vets skel fra Snekkersten og hele vejen 
til "Jiulebecks broe".

1 bd.

636. 1713-32 (div.år). Jordebog............................ 1 bd.
Am.: Heri kladder til de to efterfølgen
de bd. med en del korrespondancekopier.

637. 1715. Jordebog..................................
Anm.: "Helsingørs Byes Jordes Ligning og 
Vedtægt som af Kong Priderich den Fierde 
allernådigst er confirmeret Aar 1715".

1 bd.
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I øvrigt indrettet i henhold til en kgl. 
resolution af 5. aug, 1713. Poran en re
degørelse for bymarkens indhegning og 
forvaltning med en beskrivelse af bymar
ken. Derefter egentlig jordebog med an
givelse af den enkelte brugers jord målt 
efter udsæden. Endelig reglement for 
hegnspligt, hyrdevæsenet, indhegning og 
lukning. Omfatter kun byens jorder.

638. 1731. Jordebog..................................
An^.; "Kong Christian den Siettes aller- 
naadigste Confirmation paa Kong Friede
rich den Pierdes allernaadigste Anord
ning angaaende Helsingøers Byes Jorder 
erhvervet Aar 1731". Indeholder kun få 
ændringer i vedtægterne.

1 bd.

639. 1748. Jordebog.................................
Anm.; Anordning af 11. maj 1748. Svarer 
til foregående med enkelte ændringer i 
reglementet.

1 bd.

64o. 1761. Jordebog..................................
: Autoriseret i rådstuen 1761. Omfat

ter kun bygrundene og byens gårde, der er 
indført under hver sit fjerdingsnummer. 
Der er rubrikker for indkvartering, grund
skat, lygte- og sprøjteskat, jordskyld og 
vægterpenge, men de er i intet tilfælde 
benyttet. Derimod er værdien af hver en
kelt ejendom ifølge taxationen af 18. 
marts 1761 anført. Ejerskifter er ind
ført til ca. 177o.

1 bd.

641. I860, Jordebog..................................
Anm.: Kun for byens markjorder og over
drev. Godkendt ved amtet 11. januar 1861. 
Grundlaget blev udarbejdet i perioden 
1835-59, da der blev foretaget nye bereg
ninger vedr. areal, hartkorn, grundskat 
og jordskyld. Indeholder for de enkelte 
marker løbenumre, matrikelsnumre, ejer
navne, det geometriske areal, hartkorns- 
ansætteisen, statsafgifter, grundtaxten 
og jordskylden.

1 bd.
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642. 1866. Jordebog............... .............. .
Anm.: Revideret udgave af foregående. 
Foran i bindet en grundig historisk 
oversigt over markjordenes og overdre
vets udstykning, bortfæste og salg i 
tiden 1793 til jordebogens tilblivel
se .

1 bd.

643. 1863. Jordebog............................... .
; Godkendt af amtet 31. marts 1863. 

Omfatter kun bygrundene med angivelse 
af matrikelsnummer, brandforsikrings
nummer, areal, forsikringsansættelse, 
ejernavn, grundtaxt og jordskyld.

1 bd.

644. 1713-1825. Forskellige sager. 1 bd.
A^.: Bl.a. sager vedr. græsningens om
fang og organisation, hyrderne, bymar
kens og overdrevets afgrænsning og for
holdet til omliggende landsbyer m.v., 
forholdet til fferienlyst. Kronborg lade
gård og teglværket, overdrevsskoven, 
udstykninger, indhegninger og salg af 
markjorder og overdrev. Særlig specifi
kation over ejere og afgifter 179o-18o3 
samt fortegnelse over jordejere med 
arealangivelse 1788-181o. Et Iseg 1713- 
1813 med kgl. resolutioner m.v. vedrø
rende afhændelse af jorder og jordstyk
ker.

645. 18o9-25. Regnskaber, skøder m.v. 1 pk.

646. 1749-1868.

Am. : Regnskaber, skøder og pantebreve 
vedr. afhændelsen af købstadens jorder 
og specielt overdrevet i henhold til re
skript af 14. januar 18o9 og frd. af 
18. oktober 1811.

Forskellige afhændelsessager............
A^.: 18o9-55 fortegnelse over jordene 
med angivelse af forandringer, rekogniti
on m.v., I80I-66 auktionssager m.v., 
1832-50 renteberegninger vedr. overdrevs
jorder, 1833-34 korrespondance mellem ma
gistraten og de eligerede borgere om 
salgsindtægternes anvendelse, 1831-36 
korrespondance og beregninger vedr. ned-

1 pk.
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sættelse af salgssummer og afgifter i 
henhold til reskript af 25. december 
1851, 1748-1868 afgiftsberegninger og 
18o9-26 sager vedr. de fattiges jorder.

647. 18o5-68 (div.år). Forskellige sager.
; 1842-44 udskrifter og korrespon

dance vedr. den ny matrikel, 1817-68 
koncepter vedr. grundtaxt- og afgifts
beregning, ca. 1855 hartkornsansættei
ser, 1853-59 koncepter og korrespon
dance vedr. udarbejdelse af nye jorde- 
bøger, 18o5-o7 forskellige arealbereg
ninger og 1829-42 korrespondance vedr. 
nyt alfabetisk panteregister og nye 
matrikelskort.

648. 1784-1800 (div.år). Sager vedr. byens skov.

1 pk,

1 pk.
: Heri regnskaber, reglementer, 

auktions- og afhændelsesdokumenter.

Skatte- og afgiftsvæsen.

Arkivalierne vedrørende ligning, opkrævning og endeligt regn
skab er her holdt sammen i een gruppe, fordi en deling ofte 
ikke har kunnet gennemføres og ofte ikke har været hensigts
mæssig. Regnskabet påhvilede i regelen kæmneren, der også 
havde ansvaret for opkrævningen. Han har imidlertid ofte an
vendt ligningslister og ligningskorrespondance på en sådan 
måde, at det har været hensigtsmæssigt at arbejde med een 
sammenhængende gruppe under betegnelsen skatter og afgifter 
i stedet for at søge gennemført en deling mellem magistratens 
skatteligning, takserborgernes, ligningskommissionen, kæmne
rens skattesager og eventuelt fjerdingsmændenes lister. Det 
ville under alle omstændigheder ikke have været muligt at 
foretage en afgrænsning til kæmnerens arkiv.
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Arkivalierne vedrørende skatter og afgifter er her 
opdelt i to hovedgrupper: kongelige og kommunale skatter, 
hvoraf de sidste igen regnskabsmæssigt er delt efter gennem
førelsen af anordningen af 24. oktober 1857 om købstædernes 
økonomiske styrelse.

De første kongelige skatter, vi i Helsingør støder på 
i regnskaberne, er extraordinære skatter forårsaget af udgif
terne til Syv-årskrigen. Også senere omtales hyppigt enkelte 
skatter som extraordinære; forskellige skatter til rustnin
ger, prinsessestyr o.l., og i nogle tilfælde er der regnskabs
mæssigt sondret skarpt mellem extraordinære og ordinære kon
gelige skatter. I andre tilfælde er de to skatteformer imid
lertid indført side om side i samme protokol, så at forsøg 
på en registraturmæssig sondring har været uhensigtsmæssig.

Ordinære kongelige skatter var sådanne, som hvilede 
fast på byen eller som kongen uden videre kunne udskrive i 
bestemte situationer, f.eks. bådsmandsskat og byskat. Extra
ordinære skatter var derimod at betragte som eengangsforan- 
staltninger. Besværlighederne med dette skel, som blev opret
holdt til 1867, fremgår bl.a. af, at extraskatten, der blev 
indført i 1762 i anledning af den truende krig med Rusland, 
blev opkrævet gennem næsten 5o år, mens den extraordinære 
rangskat, der blev indført i 1764, i modificeret udgave eksi
sterer den dag i dag.

De fleste skatter var i virkeligheden extraordinære. 
Ordinære skatter som bådsmandsskat, byskat og borgeleje ophæ
vedes for Helsingørs vedkommende 166o-7o, men ved reskripter 
af 26. juni 1671 og 24. sept. 1672 blev til gengæld pålagt en 
matrikel og saltskat, der ved forordningen af 28. januar 1682 
blev omdannet til en giund- og lejeskat. Denne blev ophævet 
ved forordningen af 29. december 1694, hvorefter der ikke 
svaredes ordinære skatter før bygningsafgiften 18o2, der i no
gen grad kom til at erstatte extraskatten af 1762, og bank
hæftelsen 1815.

Bådsmandsskatten, byskatten indtil 167o samt en lang 
række extraordinære kongelige skatter blev pålagt købstaden
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som en samlet ydelse, f.eks. en pendingeskat, en kobberskat, 
looo-dalers skat osv. Jfe.gistrat eller taxaerborgere måtte 
herefter på eget ansvar påligne byrden. Andre skatter blev 
lagt på grund og næring, og her måtte også en ligning finde 
sted. Næsten alle kommunale skatter var afhængige af særlig 
ligning. En del kongelige skatter var dog at betragte som kop
skatter og skat på særligt forbrug, som kunne tjene flere for
mål; Karosseskat, tjenestekarleskat, pantebrevsskat osv. Her 
skyldes mandtaller og ligninger først og fremmest kæmnerens 
registreringer, der beroede på indberetninger fra fjerdings- 
mændene.

Por de kommunale skatters vedkommende er de ældst be
varede regnskaber og fortegnelser fra 1594, og det er endda 
et spørgsmål, om disse skatter kan betragtes som i egentlig 
forstand kommunale. Der er tale om afgifter af forskellig art 
tillagt borgmester og råd som betaling for ulejlighed og til 
bestridelse af rådets udgifter, hvad også fremgår af de ind
lagte udgiftsbilag. Opkrsevning og regnskab er udført af den 
årligt skiftende rådskæmner, der var medlem af rådet.

Egentlige lovbestemmelser for de kommunale skatter 
kom først med købstadsforordningerne 1619 og 1623, Christian 
IV’s reces og L.L. 6-3-6. Af større betydning blev tilsynela
dende forordningen af 5. august 1683, hvor tidligere bestem
melser om ligning halvt på grund og halvt på næring blev gen
taget. De grundlæggende bestemmelser heri var gældende indtil 
loven af 6. juli 1867.

Ved siden af den kommunale byskat var indkvarteringen 
den vigtigste kommunale byrde. Den var af gammel dato, men 
blev lagt i faste rammer ved forordningen af 5. maj 1683, så 
at en indkvarteringsskat kunne opkræves løbende, altså også 
i perioder hvor ingen indkvartering fandt sted. Den påligne- 
des efter samme retningslinier som byskatten. Sideløbende her
med førtes under faktiske indkvarteringer særlige indkvarte
ringsbøger, dels for at anbringe og holde overblik over de 
indkvarterede og dels for at modregning over indkvarterings- 
skatten kunne finde sted. Afgrænsningen til indkvarterings- 
kommissionen er her uklar.
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Por de resterende kommunale afgifter er såvidt mu
ligt redegjort i anmærkningerne til de enkelte sager.

Hvor ligning var nødvendig blev denne i regelen fore
taget af magistraten (jvf. tingbog epiphania 1551). Pra be
gyndelsen af 1580’erne blev ligningen efter forskellige epi
soder i byen foretaget af magistraten og de 24 borgere, hvis 
navne herefter ofte er at finde ved kæmnerregnskabernes skat
temandtaller. (Jvf. også tingbog 1568, 21. juni og 15- decem
ber samt 1575, lo. april). Med købstadsforordningen 1619 ind
førtes i Helsingør taxerborgere og 1837 kom ligningskommissio
nen. I perioden 1619-1837 skete det dog flere gange, at særli
ge borgere blev udpeget til at foretage ligning af en eller 
anden speciel skat, og deres navne er da ofte anført i lignings
listen.

Selve opkrævningen og regnskabet påhvilede kæmneren, 
der skulle gøre endeligt regnskab for skatterne i kæmnerregn
skabet, hvor man da også i tiden for 167o ofte vil finde skat
temandtaller indført. Herefter blev kæmnerregnskabernes skatte
regnskab helt summariske. Under sig havde kæmnerne rodemestre 
eller fjerdingsmænd, hvoraf der var et gennem tiden skiftende 
antal i hver fjerding. Byen var fra gammel tid opdelt i fjer
dinger, som spillede en væsentlig rolle for administrationen, 
idet fjerdingsmændene synes at have optrådt som mellemled i 
adskillige anliggender.

Porrest i de enkelte sager ligger i regelen mandtals- 
og ligningslister, undertiden benævnt repartitionslister eller 
-protokoller. Ligningslisterne er sædvanligvis opdelt efter 
fjerdinger og herunder med tiden også med oplysninger om gade 
og adresse. Ofte angives skattebeløbet, idet der dog for ind
kvarteringsskattens vedkommende kun anføres antallet af pålig- 
nede indkvarteringsskatteportioner. Ligningsgrundlaget (hus, 
jord, jordskyld, boder, næring osv.) fremgår i regelen klart.

A. Kongelige skatter og afgifter.

649. 1567-69. Bådsmandsskat......... ........... 1 pk,



- 66 -

Anm.; 1567: Fortegnelse over de 2o af Hel
singør by udrustede og forsynede bådsmænd 
med angivelse af foreløbige udgifter til 
hver enkelt. 1568-69: Fjerdingsvis ordnede 
ligningslister i anledning af, at byen i 
hvert af disse år skulle udruste og afløn
ne 15 bådsmænd. Foran i hver af listerne 
en redegørelse for fremgangsmåden.

65o. 1565-78 (div.år). Extraordinære kgl. skatter........ 1 pk.
Anm.: 18. aug. 1565 kvittering for kobber
skatten fra lensmand Rasmus Gyldenstjerne,
25. aug. 1565 kvittering for mad- og fe
taljeskat leveret i København, 1564 fjer
dingsvis ordnede ligningslister for klip- 
pingeskat til krigsfolk på orlogsskibene 
pålignet Helsingør s.a., indbundet i kolo
reret pergamentshåndskrift, og hertil en 
færdig fortegnelse over borgere, som har 
lovet at betale klippingeskatten, 1566 
fjerdingsvis ordnede ligningslister for 
kobberskatten til krigsskibenes udrust
ning i h.t. åbent brev af 26/8-1566,
1567 ligningsliste til fetaljeskat til 
indkøb af øl, brød og flæsk, som skulle 
sendes til Halmstad, 1568 og 157o fjer
dingsvis ordnede ligningslister for looo 
dalers skatter pålignet Helsingør, 1878 
”Register paa VIIi gammill Dallers Schatt 
taxerit udi Augusto af Hellsingøer at 
adtgiiffues anno 1578".

651. I6o2-5o (div.år). Kvitteringer....................... 1 pk,
Anm.: 1. Renternesterkvittering for modta
get byskat 28. jan. 16o2. 2. Kvittering 
fra Københavns slotsskriver 29. jan.l6o2.
5. Renteskriverkvittering for erlagt båds
mandsskat 12. jan. I6o5. 4. Rentemester- 
kvittering for byskat 15. nov. 161o. 5. 
Rentemesterlezittering for pendingeskat 
14. nov. 1614. 6. Rentemesterkvitteringer 
for kontributionsskat 18. juni og 24.juli 
1627. 7. Rentemesterkvitteringer for skat 
til bådsmandskabs og postbuds underhold 
24. maj 1657, 28. okt. 1657, lo. dec. 1658 
og 17. april 1642. 8. Rentemesterkvittering 
for tjenestedrengeskat 4. okt. 1657. 9. 
Rentemesterkvitteringer for Unionsskat og 
brandsikringspenge lo.dec. 1658 og 5o.okt.
1659. lo. Kvittering udstedt af Mads Peder
sen årsknægt på Københavns slot for borge- 
leie- eller bøsseskyttepenge 24. jan.1659.
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11. Kvittering fra Sivert Urne i Roskilde 
for modtaget skat til flådens udrustning
12. juli 1659. 12. Rentemesterkvitterin- 
ger for byskat 8. jan. 1659, 21. nov. 1645, 
lo. jan. 1641 og 51. juli 1644. 15. Lens
mand Frederik Urnes kvittering for kontri- 
bution 29. april 1641. 14. Rentemesterkvit- 
teringer for Unionspenge 22. april 1641,
17. april 1642, lo. juli 1645, 15. juli 
1644 og 22. marts 1645. 15. Kvittering for 
skat til bådsmandskab og postbuds under
hold 22. marts 1645. 16. Kvittering fra 
Jesper Brochmand for skat erlagt til børne
huset i København 25. april 165o.

1650-1711 (div.år). Skattebøger. 8 bd.
Anm.: Indeholder mandtals- og ligningsli
ster til forskellige skatter. Alle former 
for skatter er medtaget i skattebøgerne, 
idet de hyppigst forekommende dog er "den 
store og lille Bys Skat", en matrikelskat, 
saltskat samt kop- og kvægskat. ffendtaller- 
ne er i regelen opstillet fjerdingsvis. 
Disse bøger indeholder også i en vis ud
strækning kommunale skatter.
Nemlig:
1650-56............................... 1 bd,
Anm. : Poran i bogen inst3?uks for kæm
neren med beskrivelse af hans arbejds
område. Pol. 5-56 oversigter over by
ens faste indtægter m.v. i tilknytning 
til kæmnerinstruksen, herunder jorde
bog, boder, ålestader, postpenge, by
skat samt en fortegnelse over taxer
borgerne 165o.
1642-56............................... 1 bd.
1645-57 (div.år).....................  1 bd.
Anm.: De fleste indførsler er fra 1645 
-46. På omslaget: "Denne Bog inholder 
atskillig 00 er giort der de andre Bø
ger war i Kiøbenhafn".
1655-62 (div.år).....................  1 bd.

: Mandtal og ligningslister 1655- 
56. Bag i bindet "IVfe-ndtall huoreffter 
rfeanidts Contribution Schatter blif- 
fuer Taxerit" 1662.
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656.

657.
658.

659.

661.

1657-71 (div.år)....................  1 bd.
A^.: "Byens store og liden Schatter". 
Foran i bogen en instruks til taxer- 
borgerne, der har været for lemfældi
ge i deres ligning, så byens gæld uaf
ladeligt er blevet mere og mere vidt
løftig.
1668-70.............................. 1 bd.
1674-84 (div.år).................... 1 bd.

: Bagi bogen oversigt over fatti
ge og forarmede, skånske beboere i 
byen, englændere og hollændere med 
fribrev, skolens betjente og byens 
gejstlighed.
1685-1711 (div.år)..................  1 bd.
Anm.: På bindet: "Helsingøers Byes 
store og liden Skattebog 1686". Bagi 
bogen en kort beskrivelse af tilstan
den i byen af stiftamtmand Otto Krab
be efter pestens ophør 1711.

66o. I66I-80. Revisions- og forklaringsbog.............. 1 bd.
Anm.: Egentlig en forklaring og revision 
af skatteregnskaberne forfattet og rekon
strueret 1681 jvf. forordet: "Er denne For
klaring fra Anno 1661 forfattet effter dend 
Effterretning som effter de sal. affdøde er 
befunden...". Heri også afskrifter af en 
del kvitteringer samt rekonstruerede restan
celister, jvf. også redegørelse på bogens 
to sidste sider. Bogen er 1685 afleveret 
fra Dirch Paulsens dødsbo. Sml. iøvrigt 
pakken forskellige sager 1659-81.

1659-1757 (div.år). Forskellige sager............... 7 pkr.
Anm.: Indeholder hovedsageligt mandtal, 
ligning, regnskab, restancelister, kvitte
ringer og korrespondance om enkelte skat
ter.
Nemlig:
1659-81 (div.år)....................  1 pk.
Anm.: 1. ligningsliste, restanceliste 
Og regnskab vedr. contribution 1659.
2. Kammerkollegiets antegnelser til 
regnskabet for matrikel- og saltskat-
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662,

665.

ten 1661 og 1681. 5. Antegnelser til 
regnskaberne for en kobberskat, båds
mands- bartskær- og trompeterskat samt 
en kop- og kvægskat 1674-79. 4. Mand
tal, ligning, regnskab, antegnelser, 
restancelister m.m. vedr. matrikel- og 
saltskat 1681, hvori 1 bd.; ‘’Helsing
øers Byes Kemner Regenschab offner 
Kongl. Maiest. paabndne Matricul och 
Saltschatter forvaltet aff Christen 
Brodersen Bager anno 1681“.
1682-85.............................. 1 pk.
An^.: 1. Kæmner Eggert Ifedsens mand
tal, ligninger, restancelister og 
regnskab for salt- matrikel- og bart- 
skærerskat samt en grundskat 1682. 
Mandtallet er her for første gang 
ført med angivelse af gader indenfor 
den enkelte fjerding. 2. Regnskab 
med restanceliste og decision vedr. 
bartskærkisteskat, grundskat samt 
kop- og kvægskat 1685.
1699-1700............................ 1 pk.
Anm. ; 1. Ifendtal, ligninger og mode
rationslister vedr. kop- heste- stude
husleje- og rentepengeskat i h.t. frd. 
af 25. nov. 1699- 2. IVfendtal og regn
skab vedr. bådsmandskat 1699-I7oo.

664. 17o4. 1 pk.

665.

666,

Å^.; Vedr. kop- heste- rentepenge- 
og grundskat til landmilitsens munde
ring. Mandtal, restancelister og 
regnskaber.
17o5............................................................. 1 pk,
A^.: Fortsættelse af foregående.
I7I0-I7 (div.år)....................  1 pk.
Anm.; 1. Bådsmandsskat I7I0. 2. Mand
tal og regnskab for kop- og hesteskat 
1712. 5 i Simon Jochimssen Bergmans 
regnskab for krigsstyrskat med anteg
nelser 1713. 4. Mandtal, ligning og 
regnskab fra Willem van Deil for krigs
styrskat på personer og umyndiges mid
ler 1714. 5. Korrespondance, fortegnel
ser m.m. vedr. levering af rug eller 
rugmel til Proviantgården eller Esrom 
1715-17. 6. Mandtal m.m. for krigsstyr
skat (jvf. frd. af 1. febr. 1714 og 
instruks af 15. sept. 1717) samt for
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667.

668. 1762.

en grundskat til Prederikshalds op
komst (jvf. påbud af 28. dec. 1716). 
Mandtal og ligning er her sat i over
ensstemmelse med grundtaksten 1682. 
1718-57 (div.år)....................  1 pk.

1. Vedr. en kop- og karosse
skat 1718. Hertil selvangivelser for 
kopskatten i h.t. frd. af 5. april 
1718. 2. Mandtal, ligninger og regn
skab vedr. kop- heste- karosse- og 
formueskat til krigsstyr i h.t. frd. 
af 23. jan. 1719. Hertil selvangivel
ser vedr. formuens størrelse. Garni
sonen er anført særskilt. 3. Krigs
styr- formue- og næringsskat med sær
skilt liste for garnisonen og erklæ
ringer vedr. formue og næring afgivet 
af skatteyderne 172o. Samme år sager 
vedr. kop- heste- og karosseskat med 
selvangivelser. 4. Mandtalsliste 1729.
5. Por året 1743 s Mandtal og lignings
lister til saltskat' i h.t. frd. af 29. 
marts 1743, hvortil også foreligger 
oppebørselslister. Mandtal og ligning 
under eet til kop- heste og karosse
skat, formue- og næringsskat samt en 
skat på kgl. betjentes accidenser i 
h.t. frd. af 2o. aug 1743. Endelig 
extrakter vedr. samtlige skatter for 
dette år. 6. Kvitteringer og korre
spondance vedr. kop- karosse- og for
mueskat 1744. 7. Mandtal og ligning 
vedr. prinsessestyr efter vilkår og 
næring i h.t. frd. af 4. nov. 1749, 
hvortil beregninger over bidrag fra 
købstadsjordene, de kgl, betjente 
samt korrespondance 175o-51. 8. Mand
tal og ligninger vedr, extraskat på 
8oo rdl. pålignet Helsingør i h.t. 
frd. af 31. okt. 1757.

ffendskabs- og hesteskat....................  i pk.
Anm.; Ligningsliste m.m. vedr. udgifterne 
i forbindelse med "Leverance af 15 Haand- 
værker, 5o Styk Knægte og 4o Hæste" til 
kongens tjeneste. Pålignet som en grund- 
og næringsskat.

1762-1854 (div.år) Extraskat m.v............... 1 bd. lo pkr.
A^.; Indeholder hovedsageligt mand tal 1 er
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669.

670,
671.

672.

673.
674.

675.

676.

677.
678. 
679.

og ligninger vedr. extraskatten i h.t. frd. 
af 25. sept. 1762 og reskript af 14. juni 
1765, rangskatten i h.t. frd. 17.jan.1764 
og emhedsskatten i h.t. frd. 14. maj 1768. 
Disse skatter gik under betegnelsen extra
ordinære kgl. påbud.
Nemlig;

1762-65...............................  1 pk.
Å^.: Heri også korrespondance vedr. 
de militæres andel i denne skatteydel
se.
1764-65............................... 1 pk.
1766-71 (div.år).....................  1 pk.
Aim.; 1767 mangler. Særskilt forteg
nelse vedr. embedsskatten 1771.
1772-78 (div.år)..................... 1 pk.
Anm.: 1773, 1775 og 1777 mangler.
1780-83...............................  1 pk.
1784-88...............................  1 pk.
An^.; Por 1785 er kun bevaret mandtal 
for første fjerding i juli termin.
Por 1787 kun beregning af embedsskat
ten.
1789-94...............................  1 pk.
Arw.; 1793 og 1794 kun bevaret mandtal 
for 3. fjerding.
1794..................................  1 bd.
Aiim.; Mandtals- lignings- og oppebør- 
selsbog vedr. extra- rang- og embeds
skatten med rubrikker til endvidere v 
% skatten, indkvarteringsskat og tjene
stekarleskat. Indrettet i h.t. frd. af 
3o. jan. 1794. Kun brugt til extraskat.
1795-99...............................  1 pk.
18oo-o5...............................  1 pk.
18o4-54 (div.år)....................  1 pk.
Anm.: 18o7-13 er intet materiale beva
ret. 1814-54 (div.år) omfatter kun 
mandtal og ligning vedr. rang- og em
bedsskatten.

68o. 1762-1840 (div.år) Af- og tilgangslister.....
Arw.: Vedr. kun extra- og rangskat.

1 pk.
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681. 1789-1838 (div.år). Restancelister....................
: ^eår. extra- rang- og embedsskat. 

Heri også extrakt af udpantningsprotokol 
1797-1805.

1 pk.

682. 1762-1840. Regnskaber m.v............................ . 1 pk,
Anm.: 1. Regnskaber over "Helsingøers Ex- 
trapaabudde" 1762-18o5. 2. Regnskaber vedr. 
rang- og embedsskat 1825-4o. 3- Kvartals- 
extrakter vedr. extraskat 1791-18o5. 4.
General- og kvartalsextrakter vedr. rang- 
embeds- og bygningsskatten 1828-4o. 5. 
Regnskabsextrakter vedr. rang- og embeds
skat 1831-37.

683. 1764-1840. Regnskaber m.v............................. 1 pk.
Anm.: 1. Observationer og antagnelser til 
regnskaber for extra- og rangskat 1764- 
1839. 2. Afregningslister og kvitteringer 
for extra- rang- og embedsskat 1773-184o 
div.år. 3. Oppebørselslister for extra- 
rang- og embedsskat 1788-18oo.

684. 1768-1848 (div.år). Korrespondancesager............ 1 pk,
Anm.: Heri bl.a. korrespondanceprotokol 
1768 -79 og andragender vedr. rang- og em
bedsskat 18o4-48 div.år.

685.

686.

1775-18o9. Pantebrevskat.............................. 2 pkr.
A^.: Jvf. frd. af 17. juni 1773. Blev li
geledes betragtet som et extraordinært på
bud. ligningsdesignationerne er fremstil
let på grundlag af panteprotokollerne og 
indeholder oplysninger om arten af det en
kelte pant, obligationens tinglysningsdato 
og størrelse samt beregning af 1/8 % til 
beskatning. De til enhver tid existerende 
obligationer var belagt med skat.
Nemlig;
1775-18o5........................... 1 pk.
Anm.: Heri oppebørsels- restance- og 
afregningslister 1775-18o5. Lignings- 
designationer 1787-96.
1797-1809........................... 1 pk.
An^.: Ligningsdesignationer.
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687. 1789-91.

688. 1791-1803.

Formue- indtægts- og nærings skat.......... 1 pk,
: Jvf. frd. af 11. marts 1789. Heri in

struks, fortegnelse over personer indkaldt 
for skattekommissionen, mandtal og lignin
ger, oppebørselslister, andragender om ned
sættelse, restancelister, afregnings- og 
udpantningslister samt regnskab og decision.

Tjenestekarleskat.......................... 1 pk.
Arm,: Jvf. frd. af 3. aug. 1791. Heri mand
tal og ligning 1791-18o3, oppebørselslister 
1794-95, restancelister 1791-18oo, restan
celister vedr. de fremmede konsulers dome- 
stiquer 1794-18o3 samt regnskaber 1791-93.

18o4-34 (div.år). Undersøgelser vedr. Bygningsafgift. 2 bd.
Ånm.: Jvf. frd. af 1. okt. 18o2. "Copier af 
Undersøgelses Forretninger ved Bygnings 
Avgifts Regnskaberne af Helsingør Kiøbstad". 
Indrettet i h.t. rentekammerets F.M. af 17. 
april 18o4. Indeholder af- og tilgangsli
ster for husejere, som må ses i. sammenhæng 
med oppebørselsregistrene nedenfor, angi
velser af til- og nybygninger samt nedriv
ning, regnskaber med antegnelser, restance
lister, udpantningsoversigter, diverse kor
respondance, sager vedr. offentlige og affæl
dige bygningers fritagelse, attestationer 
om rums ubeboelighed m.m.

689.
690.

Nemlig:
18o4-22, 1 bd,
1827-34............................. 1 bd.

691. 18o3-56 (div.år). Sager vedr. bygningsafgiften....... 1 pk.
Ånm.: Undersøgelsesforretninger 18o7-56, 
erklæringer og korrespondance vedr. ændrin
ger og nybygninger 183o-56, afregningsli
ster og kvitteringer 18o7-45, udskrifter 
af foged- og udpantningsprotokol 1822-29.

18o2-73 (div.år). Oppebørselsregistre for bygningsaf
gift........................................ 5 bd.
Anm.: Den første protokol er udarbejdet af 
en særlig kommission, de øvrige er autori
serede af rentekammeret som grundlag for
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692.
693.
694.

695.
696.

skatteopkrævninger. Le er stort set ind
rettet ens med angivelse af gadenavn, hu
sets brandforsikringsnummer, ejernavn, 
forsikringssum i brandkassen, anvendelse 
samt etageareal og afgiftsberegning. 
Nemlig:
18o2................................  1 bd.
18o4................................  1 bd.
1821................................  1 bd,
Aim.: Usammenhængende kladde.
1829................................  1 bd.
ca. 1831-75........................  1 bd,
Anm.: Indrettet 1831, men tilføjel
ser og rettelser til ca. 1873.

1830-41. Kassejournaler for bygningsafgift m.m....
Nemlig:

697. 1830-33............................. 1 bd.
Aum.: Heri også bankhæftelse.

698. 1833-35............................. 1 bd.
699. 1835-41............................. 1 bd.

Anm.: Heri også bankhæftelse og 
brandkontingent.

7oo. 18o3-68 (div.år). Regnskabssager vedr. bygningsaf
gift.....................................
Anm.: Regnskaber 18o3-4o, koncepter 181o- 

div.år) samt forskellige beregninger
1820-54 (div.år).

7ol. 1805-12. Afgiften af købstadsjord...............
Anm.: Jvf. frd. af 1. okt. 18o2. Oppebør- 
selsregistre med angivelse af ejernes el
ler brugernes navne, areal og afgiftsbe
regning.

3 bd.

1 pk.

1 pk.

7o2. ca.1813-40.Bankhæftelsesbøger........................ 1 pk.
Ajm.; Jvf. frd. af 5. jan 1813. Heri 2 
parallelt førte hæfter, der er indrettet 
1813, men forsynet med tilføjelser og 
rettelser frem til ca. 184o. Ordnet efter
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brandforsikringsnumre. Angiver efternavn 
med rettelser, brandforsikringssum 1813, 
eventuelt areal, hvor der er tale om jor
der, bankhæftelsens størrelse, tidspunk
tet for hæftelsens eventuelle fulde ind
betaling samt rentekolonne.

703. 1813-68 (div.år). Sager vedr. bankhæftelsen........  1 pk.
Anm. t Ligning på jord og bygninger 1813- 
14, fortegnelser over uoverensstemmelser 
mellem bankens og byens protokoller for 
indbetaling 1815-16, designationer m.m. 
til banken vedr. afregning af hæftelse 
og renter 1813-46 div.år, restancer 1813- 
37 samt godtgørelser i h.t.frd. af 15. 
april 1818.

704. 1813-67 (div.år). Regnskaber vedr. bankhæftelsen.... 1 pk.

7o5. 1812-15.

7o6. 1848-53.

Register for ildstedsskatten.............
Anm.: Skat pålagt ved frd. af 6. maj 1812 
til afløsning af extraskatten fra 1762. 
Ildstedsskatten ophørte 1816.Skatten blev 
beregnet efter værelsernes rummål, hvor
for registret for hvert hus specificerer 
de enkelte rum med angivelse af højde, 
bredde og længde.

Sager vedr. næringskrigsskat.............
Anm.: Jvf. frd. af 5. juni 1848 og love af 
15. maj 185o og 27. jan. 1851. Pålignet ef
ter formue, vilkår og næring. Heri bereg
nings- og ligningslister, korrespondance 
og regnskabsekstrakter.

1 bd.

1 pk.

1850-51. Ligning af næringskrigs skat.............. 2 bd.
Nemlig;

707. 185o...............................  1 bd.
708. 1851...............................  1 bd.

1864-65. Krigsskat protokoller............ .......... 2 bd.
Anm.: Jvf. lov af 23. marts 1864. Skatte
yderne er i protokollerne opstillet efter 
erhverv: købmænd, slagtere o.s.v.
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711. 1864-66.

712. 1867.
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Nemlig;
1864-65. Krigsskatprotokol 1.....  1 bd.
Anm.: Med rubrikker for ansættelse, 
fradrag efter loven og endeligt 
ligningsgrundlag.
1864-65. Krigsskatprotokol II....  1 bd.

: Heri tilføjet rubrikker for 
yderligere nedsættelse og fradrag 
samt selve skattens størrelse.

Krigsskattesager.......................
Aiw.: Selvangivelser fra forskellige 
kategorier af borgere, beregninger og 
indberetninger, resolutioner, andragen
der og restancelister.

1 pk.

Overordentlig skat.......................
Arm.: Jvf. lov af 25. juli 1867. Heri 
ligningskommissionens.konstitution, selv
angivelser, tilsigelser og undersøgelser 
vedr. selvangivelser samt ligning.

1 pk.

715« 1785-1867 (div.år). Forskellige skattesager. 1 pk.
Arm.; 1. Landskat med bankhæftelse af by
ens jorder 18o3-44 (div.år). 2. Jordafgift 
af byens grunde i øvrigt 18o2-4o (div.år).
3. Landskat af udenbys beboere 1843-44.
4. Erstatninger fra egaliseringsfonden 
1852. 5. Godtgørelse til jordejere for 
leveret rug og byg 182o. 6. Bidrag til 
provinsialstænderne 1839- 7. Brændevins
afgift 1812-67 (div.år). 8. Kvægskat 
1785. 9. Konsumptionsafgiften vedrørende 
1815-59. lo. Afgift til Vor Frue kirkes 
genopførelse 1828.

714. 1725-1821 (div.år). Kvitteringer. 1 pk.
Arm.: Kvitteringer fra forskellige myndig
heder (amter, amtsstuer, magistrat, kæmne
re m.v.) for en lang række mindre afgifter 
og pålæg til statskassen, som ikke har 
kunnet indordnes i ovenanførte kgl. skat
ter og afgifter.
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715. 1840-67 (div.år). Skatteregnskaber................... 1 pk.
Anm.: Samlede regnskaber, ekstrakter, 
antegnelser, fortegnelser m.m. vedr. samt
lige kgl. skatter og afgifter. Efter 184o 
gennemførtes et samlet regnskabsvæsen om
fattende alle former for kgl. skat.

716. 1732-1839 (div.år). Kvittancer.......................  1 pk.
Anm.: Kvittancer stilet til byens magistrat 
for samlede skatteindbetalinger og måned
lige afregninger fra rentekammeret og amts- 
stnen for modtagelse af enkelte skatter: 
extraskat, rangskat, embedsskat, saltskat, 
pantebrevskat, næringsskat, tjenestekarle
skat, bropenge, havneaccise og rekognition.

1841-67. Hovedbøger................................ 14 bd.
Aim.; Hovedbøger eller afregningsbøger 
for indbetaling af kgl. skatter: Brand
hjælpspenge, bygningsafgift, bankhæftelse, 
landsskat (frd. af 15. april 1818) rang- 
og embedsskat. Hver skatteyder har sin 
særlige konto. Opstilling efter brand- 
taxationsnumre.
Nemlig:

717. 1841............................. 1 bd.
718. 1842............................. 1 bd.
719. 1843-44.......................... 1 bd.
720. 1845-47.......................... 1 bd.
721. 1848-49.......................... 1 bd.
722. 1850-52.......................... 1 bd.
723. 1852-54.......................... 1 bd.
724. 1854-55.......................... 1 bd.
725. 1856-58.......................... 1 bd.
726. 1858-60.........................  1 bd.
727. 1860-62.................... .....Ibd.
728. 1862-64.......................... 1 bd.
729. 1864-66.......................... 1 bd.
730. 1866-67.......................... 1 bd.

1841-68. Kassebøger................................ 5 pkr.
Anm.; De enkelte indbetalinger med henvis
ninger til hovedbogen.
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Nemlig:
731. 1841-45.
732. 1845-49.
733. 1849-54.
734. 1854-60.
735. 1860-68.

B. Konmmnale skatter afgifter indtil 1837.

(Heri også korrespondance m.v. vedr. enkelte 
skatter og afgifter frem til 1868)

736. 1594-1621 (div.år). Skatteregnskaber m.v............... 1 pk.
Anm.; Registre, regnskaber og afregninger 
for følgende afgifter: 1. Accise af uden
landsk vin og øl i h.t. åbne breve 23 marts 
1577 samt 16. dec. 1581. Begrundelsen var, 
at der i øvrigt intet var tillagt borgme
stre og råd for deres besvær på embeds veg
ne. Regnskabet er opdelt efter de enkelte 
kategorier af importeret øl og vin og hver 
enkelt salg med tilsvarende afgift er op
tegnet. 2. Sagefald, borgmester og råds 
andel i visse bøder m.m. af udenlandske sø
folk, kræmmere og rejsende. De enkelte bøde
indtægter er specificeret. - 3. Bodestade- 
penge, formentlig en afgift af leje af råd
husboder. - 4. Tiendepenge, jvf. frd. af 
6. april I6lo, 1. maj 1618 og 8. jan. 1619 
og reces 1643 samt Danske Lov 5.2. 76-79. 
skulle pålægges fremmede kræmmere, der for
lader landet med en her fortjent formue, 
men senere forvandlet til en afgift på arv, 
der føres ud af riget, jvf. missive til 
borgmestre og råd: Landskrona 3. juli 1598,
I Helsingør opkrævedes tiendepenge allerede 
1596 og da tilsjmeladende kun i forbindelse 
med arv. - 5. Borgerskabspenge, afgift i 
forbindelse med løsning af borgerskab. I 
regnskaberne ofte fuldstændige fortegnelser 
over dem, der i det pågældende regnskabsår 
har løst eller svoret borgerskab i byen. - 
6, Indgangspenge til laugene, en afgift der 
blev erlagt i forbindelse med optagelse i 
et håndværkerlaug. Hertil undertiden for-
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tegnelse over hvem, der i det pågældende 
år er blevet optaget i de enkelte laug.- 
7. Afgift af fremmede kræmmere, 16o2 hed
der det: ”..anamidt aff die fremmede Kre
mer som her haffue udstandit i dette Aar." 
Det er af de enkelte års regnskaber uklart, 
om der slet og ret er tale om en afgift af 
de udenlandske kræmmere, hvis navn og be
skæftigelse i regelen er anført, eller om 
der i virkeligheden er tale om bodepenge 
eller tiendepenge. - 8. Afgift og indtægt 
ved vejerboden, anført med et samlet beløb 
hvert år.
Regnskaber over disse afgifter er af råds
kæmneren samlet i et eller to hefter for 
hvert regnskabsår som indtasgter for borg
mester og råd. Por enkelte års vedkommende 
findes også fortegnelse over udgifter som 
rådskæmneren før afregning har afholdt for 
borgmester og råd.
Der mangler sager for årene 16ol, 16o5, 
1614-15 og 1618-19.

737.

738.

1685-1827 (div.år). Byskat,,,.,..................  3 bd., 6 pkr.
An^.: Pålignet i h.t. frd. af 5. maj 1683 
som en skat på grundejendom og næring. I 
skattemandtallet 1685 er som ligningsgrund
lag opført de enkelte ejendommes værdi i.h.t, 
grundtaxten af 1682. Først 1728 blev en ny 
grundtaxt udarbejdet. Ved siden er opført 
næringsskattens beløb. Pra 1693 er lejlig
hedsvis medtaget en rubrik for sprøjteskat, 
en rubrik for byens extraordinære skatter 
pålignet som en fast procent af byskatten 
samt undertiden en særlig rubrik for ind
kvarteringsskatten,
I/Iandtaller i 1 å 2 hefter hvert år ordnede 
fjerdings— og gadevis.
Nemlig;
1685-1719 (div.år)................... 1 pk.
Anm.: Poran i mandtallet 1685 en rede
gørelse for ligningsteknikken. 1686-92 
mangler.
1720-38 (div.år)..... ...............  1 pk.
A^,: Heri undertiden også rubrik for 
præstepenge. Por 1728 er udarbejdet en 
ny grundtaxt, der foreligger i udkast, 
original og kopi, hvori også er opført 
rubrik for den faste indkvarteringsskat.
Por 1736 har kæmneren Peder Jac. Sodenæs
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739.
740.
741.
742.
743.

744.

745.

746. 1845.

foretaget sideløbende beregninger af by
skat, extraskat, jordskyld, bodeleje og
rentepenge.
1739-55 (div.år)....................  1 pk.
1755-71............................  1 pk.
1772-89...................   1 pk.
1790-99.............................. 1 pk.
I800-08......................   1 bd.

:Heri enkelte af- og tilgangs
lister.
I808-I7............................. 1 bd.
An^.; Heri også indkvarteringsskat,
af- og tilgangslister samt forteg
nelser over taxérborgerne.
1818-27............................. 1 bd.
Arm,: Heri også jordskyld samt for
1826 brolægningsskat.

Tilskud til byskat...................... 1 bd,
Ånm.: "Beregning over tilskud til by- og 
indkvarteringsskatten, som udredes af Hel
singør by for året 1845, foretagen ifølge 
Helsingør kommunalbestyrelses beslutning 
af 31. august 1843 af ligningskommissionen 
beregnet på grund og næring."

747. 1757, 1761 og 1856. Sager vedr. grundtaxten..........
Aim,: Forskrifter vedr. den gamle grund- 
taxts revision 1757, taxationsforretning 
over samtlige "huse og gårde 1761, forteg
nelse over grundtaxtfordelingen 1856,

1 pk.

748. 1729-90 (div.år), lignings- og oppebørselslister..... 1 pk.
Am.: Vedr. byskat, jordskyld, hus- og bo
leje. Kun få sager bevaret.

1685-1830. (div.år). Restancelister...................  2 pkr.
^im.: Vedr, byskat, indkvartering, lygte- 
og sprøjteskat, brandstyr, delinkventskat, 
vejskat, provincialkirurgskat, præstepenge 
og 11 marks penge.
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Nemlig;
749 A. 1685-1782 (div.år)................... 1 pk.
749 B. 1783-1830 (div.år)...................1 pk.

75o. 1685-1844 (div.år). Forskellige byskatsager.......... 1 pk,
Anm.; Heri bl.a. moderationssager 1685-184o, 
oversigter over fritagelse for grundskat 
p.g.a. udgifter i forbindelse med nybyg
ning eller forbedring 1781-99, andragender 
om fritagelse for skat 1778-1839, forteg
nelser over næringsdrivende 1791-1823, 
fremmede konsulers skat 1789 og nærings
skat af hornbækbeboere med borgerskab i 
Helsingør 1783-18oo.

I644-I808 (div.år). Indkvarteringsbøger.............. lo bd.
Anm,; Ført i forbindelse med enkelte ind
kvarteringer med henblik på udligning over 
indkvart e rings s kat ten.

751,
Nemlig; 
1644-47, 1687. 1 bd.

752.

753.

Anm.: Indrettet 1645. Indeholder op
lysninger om ankomne og afgåede regi
menter, omkostningerne ved de forskel
lige regimenters ophold, beregning af 
godtgørelse til de borgere, der har 
haft soldater indkvarterede, idet hver 
enkelt soldats ophold er beregnet. De 
enkelte soldaters navne er i regelen 
anført. Foran i bogen ugetaxt for de 
enkelte arter af officerer og soldater. 
For 1687 påbegyndt liste over indkvar
teringsværter med angivelse af, hvor 
mange soldater, der har været indkvar
teret hvert sted,
1675.................................  1 bd,
An^.; Alfabetisk fortegnelse over ind
kvarteringsværter opstillet fjerdings
vis med angivelse af de enkelte ind
kvarterede soldater. Ingen regnskaber.

1721................................  1 bd.
Arm.; Opstillet på grundlag af 5 kom
pagniruller fra dec. 172o. Kompagnier
nes navne anføres og udfor den enkelte 
soldats navn anføres indkvarterings
værtens navn.
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754.

755.

756,

757.

758.

759.

760.

1729................................ 1
: Indkvarteringsbog for general

major von Scholtens regiment samt et 
artillerikompagni under kaptajn Nor
den. Opstillet efter indkvarterings
værternes navne med angivelse af de 
enkelte indkvarterede soldater. End
videre oplyses, hvor mange indkvarte
ringsportioner den enkelte borger er 
pålignet.
1740................................  1 bd.
Amn.; De enkelte kompagniers navne 
anført. Iøvrigt opstillet fjerdings
vis med de enkelte indkvarteredes 
navne og numre anført under indkvar
teringsværterne .
1744-62 (div.år),...... . 1 bd.
Ajw.; Påligning af indkvarteringspor
tioner i forbindelse med de til en
hver tid garnisonerede soldater. Re
giments- og kompagninavne anført, 
men ikke de enkelte soldaters.
1771-75............................. 1 bd.
Anm.: Rygtitel ”Indti vart er ings Billet- 
Protocol”. Har karakter af lignings
protokol. Inddelt fjerdingsvis med an
givelse af hvor mange portioner den 
enkelte borger er pålignet, hvor man
ge soldater han skal huse, om han 
skal betale penge til byen, eller om 
byen skal betale til ham,
1775-82............................. 1 bd.
An^.: Som foregående bd,
1783................................ 1 bd.
Arm.: Som foregående.
I800-08............................. 1 bd.
A^.: Lignings protokol med angivelse 
af provenu til indkvartering af grund- 
nærings- og matrikelskat.

I68I-I807 (div.år). Indkvarteringsligning............ 7 pkr.
Arm,; Lignings- og mandtalslister. Lignin
gen sket skiftevis i penge og portioner, 
dels år for år og dels efter behov opstået 
ved soldaters ankomst til byen.
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761.
762.
765.
764.
765.
766. 
767.

Nemlig;
1681-1719 (div.år)............... 1 pk,

år).................. .1720-59 (div
1740-49....
1750-69 (div
1770-84....
1785-92....

.......   1 pk.

...........  1 pk.

.................. 1 pk.

.................  1 pk.

.................. 1 pk.
1793-1807 (div.år)..................  1 pk.

: Se også indkvart erings bog I800-08.

år)

768. 17o5-1852 (div.år). Forskellige indkvarteringssager.. 1 pk.
Am. : Heri bl.a. diverse korrespondance 
17o5-185o (div.år), beregninger og repar
tition af indkvarteringsudgifter 1749-1852 
(div.år), restancelister 1769-93 samt op
krævnings- og afregningsbøger vedr. borger
skabets bidrag til huslejehjælp for gifte 
underofficerer 1841-43.

769. 1739-92 (div.år). Mandtal og ligning vedr. delinkvent
skat........................................ 1 pk.
Anm.; Jvf. reskript af 23. juli 1734.

770. 1788-1850 (div.år). Repartition af delinkventomkostnin
ger m.m................................... 1 pk.
Am. ; Beregninger og repartition af de af 
Sjællands stifts købstæder forskudte delin
kventomkostninger m.m. med henblik på refu
sion, nemlig: 1. Delinkventomkostninger jvf. 
frd, af 18. marts 1778. 2. Omkostninger
ved venerisk syges kur og pleje jvf. re
skript af 2o. okt. 1773. 3. Betleres og
omstrejferes pågribelse og optagelse jvf, 
frd, af 18. marts 1778, 4. Visitation af
apoteker, 5. Extraordinære indkvarteringer 
jvf, reskript af 12. aug. 1788 m.fl. 6.
Frirejseomkostninger jvf. reskript af 2. 
jan. 1782.

771. I740-I867 (div.år). Sager vedr, delinkventskat.,...., 1 pk.
Anm.: Beregninger over udbetalt godtgørel
se for delinkventomkostninger med henblik 
på ligning af delinkventskat, hvori bereg-
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ning af omkostninger i forbindelse med 
enkelte delinkventer 1745-88, restance
lister m.v. 1740-95 samt beregning over 
de af Helsingør by forskudsvis udredede 
delinkventomkostninger 1852-67.

Ligningsbog for lygte- og sprøjteskat....
Anm.; Jvf. frd. af 15. juni 1758, der gav 
Helsingør lov til at opkræve en særlig 
lygte- og sprøjteskat, der dog havde væ
ret pålagt allerede 1695. Skatten pålig- 
nedes efter bygningernes værdi. Proto
kollen, der er inddelt fjerdings- og gade
vis, indeholder en taxation af de enkelte 
bygningers værdi fra 1756, hvortil føjes 
oplysning om den hertil svarende sprøjte
skat .

1 bd.

775. 1758-1850 (div.år). Mandtal m.v. for Sprøjteskat.... 1 pk.
Anm.; Dfeindtaller. ligning og generalrepar
tition vedr. lygte- og sprøjteskatter.

774. 1758-61. Regnskaber for brand- og vægtervæsen....
Anm.: "Helsingøers Brand-Ordnings Cassa 
Regning over tvende Terminers lygte- og 
Sprøyte Skatt."

1 pk,

775. 1741-61. Regnskabsbilag for brand- og vægtervæsen. 1 pk.

776. 1728-1857 (div.år). Sager vedr. brand- og vægter
væsen.................................. . 1 pk.
Anm.: Heri bl.a. forskellig korrespondan
ce, reglement og vurderingsliste for lyg
te- og sprøjteskat m.v. 1858, kvitterin
ger m.v. for brandstyr 1728-52. Restance
lister 1770-91 samt stamruller og mand
skabslister for brandvæsenet u.år.

777. 1782-99. Ve j skat ligning............................ 1 pk.
Anm.: Jvf. reskript af 5o.aug. 178o og 
stiftamtets resolution af 24. juli 1792.
Mandtal og ligning.

1800-26. Vejskatligning............................ 2 bd.
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778.
779.

780. 1782-92.

A^.: Mandtal og ligning. Heri også under
tiden af- og tilgangslister samt særskilte 
lister over toldbetjente og lodser. Enkel
te årgange indeholder også ligning af de
linkventskat og frirejseomkostninger.
Nemlig:
1800-15............................... 1 bd.
1816-26............................... 1 bd.

Ve jr egnskaber m.m........................... 1 pk.
Aiim.: Regnskaber til vejskattens beregning. 
Regnskaber med bilag og licitation.

781. 1742-1855 (div.år). Vejskatsager......................  1 pk.
: Indberetninger og korrespondance om 

vejkassebidrag 1742-1855 (div.år), istand
sættelser ved Grønnehave 1819-21 samt re
stancelister m.v. 1780-91.

1819-56.

782.
785.
784.

785. 1819-56.

786. 1819-58.

Præstepengebøger............................ 5 bd.
Anm.; Jvf. Danske lov 2-12-5 og reskript af 
1. sept. 1819, hvorved det blev pålagt Hel
singør at nedsætte en særlig kommission til 
rimelig fordeling af præstepenge og til at 
tage vare på, at de faktisk blev indsamlet. 
Præstepengebøgerne her er ført af denne kom
mission. Beboerne er opdelt efter husnumre 
indenfor den enkelte fjerding, i en rubrik 
er anført hvad de selv foreslår at betale, 
og derefter hvad kommissionen ansætter dem 
til.
Nemlig:
1819-24............................... 1 bd.
1825-55...............................  1 bd.
1855-56...............................  1 bd.

ligningslister m.v. for præstepenge.......  1 pk.
Anm. : Udarbejdet på grundlag af ovennasvnte 
protokoller.

Sager vedr. præstepenge....................  1 pk,
Anm.: Heri afregningslister, restance- og 
udpantningslister samt diverse korrespondan
ce .
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787. 1670-1851 (div.år). Jordskyld og lejepenge........
Aim.: Jvf. byens privilegier 1615 og frd. 
af 16. maj 1646. Afgifter for udenbys be
boere og brugere af huse, g3?unde, haver, 
sædejorder, bundgarnspæle og ålestader.

1 pk.

788. 1744-1868. Forskellige sager. 1 pk.

789. 1824-28.

Anm.; Heri kvitteringer til kæmnerne for 
forskellige kommunale skatter og afgifter 
1744-1821, forskellige regnskabsbilag og 
fortegnelser 1788-1855 (div.år) samt do
kumenter vedr. selve oppebørslen og oppe- 
børselsmåden 1775-1868 (div.år).

ligningsprotokol m.v....................
Anm.: Indeholder ligninger, ekstrakter, 
regnskaber og antegnelser vedr. følgende 
skatter; landskat, bankhæftelse, bygnings
afgift, rang- og embedsskat, brandkontin
gent, lygte- og sprøjteskat samt vægter
penge, altså såvel stats- som kommune
skatter. Formentlig har man på et vist 
tidspunkt efter 18oo samlet en del eller 
næsten alle skatter i een lignings- og 
regnskabsprotokol, men kun denne ene er 
bevaret.

1 bd.

C. Kommunale skatter efter 1857.

Ved anordningen af 24. okt. 1857 blev det bestemt, at de en-- 
kelte skatter ikke længere måtte pålignes særskilt, men at 
alle afgifter skulle lignes under eet på hvert skattepligtigt 
individ. Dette medførte, at de enkelte udgiftsområder ikke 
længere blev specificeret i skatteligningen, så alle skatter 
blev slået sammen til en og samme kommuneskat. Beregningen 
af udgiftsfordelingen foretog herefter alene kæmneren. Skat
ten blev i Helsingør udskrevet på grund, næring, formue og 
bygninger, Andre beboere svarede kun fattigskat og skoleskat 
efter formue og lejlighed. Skatten pålignedes af en lignings
kommission.
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79o.

791.
792.
793.

794.
795.
796.
797.
798.
799.

1838-70 (div.år). Ansættelsesprotokoller............. 4 bd.
A^.: Egentlig ligningskommissionens sager. 
Foreløbig skatteansættelse af hver enkelt 
borger og beboer. Indbyggerne er delt i et 
varierende antal klasser efter erhverv: 
købmænd, blikkenslagere, handelsbetjente 
osv., og de samlede skatteansættelser for 
hver klasse er anført. Hver protokolside 
indeholder de pågældende personers skatte
ansættelse for hele protokollens periode.
Nemlig;
1838-49............................ 1 bd.
A^.; Heri ligningskommissionens kom
mentarer til ændringerne i ansættel
serne 1843 og 1845.
1849-59............................ 1 bd.
1859-65............................ 1 bd.
1866-70............................ 1 bd.

1837-68. Ligningsprotokoller......................  32 bd.
Anm.; Egentlig ligningskommissionens sager. 
Tildels ført på grundlag af ansættelses
protokollen hvad angår formue, vilkår og 
næring. Inddelingen efter erhverv er den 
samme som i ansættelsesprotokollen. Der 
anføres foruden ydernes navne ligningstak
sten på grund, næring, formue og bygninger 
(bygningsassurancen), hvorefter følger en 
specifikation af skattens fordeling på de 
enkelte afgifter: jordskyld, by- og ind
kvarteringsskat, fattigskat m.v. Sluttelig 
oplyses det samlede skattebeløb, som med
deles skatteyderen. Foran i protokollerne 
meddeles i regelen som grundlag for lig
ningen kæmnerens budgetoversigt med byens 
samlede udgifter og disses fordeling på de 
enkelte poster, som skal financieres af 
særlige skatter.
Nemlig;
1837 ...............................  1 bd.
1838 ...............................  1 bd.
1839 ...............................  1 bd.
1840 ...............................  1 bd.
1841 ...............................  1 bd.
1842 ...............................  1 bd.



- 88 -

8oo. 1843.
8ol. 1844.
8o2. 1845.
8o3. 1846.
8o4. 1847,
8o5. 1848.
8o6. 1849.
8o7. 185 0.
8o8. 1851.
8o9. 1852.
81o. 1853.
811. 1854.
812. 1855.
813. 1856.
814. 1857.
815. 1858,
816. 1859.
817. 186 0.
818. 1861.
819. 1862.
82o. 1863.
821. 1864.
822. 1865.
823. 1866.
824. 1867.
825. 1868.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1 bd.
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1841-52. Opkrævnings j ournaler.....................
: Kæmnerkontorets journaler over dag

lige skatteindbetalinger. Der gives oplys
ning om det samlede indbetalte beløb fra 
den enkelte skatteyder og beløbets forde
ling på de enkelte skatter. Afgift på 
grundejendom; Jordskyld, by- og indkvarte
ringsskat, fattigskat, skoleskat, vejskat 
samt sprøjte- lygte- og vægterskat. Afgift 
på Næring; By- og indkvarteringsskat og 
frirejseomkostninger. Afgift på formue og 
vilkår; Pattigskat, skoleskat, vejskat, 
delinkventskat og præstepenge.

12 bd.
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Nemliis;;
826. 1841.
827. 1842.
828. 1843.
829. 1844.
83o. 1845.
831. 1846.
832. 1847.
833. 1848.
834. 1849.
835. 185o.
836. 1851.
837. 1852.

1 bd. 
1 bd. 
1 bd.

838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.

1841-62.(div.år). Afregningsbøger..................
An^.: Kæmnerkontorets afregningsbøger med 
de enkelte skatteydere, som hver har sin 
konto, hvor de enkelte skatter er udspeci
ficerede som i opkrævningsjournalen. Næ
rings- og formueskatten er kun angivet i 
ligningsportioner. 1841-43 findes særlig 
beregning af indkvarteringsgodtgørelse 
for underofficerer. Der findes 2 afreg
ningsbøger pr. år, en for grundejere (A) 
og en for ikkegrundejere (B).
Nemlig;
1841 A............................. 1 bd.
1841 B............................. 1 bd.
1842 A............................. 1 bd.
1842 B............................. 1 bd.
1843 A............................. 1 bd.
1843 B............................. 1 bd.
1844 A............................. 1 bd.
1844 B............................. 1 bd.
1845 A............................. 1 bd.
1845 B............................. 1 bd.
1846 A.......   1 bd.
1846 B............................. 1 bd.
1847 A............................. 1 bd.
1847 B..........................   1 bd.

41 bd.
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.......................... 1 bd.
1848 B............................. 1 bd.
1849 A............................. 1 bd.
1849 B............................. 1 bd.
1850 A............................. 1 bd.
1850 B............................. 1 bd.
1851 A........................  1 bd.
1851 B............................. 1 bd.
1852 A......................   1 bd.
1852 B............................. 1 bd.
1853 k............................. 1 bd.
1853 B............................. 1 bd.
1854 A............................. 1 bd.
1854 B............................. 1 bd.
1855 A............................. 1 bd.
1855 B............................. 1 bd.
1856 A............................. 1 bd.
1856 B............................. 1 bd.
1857 A............................. 1 bd.
1857 B............   1 bd.
1858 A............................. 1 bd.
1858 B............................. 1 bd.
1859 A............................. 1 bd.
1859 B............................. 1 bd.
1860 B............................. 1 bd.
1862 A............................. 1 bd.
1862 B............................. 1 bd.

852. 1848 A.
853. 1848 B.
854. 1849 A.
855. 1849 B.
856. 185o A.
857. 185o B.
858. 1851 A.
859. 1851 B.
86o. 1852 A.
861. 1852 B.
862. 1853 k.
863. 1853 B.
864. 1854 k.
865. 1854 B.
866. 1855 k.
867. 1855 B.
868. 1856 A.
869. 1856 B.
87o. 1857 A.

871. 1857 B.
872. 1858 k.

873. 1858 B.
874. 1859 A.
875. 1859 B.
876. 186o B.
877. 1862 k.
878. 1862 B.

879. 1840-67 (div.år ). stancelister m.v...............
A^.: Heri også moderationslister, lister 
over udpantninger, afsoning samt ansøgnin
ger om nedsættelse og eftergivelse.

88o. 1841-68. Korrespondance...........................
Ajw.: Korrespondance med skatteyderne vedr. 
ligning.
Nemlig;
1841-55............................ 1 pk.
1856-68............................ 1 pk.

1 pk.

2 pkr,
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Told- og konsumptionsvæsen 1661-1719♦

De spredte sager vedrørende told- og konsumptionsvæsenet i 
Helsingør synes oprindeligt at være indgået i rådstuens 
arkiv i forbindelse med problemer omkring konsumptionens 
og toldens bortforpagtning. For tiden efter 1785, da bort
forpagtningen af tolden var ophørt, findes toldarkivalierne 
under Helsingør toldkammer.

881. 1661-62. Toldkonsumptionsbog......................  1 bd.
: Regnskabsbog for oppebørsel af kon

sumption til frd. 18.nov. I66o. Bindet er 
sagligt opdelt efter afgifter; malt- og 
formalingsskat, drikkevarerafgift, slagte- 
skat, porttold, milepenge, kopulationsaf
gift, sko, støvler og tøfler (kun 1661) 
samt græsningspenge. Hver enkel handling 
og køb, som gav anledning til afgifter, er 
indført. Uden på bindet: "Prandtz Andersen 
Guldsmitz Bog Anlangende huis hand paa Tol- 
boden haffe Oppeborrt fra 1661 Till 1662."
Få bindets inderside: "Helsingøers Contra 
Bog offuer Aid Consumptions Oppebørsell,Aff alle Indkombster fra a° 1661 till a°
1662 denn 26. Juli. Som vellviise Borgeme- 
stere och Raad effter Kongl. Maytz. Breff 
haffuer laadet ved mig forrette paa Told
boden her Sammestedtz. P."

17o7-o9. Oppebørselsbøger. 5 bd.
;Anm.: Indeholder alle regnskaber over ind- 
'og udgående told, særskilt og månedsvis og 
over oplagt gods. Der er summariske extrak
ter og månedsopgørelser, specifikationer 
over udenlandske fartøjer, konfiskations- 
lister og inventariefortegnelser for told
boden. Tolden var på dette tidspunkt bort- 
forpagtet til forskellige.
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882,
885.

Nemlig;
-17o7-. 1 bd,

884.

-17o8-......................  1 bd.
: Indeholder også fortegnelse 

over de afgifter, der er indkrasvet 
i henhold til konsumptionsfrd. af 
166o.

-17o9.......................  1 bd.

885. 1717-19. Extraktbog...............................
A^.; Indeholder regnskabs ex trakter over 
indgående told, konsumption af vin, salt 
og tobak, rekognition af oplagsvarer samt 
diverse korrespondance.

1 bd.

886. I696-I7I0. Kopibog..................................
An^.; Indeholder kopier af såvel indkomne 
som udgåede breve. Korrespondancen med 
rentekammeret er den største gruppe, men 
der er også en del korrespondance med 
privat e.

1 bd.

Brandf ors ikring.

Jvf. frd. 15. januar 1761 og 29. februar 1792 samt i øvrigt 
indledningen til Brandforsikringsarkivalier for Købstæder og 
Landbygninger indtil ca. 1872, foreløbig arkivregistratur, 
1967. Sammenhængende nyvurderinger fandt sted hvert lo. år.

887.

1761-75. Taksationsprotokoller. 
Nemlig;
1761..................

21 bd.

1 bd.
Anm.; Med rubrikker for ejendom
mens forsikringsnummer med angi
velse af gadenavn og fjerding, 
ejernavn, beskrivelse af ejendom-
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888.

889.

89o.
891-92,

893.

894.

895.

896.

897.

898.

men samt taksationssum. Brandfor
sikrings numrene er fortløbende og 
følger gade for gade og hus for hus 
samme orden som skattemandtaller og 
indkvarteringslister m.v. De senere 
hovednumre følger taksationsdagene.
1761................................  1 bd.
Anm. ; Kopi af foregående.
1771................................  1 bd.
Am. : Heri og i de følgende bind en 
særlig rubrik for nytaksationer, af
og tilgang i det efterfølgende tiår.
1782................................  1 bd.
1791 A-B............................ 2 bd.
Am.: A omfatter 1.-3. fjerding nr.
3o5, B. 3. fjerding nr. 3o6 - 4. 
f j erding.
1801- o2.............................  1 bd.
Am.: Taksationer 13. februar 18ol- 
2o. oktober 18o2. Den ordinære ti
årige taksation afsluttet 11. aug.
18ol. Pol. 4o8-2o er revisioner og 
tilføjelser på grund af ombygnin
ger m.v.
1802- ll............................. 1 bd.
Am.; Revisioner til foregående.
Indført efter hoved- og binumre i 
overensstemmelse med forsikrings
protokollens henvisninger.
1811................................  1 bd.
Am. ; Forsynet med hovednumre efter 
taksationsdage. Den enkelte ejendom 
forsynet med binummer herunder.
1811-17............................. 1 bd.
Am. : Fortsættelse af foregående og 
derefter tilføjelser og revisioner.
1818................................  1 bd.
Am. : Nytaksation foretaget 1818 i 
stedet for 1821 i henhold til Danske 
kancellis resolution af 19. august 
1817. Omfatter numrene I - LVI.
1818-27............................. 1 bd.
Am. ; Fortsættelse af foregående til 
nummer tXIII og derefter revision og 
tilføjelser fra LXIV - CLXXXI..
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899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.

908.

909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.

917.
918.

919.
920.

1827. Nummer I - XLVI.............. 1 bd.
1827-37. Nummer XLVII - CEXV...... 1 bd.
1837. Nummer I - XXXXV.............  1 bd.
1837-47. Nummer XXXXVI - CCXVIII... 1 bd.
1847. Nummer I - IXIII............. 1 bd.
1847-57. Nummer IXIV - CCCCIII... 1 bd.
1857-60. Nummer I - CXXXX........  1 bd.
1860-67. Nummer CXXXXI - CCXVI... 1 bd.
1867-73. Nummer 1-226............. 1 bd.

I80I-57. Porsikringsprotokoller................ . 13 bd.
: Inddelt som taksationsprotokollerne, 

men uden ejendomsbeskrivelser. Rubrikker 
for forsikringsnummer (løbenummer efter 
systemet fra skattemandtaller, grundskat
lister og indkvartering), adresse, ejer
navn samt henvisninger til hoved- og bi
numre i taksationsprotokollerne samt for- 
s ikrings summer.
Nemlig;
I80I-II............................. 1 bd.
Ajw.; Til taksationsprotokollen I80I ff.
1811 Å. Porsikringsnu-jner 1-483.... 1 bd.
1811 B. Porsikringsnummer 484-569.. 1 bd.
1817 Å. Porsikringsnummer 1-466.... 1 bd.
1817 B. Porsikringsnummer 467-573«. 1 hd.
1827 A. Porsikringsnummer 1-482.... 1 bd.
1827 B. Porsikringsnummer 483-597.. 1 bd.
1837 A. Porsikringsnummer 1-491.... 1 bd.
1837-46 B. Porsikringsnummer 492-

622 1 bd.
Anm.: Heri kun få tilgangstilførsler 
eTFer 1837. Side 426 et alfabetisk re
gister over gader m.v. med henvisnin
ger til forsikringsprotokollerne.
1847 A. Porsikringsnummer 1-376.... 1 bd.
1847-57 B. Porsikringsnummer 377- 

660.................... 1 bd.
1857 A. Porsikringsnummer 1-354.... 1 bd. 
1857 B. Porsikringsnummer 355-683.. 1 bd. 
An^.: Bagi protokollen tilføjelser u.år.
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921. 1773-18ol. Specialtaksationer.......................
Anm.: Opgørelser over af- og tilgang til 
forsikring, samt forandringer i forsik- 
ringssninmer med henvisning til forsikrings
numre og numre i taksationsprotokollen.

1 pk.

922. 18o5-67 (div.år). Kvartals ekstrakt er................ 1 pk.
Anm.; En systematiseret fortsættelse af 
foregående.

925. 1859-50. Taksationskoncepter...................... 1 pk.
Anm.; Undertiden mere udførlige i byg
ningsbeskrivelsen end taksationsprotokol
lerne .

924. 1852-55. Eftersyn af bræddegavle m.m............. 1 bd.
A^.; Præmien for huse med bræddegavle 
var højere end for stengavle. Jvf. justits
ministeriets cirkulærer lo.november 1852 
og 18. april 1855.

925. 1858-65. Taksationsbegæringer.................... 1 pk.

1765-1865 (div.år). Repartition af præmier........  2 pkr.
Nemlig;

926. 1765-18o7 (div.år)................  1 pk.
927. I808-65 (div.år).................. 1 pk.

Skolekommissionen.

Skolekommissionen blev nedsat i henhold til anordningen om 
købstadsskolevæsenet af 29-7-1814. Sognepræsten var kommis
sionens formand.

Først efter 1819 blev skolereformen ført ud i livet 
i Helsingør med en borgerskole i 5 afdelinger samt en fattig
skole. Pra 1828 kom hertil en kommunal realskole, en håndger-
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ningsskole og noget senere en forberedelsesskole til real
skolen. 1838 blev byens latinskole nedlagt, og 1843 opret
tedes den højere, senere kaldet den videnskabelige real
skole, hvorefter den kommunale realskole blev nedlagt (jvf. 
latinskolens og den højere realskoles arkiver under skole
arkiver ).

Skolens regnskaber omfatter indtægter fra skolepenge, 
skoleskat, tilskud fra magistraten, legater og fonds samt 
højtidsoffer i form af præste- og tegningspenge.

Skolekommissionen, der i øvrigt også førte et vist 
tilsyn med de private skoler, beskæftigede sig foruden regn
skaber ifølge arkivet i forholdet til elever og forældre med 
følgende spørgsmål: skolepenge, restancer, udvisninger, for
sømmelser, kontrol med ikke-skolesøgende børn og bespisning.
I forholdet til skolen beskæftigede kommissionen sig med 
skoleplaner, undervisningsplaner, timefordeling, instrukser 
af forskellig art, eksamenslister og almindeligt tilsyn. I 
forholdet til lærerne var problemerne ansættelse, duelighed, 
aflønning, kollegiale forhold og adgang til revselse af elev
erne. Desuden var det naturligvis kommissionens opgave at be
handle alle spørgsmål i forbindelse med skolernes bygninger.

Por så vidt angår skolevæsenet før 1814 henvises til 
magistraten og fattigvæsenet.

928. 1838-51. Forhandlingsprotokol....................... 1 bd.

929. 1841-62. Journal..................................... 1 bd.
Anm.: Referater af indkomne breve og op
lysninger om deres videre ekspedition.

1815-49. Kopibøger..................................  2 bd.
Nemlig:

930. 1815-40............................ 1 bd.
Anm.; Indeholder kopier af såvel 
indkomne som udgåede breve.

931. 1841-49............................ 1 bd.
Anm.: Indeholder kun kopier af ud
gåede breve.
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952. 1841-54.

1819-68.

933.
934.
935.
936.

937. 1822-32.

938. 1822-37.

Koncepter til udgåede breve............. 1 pk.
: Koncepter, udkast og notater.

Indkomne breve.... ...................... 4 pkr.
Nemlig;
1819-38............................ 1 pk.
1839-46............................ 1 pk.
1846-51............................ 1 pk.
1852-68............................ 1 pk.

Skolevisitatsbog for pastor Trojel.....  1 bd.
: H.B.Trojel var i sin egenskab af 

sognepræst ved Sot.Olai kirke formand for 
skolekommissionen 1819-35. Han spillede 
en betydelig rolle for opbygningen af by
ens skolevæsen efter 1819, og hans visi- 
tatsbog giver et detailleret indtryk af 
tilstandene.

Eksamensprotokol.........................
Anm.: Med angivelse af karakterer i de en
kelte fag. Såvel forældrenes som børnenes 
navne opgives.

ca, 1827-37. Fortegnelser over skolepligtige......
Anm.: Fortegnelserne er ordnet efter gård- 
og husnumre og indeholder oplysninger om 
forældrenes navn og stand, børnenes navn 
og alder, vaccination samt dato for ind- 
og udskrivelse af skolen.

939.
940.
941.

Nemlig;
Hus nr. 
Hus nr. 
Hus nr.

1-248.....................  1 bd.
249-514...................  1 bd.
515-584...................  1 bd.

942. 1836-66. Af- og tilgangslister.

1 bd.

3 bd.

1 pk.
Arm.; Fortegnelser over og korrespondance 
om ind- og udmeldelse af skolen.

943. 1822-43. Hovedbog.................................. 1 bd,
Anm.; Regnskab over indtægter og udgifter 
ved borgerskolen og håndgerningsskolen, der 
anføres særskilt.
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944. 1815-45. Kassebog...................................  1 bd.
; Vedrører iMtil 184o hele skolevæse

net under eet. 184o-45 opdelt i borgersko
le, realskole og skolekasse. Poran i bogen 
et reglement for indtægter og udgifter ved 
almueskolevæsenet i Helsingør, dateret 1825.

1845-67. Afregningsbøger for skolepenge............ 4 pkr.
A^.: 1 hæfte for hvert år. Inddelt måneds
vis med angivelse af forældrenes navne, 
skolepengenes størrelse og særskilt anfør
sel af eventuelle restancer. Af- og til
gangslister findes i de fleste hæfter.
Nemlig;

945. 1845-50............................  1 pk.
946. 1851-56............................  1 pk.
947. 1857-61............................  1 pk.
948. 1862-67.......   1 pk,

949. 1849-67 (div.år). Opkrævningsjournal for forsømmelses-
raulkter....................................  1 pk.

950. 1856-68 (div.år). Forsømmelses- og udvisningslister.. 1 pk.

951. 1856-68 (div.år). Forskellige restancelister........  1 pk.
Anm.; Skolepenge til borgerskolen 1842-68, 
forsømmelsesmulkter i friskolen 1859-6o, 
forsømmelsesmulkter til udpantning, afso
ning m.v. 1856-52 samt vedrørende offer
pligtige til Set. Olai menighed 1841.

952, 1845-44. Borger- og almueskolens nye bygning.... 
A^.; Korrespondance og regnskabssager.

1 pk.

955. 1820-65. Forskellige sager I........................ 1 pk.
Anm.; Indberetninger til kancelliet 1841- 

ansøgninger og udnævnelser 1841-5o,
responsa vedrørende udvisning, mulktering 
m.v. 1847-48, kommissionens almindelige 
vota 1828-51, skoleskattens forhøjelse 
1847, licitationer 1847, injuriesag mod 
inspektør Taggatz 1846-47, inventar!efor- 
tegnelser 1824-55, tilsyn med private sko-
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ler 1827-65, oprettelse af aftenskole 
1847, sager vedr. den borgerlige real
skole 1828-45, fridage og ferier 1829 
og 1845, eksamenslister og pensumindbe
retninger 1849 og 1854, ordensinstrukser 
1849, time- og fagfordeling 1829-64, 
skoleplaner og undervisningsinstrukser 
1820-54.

954. 1856-67. Forskellige sager II.....................  1 pk.
AnÆ.: Sager vedrørende skoleregnskaber 
og budgetter 1856-61, lister over skole
pligtige, men ikke skolesøgende børn 
1858-64 og meddelelser om fripladser 
1845-65.

Fattigvæsen.

Fattigforsorgen i Helsingør samlede sig oprindeligt om fattig
huset, der var indrettet I65o, og uddeling af almisser. Desuden 
har indenbys fattige formodentlig i nogen udstrækning kunnet 
få adgang til at betle. Herudover var der til modarbejdelse af 
arbejdsløshed og betleri allerede 16o7 oprettet et spinderi, 
således som det senere i forordningen af 5. maj 1685 blev an
befalet købstæderne i almindelighed.

Fattigforsorgens indtægter hidrørte fra kirkebøsserne, 
forskellige legatmidler og ikke mindst fæsteindtægter fra de 
jorder, der i tidens løb var skænket de fattige. Vedrørende 
fattigforsorgen i Helsingør se i øvrigt reskripter af 26-11-1681 
og 15-9-1697.

Forskrifterne fra den store fattigforordning af 24-9-17o8, 
der indførte fattigskat og definitivt forbød betleri, fik på 
grund af de problemer, der hørte en garnisonsby til, først for 
alvor virkning i Helsingør i 1758 efter en omfattende korrespon
dance med kancelliet herom.

Under tilsyn af stiftamtmand og biskop sorterede fattig-
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forsorgen efter 1758 under borgmester og magistrat, der 
dog senere i århundredet lejlighedsvis nedsatte enkelte ud
valg. Til hjælp havde magistraten en fattiginspektør, der 
stod for den daglige administration og regnskabsførelsen.
Da fattiginspektøren i Helsingør samtidig var forstander 
ved fattighuset, betegnedes han i regelen som fattigforstan
der. Ifølge fundatsen af 1752 for Helsingørs almindelige 
hospital var fattiginspektøren tillige forstander for Almin
deligt hospital. Til sin hjælp havde fattiginspektøren stod
derf ogeder, hvis opgave det bl.a. var at føre lister over 
indenbys tiggere og fordrive udenbys betlere fra byens område.

Ved forordningen af 5-7-18o5 ændredes ledelsen af fat
tigvæsenet således, at magistraten nu erstattedes af en fattig
kommission, der kom til at bestå af borgmesteren, et medlem af 
magistraten, byens to præster samt 2 å 3 ansete borgere. Fattig- 
forstanderen bibeholdtes og optrådte nu som kommissionens sekre
tær og forretningsfører og bevarede i det hele taget afgørende 
indflydelse.

Helsingør havde endnu i nogen tid efter 18o5 stodder- 
fogeder, men deres opgaver blev snart overtaget af politiet.
I Helsingør var i øvrigt den opsynsmand, der skulle tilse fat
tighuset og arbejdsanstalten, i perioder også politibetjent.

Pattigkommissionen havde som overøvrighed fattigdirek
tionen, der igen sorterede under kancelliet, indtil 1814 dog 
i visse spørgsmål (spinderier og andre manufakturer) under 
kommercekollegiet.

1840-42 gennemførtes en gennemgribende nyorganisering 
af fattigvæsenets administration i Helsingør. Det væsentligste 
var, at der nu under fattigkommissionen blev nedsat forskellige 
komitéer; For fattighus og arbejdsanstalt, for brøduddeling, 
for kasseregnskab m.v., hver med særskilte forhandlingsproto
koller, korrespondancer, fortegnelser o.l.

Undersøgelser af fattiges forhold og forslag til almis
seanvisninger blev tilsyneladende gennem hele perioden og i 
hvert fald i 19. århundrede varetaget af distriktsforstandere, 
senere distriktskomitéer eller -udvalg under de to sogne. Få 
grundlag af indberetninger herfra resolverede fattiginspek-
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tøren, senere fattigkommissionen, almisse- og distributions
lister blev udarbejdet.

Byens arbejdsanstalt var oprindeligt en fortsættelse 
af de tidligere omtalte spinderier, der af økonomiske grunde 
synes nedlagt lidt efter 174o. Vedrørende arbejdsanstalten 
se i øvrigt reskript af lo-l-1794 om indretningen af en ny 
arbejdsanstalt i Helsingør.

1771 oprettede borgmester Chr. Wilde et nyt spinderi 
for de fattige, hvortil han fik støtte af Struensee, kongen 
og dronningen samt arveprinsen.

1541-1764 kunne byens fattige i nogen udstrækning få 
hospitalspleje på Almindeligt hospital. 1764-96 eksisterede 
et offentligt sygehus, der især var beregnet for soldater, 
men som også modtog fattige. 1784-1819 havde de fattige end
videre en særlig sygestue på fattighuset. 1819 oprettedes et 
særligt garnisonshospital for militære og fattige ved siden 
af det i 1796 oprettede Øresunds og Helsingørs sygehospital 
(se dette). Da dette i 1859 endeligt blev helt overtaget af 
kommunen, blev det samtidigt også hospital for de fattige.
Se i øvrigt reskript af 24-1-1794 om hospital og fattigvæsen 
i Helsingør.

Helsingør havde almindelige sogne og fattigskoler 
(jfr. skolekommissionens arkiv), men helt tilbage i 18.århun
drede var der desuden indrettet en særlig skolestue i fattig
huset for de børn, der var anbragt der.

Pattigvæsenets arkiv er i virkeligheden at betragte 
som først fattiginspektørens sager, derefter som fattigkommis
sionens og endelig som de enkelte komitéers arkiv. Da institu
tioner og embedsmænd imidlertid uanset de administrative re
former var de samme, og da protokolrækker uændret blev ført 
videre, er arkivet registreret og opstillet som en helhed,

A. Fattigvæsen i almindelighed.

955. 1824, 184o. Arkivfortegnelser.......................... 1 pk.
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956. 18o4-51. Forhandlingsprotokol for fattigkommissionen 1 bd.
ÅnÆ.: Indrettet i henhold til forordning 
af 5. juli 18o5 og autoriseret af stift
amtmanden og biskop Balle. Omhandler alle 
administrative emner. Heri også approba
tion af en fattigplan udarbejdet i henhold 
til forordningen af 18o5 samt særlige for
handlinger vedrørende spindeskolerne og 
bespisningsanstalten.

957. 1709-16.

958. 1786-91.

Kopibog....................................
A^.: Vedrører såvel ind- som udgåede bre
ve. Omhandler især spørgsmål om gennemfø
relsen af forordningen af 17o8, foranstalt
ninger mod betlere, inddelingen i klasser 
og udtog af de fattiges bog.

Kopibog.................................. ..
Anm.: Kun indkomne breve. Indeholder væsent
ligst korrespondance om administrative 
spørgsmål samt indførelse af spinderivirk
somhed i henhold til forordningen af 1785. 
For brevkopier for tiden 178o-94 se hospi
talets arkiv.

1 bd.

1 bd.

1794-1867 (div.år). Kopihøg^r.......................... 6 bd,
Anm.; Kun udgåede breve. Heri forskellige 
indberetninger, instrukser, oversigter over 
fattigvæsenets jorder m.v. For de seneste 
års vedkommende dog fortrinsvis korrespon
dance om refusion i forbindelse med udenbys 
fattige.
Nemlig;

959. 1794-97............................ 1 bd.
Anm.; Udgåede breve og betænkninger 
1794-97, derefter korrespondance
journal og resolutionsprotokol for 
fattigudvalget 1794-18o5. Bagi bin
det ekstrakter af indkomne breve og 
ansøgninger til hospitalet 18o5-lo 
samt udgåede breve fra hospitalet 
18o3-o9.

960. 18o5-24............................ 1 bd.
Arm.: Bagi bindet oversigt over fat
tigvæsenets tilstand 1811.

961. 1841-48............................ 1 bd.
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962. 1848-55...... ........... ..........  1 bd.
965. 1856-62............................  1 bd.
964. 1862-67......... .................. 1 bd.

1840- 67. Journaler over indkomne breve.............  6 bd.
: Indeholder alle alfabetiske registre.

Sagerne drejer sig næsten alle om mellem
kommunal refusion og indsættelse i tvangs
arbejdsanstalt .
Nemlig;

965. 1840-45............................ 1 bd.
966. 1844-46............................ 1 bd.
967. 1847-52............................ 1 bd.
968. 1852-59............................ 1 bd.
969. 1859-65............................ 1 bd.
970. 1865-67............................ 1 bd.

971. 1691-1822 (div.år). Korrespondancesager.............. 1 pk.
Å^.: Hovedsageligt indkomne breve, der un
dertiden er påført svarkoncept. Kun få bre
ve før 1775.

1841- 67. Indkomne breve............................  15 pkr.
Anm.; Stort set henlagt efter brevnumre og 
kronologisk efter journalen. Heri også en
kelte svarkoncepter. Korrespondancen om
fatter såvel fattigvæsenets indre forhold 
som korrespondance med andre byers fattig
kommissioner, overordnede myndigheder og 
mange ansøgninger fra private.
Nemlig;

972. 1841-42............................ 1 pk.
975. 1845-44............................  1 pk.
974. 1845-46............................ 1 pk.
975. 1847...............................  1 pk.
976. 1848-49............................ 1 pk.
977. 1850-51............................ 1 pk.
978. 1852-55............................ 1 pk.
979. 1854...............................  1 pk.
980. 1855-56............................ 1 pk.
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1857-58............................ 1 pk.981.
982.
985.
984.
985.
986.

1859. 1 pk.
186 0-61............................ 1 pk.
1862-65.................... ....... 1 pk.
1864-65.........................   1 pk.
1866-67............................ 1 pk.

1845-67. Resolutionsprotokoller..................
: Resolutioner i de enkelte sager fra 

fattigkommissionens månedlige møder. Hver 
enkelt sag er opført særskilt med løbenum
mer. Den fattiges navn og alder anføres, 
og det oplyses, hvilke sognekommissioner 
eller komiteer (for fattigskolen eller 
fattighuset), der har indstillet til hjæl
pen, hvis omfang og hidtidige varighed op
gives. Endelig anføres kommissionens reso
lution. Trangens årsag oplyses sjældent og 
må ofte søges i korrespondancen og i under
søgelsesforretningerne. Samtlige bind er
forsynet med alfabetiske registre 
tige, der er stillet i forslag.

over fat-

Nemlig;
987. 1845 marts - 1845 oktober........ . 1 bd.
988. 1845 august - 1848 juli.......... . 1 bd.
989. 1848 maj - 1852 april.............. 1 bd.
99o. 1852 februar - 1855 januar....... . 1 bd.
991. 1854 november - 1857 juni........ . 1 bd.
992. 1857 marts - 1859 juni........... . 1 bd.
995. 1859 april - 1861 august......... . 1 bd.
994. 1861 juni - 1862 december........ . 1 bd.
995. 1865 januar - 1867 december...... . 1 bd.

996.
997.

1855-67. Udskrifter af resolutionsprotokollen.... 
Nemlig;
1855-62............................ 1 pk.
1865-67............................ 1 pk.

998. 18o4. Undersøgelsesforretninger...............
Anm.: Oplysninger om den fattiges navn, 
alder, helbred, varigheden af hans ophold 
i sognet, tidligere fattighjælp, årsagen

9 bd.

2 pkr.

1 bd.
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til hans trang, hans arbejdsmuligheder, 
forhold til slaegt og venner samt hans 
egne ønsker om hjælpens omfang og varig
hed. Omfatter kun Set.Olai sogn.

999.
1000.
1001.

1855-67. Undersøgelsesforretninger................
^um.; Oplysninger om navn, alder, fødested, 
opholdsvarighed i kommunen, tidligere og 
nuværende erhverv, familieforhold, tidlige
re fattighjælp, trangsårsag, erhvervsmulig
heder og hjælpemuligheder. Til dels i til
knytning til de enkelte forretninger inde
holder sagerne desuden almisseanvisninger 
fra fattigkommissionen og udtalelser om 
fattige fra sognepræsten og andre.
Nemlig;
1855-61............................ 1 pk.
1862-64............................ 1 pk.
1865-67............................ 1 pk.
Aum.: Heri hovedsageligt almisseanvis
ninger og udtalelser om fattige.

3 pkr.

Ioo2. 1737-90 (div.år). Distributionslister................ 1 pk.
Anm.; Distributionslister for pengealmisser 
1737-90: Fortegnelse over fattige, som mod
tager penge med angivelse af den ugentlige 
hjælps størrelse 1737, mandtal over penge
understøttede fattige år for år 1751-62, 
oversigt over nogle enker og umyndige børn 
179o og beboere i fattighuset, som nyder 
ugepenge 1792. Distributionslister for brød 
og rug 1771-72: Liste over fattige, som får 
brød på rådhuset 1771, fortegnelse over fat
tige som modtager rughjælp 1772 og regnskab 
over rughjælpen til hver enkelt fattig 1772.

1003.
1004.
1005.
1006.

1840-67. Distributionsbøger..................  5 bd., 4 pkr.
Anm.: Distributionsbøger for ugentlig til
deling af penge og brød. Med angivelse af 
navn og ugentlig tildeling måned for måned.
Nemlig;
1840-47............................ 1 pk.
1847-49............................ 1 bd.
1849-53............................ 1 pk.
1854-58............................ 1 pk.
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1007.
1008.
1009.
1010.
1011.

1012. 1855-67.

1859-65............................  1 pk.
1864................................ 1 bd.
1865 ................................ 1 bd.
1866 ................................ 1 bd.
1867 ................................ 1 bd.

Distributionslister......................
Anm.: Heri lister med opgørelser over u- 
gentlige pengealmisser samt lister med an
visninger og bilag vedrørende brøduddelin
gen.

1 pk.

I0I5. 1841-65. Protokol over faste almissenydere. 1 bd.

I0I4. 1841-65.

Anm.; Fortegnelse over personer, der er 
tillagt en fast løbende understøttelse. 
Indeholder for hver enkelt fattig oplys
ninger om navn, alder, stand, erhverv, 
helbred, forsørgelsesberettigelse, tids
punkt for hjælpens ikrafttræden, hjælpens 
omfang og art (brød, penge, forplejning), 
evt. indlasggelse på fattighuset, hjælpens 
eventuelle ophør samt grundige anmærknin
ger for hver enkelt. Protokollen er ind
delt i følgende afsnit; Egentlige almisse
lemmer i og udenfor fattighuset, sindsyge 
og døvstumme, børn som er udsat i pleje 
samt fattige forældre. Bagi i protokollen 
alfabetisk navneregister til hele bindet.

Protokol over interimistiske almissenydere
Anm.; Ført som foregående, men ikke ind
delt i grupper. Bagi bindet alfabetisk nav
neregister.

1 bd.

I0I5. 1842-67. Korrespondance om refusion. 1 pk.
Åjm.; Korrespondance om refusion for ydel
ser til udenbys fattige, først og fremmest 
med København.

I0I6. 1751-1866 (div.år). Organisation og personale .......  1 pk.
Anm.: Sager vedrørende indførelse af fattig
forordningen af 6. okt. 1751 med lister over 
fattige 1751-33» approbation m.m. på fattig
reglement af 2o. dec. 18o3» reorganisering 
af sygeplejen og oprettelse af et særligt
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fattigsygehus 1825, foranstaltninger mod 
betleri 1752-85, nyindretninger indenfor 
fattigvæsenet 1751-1842, personaleforhold 
(ansøgninger, afskedigelse, orlov, afløn
ning, pension, instrukser m.m.) 1742-1866 
samt disciplinær- og straffesag mod regn
skabsfører, fuldmægtig P.C.Høyer 184o-45.

B. Fattigvæsnets institutioner m.v.

Iol7o 1725-1864 (div.år). Sager vedr. fattigskolen........  1 pk<
Ajw.; Heri 2 eksamensprotokoller 1824-46, 
fortegnelse over eleverne ved fattigvæsnets 
skole 1725, sag vedr. løn til skoleholder 
1746, sager vedr. udgifterne i forbindelse 
med fattige børns deltagelse i aftenskolen 
1848, aftale mellem Helsingør og Tikøb kom
mune om refusion for udenbys elever.

Iol8. 1771-74. Kopibøger for spinderiet...................
Anm.; Heri 2 hefter. Ind- og udgåede breve. 
Indeholder især bønskrifter om hjælp til 
spinderiets fortsættelse samt redegørelser 
for dets indretning og regnskaber i anled
ning af forespørgsler med henblik på opret
telse af lignende manufakturer andetsteds.

1 pk.

I0I9. 1758-1811 (div.år). Sager vedr. spinderiet...........
Ajw.: Forslag til indretning af spinderiet 
1758, korrespondancesager 1758-85. Journa
ler over spindeløn 1771-72, auktions- og 
salgsprotokoller 1771-72, udleverings- og 
betalingslister 1744 og 1772, udleverings
journaler 1775-75, regnskaber 1775-75, in
ventarielister 18o7 og 1811.

1 pk.

Io2o. 1827-42. Auktionsprotokol for spinderiet, 1 bd.

Io21. 1845-55. Forhandlingsprotokol for fattighus og ar
bejdsanstalt ...............................
Anm.: Protokol for den særlige komité, der 
den 26. okt. 1842 af fattigkommissionen 
blev nedsat til at varetage fattighusets 
og arbejdsanstaltens forhold.

1 bd.
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1825-31, 1833-40. Kassebøger for arbejdsanstalten... 2 bd. 
Nemlig;

1022. 1825-31  .......................... 1 bd-
1023. 1835-40............................ 1 bd.

1827,1843. Inventarfortegnelser for fattighuset m.v, 2 bd. 
Nemlig;

1024. ...............................  1 bd.
; Omfatter såvel fattighuset som 

arbejdsanstalten.
1025. 1843...............................  1 bd.

Anm.; Omfatter fattighuset, sygehuset 
og arbejdsanstalten.

1855-67. Arbejdsanstaltens lønningslister.......... 2 pkr.
A^.; Ugelister med arbejdsspecifikationer 
over de enkelte arbejderes fortjenester.
Nemlig;

1026. 1855-61............................ 1 pk.
1027. 1862-67............................ 1 pk.

1028. 1855-67. Arbejdsanstaltens præmielister....... . 1 pk.
Anm.’ Lister over månedlige præmier til 
beskæftigede fattige.

Io29. 1779-67 (div.år). Forskelligt vedr. fattighus og ar
bejdsanstalt............................... 1 pk.
Ånjn.; Bygningssager og reparationer i fattig
huset 1779-1867, auktioner over fattiglemmers 
efterladenskaber 1788-186o div.år, inventar
lister 1827-67, auktioner over hørlærred fra 
arbejdsanstalten 1855-67, fattighusets vare
beholdninger 1862-67, rengøringsløn 1855-67 
samt 1843-66; ordenen i fattighuset, antal 
lemmer i fattighuset, de hygiejniske forhold 
i fattighuset, sager vedr. Korsør og Roskilde 
fattighuse og drikfældighed i fattighuset.

Io3o. 1843-53. Forhandlingsprotokol for sygehuset........
Aum.; Autoriseret af fattigkommissionen som 
protokol for komiteen for Helsingør fattig-

1 bd.
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væsens sygehus nedsat i henhold til reg
lement af 24.nov. 1842 for fattigvæsnets 
bestyrelse i Helsingør. Heri også inven
taroversigt 1847.

1837-66. Sygehus journaler............... ........... 4 bd.
Anm. ; Oplyser måned for måned antal behand
lingsdage og betalingsvilkår for de enkelte 
patienter.
Nemlig;

1031. 1837-46............................  1 bd.
1032. 1847-56............................  1 bd.
1033. 1857-62............................  1 bd.
1034. 1862-66............................  1 bd.

1035. 1826-67 (div.år). Forskellige sygehussager........... 1 pk.
A^.: Inventarliste 1826, diverse korrespon
dance 1842-65, indlæggelsessager og -sedler 
1855-58, apotekerregninger 1855-67, våge- 
pengebilag 1855-58.

1036. 1846-48. Brødkomiteens sager......................... 1 pk.
Anm.: Denne komité var nedsat af kommunalbe
styrelsen til at varetage udsalg m.m. af 
brød til billige priser til fattige og træn
gende. Midlerne tilvejebragtes ved tilskud 
fra kommunen, ved indsamling og derved, at 
politiet skænkede undervægtigt brød konfi
skeret hos byens bagere.
Heri; Forhandlingsprotokol 1847-48, korre
spondancesager 1846-48, regnskab med korre
spondance 1847, regnskabsbilag m.v. 1847, 
fortegnelse over personer med brødtegn 1847, 
bagermestrenes lister over udleveret brød 
1847.

Io37. 1841-55 (div.år). Sager vedr. Set. Olai sogn..........  1 pk.
Anm.; Sager vedr. sognekommissionerne i det
te sogn. Heri: Fortegnelser over samtlige 
almissenydende i sognet 1841-45 og 185o, sa
ger vedr. børnepenge, V/ilmanns og Bendixens 
legater, anmeldelser af lo-måneders dagen, 
ansøgninger om fattiges tilladelse til ægte
skab, betaling af sygehusophold 1848-55.
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lo58. 1752-1867 (div.år). Legater m.m.......................
; Uddeling i forbindelse med kongens 

fødselsdag m.m. 1779, repartitionslister 
1752-62, gavelister 1774, forskellige an
søgninger 1841-59, fortegnelser over små 
legater 1855-67.

C. Regnskabsvæs en.

Io59. 1678-82. Regnskabsbog............................... .
A^.; ”Fortegnelse på indtægt og udgift, 
som på de fattiges vegne er anammet og ud
delt fra 1. maj 1678 til samme dato 1682.” 
Summariske oversigter indført som i kasse
bog.

1 pk,

1 bd.

I737-I808, 1859-65. Arsregnskaber.....................  6 bd,
A^.: Års opgørelser i form af sammendrag af 
hovedbogskonti med indtægter og udgifter.
Følgende konti medtages regelmæssigt: Inven
tar, kapital, de fattiges jorder, diverse 
indtægter samt udgifter til de fattiges for
sørgelse, hvorunder udgifterne til de enkel
te fattige under hvert punkt er specificeret. 
Nemlig;

1040. 1757-71............................ 1 bd.
Ånm.; Heri også revisionsanmærkninger.

1041. 1772-I808.......................... 1 bd.
1042. 1859-45............................ 1 bd.
Io45. 1846-51............................  1 bd,
1044. 1852-57..................   1 bd.
1045. 1858-65............................ 1 bd.

1046. 1794-1816 (div.år). Kopier af årsregnskaber.......... 1 pk.

1855-67. Kopier af årsregnskaber...................  2 pkr.
A^.: 1 hefte for hvert år.
Nemlig:

1047. 1855-61............................ 1 pk.
1048. 1862-67............................ 1 pk.
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1841-67. Kontokassebøger............. ........... 16 t>a.
A^.; Indtægts- og udgiftsprotokol for 
fattigvæsenets forskellige virksomhedsom
råder, der er opført med særskilte konti, 
f.eks. pengeunderstøttelse, huslejehjælp,
■tøj, sygehus, brændsel, arbejdsanstalt, 
lønninger, reparationer, skatter og lega
ter. Se i øvrigt indholdsfortegnelse foran 
i hvert bind.
Nemlig;

1049. 1841-46............................ 1 bd.
1050. 1847-53............................ 1 bd.
1051. 1854...............................  1 bd.
1052. 1855...............................  1 hd.
1053. 1856...............................  1 bd.
1054. 1857...............................  1 hd.
1055. 1858...............................  1 bd.
1056. 1859...............................  1 hd.
1057. 186o...............................  1 bd.
1058. 1861...............................  1 bd.
1059. 1862...............................  1 bd.
1060. 1863...............................  1 hd.
1061. 1864...............................  1 hd.
1062. 1865...............................  1 hd.
1063. 1866.........   1 hd.
1064. 1867...............................  1 hd.

1841-63. Ekstraktbøger.............................. 5 hd.
Anm.; Sammendrag af månedlige indtægter og 
udgifter.
Nemlig;

1065. 1841-46............................ 1 bd.
1066. 1847-52............................ 1 bd.
1067. 1852-56............................ 1 hd.
1068. 1856-59............................ 1 hd.
1069. I860-63............................ 1 hd.

1840-67. Kassebøger............... .........  1 hft., 25 hd.
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1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082. 
Io85.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092. 
Io95.
1094.
1095.

1840-63.

1096.
1097.
1098.

Hemliis:;
1840- 41............................  1 hft.
1841- 42............................  1 bd.
1843-44............................  1 bd.
1845 ................................ 1 bd.
1846 ................................ 1 bd.
1847 ................................ 1 bd.
1848 ................................ 1 bd.
1849 ................................ 1 bd.
1850 ................................ 1 bd.
1851 ................................ 1 bd.
1852 ................................ 1 bd.
1853 ................................ 1 bd.
1854 ................................ 1 bd.
1855 .................... ;......... 1 bd.
1856 ................................ 1 bd.
1857 ................................ 1 bd.
1858 ................................ 1 bd.
1859 ................................ 1 bd.
1860 ................................ 1 bd.
1861 ................................ 1 bd.
1862 ................................ 1 bd.
1863 ................................ 1 bd.
1864 ................................ 1 bd.
1865 ................................ 1 bd.
1866 ................................ 1 bd.
1867 ................................ 1 bd.

Regningsbøger................... ..........
Anm.: Indeholder resuméer af regninger til 
fattigvæsenet fra myndigheder, organisatio
ner og institutioner i forbindelse med fat
tigforsørgelsen. Bøgerne er inddelt efter 
forsørgelsesområder. Indholdsfortegnelse 
foran i bindene.
Nemlig;
1840-46............................  1 bd.
1847-56............................  1 bd.
1857-63............................  I bd.
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lo99. 1751-62, Regnskabsbilag............................ 1 pk.

Regnskabsbilag............................ 6 pkr.
Nemlig;
1855-56............................ 1 pk.
1857-58............................ 1 pk.
1859-6o............................ 1 pk.
1861-62............................ 1 pk.
1865-64............................ 1 pk.
1865-66...............   1 pk.

Hospitalskvitteringer....................  5 pkr.
Anm.: Kvitteringer for fattigvæsenets be
taling af fattiges hospitalsophold.
Nemlig;
1855-62............................ 1 pk.
1865- 65............................ 1 pk.
1866- 67............................ 1 pk.

Bilag vedr. fri begravelse............... 1 pk.
Aiim.: Kvitteringer og lign. fra gravere m.v. 
for betaling af begravelse på fattigvæse
nets regning.

Illo. 1711-1867 (div.år). Forskellige sager 1............. 1 pk.
Anm.; Regnskabsekstrakter 1795-1859, anteg
nelser til fattigregnskaberne 1755-1866, 
decisioner 1842-66, generalbalancer 1842-67, 
budgetter 184o-51, fortegnelser m.m. ved
rørende fattigvæsenets status 1711-1866,
(i almindelighed, legater, jorder, ejendom
me, kolonihaver og kapitaler).

1855-66,

lloo 
Hol 
llo2 
llo5 
11 o4 
llo5

1855-67.

1106.
1107.
1108.

1109. 1855-67.

1111. 1754-1867 (div.år). Forskellige sager II, 1 pk.
Aiim.; Lister over afgifter til fattigvæse
net 1758-1861, korrespondance vedrørende 
regnskaber og deres førelse 178o-186l, do
kumenter og fortegnelser vedrørende bort
fæste af de fattiges jorder 1742-1867, 
korrespondance og lister vedrørende pålig
net fattigskat 1754-18o4.
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Sundhedskommissionen 17o9-18.

1112,

1113.
1114.
1115.

17o9-18. Forhandlings- og korrespondanceprotokoller.
: Vedrører også karantænevæsenet. Inde

holder såvel forhandlingsreferater, regle
menter, instrukser, kgl. befalinger som 
kopier af visse ind- og udgåede skrivelser. 
Protokollerne skal ifølge autorisationen 
føres "indtil det behager dend almægtige 
Gud i Naade at forandre disse svage og 
fahrlige Tieder". Sundhedskommissionen 
blev indført på grund af den truende pest. 
Nemlig:
17o9-lo............................ 1 bd.
Aim.; Defekt på grund af fugt.
1711 7/3 - 6/6...................  1 bd.
1711 6/6 - 31/8..................  1 bd.
1711 2/9 - 1718..................  1 bd.
Anm.: Indeholder kun få indførsler 
fra tiden efter 1712.

4 bd,

Sundhedskommissionen efter 1831.

Ved frd. 19/6 1831 og 8/8 1832 blev det som følge af faren 
for indisk kolera påbudt at oprette sundhedskommissioner i 
købstæderne. Por Helsingør blev der udstedt særlige bestem
melser, nemlig ved reskript 4/6 1831, der bestemte, at karan
tænekommissionen skulle fungere som sundhedskommission, hvil
ket ved kgl. resolution 6/7 1831 ændredes til, at der skulle 
være en særlig sundhedskommission, hvori karantænekommissio
nens medlemmer dog skulle indtræde.

Sundhedskommissionen synes først at være begyndt at ar-
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bejde regelmæssigt efter ca. 186o. Pra tiden før 186o sam
ler det bevarede materiale sig hovedsageligt om årene 1851-52, 
da den indiske kolera truede, og koleraepidemien 1855.

1116. 1851-59. Forhandlingsprotokol.......................
Ajw.: Heri også liste over kolerapatienter 
1855 fol. 81 ff.

1 bd,

1117. 1851-59. Kopibog......................................
Ai^.; Udgåede skrivelser. Omhandler fortrins
vis foranstaltninger mod kolera og andre epi
demier. Foran i bogen en del journalindfør
sler over indkomne breve, især for årene 
1851-55.

1 bd.

1118. 1851-67. Korrespondancesager.........................
Ajw.: Heri 1) indgåede breve 1851-59, der 
især omhandler epidemier og sundhedsregula
tiv, 2) indgåede breve I860-67, der især 
omhandler svinehold, kloakering og skolevæ
sen, og 5) koncepter til udgåede breve 1851- 
48 div.år.

1 pk.

1119. 1851-66. Forskellige sager............................ 1 pk.
Am. ; Heri 1) forhandlingsprotokol og sager 
vedrørende oprettelsen og nedlæggelsen af 
Lappesteens lazaret 1851-55, 2) koncepter 
vedrørende vejledning i diagnosticering af 
kolera m.v. 1851-53, 5) koncept til sundheds
regulativ 1855, 4) andragender om tilladel
ser til svinehold 1854-66, og 5) skematiske 
oversigter vedrørende private skolelokalers 
indretning og sundhedsforhold 1865-66.

Karantænekommissionen.

Karantænekommissionen blev oprettet ved reskript af 24/9 177o 
om oprettelse af en sundhedskommission i Helsingør som følge 
af koleraen i Folen. Borgmesteren, toldkassereren og garnisons
kommandanten skulle have sæde i kommissionen. Oprindeligt auto-
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riseredes en del af protokollerne til sundhedskommissionen, 
som dog fra begyndelsen synes at have været kommissionens al
mindelige betegnelse. Senere omtales den også i skrivelser kun 
som karantænekommissionen, og den beskæftigede sig fra begyn
delsen kun med karantænesager. Karantænekommissionen i Helsing
ør udstedte pas såvel til skibe, som skulle ind i Østersøen som 
til skibe på vej ud af Østersøen, også når disse skibe sejlede 
til fremmede og oversøiske havne, og i øvrigt ikke anløb danske 
havne på deres rejse. Angående karantænekommissionens oprettel
se i søstæderne se frd. 8/2 18o5, angående Helsingør se pm. 4/5 
18o2. Ifølge reskript 4/6 1831 skulle karantænekommissionen i 
Helsingør tillige fungere som sundhedskommission for byen, hvad 
dog ved resolution 6/7 d.å. ændredes til at karantænekommissio
nens medlemmer skal indtræde i den nyoprettede sundhedskommissi
on.

1770-1810.

1120.
1121.
1122.

1810-57.

1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128,
1129.
113 o.

1131. 1810-25.

Forhandlingsprotokoller.....................  3 bd.
Anm.: Indeholder såvel referater af forhand
linger som kopier og referater af ind- og ud
gåede breve.
Nemlig:
177o-18o3.......................... 1 bd.
18o3-o5............................ 1 bd.
18o5-lo........     1 bd.

Kopibøger I (udgåede breve)................. 8 bd.
Nemlig;
1810-19............................ 1 bd.
1819-25............................ 1 bd.
1825-30............................ 1 bd.
1830- 31............................ 1 bd.
1831- 35............................ 1 bd.
1833-59............................ 1 bd.
1859-50............................ 1 bd.
1850-57............................ 1 bd.

Register over udgåede breve................. 1 bd,
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1152. 1851-52. Koncept bog................................. 1 bd.

1810-58. Kopibøger II (indkomne breve)............  7 bd.
Nemlig:

1133. 1810-18............................ 1 bd.
1134. 1818-25............................ 1 bd.
1135. 1824-28............................ 1 bd.
1136. 1828-51............................ 1 bd.
1157. 1851-54............................ 1 bd.
1158. 1854-43............................ 1 bd.
1139. 1843-58............................ 1 bd.

1770-1865. Korrespondancesager......................  5o pkr.
Anm.; Korrespondancesager, der er kronolo
gisk ordnede, er ikke identiske med kopi
bøgerne. Stort set alle indførsler i kopi
bøgerne genfindes i korrespondancesagerne, 
der dog er mere omfattende end kopibøger
ne. Foruden korrespondance med kollegier 
og stiftamt omfatter disse sager i lighed 
med kopibøgerne især: udstedelse af karan
tænepas, dispensationer fra karantænereg
ler, særlige foranstaltninger i forbindel
se med udbrudte epidemier, gebyrspørgsmål, 
behandling og røgning af pestbefængte va
rer og dokumenter, lister over skibe fra 
mistænkte eller smittede havne, indretning 
af karantæneanstalter, forholdet til lod- 
serne, færgelauget, karantænepersonalet, 
karantænevæsenets bygninger og regnskaber 
samt responsa m.v. vedr. karantænevæsenets 
indretning. Foran i pakken 177o-18o4 er 
indlagt en mere detailleret oversigt over 
kopibøgernes og korrespondancesagernes ind
hold.
Nemlig:

1140. 177o-18o4.......................... 1 pk.
1141. 18o5-o6............................ 1 pk.
1142. 1807-18............................ 1 pk.
1145. 1819-20............................  1 pk.
1144. 1822-24...............  1 pk.
1145. -1825- ............................ 1 pk.
1146. 1826-27............................ 1 pk.
1147. -1828- ............................ 1 pk.
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1148.
1149.

115 o.

1151.

1152.

1153.

1154.

1155.

1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.

1170. 1818-50.

1829-30............................  1 pk.
-1831- ............................  1 pk.
Anm.; Udgåede breve.
1831 1/1 - 31/7...................  1 pk.
A^.: Indgåede breve.
1831 1/8 - 31/12..................  1 pk.
Anm.: Indgåede breve.
-1832- ............................ 1 pk.
Ånm.: Udgåede breve for hele året 
og indgåede breve januar-april.
1832 1/5 - 31/12....... ..........  1 pk.
Ajw. : Indgåede breve.
-1833- ............................ 1 pk.
Anm.; Udgåede breve fra hele året 
og indgåede breve januar-april.
1833 1/5 - 31/12................... 1 pk.
A^.; Indgåede breve.
-1834-.............................. 1 pk.
1835................................ 1 pk.
-1836-.............................  1 pk.
-1837-.............................. 1 pk.
-1838-.............................. 1 pk.
1839-40............................  1 pk.
1841-43............................  1 pk.
1844-47............................  1 pk.
-1848-.............................  1 pk.
-1849-......................   1 pk.
-185 o-.............................. 1 pk.
1851-53....................   1 pk.
1854-57............................  1 pk.
1858-63........................   1 pk.

Personalesager...........................
Anm.:Instrukser for karantæneofficianter 
med formularer o.l. 1818-5o samt papirer 
vedr. ansættelse og afskedigelse m.v. 
182o-5o. Se i øvrigt også under korre
spondancesager .

1 pk.
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1171. 1850-58. Karantænevæsenets bygninger......
Anm.; Hovedsageligt forhandlinger,

1 pk.

slag og regninger vedr. 
paration.

over
ombygning og re-

1172.
1175.

1820-61. Kassebøger...............................
A^.: Kassebog for hele karantænevæsenet 
i Helsingør. Indeholder måneds- og års
oversigter. Består dels af bind og dels 
af hefter.
Nemlig;
1820-57............................ 1 pk.
1858-61............................ 1 pk.

2 pkr.

1174. 1816-54. Regnskaber m.v. vedr. Generaltoldkammeret 1 pk.
A^.: Regnskaber, extrakter, bilag m.v. 
vedr. udgiftsrefnsion via Øresnndstold- 
kammer.

1175. 1851. Regnskaber vedr. skibsklarerere.........
A^. ; Vedr. de udgifter skibsklarerere i 
Helsingør har haft i forbindelse med den 
karantænemæssige behandling af skibe kom
mende fra steder, der var mistænkte for 
kolerasmitte.

1 pk.

1176. 18o8-57 (div.år). Regnskaber vedr. skibenes udgifter 1 pk.
Anm.: Vedr. de udgifter og gebyrer, der 
pålagdes skibene i forbindelse med karan
tæneforanstaltninger .

1177.
1178. 
1179.

1852-58. Journaler fra Hornbæk................... .
A^.; Journaler med oplysninger om op- 
ankrede og passerede skibe samt farvands
efterretninger. Det første bd. er auto
riseret til karantænekrydsfartøjet ved 
Hornbækbugten, de andre til karantæne
stationen i Hornbæk.
Nemlig:
1852 25/6 - 17/11................  1 bd.
1852-47............................  1 bd.
1847-58............................. 1 bd.

5 bd.
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1180. 1832-58.

1181. 1825-41.

1825-57.

1182.
1183.
1184.

1185.

Rapporter fra Hornbæk....................
Anm.; Indberetninger fra karantæne opsyns
manden i Hornbæk, stort set svarende til 
j ournalerne.

Rapporter fra Snekkersten.

1 pk.

1 pk.

Journaler fra opsyns mænd................. 4 pkr.
Anm.: Journaler fra opsynsmænd ombord i
karantænepligtige skibe med oplysninger om 
hvilke karantænemæssige foranstaltninger, 
der i de enkelte tilfælde er truffet samt 
hvilke sygdomme, mangler m.v., der er fore
fundet. Journalerne udgør ikke nogen sam
menhængende række, og de enkelte hefter 
kan sideløbende med andre spænde over man
ge år.
Nemlig;
1825-33............................ 1 pk.
1831-57............................ 1 pk.
1841-57........   1 pk.
Anm.: Por opsynsmanden på Lappen.
1841-57............................ 1 pk.
Aim.; Por opsynsmanden ved Snekker
sten.

1186. 18o5-34. Skemabøger................................ . 1 pk.
An^.: Indeholder skippernes svar på de i 
frd. 8/2 18o5 § lo nævnte spørgsmål om 
navn, destination, sidste havn, ladning, 
sundhedspas, tidligere karantæne, sygdom 
samt kontakter med andre skibe undervejs.

1834-59. Røgnings journaler..........................  11 bd.
An^.: Journaler over røgning (desinfektion) 
af skibsdokumenter, breve og andre papirer, 
der fra skibe på reden er bragt i land til 
videre ekspedition. Angiver dato, færgeman
dens navn, dokumenternes art, skipperens 
og skibets navn, clearingsforbindelse i 
Helsingør samt sidste anløbshavn før Hel
singør. Omhandler kun skibe fra smittede 
eller mistænkte havne. A-journalerne førtes 
for sager, hvor røgningen hastede.
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Nemlig;
1187. 1851 29/6 - 18/8. A....... ..... .. 1 bd.
1188. 1851 18/8 - 26/11. A...... ...... . 1 bd.
1189. 1851 28/6 - lo/ll. B.... . ...... 1 bd.
1190. 1851 lo/ll - 1854. B...... ........ 1 bd.
1191. 1851 27/11 - 1855. A....... ......  1 bd.
1192. 1854-57. A.................. ......  1 bd.
1195. 1854-48. B.................. ......  1 bd.
1194. 1857-59. A.................. ....... 1 bd.
1195. 1859-44. A.................. ......  1 bd.
1196. 1844-52. A.................. ....... 1 bd.
1197. 1852-59. A.................. ....... 1 bd.

1198. 1852-56. Røgningsregnskab.........................
Anm.: Regnskabsbog (journal) over, hvad 
der i de enkelte tilfælde tilkommer færge
lavets medlemmer for bistand ved røgning 
og ekspedition af skibe fra besmittede 
havne.

1199. 1851-40. Kvitteringsbøger for breve m.v.

1 bd.

1 pk.
Anm.; Kvitteringsbøger for officianter, 
der har besørget breve røget og bragt i 
land til skibsklarerere o.a.

1818-56. Lægeeksaminationsattester.............. 4 pkr.
Anm.; Attester og redegørelser for lasge- 
undersøgelser i henhold til frd. 8/2 18o5 
med henblik på fastsættelse af eventuel 
karantæne.
Nemlig;

1200. 1818-25.....   1 pk.
1201. 1826-52............................  1 pk.
1202. 1855-59................   1 pk.
12o5. 1840-56...........................  1 pk.

18o5-41, 1848-57. Journal over danske pas.......... 17 bd.
Anm.; Journal over danske sundheds- og 
karantænepas udstedt af karantænekommis
sionen til passerende skibe i henhold til 
karantænedirektionens skrivelse 18/6 18o5
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og reglement 26/6 1813 samt kgl. resolu
tion af 16/11 1819. Fra 18o6 indeholder 
journalerne foruden dato oplysninger om 
skipperens og skibets navn, hvorfra ski
bet kommer, dets destination og ladning, 
passagerantal samt gebyr.
Nemlig;

1204. 18o5-o6........................... 1 bd.
1205. I806-I4........................... 1 bd.
1206. 1815-17....................  1 bd.
1207. 1817-19........    1 bd.
1208. 1819-20........................... 1 bd.
1209. -1821- ..........   1 bd.
1210. 1822-23........................... 1 bd.
1211. 1823-24........................... 1 bd.
1212. 1824-25........................... 1 bd.
1213. 1825-27........................... 1 bd.
1214. 1827-28........................... 1 bd.
1215. 1828-30........................... 1 bd.
1216. 1831-35........................... 1 bd.
1217. 1835-41........................... 1 bd.
1218. 1848-51........................... 1 bd.
1219. 1851-53........................... 1 bd.
1220. 1853-57........................... 1 bd.

I8I0-30, 1847-63. Journal over latinske pas.......... 4 bd.
Anm.; Svarer til journalen over danske pas.
Pas på latin udstedtes hovedsageligt til 
skibe bestemt til Sydeuropa og Middelhavet 
samt Latinamerika. Jvf. kgl. resolution 
1/7 I808.
Nemlig:

1221. I8I0-20........................... 1 bd.
1222. 1821-24........................... 1 bd.
1223. 1825-31........................... 1 bd.
1224. 1847-63..................   1 bd.

1225. 18o5-68 (div.år). Tryksager og formularer........... 1 pk.
Anm.; Heri love, bekendtgørelser, instruk
ser og reglementer.
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1226. 1817-55. Forskellige sager. 1 pk.
Anm.; Heri bl.a. korrespondancesager fra 
enkelte kommissionsmedlemmer og paradigma.

Øresunds og Helsingørs sygehospital.

Øresunds og Helsingørs sygehospital blev åbnet 1. marts 1796. 
Hospitalet var i første række beregnet til udenlandske søfolk, 
dernæst til byens fattige og andre borgere, og endelig en 
periode også til militæret, hvortil der efter 1811 en tid ind
rettedes 1 å 2 sygestuer.

Initiativet til oprettelsen af hospitalet udgik fra direk
tøren for Øresundstoldkammer, v.Numsen. Direktøren for Øresunds
toldkammer var herefter til stadighed medlem af hospitalets di
rektion, hvoraf også repræsentanter for bystyret og skibsclare- 
rerne var medlemmer.

Opførelsen financieredes i første omgang ved private lån, 
der var garanteret af Finanskollegiet, der fik 1. prioritet i 
bygninger og inventar, ligesom der blev ydet tilskud fra Øresunds
toldkammerets fattigkasse.

Driften blev financieret ved årlige tilskud fra Øresunds
toldkammerets fattigkasse og senere fra kammerets administrations
fond samt ved tilskud fra strømtoldpengene. Pfeigistraten i Helsing
ør betalte ligeledes et fast årligt bidrag for at få gratis eller 
delvis gratis pladser til syge fattige, og endelig var der aftale 
med en række skibsclarerere og fremmede konsuler om, at de hver 
for sig betalte et årligt bidrag. Denne aftale lod sig ikke i 
længden opretholde, og i stedet betaltes fuld hospitalstakst for 
indlagte fremmede søfolk.

Hospitalet var at betragte som en selvejende institution, 
hvis økonomi i vid udstrækning var knyttet til sundtolden. Ind
til 1858 blev dets regnskaber og hele økonomi kontrolleret og re
videret af Generaltoldkammeret. Ved kgl. res. 28/8 1859» efter
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sundtoldens ophør, blev hospitalet helt og holdent overdra
get Helsingør konmmne. Protokolrækker og regnskaber blev 
stort set uændret ført videre efter hospitalets overdragelse 
til kommunen.

1795-1871. Forhandlingsprotokoller...................
Nemlig:

1227. 1795-1848............................  1 bd.
: Opr. rygtitel: Øresunds og Helsing

ørs sygehospitals deliberationsprotokol. 
Forhandlingsprotokol for direktionen. Før
ste del af protokollen indeholder udeluk
kende direktionens forhandlinger, især om 
hospitalets opførelse, financiering, for
slag til instrukser, anskaffelser og regn
skabsvæsen. Efter 1814 indeholder protokol
len fortrinsvis og efter 1842 udelukkende 
kopier af ind- og udgåede breve.

1228. 1842-71...............................  1 bd.
: Opr. rygtitel; Øresunds og Helsing

ørs sygehospitals direktionsprotokol. Ind
til 1859 protokol for direktionen. For 
tiden 1848-59 indeholder protokollen en
kelte referater af ind- og udgåede breve. 
1862-68 protokol for "komitéen til at be
styre Øresunds og Helsingørs hospital" og 
indeholder da alene forhandlingsreferater. 
1869-71 forhandlingsprotokol for det af 
byrådet til hospitalets bestyrelse valgte 
udvalg.

2 bd.

1229. I795-I808. Kopibog...................................... 1 bd.
Anm.: Kopier af ind- og udgåede breve samt 
af instrukser og reglementer, ofte endelige 
udformninger af udkast i forhandlingsproto
kollen. Heri findes afskrifter af enkelte 
breve fra korrespondancepakkerne, men stort 
set refererer protokollen til en nu tabt 
korrespondance. For tiden I808-I4 findes 
ingen kopibog. 1814-48 er en del, men langt 
fra alle breve indført i forhandlingsproto
kollerne. 1848-59 findes kun meget få brev
referater i forhandlingsprotokollen. Bag i 
protokollen findes inventarielister 1796- 
1816.
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125o. 1795-1813. Brevfortegnelse, 1 bd.
Am.; Omslagstitel: Registratur over alle 
dokumenter og breve som henhører til Øre
sunds og Helsingørs hospitals arkiv. For
tegnelsen er inddelt i 4 bind eller afsnit. 
De enkelte numre henviser ofte til sammen
akterede sager, der i øvrigt ikke er ind
ført kronologisk i protokollen. Indførsler
ne består i regelen af et kort referat af 
den enkelte sag eller aktstykke. Brevene 
og dokumenterne, der i pakkerne er nummere
ret i overensstemmelse med brevfortegnel
sen, vedrører især planleegningen af hospi
talet, dets financiering, korrespondance 
med Generaltoldkammeret, Helsingørs magi
strat, skibsclarerere, konsuler og militære 
myndigheder. Enkelte af fortegnelsens numre 
mangler i sagerne. Fortegnelsen er forment
lig udarbejdet ca. 1815.

1793-1859. Diverse korrespondance....................  11 pkr.
Anm.: Heri også regnskabskorrespondance.
Indtil 1815 hovedsageligt direktionskorre
spondance. Derefter vedr. såvel direktion 
som inspektør. Jvf. i øvrigt brevforteg
nelse, kopibog og forhandlingsprotokoller.
Nemlig;

1251. 1793-18o2 1.......................  1 pk.
Am.: Jvf. brevfortegnelse bind 1, 125o.

1252. 1793-1802 II......................  1 pk.
Am.: Jvf. brevfortegnelse bind 2, 125o.

1253. 1797-1803 III.....................  1 pk.
Am.: Jvf. brevfortegnelse bind 5» 123o.

1254. 1804-11 IV.......................  1 pk.
Am.; Jvf. brevfortegnelse bind 4, 125o.
Fra 18o8 er dog også indlagt en del bre
ve udover de i fortegnelsen anførte.

1255. 1812-16............................ 1 pk.
Am.: Heri 1812-15 en del breve, som 
er anført i fortegnelsen bind 4. Fra 
1814 henvises der for en del af breve
nes vedkommende til forhandlingsproto
kollen.

1256. 1817-27............................ 1 pk.
1257. 1828-54............................ 1 pk.
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1238. 1835-39.
1239. 1840-44.
1240. 1845-50.
1241. 1851-59.

1 pk.

1811-67 (div.år). Generalregnskaber...................
Anm.: Detaillerede årsregnskaber, under
tiden med antegnelser, kommentarer og deci
sion.
Nemlig;

1242. 1811-29 div.år....................  1 pk.
A^.: 1813-17, 1819, 1826-27 mangler.
1818 og 182o indlagt inventarielister 
og 1828-29 patientlister.

1243» 1831-41 div.år....................  1 pk.
A^.: 1832 mangler, 1836 er ufuldstæn
dig bevaret. Regnskaberne indeholder i 
øvrigt patientlister og månedlige ind
tægts- og udgiftsberegninger.

1244. 1842-58 div.år....................  1 pk.
A^.; 1849-50 mangler, 1848 kun ufuld
stændig bevaret. 1842-43 patientlister 
indlagt. Pra tiden efter 1853 er regn
skaberne kortfattede og uden specifi
kationer.

1245. 1859-67............................ 1 pk.
Anm.; Regnskaberne er uden specifika
tioner, men ledsaget af patientlister.

4 pkr.

1246. 1857-69. Koncepter til generalregnskaber............
Aiim.; Heri månedlige udgifts- og indtægts
beregninger. Por 1866-67 tillige patient- 
og lyslister, vågeregnskab og oversigt over 
nyanskaffelser.

1 pk.

1247.
1248.

1835-67. Specialregnskaber........................... 3
Anm.: Koncept. Månedlige oversigter med spe
cificerede oversigter over indtægt og udgift 
i forbindelse med de enkelte patienter.
Nemlig;
1835-42............................ 1 pk.
1843-55................. ..........  1 pk.
A^.; 1849-50, 1852-53 mangler.

pkr.
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1249. 1856-67............................ 1 pk.

1859-67. Originale specialregnskaber............. 2 pkr.
Nemlig:

1250. 1859-63............................ 1 pk.
1251. 1864-67............................ 1 pk.

1833-67. Regnskabsextrakter....................... 3 pkr.
Anm.: Kvartals- og månedsextrakter til ge
neralregnskab .
Nemlig;

1252. 1833-44............................ 1 pk.
An^.; Enkelte årgange, kvartaler og 
maneder mangler.

1253. 1845-48............................ 1 pk.
1254. 1859-67............................ 1 pk.

1859-67. Regnskabsbilag........................... 5 pkr.
Nemlig;

1255. -1859- ............................  1 pk.
1256. 1860-61............................  1 pk.
1257. 1862-63............................  1 pk.
1258. 1864-65............................  1 pk.
1259. 1866-67............................  1 pk.

1260. 1813-66 (div.år). Inventarielister................. 1 pk.
Anm.; Eor årene 1795-1814 se bagi kopibo
gen I795-I808. 1818 og 182o se general
regnskaber.

1261. 1841-65. lys- og sygedagslister.................. 1 pk.
Anm.: Lister over forbxnigte lys først fra 
1856. Lister for årene 1866-67 er vedhæf
tet regnskabsextrakterne.

1262. 1832-58 (div.år). Ratientlister......... .......... 1 pk.
A^.: Yderligere patientlister findes ved
hæftede generalregnskaberne 1828-44 div. 
år.
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1263. 1796-1817. Underkirurgens dagbog 1 bd,
Am. ; Indeholder dato for indlæggelse og 
udskrivelse, evt. død, den syges navn, 
nationalitet, alder, erhverv, betalings
klasse samt evt. diagnose og den behand
lende læges navn.

1796-1866,

1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.

1272. 1838-64.

1273. 1835-52.

Patientprotokoller........................  8 bd.
Am. ; Ført af økonomen. Indeholder oplys
ninger om indlæggelses- og udskrivningsdato, 
evt. død, navn, alder, nationalitet, er
hverv, kautionistens navn, betalingsklasse, 
resumé til udskrivning af regning med rede
gørelse for særlige udgifter. Pra 1836 er 
bagi protokollerne indført kopier af reg
ninger til fremmede konsuler og andre kau
tionister.
Nemlig;
1796-1816..........................  1 bd.
1816-36............................  1 bd.
1836-44............................  1 bd.
1844-50............................  1 bd.
1850-55............................  1 bd.
1855-59............................  1 bd.
1859-63............................  1 bd.
1863-66............................  1 bd.

Protokoller over ind- og udskrevne patien
ter......................................... 1 pk.
Am.: Heri 3 bd. Indeholder foruden ind- 
og udskrivning samt dødsfald også oplys
ning om, hvem der har kautioneret for 
patienten.

Eff ektprotokol.............................
Am. : Skematiske angivelser af, hvad enhver 
patient har bragt med sig ved indlasggelsen 
af klædningsstykker og andre effekter.

1 bd.

1274. 1793-1814. Protokol over velgørere................... 1 bd.
Am. : Indeholder navne og beløbsangivelser 
for personer, især skibsclarerere, købmænd 
og konsuler, der har tegnet sig for et fast
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årligt bidrag eller en gave een gang for 
alle til hospitalets drift. Ler er kun få 
indførsler efter 1796.

1275. 1811-67. Forskellige sager......................... 1 pk.
Anm.: Heri bilag vedr. sygesenge, der ex- 
traordinært er stillet til militærets dispo
sition i h.t. aftale med magistraten 1811- 
16, koncepter til linnedregnskab 1838-46, 
middeltal for indtægter og udgifter samt 
lønnings- og kostlister for personalet 
1852-56, budgetter 1861-66, reparations
lister 1833-67 div.år, kautioner for ind
lagte søfolk 1866-67, varia 1834-67.

Indkvarteringskommissionen.

1276,
1277.

1765-1875. Forhandlingsprotokoller................ 2 bd,
Nemlig:
1867-91............................ 1 bd.
1791-1875.......................... 1 bd.

1278.

1674-1818 (div.år). Sager vedr. indkvarteringsvæsenet 14 pkr.
Anm.; Sagerne er ordnet årgangsvis. Sager
ne indeholder hovedsageligt; 1) kvarterli
ster, der især er omfattende for perioden 
ca. 177o-18oo, regiments- kompagni- og ba- 
tallionsruller til brug for kommissionen, 
lister over militære hustruer og børn, over 
indkvarteringsværter, mandtalslister for 
skattepåligning, udbetalings- og portions
lister; 2) regnskaber med bilag og extrak- 
ter vedr. kvarterpenge samt oversigter over 
indkvarteringsindtægter og -udgifter; 3) 
korrespondance, hovedsageligt klager og 
protester fra civile.
Nemlig;
1674-1764 div.år............................... 1 pk.

: 1675-I7o8, 1711-18, 1721-22, 
1724-30, 1732-37, 1742, 1744-46 og 1749 
mangler. Der er i de enkelte årgange kun 
bevaret få og tilfældige sager fra tiden 
før 175o.
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1279.
1280. 
1281, 
1282, 
1283.

1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290. 
1291.

1292, 1843-48.

1765-70............................  1 pk.
1771-73............................  1 pk.
1774 ................................ 1 pk.
1775 ................................ 1 pk.
1776 ................................ 1 pk.
Anm.: For årene 1771-76 bilag, korre
spondance, erklæringer, udskrifter, syns- 
og skønsforretninger m.v. vedr. stridig
heder og endelig retssag mellem regiments
chefen oberst von Schölten og magistraten 
vedr. byens udgifter til indkvartering, 
opkrævningen af kvarterspenge, betaling 
i penge eller naturalier, kvarterernes be
skaffenhed m.v.
1777-78............................  1 pk.
1779-81............................  1 pk.
1782-84............................  1 pk.
1785-87............................  1 pk.
1788-89.....................   1 pk.
1790-92............................  1 pk.
1793-1805..........................  1 pk.
I806-I8............................  1 pk.
Anm.: Udover de almindelige sager findes 
der for årene efter 1791 adskillige sager 
vedr. sygehuset og marketenderiforhold.

Korrespondance............................ 1 pk.
Anm,; Kun ganske få sager for de enekite år.

Indrulleringskommissionen.

(Jvf. reglement af 4/6 18o2 for borgervæbningen i de danske 
købstæder og resolution af 23/9 18o9 om Helsingør brandkorps)

1293. 18o3, 27/1 - 3o/3. Forhandlingsprotokol.............. 1 bd,
^m.: Indrettet i henhold til kancellipro- 
memoria af 27/1 18o3 om at få det borger-
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lige militær i Helsingør organiseret i et 
artillerikorps i samarbejde med chefen for 
det borgerlige artillerikorps i København. 
Indeholder bl.a. fortegnelser over medlem
merne af de to nyoprettede artillerikompag
nier samt af brandkorpset.

1294. 1826-51.

1295. 1823-27.

18o3-67.

1296.
1297.
1298.
1299.
1300, 
13 ol.

Forhandlingsprotokol......................  1 bd.

Journal over indkomne breve............... 1 bd.

Korrespondancesager.......................  6 pkr.
; Ordnet årgangsvis.

Nemlig;
1803-41............................ 1 pk.
1842-47............................ 1 pk.
1848-52............................ 1 pk.
1853-57............................ 1 pk.
1858-61............................ 1 pk.
1862-67............................ 1 pk.

13o2. ca.1820-43•Mandtal for brand- og artillerikropsene...
Anm.; Titel på omslaget; Stående mandtal 
over det i brandkorpset og det borgerlige 
artillerikorps indrullerede mandskab. - 
Indeholder angivelse af navn, stilling, 
alder, fødested, indrullerings- og afske
digelsesdato. Indeholder oplysninger til
bage til 18o4. Hertil register, se neden
for.

1 bd.

13o3. 1820-43. Register til mandtallet.....................1 bd.
Anm.: Titel på omslaget: Alfabetisk register 
til det stående mandtal for borgervæbningens 
mandskab samt til forhandlingsprotokollen. 
Indeholder henvisninger til mandtallet samt 
efter 1841 til side i forhandlingsprotokol
len.

1829-69 (div.år). Stamruller for det borgerlige artil
lerikorps..................................  2 pkr,
Aiw.: Ordnet kronologisk. De bevarede rul
ler er ikke fuldstændige.
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Nemlig:
15 o4. 1829-44............................  1 pk.
1505. 1845-69............................ 1 pk.

1506. 1845-46. Manedslister for af- og tilgang ved artil
lerikorpset................................ 1 bd.

1507. 1853. Stamrulle for brandkorpset................ 1 bd.
Anm.: Indrettet 1853 og omfatter det davæ
rende mandskab. Indeholder indførsler til 
ca. 184o.

1852. Stamruller for brandkorpset............... 2 bd.
Anm.: Indrettet 1852 og indeholder oplysnin
ger til ca. 1861. Heri alfabetiske registre. 
Nemlig:

1508. 1852. Stamrulle for brandkorpsets
1. division................ 1 bd.

1509. 1852. Stamrulle for brandkorpsets
2. division................ 1 bd.

1821-63 (div.år). Til- og afgangslister for brandkorp
set......................................... 2 pkr.
Nemlig;

1510. 1821-47............................ 1 pk.
1311. 1850-65............................  1 pk.

1512. 1867-72. Indrulleringspatenter.................... 1 pk.
Anm.: Beviser for medlemsskab af brandkorp
set.

1854-6o (div.år). Svendelister................ ...... 6 pkr.
Anm.: Indrettet i henhold til reskript af 
18/lo 1826 om organiseringen af indrulle
ringsvæsenet i Helsingør. 1 hefte for hver 
bevaret årgang. Ordnet efter mestre med an
givelse af svendenes navn, alder, fødested 
og ansættelsesdato samt evt. afrejse.
Nemlig;

1513. 1834-42.............................1 pk.
A^.: 1835-40 mangler.
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1314. 1844-46..................... ..... 1 pk.
1315. 1847-52..................... ..... 1 pk.

Ajim.: 1848-50 mangler.
1316. 1853-55..................... ..... 1 pk.
1317. 1856-58..................... ..... 1 pk.
1318. 1859-6o..................... .....  1 pk.

1834-6o (div.år). Mandspersoner over 18 år........  22 pkr,
; Tællinger organiseret af rodemestre

ne for hver fjerding. 1 hefte for hver 
fjerding i hver tælling. Opstillet efter 
ejendomme indenfor hver fjerding. Oplyser 
navn, erhverv og stilling ved artilleri
eller hrandkorps.

1319.

1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.

1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.

Uemlig;
1834 ......................
Aijm.: 1. fjerding mangler.
1835 ......................
1841 ......................
1842 ......................
1843 ......................
1844 ......................
1845 ......................
Arm.; 2. fjerding mangler.
1846 ......................
1847 ......................
1848 ......................
1849 ......................
1850 ......................
1851 ......................
1852 ......................
1853 ....... ..............
1854 ......................
1855 ......................
1856 ......................
1857 ......................
1858 ......................
1859 ......................
1860 ......................

1 pk.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.

pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
pk.
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Borgervæbningen.

Artillerikorpset.

1341. I80I-05. Forhandlingsprotokol...................... 1 bd.
Aim.: Indeholder reglement for korpset af 
27/11 I80I, forhandlingsreferater m.m. vedr. 
korpsets organisation, øvelser og regnskabs
væsen. Heri også oversigt 18o3 over korpsets 
fond, syge- og ligkasse.

1342. 18o2-7o. Brevkopibog................................ 1 bd.
An^.: Udgåede skrivelser fra korpsets chef.

1343. I80I-66. Journal for indkomne breve................  1 bd.

1344. 1853-67. Journal..................................... 1 bd.
Anm.: 1853-55 korte referater af indkomne 
og udgåede skrivelser, kopier af udstedte 
attester m.m. Pra 1856 kun journal over ud
betalinger fra syge- og ligkassen.

1345. 18ol-43' Register over indkomne sager.............. 1 bd,
Anm.; Indrettet 1844 for sager efterladt af 
korpsets i 1843 afdøde chef, oberst Hansen. 
Ufuldstændig, ført kronologisk.

1346.
1347.
1348.
1349.

18ol-7o. Indkomne sager............................ 4 pkr.
A^.: En del sager er forsynet med numre, 
der refererer til journalen, men der er 
færre sager end opført i journalen, bl.a. 
reglementer og organisationsoversigter.
Nemlig;
18ol-3o............................ 1 pk.
1831-44............................ 1 pk.
1845-54............................ 1 pk.
1855-70......   1 pk.
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18o4-7o (div.år). Chefs- og korpsbefalinger.......... 5 bd.
Aiw.; Indeholder fuldstændige kopier af be
falinger vedr. reglementer, øvelser, udnæv
nelser, forflyttelser, forseelser, forskel
lige bekendtgørelser m.v.
Nemlig;

1550. 18o4-o8............................ 1 bd.
; Bindtitel: Hovedjournal for det 

borgerlige artillerikorps.
1551. 1818-29............................  1 bd.
1552. 1850-44............................  1 bd.
1555. 1844-56............................ 1 bd.
1554. 1867-70............................  1 bd.

18o8-48. Eorpsbefalinger............................ 5 bd.
A^.: Indeholder koncepter til eller refe
rater af befalinger og meddelelser vedr. 
øvelser og deres resultater, prøver udnæv
nelser, forsømmelser, mulkteringer, delta
gelse i begravelse m.v. Er for visse sagers 
vedkommende at betragte som en kladde eller 
et forlæg for Chefs- og korpsbefalinger, 
men de to protokolrækker er i øvrigt ikke 
identiske.
Nemlig;

1555. I808-21............................  1 bd.
1556. 1822-39............................  1 bd.
1557. 1841-48............................  1 bd.

1825-46. Månedsrapporter........................... 2 bd.
Anm.; Vedr. styrkefordeling, vagter, syg
dom m.v.
Nemlig;

1558. 1825-52............................ 1 bd.
1559. 1852-46....................... .... 1 bd.

1560. I80I-69 (div.år). Diverse attester m.v.............. 1 pk.
A^.; Heri lægeattester, rejsepas, afskedi
gelser og sygelister.

1561. 1862-67. Protokol for lægeunders øgels er........... 1 bd.
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18o4-64.

1362.
1363.

1364. 1822-66,

1365. 1804-15.

Justitsprotokoller..... ................. 2 bd.
; Vedr. hovedsageligt tjenesteforseel

ser, udebliven og injurier.
Nemlig;
18o4-48............................ 1 bd.
1848-65............................ 1 bd.

Dokumenter til justitsprotokollen........  1 pk.

Register over idømte og dikterede straffe. 1 bd.
Anm.: Alfabetisk. Henviser for idømte straf
fes vedkommende til justitsprotokollen og 
for dikterede straffe til korpsbefalinger.

Armatur- og munderingskommissionen.

1824-53 (div.år). Kopibøger........................... 2 bd,
Nemlig;

1366. 1824-53 div.år....................  1 bd.
Ajm.: Indtil 1843 hovedsageligt kopi
bog for udgåede skrivelser. 1845-53 
nærmest forhandlingsprotokol.

1367. 1824-40.................... ....... 1 bd.
Anm.; Heri såvel ind- som udgåede 
breve.

Kassekommissionen.

18o3-43. Kassebøger for fonden.....................  3 bd,
Am. ; Vedr. borgervæbningsfonden se plakat 
iT75 18o4.
Nemlig;

1368. 18o3-22............................ 1 bd.
Anm.: Det fremgår, at bindet er en 
fortsættelse af en tidligere kasse
bog. Indeholder efter 182o hovedsage
ligt obligations- og udlånsregnskab.

1369. 1812-14............................ 1 bd.
Am.: Vedr. obligationsbeholdning, 
tilgodehavender og udlån.
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1370. 1820-43............................ 1 bd.

1371. 18o3-72. Kassebog for syge- og ligkassen.........  1 bd.
Anm.; Det fremgår, at der er tale om en 
fortsættelse af en tidligere kassebog.

1372. 1836-41 (div.år). Regnskabskopibog.................. 1 bd.
Ajw.; Indeholder afskrifter af status for 
fonden, syge- og ligkassen, obligations
fortegnelser, restancelister m.v.

1373. 1819-41. Diverse regnskaber.......................  1 pk.
Anm.: Indeholder i adskilte læg regnskaber 
for fonden, artillerikorpsets egen kasse 
samt syge- og ligkassen.

I80I-29. Regnskabsbilag............................ 3 pkr.
A^.; Heri bilag for såvel fonden som syge- 
og ligkassen.
Nemlig;

1374. I80I-22............................. 1 pk.
1375. 1823-26............................  1 pk.
1376. 1827-29............................  1 pk.

1377. I808-66. Forskellige oversigter....................  1 pk.
Anm.; Heri lister vedr. spisningspenge, 
vagter, mulkter og bidrag til syge- og lig
kassen 18o9-49.

1378. I808-69. Korrespondancesager........................ 1 pk.

1379. 18o4-48. Forskellige sager.......................... 1 pk.
; Heri kommissionsruller til brug ved 

opkrævning af kontingent m.v. 18o4-43 med 
fortegnelse over artillerikorpsets armatur 
og mundering udarbejdet ved overleverings
forretning 1843, samt et læg med diverse 
dokumenter indeholdende især pantebreve, 
skøder, gældsbreve og kontrakter.
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Havnevæsen.

Indtil 1767, da opførelsen af en ny og udvidet havn var af
sluttet, bestod Helsingør havn af en lang skibs- og toldbro 
samt vejerbodens bolværk.

Forordning af 5-5-1683 omtaler som ansatte ved havnen 
målere, vejere, vragere, havnefogeder og en havnesætter. I 
regnskabsbilagene vedrørende havnevæsen fra Helsingør efter 
172o gives en del oplysninger om havnepersonalet, og her om
tales således en acciseskriver, hvis opgave det var at opkræ
ve havneafgifter. Omkring år 17oo synes regelen dog endnu at 
have været den, at havneafgifterne blev opkrævet af konsump
tionsforpagterne (jvf. magistratens kopibog samt Told- og 
konsumptionsvæsen). Såvel acciseskriveren som den senere til
komne havneinspektør stod begge under magistratens tilsyn.

Magistratens korrespondance og ikke mindst regnskabsbila
gene for havnevæsenet for tiden efter 172o giver en del oplys
ninger om administration og arbejdsgang ved havnen. Det første 
egentlige reglement kom med anordningen af 8-12-1767, udstedt 
i anledning af havnens ombygning og udvidelse. Ved reskript af 
15-8-1781 og 2-10-1789 udstedtes nye reglementer.

Efter toldforordningen 1797 udsendtes et generelt havne
reglement for begge riger 28-8-1798 og for Helsingør specielt 
25-10-1899, gentaget ved kgl. resolution af 2o-lo-18o2. Her
efter skulle Helsingør for fremtiden i lighed med andre byer 
have en havnekommission bestående af en repræsentant for magi
straten og to repræsentanter for borgerne. Byen havde hidtil 
ikke haft en havnekommission. Ved reskript af 19-5-1824 blev 
det bestemt, at havnen ikke længere skulle være kommunal, men 
overgå til kongen. Anledningen var en forestående stor udvi
delse af havnen, som magistraten havde foreslået allerede i 
1780’erne.
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158o. 1674-1820. Breve og dokumenter.......................  1 pk.
Am. : Heri først og fremmest rådstuens kor
respondance med borgere og overordnede nQmdig- 
digheder, reglementer og økonomiske forslag. 
Adskillige sager vedrørende udvidelsen 1767.

1581.

1582.
1585.
1584.

1585. 1759.

1674-96 (div.år). Accisebøger......................... 4 bd.
Am. ; Indeholder månedsvis ordnede oversig
ter over indtægten af accisen, således at 
hver enkelt indtægtspost er specificeret.
Der er her tale om den accise, der til for
skellige formål tilfaldt magistraten, hvil
ket fremgår klart af bindet fra 1695.
Nemlig;
1674..............................  1 bd.
Am. ; Heri er blandt indtægterne 
også medtaget lastepenge, som til
faldt kongen.
1688.............................. 1 bd.
1689..............................  1 bd.
1696.............................. 1 bd.

Accise- og rekognitionsbog....... ........ 1 bd.
Am. : Indeholder foruden månedsvis ordnede 
oversigter over indtægten af magistratens 
accise også indførsler for y % rekognition, 
et gebyr der betaltes af varer, der havde 
været på oplag, og som blev genudført. Bogen 
førtes ifølge magistratens autorisation af 
acciseskriveren, hvis ansættelsesvilkår nø
jere beskrives i autorisationen.

1774-97. Oppebørselsbøger........................... 24 bd,
Am. ; Ført i overensstemmelse med bro- og 
havneanordning for staden Helsingør af 8. 
december 1767. Indeholder indtægtsregnskab 
for den almindelige accise (magistratens 
accise) samt for f % rekognitionen, der lige
ledes tilfaldt magistraten. Endvidere ind
tægtsregnskab for den ”påbudne” accise, der 
følger de samme regler, som ifølge toldfor
ordningen af 1762 er gældende for København, 
og som kun opkræves af den indenrigske skibs
fart. Denne afgift var specielt bestemt til 
havnens vedligeholdelse. Endelig er der ind- 
tægtsregnskab over erlagte bro- og bolværks
penge, som blev opkrævet af skibe som uden



- 14o -

1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.

1392.
1393.
1394.
1395.
1396.

1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.

1408.
1409.

at losse eller lade dog blev liggende i 
havnen mere end en måned. Såvel den påbud - 
ne accise som bro- og bolværkspengene gik 
ubeskåret i bro- og havnekassen. Regnska
berne er ført månedsvis med specifikatio
ner over de enkelte indtægter. Hver måned 
afsluttes med oversigt over indtægten fra 
de enkelte afgifter, og hvert år afsluttes 
med generalekstrakter. I enkelte bind også 
regnskab over strandede og konfiskerede 
varer.
1774 .............................. 1 bd.
1775 .............................. 1 bd.
1776 .............................. 1 bd.
1777 .............................. 1 bd.
1778 .............................. 1 bd.
1779 .............................. 1 bd.
Anm.: Hertil et tyndt fortsættel
sesbind.
1780 ..................   1 bd.
1781 .............................. 1 bd.
1782 .............................. 1 bd.
1783 .............................. 1 bd.
1784 ..............................  1 bd.
Anm.: Heri indlagt et lille fort
sættelseshæfte .
1785 .............................. 1 bd.
1786 .............................. 1 bd.
1787 .............................. 1 bd.
1788 .............................. 1 bd.
1789 .............................. 1 bd.
1790 .............................. 1 bd.
1791 .............................. 1 bd.
1792 .............................. 1 bd.
1793 .............................. 1 bd.
1794 .............................. 1 bd.
1795 .............................. 1 bd.
Am.: Hertil et fortsættelseshæfte.
1796 .............................. 1 bd.
1797 .............................. 1 bd.
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141o. I768-I802. Kassebog. 1 bd.
Am, : Kassebog for bro- og havnekassen.
På -udgiftssiden medtages vedligeholdelse 
og anskaffelser, men ikke lønninger. Auto
riseret af stiftamtmanden. Foran i bindet 
en beskrivelse af den netop udvidede havn.

1411.
1412.

1718-98 (div.år). Kasse- og regnskabsbilag.......... 2 pkr,
Anm.: Slutter sig til dels til foregående 
protokol. Indeholder bl.a. kvitteringer, 
regninger for vedligeholdelse af forskel
lig art, specifikationer og beregninger 
om eftersyn.
Nemlig;
1718-87 div.år................... 1 pk.
1788-98........................... 1 pk.

Bygningskommissionen (1832-67)

Ved frd. 6/4 1832 angående brandvæsenet i købstæderne blev 
det påbudt at oprette bygningskommissioner, som fra brandvæ
senet skulle overtage en række af de opgaver, der ved frd. 
24/1 1761 var tillagt dette: kontrol med indretningen af ka
miner, kakkelovne, skorstene m.m. samt tils3m med, at bygnin
ger blev opført forskriftsmæssigt (jfr. i øvrigt brandregle
ment for Helsingør 3o/l I8I0). Som noget nyt skulle nu byg
ningskommissionerne give tilladelse til alle nybygninger, om
bygninger og hovedreparationer m.m. og i forbindelse hermed 
fastsætte en ny "flugt" eller byggelinie.

1413. 1848-61. Kopibog..................... ...............  1 bd.
Am. : Indeholder hovedsageligt referater 
af breve til amtet med indstilling om ap
probation af byggeønsker.

1414. 1832-67. Journaler............................. . 1 pk.
Am. : Heri 4 hefter. Journal for indkomne
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breve, hovedsageligt andragender i for
bindelse med nybyggeri. Brevets indhold 
refereres. Det oplyses hvilke håndværke
re eller andre, der har fået sagen til 
udtalelse, og hvad disse har svaret.

1415.
1416.
1417.
1418. 
1419.

1832-67. Korrespondancesager......................
Anm.: Svarer nøje til journalen. I sager
ne er indlagt en del mindre håndværker
tegninger m.m. i forbindelse med fore
slåede reparationer og bygningsændringer. 
Større og mere omfattende tegninger og 
kort er udtaget og henlagt i tegnings
arkivet .
Nemlig;
1832-59...........................  1 pk.
1840-51...........................  1 pk.
1852-58...........................  1 pk.
1859-62...................    1 pk.
1863-67...........................  1 pk.

5 pkr,

Bygningskomitéen (1853-59).

Bygningskomitéen blev 6/5 1853 udnævnt af kommunalbestyrel
sen. Lens opgave skulle være at planlægge og forestå opførel
sen af et nyt ting- og arresthus samt i forbindelse hermed at 
foretage en ombygning og udvidelse af Helsingør rådhus.

1420. 1853-58. Forhandlingsprotokoller, 
Anm.: Heri 2 hefter.

1 pk.

1421. 1852-59. Forskellige sager I........................ 1 pk.
Anm.: Heri forhandlinger og korrespondance 
med kommunalbestyrelsen 1852-58, forhand
linger og korrespondance i øvrigt 1853-58, 
korrespondance med arkitekterne Seidelin 
og Holsøe 1854-58, omkostningsberegninger 
1853-58, licitationsforretninger og tilbud 
1853-54, korrespondance om materialelevering 
1853-57.
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1422. 1853-60. Forskellige sager II...... ...............  1 pk.
Anm.: Heri overslag over håndværkerarbej- 
det 1853-59, samlet regnskab over byggeud
gifterne 1854-6o, entreprenør- og håndvær
kerregninger med tilhørende korrespondance 
1853-59.

Brandvæsen.

(Se også indrulleringskommissionen. Jvf. bl.a. kgl. resolu
tioner af ll-3-18o3 og 23-9-18o9).

1423. Ca. 1730-1836 (div.år). Instrukser og reglementer.... 1 pk.
Arm.: Omfatter såvel personale og brand
korps som redskaber og materiel. De ældste 
dele defekte.

1828-61. Korpsbefalingsbøger.......................  2 bd.
Arm.; Indeholder kopier af befalinger og 
instrukser vedr. bl.a. brandkorpsets forde
ling, arbejde, udnævnelser, forflyttelser, 
brandsyn m.m. Anlagt i h.t. instruks for 
Helsingør brandchef 19-9-1828. 1849-58 er 
de to bind identiske.
Nemlig:

1424. 1828-58................. . ........  1 bd.
1425. 1849-61..... . 1 bd.

1426. 1833-63 (div.år). Korpsbefalinger....................  1 pk.

1427. 1737-1834. (div.år). Stamruller.......................  1 pk.
Anm.: Heri også af- og tilgangslister 18o2- 
34. De ældste dele defekte. Jvf. i øvrigt 
indrulleringskommissionen.

1852-54. Stamruller....... ......................... 2 bd.
Nemlig:

1428. 1852-54. Stamrulle for chefen.... 1 bd.
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1429. 1853-54. Stamrulle for vicebrand-
mesteren................  1 bd.

1430. 1852-54. Stamruller................................ 1 pk.
: Ruller for de enkelte sprøjter og 

roder.

1822-59. Kopibøger............................. 2 bd.
A^.: Skrivelser vedr. især ildebrande, er
statninger samt brandredskabers vedligehol
delse og fornyelse.
Nemlig;

1431. 1822-46....... ................... 1 bd.
1432. 1846-59.............. ............  1 bd.

1433. 1836-68. Journal................................... 1 bd.
Anm.; Por udgående sager med kort referat 
af, hvad der er sket i sagen.

1434. 1720-93 (div.år). Korrespondancesager............... 1 pk.
Anm.; Vedr. regnskaber, inspektioner og 
redskaber. De ældste dele defekte.

1435. 18o3-61. Indkomne breve............................ 1 pk.
Anm.; Ujournaliserede.

1436. 1836-63. Indkomne breve............................ 1 pk.
Am.; Journaliserede. Heri under j.nr.
1-1836 kolorerede tegninger af forskelligt 
brandmateriel, ildebrande og slukningsar
bejder, samt i særskilt læg sager vedr. re
organisering og fornyelse af brandredskabet 
1858-62.

1437. I808-36. Fortegnelser over brandredskaber........
Am.: Heri 2 bd., det ene påbegyndt I808, 
det andet sluttet 1836, men i øvrigt uden 
dateringer. Indeholder fortegnelser over 
de enkelte ejendommes brandredskaber m.v. 
Ejendommene er opstillet efter matrikels
numre .

1 pk.
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1804-65

1438.
1439.

1440. 1822-32

1441. 1792-1846.

Brandinkvisition.......................... 2 pkr.
Anm.; Eftersyn af brandvæsenets sprøjter, 
privates brandredskaber, skorstene og 
kakkelovne m.v. samt enkelte rapporter 
om ildebrande.
Nemlig;
1804-36..........................  1 pk.
1837-65........................... 1 pk.

Attester m.v. vedr. skorstene:............ 1 pk.
A^.: Synsforretninger i h.t. reglement
af 24-1-1810 §§ 6-7.

Diverse sager............................. 1 pk.
i Heri regnskaber, udskrifter af taxa- 

tioner samt inventarie- og vognmandslister.

Forskellige offentlige anlæg.

1442. 1697-1739. Forhandlingsprotokol for vandkompagniet..
; Foruden forhandlinger, vota og valg 

indeholder den regnskaber med annotationer, 
klager, arkivfortegnelser m.v.

1 bd.

1443. 1847-55. Regnskabsbog for vandtapningen ved broen,
skibs- og toldbroen......................
Anm.: Vedrører skibes forsyning med fersk
vand, Indeholder kun debitorernes navne og 
beløbets størrelse.

1 bd.

1444. 1856-59. Journal for vandfylderiet. 1 bd.
Amn. :For opsynsmanden ved vandfylderiet i 
havnen. Mængden af det leverede vand angi
ves i oksehoveder sammen med prisen.
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1445. 1794-1817. Ankeprotokol vedrørende vejvæsenet, 1 bd.

1446. 1854.

1447. 1854-59.

1448. 1851-47.

1449.

Anm.; Indrettet i henhold til vejforord
ningen af 15. december 1795 paragraf 75.

Overslag over brolægningsarbejder.......
A^.: lyg, have tilhørt brolægningskommissio
nen. Udarbejdet af materialforvalteren på 
Kronborg.

Journal vedr. gadebelysningen.............
Ånm.; Heri også oversigt over de gas- og 
andre gadelygter, der blev leveret af Det 
danske gaskompagni, reglementer m.v.

1 bd.

1 bd.

Postparketfarten til Helsingborg.......... 1 pk,
Aum.: Heri korrespondance med generalpost- 
direktionen, aftaler med færgelauget, jour
naler m.v.

Byens bestillingsmænd.

1865-67 (div.år). Vejerhusbøger......................  5 bd.
Anm.: Jvf. anordning af 5. maj 1685, re
skript af 29. maj 1688 og åbent brev 5. 
august 167o samt Laurits Petersen I side 
547. Vejerhusbøgerne er ført som journaler, 
og for hver enkelt vejning er anført varens 
art, den handlendes navn, vægten og vejer
husafgiften. Det fremgår ikke altid, om der 
er tale om ind- eller udførsel, men fra 
1658 bliver det dog almindeligt, at såvel 
købers som sælgers navn anføres. Bøgerne er 
tilsyneladende ført af hensyn til regnska
bet med vejerbodsafgiften.
Nemlig;
1655-54........................... 1 bd.
An^.: ”Helsingøers Weyerhus Bogh huor udi 
alle Weiende och Mollende Varer som boede 
Ind och Udgaae, Støcke Viis specifeseris 
och annoteris.". Bagi bindet vejning af 
kornindførsel til byen i samme periode.
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1450.
1451.
1452.
1453.

1658- 59........................... 1 bd.
1659- 61........................... 1 bd.
1661-64........................... 1 bd.
1664-67........................... 1 bd.
Anm. : Pol. 14o-51 udvejning af korn 
i samme periode.

1454. 1707-11. Vejerbog...................................
An^.: Overskueligt ført måned for måned, 
men med førre og mindre specificerede ind
førsler end vejerhusbogen ovenfor. Omfat
ter tilsyneladende kun hvad borgerne har 
ønsket at få vejet, specielt af indførsler. 
Heri en del omfattende varepartier.

1 bd.

1455. 1715-32. Vejerprotokol. 1 bd.

1456. 1700-32,

1457. 1828-54.

1458. 1838-41.

A^.; Omfatter indførte og oplagte varer 
samt hvad borgerne har ønsket at veje med 
køb eller salg for øje. Sælgers og købers 
navn opgives ofte.

rfå,lerbog..................................
An^.; Hovedsageligt målinger i forbindelse 
med søværts indførte varer samt skibspro
viantering.

Protokol for vægtervæsenet...............
Anm.; Ført af vægterinspektøren. Heri stam
ruller over vægtere og reservevægtere 1828- 
53, vægtervæsenets inventarium 1828 samt 
notitser vægtervæsenet vedkommende 1828-54, 
bl.a. reglement 1854. Under vægtervæsenet 
hørte foruden vagttjenesten også gadebelys
ningen .

Fæstemandens protokol....................
Aiim.; Protokol for fæstemand, vesvermester 
A.Jørgensen. Registre over dem, der søger 
tjeneste, og dem der søger tyende. Jvf. 
instruks af 11. januar 1838.

1750-94 (div.år). Skorstensfejerbøger.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

6 bd.
Arm.; Undertiden autoriseret af magistraten 
til brug for byens skorstensfejer. Heri ind-
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1459.
1460.
1461. 
1462.
1463.
1464.

førtes hver fejning med angivelse af 
den derfor betalte pris og med rekvi
rentens påtegning. Ved autorisationen 
undertiden angivet takst for skorstens
fejning.
Nemlig;
1750-61............................ 1 bd.
1761-67............................  1 bd.
1773-76............................ 1 bd.
1785-89............................ 1 bd.
1789-92............................ 1 bd.
1792-94............................ 1 bd.

Valg.

A. Den grundlovgivende rigsforsamling.

Jvf. kgl. kundgørelse 4-4-1848, valglov 7-7-1848 og bekendt
gørelse 31-7-1848.

1465. 1848. Forhandlingsprotokol......................
Ajw.: Forhandlingsprotokol for kommunalbe
styrelsens komité til affattelse af stadens 
valgliste til rigsforsamlingen for Danmark.

1 bd.

1466. 1848. Foreløbig valgliste.......................
Anm.; Fortegnelse over borgere, som har an
meldt sig til optagelse på valglisten. I 
anmærkningsrubrikken anføres, om de even
tuelt skal slettes. Oplyser i øvrigt alder, 
fødested og stilling.

1 bd.

1467. 1848. Valgliste..................................
Anm.: Fortegnelse over borgere som kommunal
bestyrelsens komité har anerkendt som valg
berettigede .

1 bd.



1468. 1848,

1469. 1848,
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Valgliste for Asminderød pastorat....... .
Anm.: Fredensborg, Asminderød og Grønholt 
sogne udgjorde sammen med Helsingør by 1. 
valgkreds i Frederiksborg amt.

1 bd.

Valghandlingen 5. okt......................  1 pk.
Anjn.; Heri valgbog for valgbestyrelsen i
Frederiksborg amts 1. valgkreds, stemmeli
ster for 1. valgkreds, inddelt i købstad 
og landdistrikt, samt bilag til valghand
lingen.

B. Rigsdagen.

147o. 1849. Valgskemaer til folketingsvalg. 1 pk.
A^.; Et skema for hver ejendom. De, der an
sässig for valgberettigede, udfyldte selv 
skemaet med angivelse af alder, fødested og 
stilling. Skemaerne indsamledes af rodeme
strene og er forsynet med valgkomitéens 
kommentarer.

1471. 1849-57. Valglister til folketingsvalg.............. 1 pk.
Anm.: Fortegnelser over valgberettigede. En 
valgliste for hvert år.

1472. 1849-67. Valglister for Tikøb pastorat.............. 1 pk.

1475. 1855. Valglister 26. februar.....................  1 pk.
Adæ.: Vedrører valget til folketinget i Fre
deriksborg amts 1. kreds. Med angivelse af 
hver enkelts stemmeafgivning.

1474. 1849-66 Bilag til folketingsvalg...................  1 pk.
Ånmi.; Vedrører valghandling og opstilling i 
Frederiksborg amts 1. kreds.

1475. 1849. Valgskemaer til landstingsvalg.............
A^.: Skemaer for valgbarhed. Et skema til 
hver ejendom. På grund af census på 12oo 
rdl. for valgbarhed er de fleste skemaer 
tomme.

1 pk.
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1476. 1849-67. Lister over valgbare til landstinget.....  1 pk.
Anm.: Hovedsageligt trykte lister for hele 
2. valgkreds (Københavns, Frederiksborg og 
Holbæk amter) med særlige bilag vedrørende 
Helsingør.

1849-67. Valg- og stemmelister ved landstingsvalg,. 2 pkr.
: Hertil kontrollister med angivelse af 

hvilke valgmænd, hver enkelt vælger har 
stemt på.
Nemlig:

1477. 1849-53................ ...........  1 pk.
1478. 1855-67....................... . 1 pk.

C. Rigsrådet.

1479. 1855-63. Valgbilag................................... 1 pk.
Aiim.: Sager vedrørende optagelse på valg
listen, valgberettigelse til de umiddelbare 
valg samt enkelte valglister.

1480. 1864-65. Valgbog ved folketingsvalg................. 1 bd.
Anm.; For Frederiksborg amts første valg
kreds til rigsrådets folketing.

1481. 1864-65. Bilag til folketingsvalg................... 1 pk.

D. Borgerrepræsentationen.

Jvf. anordning 24-lo-1837.
1482. 1839-58 (div.år). Valg og stemmelister................ 1 pk.
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Folketællinger.

1483. 1753-87. Folketællinger...............................  1 pk,
Arm.: Heri tælling 1753 med et hefte for
hver fjerding. Tællingen er foregået ejen
dom for ejendom. I den enkelte husstand er 
kun husbonden anført med navn og beskæfti
gelse. I øvrigt findes rubrikker med børn, 
tyende og logerende, inddelt efter køn. 
Sammentælling af hver ejendoms beboere efter 
køn og aldersfordeling med 15 år som skæ
ringsalder. Fra 1762 er en tælling fra samt
lige 4 fjerdinger. Her anføres husbondens 
navn og erhverv og der tælles i følgende 
rubrikker; mand/kone, børn over 12 år, tjene
stekarle, drenge over 12 år, piger over 12 
år, andre. Børn under 12 år er ikke med i 
tællingen. En tælling fra 1765 er inddelt i 
følgende ginipper: mand/kone, børn over 12 
år, tjenestefolk, andre herunder logerende.
Børn under 12 år er ikke med. Tællingen fra 
1769 omfatter kun 2. og 3. fjerding. Endelig 
bringer tællingen 1787 samtlige personers 
navne, aldre og beskæftigelse.

1484. 1834. Folketællingslister.....
Anm.; Heri enkelte bilag.

1 pk.

1485. 1850. Folketællingslister...................... . 1 pk.
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Stikordsregister

Dette stikordsregister refererer kun til de emner og sager, 
der af den ene eller anden grund er omtalt i den foreliggende 
registratur. Det må under ingen omstændigheder betragtes som 
vejledende for selve arkivets indhold og oplysninger. Når det 
alligevel er medtaget, skyldes det, at det dog kan give et 
supplerende indtryk af arkivets indhold, og at det rigtigt an
vendt også kan have praktisk betydning i en snæver vending.

Accidenseskat 667.

Accise og konsumption 69-7o, 116-23, 352, 353, 881, 1381-14o9, 
accise på øl lo6.

Aftenskole 953.

Apoteker 125-26, 77o.

Arkivering 363.

Artillerikorps se borgervæbningen.

Attestudstedelse se rådstuebøger.

Badskærere Io6-o7, badskærskat 661-62.

Bagere Io6-o7, 358, jvf. også brødbagning, brødtakst. 

Bagerboder lo6.

Bankhæfteisen 353, 7o2-o4, 713, 717-3o, 789.

Bartskærere se badskærere.

Bedemænd 361.

Befordringsvæsen 36o, jvf. også færgevæsen, vognmænd. 

Begravelser lo6.

Beskatning 58-59, 649-88o.

Bespisningsanstalt 956.
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Betleri 77o, 957, lol6, jvf. også fattigvæsen.

Bjergeløn 75.

Bleghaver 655.

Boder lo6, 545, 748, bodeleje 555, 652, 758, bodestadepenge 756. 

Borgeleje lo6, 651.

Borgerforsamlinger lo6, jvf. også eligerede borgere.

Borgerrepræsentationen 584-95, 1482.

Borgerligt artillerikorps se borgervæbningen.

Borgerskab 44-48, 58-65, 71, 756, borgerskabspapirer 56,

Borgervæbningen 548, 1541-81, mønstringsrulle lo6, jvf. også
indrulleringskommissionen. Herunder borgervæb
ningsfonden, borgervæbningens syge- og ligkasse.

Borgmestre og rådmænd 561 bestallinger, 562 retssag, 562 magi
stratsskifte, 569 retssag mod vejeren.

Brandhjælpspenge 717-5o.

Brandkontingent 789, 887-927.

Brandsikringspenge 651.

Brandstyr 471, 749 A og B, 776.

Brandtaxation 887-9o7, 925.

Brandvæsen 85-86, 548, 774, jvf. også borgervæbningen og indrulle
ringskommissionen .

Brolægning (brolægningskommission) 297, 1446, jvf. også vejvæsen. 

Brolægnings skat 745.

Bropenge 716, jvf. også havnevæsen.

Bryggere lo6, bryggernes forråd 297, 558.

Bræddegavle 924.

Brændevinsafgift 48, 715.

Brændevinsbrændere lo9, brændevinsbrændernes forråd 297, 558. 

Brødbagning 71.
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Brødkomitéen lo36.

Brødtakst lo6, Io8-o9.

Byens kasse 383, 441-45, 525, jvf. almindeligt regnskabsvæsen. 

Byfogedembedet 361.

Bygningsafgift 689-9o, 7oo, 717-3o, 789.

Bygningsskat 682.

Bygrunde 64o, 643, 713, afgift af bygrunde 7ol.

Bymarken 787, afhændelse af 62-63, havejorder lo6, 125-26, huse 
i 297, embedsjord 347, markmand 361, skat 667, 
jvf. også byens jorder 635-648, overdrevet.

Byskat 737-46, jvf. skatter og afgifter.

Bødkere 358.

Bøddelen lo6, 361.

Børnehuset se tugthuset.

Bøssen på rådstuen 354.

Bøsseskyttepenge 651.

Bådsmandsskat 649-51, 661, 663, 666.

Delinkventomkostninger 354, jvf. almindeligt regnskabsvæsen. 

Delinkventskat 749 A-B, 769-71.

Deurs, Carl v.samling i KB 23.

Dragere lo6, lo9, 358.

Dramatiske selskaber 297.

Egaliseringsfonden 713.

Eligerede borgere lo6, 361, 371-83, 646, jvf. også almindeligt 
regnskabsvæs en.

Embedsjord 347.

Embedsskat 669-79, 682-84, 717-3o, 789.

Engelske Kirke, den 345.

Extraskat 669-79, 682-83, 716.
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Farvere 358,

Fattigfortegnelse lo6, lol6.

Fat t iie:f or s t and er 78, 127-32, jvf. også fattigvæsen..

Fattighus lo21, lo24-25, lo29.

Fattigkommission 956.

Fattigreglementer lol6, lo3o.

Fattigskoler 937, 987-95, lol7, jvf. fattigvæsen, skolekommissio
nen.

Fattigudvalget 1794-18o3 959.

Fattigvæsen 83-86, 955-1111» jvf. spinderi, fattigskole, arbejds
anstalt, fattighus, fattigforstander, fattig
fortegnelse .

Feldberedere 358,

Fester 116-23, 362.

Fetaljeskat 65o.

Fiskeri 787, ålestader 346, 652, fiskestader, bundgarn 635, jvf. 
også almindeligt regnskabsvæsen,

Fjerdingsmænd se rodemestre.

Fogedbord side 2.

Folketingsvalg 147o-74.

Folketælling m.v. 1483-85, jvf. også ligningslister, mandtaller, 
svendelister, mandspersoner over 18 år, stam
ruller, mønstringsruller.

Formalings skat 881.

Formueskat 667, 687.

Forråd af næringsmidler 69-7o, 297, 356, 713.

Forvisning lo6.

Frederikshalds genopbygning 666.

Fremmede lo6, 357, 658, 736, 75o, 787.
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Prirejser se almindeligt regnskabsvæsen.

Frue kirkes genopførelse 715.

Færgevæsen 69-7o, 116-23, 449, færgelavet 75, lo6, 365-67, lavs
artikler lo7, færgegården 471, jvf. også almin
deligt regnskabsvæsen.

Fæstemænd 298, 361, 1458.

Gadebelysning 348-49, 1447•

Gammel Dalers skat 65o.

Gartnere 361.

Ge j stligheden 658.

Giarmestre Io6-o7, 358.

Grundlovgivende rigsforsamling valg 1465-69.

Grundskat 64o, 662, 666.

Grundtakst 298, 635-48, 737-46, 747.

Græsning 644.

Græsningspenge side 3, 881.

Gæstgiveri 361, kroer på landet 364.
Handel llo-ll, 378, i Ålborg fjord lo6, jvf. også købmænd. 

Handelsbøger autorisation 357.

Handskemagere lo6, lo7, 358.

Havejorder 1o 6.

Havnevæsen 363, 1439-43, 138o.

Hegn 346, 637.

Hornbækboere 75o.

Hospitalsdirektionen 78, lo6, lo8, 127-32, instruks for hospita
let 345, regnskaber 365.

Husleje- og rentepengeskat 663-64, 787.

Hvervepatent 355.

Hyrde se markmand.
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Håndgerningsskole 945 •

Ildstedsskat 7o5.

Indgangspenge (til langene) 756.

Indkvartering side 5, 58-59, 76, lo6, 116-25, 555, 471, 496, 65o,
64o, 768, 77o, indkvarteringskommissionen 1276-92, 
jvf. også almindeligt regnskabsvæsen.

Indkvarteringsbøger 751-6o.

Indkvart erings skat 125-26, 757-46, 749 A-B.

Indrnlleringskommission 1295-154o.

Instrumentalister lo7.

Inventarium, byens 442.

Jordebøger lo6, 655-45, 652, jvf. også byens jorder.

Jordemødre 551.

J ordle j e 471.

Jordskyld 555, 651, 758, 787.

Jurisdiktionsgrænse 546.

Jægergården 547.

Jøder 557.

Kaldsbreve 57.

Kalkhus lo6.

Karantænekommissionen 112o-1226.

Karantæneforanstaltninger 71, 551, 1112-15, 112o-1226, karantæne
bygninger 1171, stationer i Hornbæk og Snekker
sten 1177-81, opsynsmænd 1182-84, røgning 1187- 
1198.

Karosseskat 667.

Kirkeinventarium lo7, 545.

Kirkesyn 297.

Kirkeværger 78, Io6-o7.
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Klippingeskat 6 5 o.

Kloakering 1118.

10-111) skat 353.

Kobberskat 65o, 661.

Kobbersmede 358.

Kokkens have 347.

Kolera 1116, 1117, 1119, 1175.

Kollekter 345.

Kongere.1 ser 449, jvf. almindeligt regnskabsvæsen.

Kongeskat lo6.

Konsumption 881, jvf. i øvrigt accise.

Konsuler 357.

Kontributionsskat 651, 661.

Kopskat 652-59, 662-63, 666-67.

Kopulationsafgift 881.

Kornmåler lo6.

Krigen 1848-51 362, 368.

Krigsskat lo6, 353, 666-67, jvf. også krigsstyr.

Krigsskat 1864-65 7o9-lo.

Kronborg ladegård 644.

Kvaksalvere 351.

Kvægskat 652-59, 662, 713, heste- og studeskat 663, hesteskat 664, 
666-68.

Kvægsyge 352.

Kæmnere (kæmneri) lo6, fritagelsespenge lo6, instruks for den liden 
kæmner lo7, kæmneriets regnskabsvæsen 354, stil
lingsbeskrivelse 361, regnskabsextrakter 37o, 
kæmnerlister 372-74, instruks 652, Kæmnerregn
skaber 397-5o8.

Kæmnerf onden 631.
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Købmænd lo6, 558, købmandseksamen 297, jvf. også handel. 

Kødtakster Io8-o9.

Køkkenhave 547. 

landmilitsen mundering 664. 

landstingsvalg 1475-78. 

lastepenge 1581-84.

latinskolen 78, regnskaber 565, jvf. iøvrigt skolekommissionen.

laugsvæsen i almindelighed side 4, ophævelse af laug 56-44,
artikler 57, 6o-65, Io6-o7, 116-25, afgifter 
297, 557, 756, jvf. også indgangspenge, 
svendelister.

lergravning 545.

ligbærere 559.

ligning 69-7o, 757, 746, jvf. iøvrigt skatter og afgifter.

ligningskommissionen efter 1858 79o-825.

ligningslister 649-5o, 652-59, 661-67, 669-79, 687, 7o7-o8, 
7o9-lo, 757-46, 748, 772, 785, 79o-825.

lodsvæsen 549, bogholder ved lodsvæsenet 561.

lotterier 545.

lygte-, brand- og sprøjteskat 64o, 757-46, 749 A-B, 772-75, 789, 
jvf. iøvrigt almindeligt regnskabsvæsen.

lægsmænd 572.

lærebreve 565. "•

lønningsreglement 652.

lån og kontribution til kongen lo6.

Mgistratsregnskaber 5 o 9 - 2 6.

rfelere Io6-o7, 559.

Maltskat 881.

Mandspersoner over 18 år 1519-4o.
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Mandskabsskat 668.

Marienlyst 644, badehotel 365.

Mfe-rkeder 356.

Markedslister 356.

Markjordene 635-48, jvf. også bymarken.

Markmand 361, 637, 644.

Matrikelsskat 652-59, 661-62.

Medicinalvæsen 351, jvf. også sundhedskommissionerne, sundheds
foranstaltninger, karantænevæsen, veneriske 
sygdomme, pest.

Medikamentpenge 71.

Meulenborg 347.

Milenenge 881.
Militære forsyninger (leverancer fra byen) 69-7o, llo-ll, 116-23, 

65o, 666, proviantleverancer til flåden 75, 
til garnisonen 76, jvf. også fetaljeskat.

Mj.litær bespisning 354, 496, 1289-91.

Militært sygehus 76.

MUJid e rings s kat 664.

Murere Io6-o7, 359.

Mæglere lo9, 361.

Mølleri 359, 635.

Mønstringsrulle lo6.

Mål og vægt side 3, lo6, 1449-56, måler og vejer 345, justering 
357, udgifter til måler og vejer 449, jvf. 
også vejerbod.

Katmand 298, 361, jvf. også skorstensfejer.

Nybygninger (skattefrihed af) 125-26, 353, 689-7oo, 75o. 

Næringsforhold (alm.) side 2, 83-86, 116-23, jvf. borgerskab.
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Næringsskat 687, 716, 737-46.

Næringsskat 1848-31 7 o 6-o8.

Oplag 882-86, 1585-14o9.

Organist 361.

Orgelværk lo6, 345.

Overdrevet 297, 655-48, grundtakst 298, lergravning 346, salg af 
443, jvf. også markjordene og liymarken.

Overf ormynderi 651.

Overkøbmand lo6.

Pantebrevsskat 685-86, 716.

Panteregister 647.

Pendingeskat 651.

Pest 552, 1112-15.

Pinligt forhør side 2.

Politivæsen lo6, betjente 561.

Portene 545.

Porttold 881.

Postepenge lo6, 652.

Postvæsen 71, postbuds underhold 651, 1448, jvf. også færgevæsen.

Pottemagere 559.

Prinsessestyr 555, 667.

Privatskoler 955, jvf. også skolekommissionen.

Proviantregnskab 71.

Provincialkirurgiskat 749 A-B, jvf. almindeligt regnskabsvæsen. 

Provincialstænderne 715.

Præstepenge 554, 758, 749 A-B, 782-86.

Rangskat 669-79, 682-84, 716-5o, 789.

Realskolen se under skolekommissionen.
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Reberbaner afhændelse af 298, 35^

Rebslagere 359.

Reformerte 357.

Regnskabskontrol lo6, jvf. også revision.

Rekognition 219.

Renholdelse 363.

Rentepengeskat se husleje- og rentepengeskat.

Rettertlng 55.

Revision 441-42, 446, 511-24, jvf. også almindeligt regnskabsvæsen. 

1479-81.

Rodemestre lo6, jvf. også almindeligt regnskabsvæsen, skatter og 
afgifter.

Rumormester lo6.

Rådstueprotokol 2-35.

Råd- ting- og arresthus 271, 423-25.

Rådskæmner side 2, 736.

Rådstuemøder se borgerforsamlinger.

Sadelmagere 359.

Sagefald 736.

Saltskat 652-59, 661-62, 667, 716.

Sejerværk lo6.

Selvangivelser 667, 712.

Skattemandtal 397-414, 471, 652-59, 661-67, 669-79, 687, 737-46,
jvf. også skatter og afgifter, kæmnerregnskaber, 
ligningslister.

Skatteoppebørsel 353, 676, 683, 791, 829-4o, opkrævere I06, pante
brevsskatten 685-86, jvf. også rodemestre.

Skel 635, 644, byens skel og jurisdiktionsgrænse 346.

Skibsafgifter 71.
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Skibsværfter 547.

Skiftesager side 2, 69-7o, llo-ll, 116-25, militære skifter 75. 

Skolebetjente 658.

Skolebygninger 545, 1119, reparation af 298.

Skolefonden 651.

Skolekommissionen 928-54.

Skolemestre den tyske skolemester lo6, jvf. også skolekommissionen. 

Skolepligtige fortegnelser over 959-41.

Skolevæsen 545, jvf. skolekommissionen.

Skomagere Io6-o7, 559.

Skorstensfejning 561, 144o, 1459-64, jvf. også natmand.

Skovfoged 561.

Skræddere Io6-o7, 559.

Skudeskippere lo6.

Skåninger 658.

Slagtere 559, tilsyn med fersk kød lo6, slagterboderne 545. 

Siagteskat 881.

Smede Io6-o7, 56o.

Smitsomme sygdomme 551.

Snedkere Io6-o7, 56o.

Spillemænd lo6, jvf. også stadsmusikant.

Spinderi 958, lol8-2o, jvf. fattigvæsen.

Spindestole 956.

Sprøjteskat se lygte- og sprøjteskat.

Spækhøkere forråd 297.

Stadskasserer 561.

Stadsmusikant 561, instruks 298, jvf. også spillemænd.

Staldrum taksering af lo6.
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Stamruller se indrulleringskommissionen og brandvæsen.

Stodderfoged se under fattigvæsen.

Stolestader i Sot. Olai lo6.

Stænderforsamling i Odense lo6.

Sundhedskommissioner 551, 114-18, 1116-19.

Sundhederegulat iv 1118-19.

Svinehold 1118-19.
Sygehuse (lazaretter) 76, 551, lol6, lo25, lo5o-55, 1289-91,

lazaret på Lappesten 1118, jvf. også fattig
væsen, Øresunds og Helsingørs sygehospital.

Sygekasse 1571, 1541.

Svendelister 1854-6o 1515-18.

Søenrullering 75, 555-

Søret side 2, 56-44.

Søpas 56-44, 71, lo7, 549, 12o4-24.

Takserborgere 571-74, 452, 448 A-B, 652, 744, udnævnelse af lo6, 
instmiks 656, jvf. skatter og afgifter, almin
deligt regnskabsvæsen, eligerede borgere.

Teglværker 547, 644.

Testamenter 6o-65.

Tiendepenge 756.

Tinghus se råd- ting- og arresthus.

Tingmænd side 2-5, nr. Io6.

Tjenestedrengeskat 651, 688, 716.

Tobak 69-7o, 885.

Toldboden 882-84.

Toldbodsbygning 545.

Torvedage 556.

Torvefogeder 556.
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Torvepriser 356.

Torvet regulering af 298.

Trolddomssager side 2-3, nævningsmasnd i lo6.

Trommeslagere lo6.

Trompeterskat 661.

Tugthuset 651, børn til lo6.

Tvangsarbejdsanstalt lo21-29, jvf. iøvrigt fattigvæsen.

Tyskølsvrager lo6.

Tørvemoser 346, 635.

Udskrivning 116-23.

Underfogeder lo6, instruks lo7.

Unionsskat 651.

Vagthus 345.

Vandf orsyning 349, 1442-44, jvf. også postepenge.

Vandkompagniet 1442.

Vejer og måler retssag med magistraten 369, jvf. iøvrigt mål og 
vægt.

Vejerboden 345, 736, 1449-55.

Vejskat 749 A-B, 777-79, 781.

Vejvæsen 349, 78o, 1445.

Veneriske sygdomme 351, 77o.

Vinaccise 736, 881, 885.

Vintakst I06.

Vognmænd 298, 36o, 1441.

Vrager I06.

Vægt se mål og vægt.

Vægtervæsen 348, 1457, vagtholdet og den lille vagt I06, vagthuset 
345, vægterpenge 64o, 789, vægterskat 774-76.
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Værgemål se rådstueprotokollen.

Vævere lo7, 56o, artikler lo6.

Ægteskabssager side 2, 58-59, llo-ll.
Ålestader lo6, jvf. iøvrigt fiskeri.

Ølaccise 736, 881, 885.

Øltappere lo6, lo9•

Øresunds og Helsingørs sygehospital 351, 1227-75, inventarie
lister 1229, 1242, 126o, patientlister 1242-45, 
patientprotokoller 1264-71.

Øresundstoldbetjente 362.



- 167 -

OVERSIGT

over

indholdet af Helsingør bys pergaments- og papirsbreve i 

rådstuearkivet.

1. Pergamentsbreve 1426-1682 div.år, (jvf. side lo).

2. Papirsbreve 15o9-1659 div.år, (jvf. side lo nr. 49-5o). 
(Heri også kongebreve).

3. Papirsbreve fra partikulære 1661-17oo div.år, (jvf. side lo 
nr. 51. (Heri ingen kongebreve, som er udtaget og lagt i en 
særlig række).

En del af brevene er i forvejen sammen med nogle af de 
helsingørske breve, der opbevares i rigsarkivet, trykt i Års
beretning fra Geheimearkivet III og IV (Å.G.), Repertoriet 
(rep.) og Kancelliets Brevbøger (K.B.).
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Pergamentsbreve.

1456, 5.-7.

1476, 9.-1.

1495, 51--lo.

1495, 51.-10.

1499, 1.-6.

15o5.

Kong Eriks privilegier for den ny by Ørekrok.
1 segl. Jvf. Å.G.
Christoffer af Bayerns privilegier for Helsingør. 
(Kopi). Jvf. Å.G.
Christian I's brev, hvorved det tillades karmelit- 
terne at tigge almisser til fordel for deres kloster, 
der er nedbrændt. 1 segl. Jvf, Å.G. IV. Hep. 7982. 
Christian I's stadfæstelse og forbedring af Helsing
ørs privilegier. 1 segl. Jvf. Å.G.
Christian I fritager borgmestre og råd for byskat, 
med mindre der pålægges hjælp til rigets særdeles 
behov. 1 segl. Jvf. Å.G.
Hans Perssen, rådmand i Helsingør, giver en bod til 
byens vejerbod; han betinger sig derfor afholdelse 
af en messe. 1 segl. Jvf. Å.G. IV. Hep. 799o.
Kong Hans tillader, at Hans Pedersen, tolder i Hel
singør, giver sin bod til en vejerbod sst., hvorfor 
der skal afholdes en messe for ham; hvad der bliver 
tilovers skal tilfalde borgmester og råd. 1 segl.
Ved seglremmen fastgjort til gavebrevet af samme dato, 
Jvf. Å.G. IV. Rep. 7989.
Claus Guldsmed, borger i Helsingør, tilskøder Sot. 
Olufs kirke alle de bygninger og huse, han har bygget 
på kirkens jord på Stengade vesten næst efter Tyge 
Skræders gård, for 8o lybske mark danske penge med 
genindløsningsret inden førstkommende juledag.
5 segl. Rep. 8857.
Michel Perssen, præst og canonicus regularis i Dalby, 
sælger med sin moder Sisze Per Michelssens samtykke 
en gård i Helsingborg til Reynolt Skotte. 1 segl.
Rep. Io55k.
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1513, 7.-2.

1515. 8.-6.

1516, 12.-3.

1529, 15.-2.

1529, 15.-8.

1531, 11.-12.

1532. 15.-7.

1536, 14.-3.

1536, 25.-4.

1537, 20.-9.

154o, 16.-6.

Vidne af Helsingør byting, at Per Staffensen,
borger i Helsingør, på Andreas og Niniani alters 
vegne har skødet sin gård i Helsingør til DavidOThomesen, borger sst. 2 segl. Å.G. IV. Hep. 12465. 
Værgerne for Set. Olai kirke skøder en jord til
hørende Set. Olai kirke til Sot. Roohi alter i sam
me kirke. 1 segl. Å.G. IV.
Christian II’s handelsforordning for Sjælland, Lol- 
land-Falster og Møn. (orig.). 1 segl. Jvf. Regesta
1 6o31.
Vidne af Helsingør byting, at Esrom kloster har skø
det en jord og ejendommen beliggende på Sletten i 
Helsingør til sognepræst i Ledøje Peter Holgersen.
2 segl.
Kong Frederik I skænker borgmestre og råd i Helsing
ør en kronens jord der i byen, hvorpå de må bygge 
nogle boder, ligesom borgmester og råd har gjort i 
København ved Helliggejsthus. 1 segl. Å.G.
Vidne af Helsingør byting, at Johanne Velem Forbis 
efterleverske til Bertil Velemsen har skødet en jord 
og giund i Helsingør, beliggende nord for Stengaden 
og syd for Peder Hansens have.
Frederik I tilstår Helsingør, at den told, der ple
jer at udgives i Helsingør til kronen, til evig tid 
skal opkræves der. Å.G.
Christian III skænker Helsingør købstad sortebrødre- 
klostret på det vilkår, at det skal bruges til opret
telse af et hospital for syge mennesker. 1 segl. Å.G. 
Værgerne for Set. Olai kirke i Helsingør bortlejer 
til Poul Klocker en jord og grund tilhørende kirken. 
Han skal have den frit, sålænge han er i kirkens tje
neste. 1 segl.
Prior og konvent i Vor Frue kloster i Helsingør bort
lejer til borger sst. Erik Munck og hans arvinger en 
jord og grund i Helsingør tilhørende klostret. Å.G. IV. 
Christian III stadfæster Helsingørs privilegier.
1 segl. Å.G. III.



- 171 -

1540. 12.-7.

1541, 5.-5-

1546, 11.-7.

156o, 15.-7,

1561, l.-l.

Vidne af Helsingør byting om skøde fra Peder
Holgersen, sognepræst i Ledøje, på hans hus og 
grund beliggende på Sletten i Helsingør til Niels 
Lauritsen, borger i Helsingør. 5 segl,
Christian III stifter forlig mellem Helsingborg og 
Helsingør med hensyn til byernes handel, Helsingørs 
borgere får ret til at søge Helsingborgs torv.
1 segl. Å.G. III.
Bonaventura Richter, rådmand i Malmø, skøder og sæl
ger til Anna Pedersdatter, borgerske i Helsingør, 
Mogens Skrivers efterleverske, sin part af en jord 
og grund i Helsingør, der var tilfaldet ham på hans 
afdøde hustius vegne, som arv efter dennes moder,
Anna Peder Hansens. 3 segl.
Christian III tillader, at der i Helsingør årligt 
må holdes et marked. 1 segl. Å.G. III.
Christian III bevilger Helsingør en ugentlig torve
dag, 1 segl. Å.G. III.
Willum Bertelsen, borger i Slangerup, skøder til 
Per Jensen, borger i Helsingør, en gård og grund be
liggende ssto norden for Stengaden, sønden for Per 
Hansens have, østen for Jacob Beckers og vesten for 
Johanne Thomes Rattgers jord af Helsingborg. 5 segl. 
Symen Prydz, borger i Helsingør, lejer på visse vil
kår af forstanderne for Helligånds hospital i Helsing
ør en jord og en grund sst. Han forpligter sig bl.a. 
til at holde grunden vel bebygget med købstadsbyg
ning. 3 segl. Å.G. IV.
Dom af Helsingborg rådstue, at den gård, som Reynolt 
Hansen 1511 gav til Andreæ og Niniani alter i Set.
Olai kirke, ifølge Christian Ill’s gavebrev på alter
gods skal tilhøre Helligånds hospital i Helsingør.
8 segl. Å.G. IV.
Gavebrev fra Herluf Trolle og Girgitte Gøie på en 
gård og 2 haver i Helsingør samt 2ooo rinske gylden 
til fattige skolebørn i Helsingør. 5 segl. Å.G. III.
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1561, l.-l.

1561, 10.-5.

1562, 1.-2.

1564, 20,-1.

1565, 11.-2.

1570, 26.-6,

1570, 24.-7.

Reversal fra borgmestre og råd i Helsingør til 
Herluf Trolle på hans gavebrev af l.-l. 1561 til 
Helsingør skole. (1 eksemplar uden segl, 1 eksem
plar med 11 segl).
Frederik II’s beskærmelsesbrev med bekræftelse af 
Helsingørs privilegier. 1 segl. Å.G. III.
Lavid Hansen af Helsingør sælger og skøder til borg
mester Henrik Moensen og hustru Karynne sst. et hus 
med jord i Helsingør, som i sin tid var blevet til
vurderet hans fader Hans Davidsen af hr. Peder Schram 
som vederlag for den gæld Set. Olai kirke skyldte ham, 
da han førte kirkens regnskab.
Rådstuevidne af Helsingør, at toldskriver David Han
sen har solgt en bolig med hus og jord til borgmester 
Henrik Mogensen.
Genbrev fra Albritt Albrittsen, rådmand i Helsingør, 
på at han af forstanderne for hospitalet i Helsingør 
har lejet en jord og grund beliggende i Helsingborg. 
Bygningerne på grunden har han købt af hospitalsfor
standerne. 4 segl. Å.G. IV.
Frederik II skænker Helsingør sognekirke nogle af 
kronens jorde og giunde i Helsingør, som tidligere 
har tilhørt Esrom kloster. Ligeledes skænker han bor
gerne i Helsingør en kronens jord "til at sætte deres 
retterting på". 1 segl. Å.G. III.
Vidne af Helsingør byting, at Andris Olsen Hattemager 
og hans søn Lauritz Andersen, sognepræst i Glumsø, 
har skødet en dem tilhørende gård, hus og jord i Hel
singør til Set. Olai kirke. 1 segl (defekt).
Vidne af Helsingør byting, at Oluf Hellisen, borger i 
Helsingør, med hospitalsforstandernes samtykke har 
skødet en bygning, hus og hævd, stående på hospitalets 
grund, til skræder Oluf Ipssen i Helsingør, mod jord
skyld til hospitalet. 1 segl. Å.G. IV.
Frederik II's fundats for Helsingør hospital.
(foliobind).
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1379, 16.-7.

1380, 2o.-2.

1380, 11.-7.

1388, 23.-1.

1388, 24.-4.

1388, 1.-3.

1388, 1,-7.

Skøde fra Niels Michelsen, krogemager i Helsingør, 
til rådmand sst. Hans Nielsen på al den bygning 
med hus og hævd, som han har stående på Set. Olai 
kirkes grund med stranden; der skal svares årlig 
jordskyld til kirken. 2 segl.
Porpligtelsesbrev fra Anne Jensdatter, Jacob Hansens 
efterleverske, i anledning af at borgmester og råd 
med kirkeværger til hende har udlejet en Set. Olai 
kirkes jord og grund, som hun må bygge, bruge og be
sidde i overensstemmelse med det adkomstbrev, som er 
givet hende derpå. Det tillades hende at anvende en 
oprauret gavl i afdøde Bente Davidsens stenhus. 1 segl. 
Frederik II forordner, at Set. Magni Martiris vicarie 
i Roskilde domkirke skal tillægges bykirken i Helsing
ør. Bå bagsiden et notat skrevet af Johannes Christen
sen, comminister ved Roskilde domkirke, at dette brev 
erhvervedes ved Arild Huitfelds og Niels Kås’ hjælp, 
da kongen 14.-2. 138o var i Helsingør. 1 segl. Å.G.III. 
Vidne af Helsingør byting om skøde fra Jacob Hendrich- 
sen, krogmager og borger i Helsingør, på nogen bygning, 
hus og anden hævd på Set. Olai kirkes grund til Her
bert Eickhoff, kongens vognmester, på hvis vegne Jens 
Holm af Helsingør modtog skødet, der er udstedt med 
kirkeværgernes samtykke.
Frederik II's forordning for Helsingør om, at kirkens, 
skolens og hospitalets penge skal sættes på rente mod 
sikkert pant. 1 segl. Å.G. III.
Borgmestre og råd i Helsingør bortlejer på visse vil
kår til Marcus Hansen, borger sst., en Helsingør bys 
jord og grund, beliggende på østre side af Set. Anne- 
gade.
Hans Jørgensen af Espergærde sælger som fuldmyndig vær
ge for sin moder Ursalle Svendsdatter til Peder Johan
sen, Borger i Helsingør, en halv ejendoms havejord og 
gi*und i Helsingør. 3 segl.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra Hans Jørgensen 
af Espergærde til Peder Johansen af Helsingør på en 
halv ejendoms havejord og grund sst. 1 segl.
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1589« 24.-lo. Borgmestre og råd sælger til Hans von V/ittenberg, 
kongens profos på Kronborg, et stykke Helsingørs 
jord og grund, "som tilforn haver været et lidet 
bys stræde". 1 segl (defekt).

1591, 12.-4. Set. Olai kirkes værger bortlejer til Peder Tønne- 
sen, tømmermand og borger i Helsingør, en Set. Olai 
kirkes jord og grund beliggende østen nedenfor Bjer
get. Han skal bebygge og forbedre den med en god køb
stadsbygning .

1591, 26.-4. Vidne af Helsingør byting om skøde fra Peder Johan
sen, borger i Helsingør, på et stykke ejendoms have
jord og grand på vestre side af Lindegade til Per 
Korttsen, borger i Helsingør. 2 segl.

1591« 19.-7. Vidne af Helsingør byting om skøde fra kgl. toldskri
ver Niels Hendriksen til Set. Olai kirke i Helsingør 
på en gård med huse, bygninger, jord og grand, som 
han for nogen tid siden forleden har solgt og afhæn
det til samme kirke. Gården skal bruges til præste
bolig for kirkens sognepræst. 1 segl.

1591, l.-lo. Elisabet Pedersdatter, Niels Pedersens efterleverske
i Helsingør, sælger til Set. Olai kirke sin ejendom, 
gård og grund til hjælp til den bolig, sognepræsten 
herefter skal "udi bo og besidde". Ejendommen er be
liggende op til toldskriver Niels Henriksens boder og 
stald. 5 segl.

1592, 8.-11. Vidne af Helsingør byting om skøde fra Elisabet Niels
Pedersens til Set. Olai kirke på sit hus og bolig

■ !med fri ejendoms jord og grund. 3 segl.
1595; 17.-11. Vidne af Helsingør byting om skøde fra Sot. Olai kir

kes værger til Helsingør by på en Set. Olai kirkes 
jord, "der nu rådhusport og rådstuen er påbygt",

■ i 1 - segl.
1598, 2.-11-. Christian IV stadfæster Helsingør privilegier. 1 segl. 
16o2, 2o.-5. Kersten Iffuersen, skomager og borger i Helsingør,

sælger til Niels ffeidtsen, borger sst., en gård på 
■' Mellemgaden med grund, hus, hævd og bygning. 3 segl.



16o2. 2.-8.

16o9, 6.-^.

1610, 5.-5.

1615, 11.-12,

1626, lo,-7.

1623..-18,.-5.
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Vidne af Helsingør byting om skøde fra skomager 
Kersten Iffuersen på hans ejendomshus og gård med 
jord og tilliggende til Niels Madtsen, 1 segl.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra luttche Di- 
ricksen, borger sst., til Sot. Olai kirke på en 
gård med hus, hævd og bygning, beliggende på hospi
talets grund. Gården tilhører hans moder Anne Tidkes- 
datter, afgangne Dirick v. Bremens efterleverske.
1 segl.
(25. og 24.-4.) Vidne af Helsingør rådstue angående 
målebrev m.m. på Sten Willumsens gård med hus, hævd 
og bygning på Stengaden på skolens grund vesten næst 
op til toldboden, da jordebreve på ejendommen er 
bortkommet. 1 segl.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra Ellene, Niels 
Tygesens efterleverske i Hellebæk, på to ejendoms
boliger i Helsingør med hus, jord og haverum til Set. 
Olai kirke. 2 segl.
Vidne af Helsingborg byting om skøde fra guldsmed 
Hermand Johansen, borger i Helsingborg, til m. Niels 
Michelsen, den forrige sognepræst i Helsingborg, på 
en gård og fri ejendomsgrund i Helsingborg. 1 segl. 
Vidne af Helsingborg byting om, at Tammis Jacopsen, 
borger i Helsingborg, på sognepræst til Bremerholms 
sogn i København Niels Michelsens vegne til Niels 
Christoffersen, borger i Helsingborg, har skødet en 
gård, grund og fri ejendom i Helsingborg sammen med 
en have sønden for byen. 1 segl.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra Christen Ibsen, 
færgemand og borger i Helsingør, til Jens Nielsen, 
vognmand og borger sst., på en bolig med hævd og byg
ning, beliggende på hospitalets grund. Christen Ibsen 
sælger som formynder for Anne Christen Morsings.
Vidne af Helsingborg byting om skøde fra Mickell 
Christoffersen, borger i Helsingborg, til Johan Hen- 
drigsen Bosthøffuer, borger i Helsingborg, på en gård, 
grund og fri ejendom med hævd og bygning i Helsingborg.
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1633, 20.-5.

1637, 16.-9.

1642, lo.-lo,

1643, 14.-7.

1648. 8.-5.

Vidne, af Helsingør byting om skøde fra Lucas Peder
sen, rådmand i Slangerup, og Niels Lauritsen, borger 
sst., som formyndere for Frederik Christensen og 
hans arvinger på en gård, grund og ejendom i Helsing
ør til Arnt Kruse, borger i Slagelse. 1 segl.
Vidne af Helsingør byting, at Mads Nielsen Buck af 
Helsingør med skriftlig fuldmagt fra rådmand i Hel
singør Niels Madsen fra denne har skødet den gård i 
Helsingør, som Broder Lauridsen iboer, til Broder Lau
ridsen, borger i Helsingør.
lejebrev fra borgmester og råd i Helsingør til Malene 
Franckesdatter, skomager Jørgen Stolpes efterleverske, 
på et stykke jord "liggende her for staden på byens 
frihed".
Vidne af Helsingør byting om skøde fra brødrene oberst
løjtnant Frederik Willumsen Rosenvinge og ritmester 
Alexander Willumsen Rosenvinge, sønner af afdøde kgl. 
tolder ved Øresund Willum Mortensen på deres arvepar
ter af deres forældres ejendomme i Helsingør til deres 
svoger, kgl. tolder ved Øresund Jonas Heinemark.
Vidne fra Helsingør byting om ar^kald fra Christian 
Günther Hytzingh, borger og barberer i Helsingør, til 
hans hustrus fader Hans Pipper, fordum visiterer i 0- 
resund, for al arv efter Hans Pippers hustru, Karen 
Greigersdatter.
Den udvalgte prins Frederiks forsikringsbrev til køb
stæderne i anledning af hans udvælgelse, at han vil 
konfirmere købstædernes privilegier, når han er blevet 
hyldet,
Frederik III stadfæster Helsingørs privilegier.
Vidne af Helsingør byting, at Just Henriksen, borger 
og handelsmand i Helsingør, som formynder for brødrene 
Peter og Johan Bastiansen i Helsingborg har tilskødet 
Johan Wilders, borger og handelsmand i Helsingør, en 
gård i Helsingør, norden ved Stengaden og sønden op 
til Set. Olai kirkegård.
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165o, 18.-6.

1651, 7--6.

1651, 13.-10.

1654, 14.-5.

1671, 20.-11.

1681, 17.~1.

1682, 29.-5,

Frederik III's forsikringsbrev til købstæderne i 
anledning af udvælgelsen af kongens søn prins Chri
stian til faderens efterfølger.
Vidne fra Bjerge herredsting i Skåne om skøde fra 
Niels Jensen på Ryet på hans part af Rydsgård og til
lige den part af forskrevne gård, som hans hustru 
havde arvet efter sin fader, til Jens Jensen på Ryett.
1 segl.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra Anders Jürgen- 
sen Stolpe, arving efter afdøde skomager J, Stolpe, 
Helsingør, til Jens Pedersen Brøger, borger i Helsing
ør, på salig Jürgen Stolpes vang, liggende ud imod 
tegladen.
Vidne af Bjerge herredsting om skøde fra Niels Peder
sen i Helsingør på hans arvepart af Rydsgård til Jens 
Jensen på Ryet.
Geburtsbrev fra klejnsmed Marcus Schlemmer, udstedt 
af hertug Frederik III af Gottorp. 1 segl.
Vidne af Helsingborg byting om skøde fra Hendrik Meyer, 
borger sst., til Adolf Krammer, borger sst., på et 
stykke sædejord, som var tildelt Henrik Meyer som re
fusion for afståelse af hans have til den ny fortifi
kation.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra Johan Kierudt, 
handelsmand i Helsingør, til Christen Brodersen, bager 
sst., på en gård, som denne selv bebor.
Vidne af Helsingør byting om skøde fra assessor i Kam
merkollegiet Claus Lihm til kongen på Jonas Heinemarcks 
hovedgård med tilliggende 6 våninger i Helsingør, som 
Øresunds toldkammer holdes udi.
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Papirsbreve,

15o9, 29.-12.

1529, 2.-8.

1536, 5.-4.

1541. 3.-2.

Kong Hans befaler Helsingør at befæste byen med gra
ve og anden befæstning af hensyn til rigets fjender, 
(orig.) Å.G. IV. Rep. 11414.
Frederik I skænker borgmestre og råd et stykke jord 
tilhørende kronen, beliggende syd for den ny kirke
gård ved Hans Fynboes røst. (kopi).
Kgl. rettertingsdom, at fiskerlejerne Gilleleje og 
Villingebæk ikke skal drive handel eller købmandsskab 
med øksne, korn, smør eller andet eller gøre borgerne 
i købstæderne Helsingør og Søborg hinder eller for- 
prang. Den fisk de fanger, skal de sælge i riget.
(orig.). Å.G.
Åbent brev om, at forstander Kort Badskiær overdrager 
hans eventuelle del i S. Jacops hus, jord og bygning 
til det nye hospital i Sot. Nicolai kloster i Helsing
ør. (orig.) Å.G.
Christian III feriener Christoffer Trundsen med Ebel- 
holt kloster på det vilkår, at abbeden Anders Ipsen 
sin livstid skal have og beholde frit værelse med an
dre bekvemmeligheder som tilforn. Han skal således og
så beholde bispetiende og andre indtægter fra en række 
sogne. (orig.).
Christian III giver påbud om ikke at lade falkefængere 
med falke drage ud af landet, med mindre de er i besid
delse af pas fra kongen, (orig,).
Christian III meddeler borgmestre, rådmænd og byfoged 
i Helsingør, at Eske Bille skal sende et "nedebor"
(el. nedboer), hvorefter enhver skal lade binde sine 
silde- og fiskegarn, således at man fremtidig undgår 
for små masker i garnet, (orig.).



1555, 17.-6.

1555, 27.-10.

1597,1559 og?

1562, 29.-4.

1562, 12.-5.
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Christian III tilstår Helsingør by at måtte være 
fri for at betale byskat i 4 år, for at byen kan 
holdes ved magt. (orig.).
Bondemand i Sperrestrup i Jørlunde sogn, Henrik 
Hersen, som med sin hustru har fået plads i Helsing
ør hospital, skænker alle sine ejendele til hospita
let. (orig.).
Fortegnelser over boskab udlånt til fyrstelige perso
ner. I fortegnelserne er opført navnene på de enkelte 
långivere, arten af det udlånte, dets værdi samt lån
giverens bomærke.
1, Boskab udlånt til hertug Augusts ankomst 3. august 

1557.
2, Boskab sendt til kroningen i København 2. august 

1559.
3, Boskab udlånt til højbårne fyrsters.......  (ufuld

stændig og uden dato).
Peder Lauritzen, præst til Jyllinge kirke, anmoder om 
optagelse i Helsingør hospital, (orig.).
Obligation på 3o sietdaler fra Knud Henriksen til Mar
grethe Pedersdatter, som i pant fik den gård, hun boe
de i. (orig.).
Peder Lauritzen, præst til Jyllinge, takker borgmeste
ren i Helsingør for optagelsen i hospitalet, (orig.). 
Frederik II befaler borgmestre og råd at undersøge 
forholdene i forbindelse med en gård, som afdøde Erik 
Jensen har skænket byens kirke. Arvingerne hævder, at 
han var forbistret og sine sind berøvede, da han skæn
kede gaven. (orig.).
Frederik II's gavebrev til hospitalet på 3 gårde i 
Flønderup. (orig.). Jvf. Å.G.
Hans Skougårds brev til borgmester og råd om sogneti
enden af Blistrup og Weybye, som er forlenet de fat
tige i Helsingør. Da kongen nu inddrager de to sogne 
under Esrom ladegård, lover han fremtidig årligt at 
svare til hospitalet så meget, tienden kunne beløbe 
sig til, (orig.).
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1562, 27.-6.

1562, 11.-7.

1562, 25.-8.

1562, 11.-11.

1565, 8.-5.

1565, 19,-4.

1564, 12.-1.

1564, 8.-7.

1565, 18.-4.

Tingsvidne fra birkefoged i Tikøb Anders Sørensen 
m.fl., at hospitalsforstanderen i Helsingør, Ras
mus Hansen, på lovlig vis har opsagt bonden Laurits 
Nielsen til at fraflytte den ene af de gårde i Pløn- 
derup, kongen har skænket hospitalet, (orig.) Å.G. IV. 
Birkefoged Anders Sørensen i Tikøb m.fl. meddeler 
Helsingør hospital tingsvidne, at der er taget lovlig 
syn på de 5 gårde i Rlønderup med huse, tofter og gær
der. (orig.).
Brev fra Frederik II, at 6 degne skal have deres un
derhold på hospitalet, (orig.). Jvf. Å.G,
Åbent brev fra Anders Nielsen fra Søborg, at han nu 
efter at være optaget i hospitalet overdrager dette 
sit gods og lover at respektere dets forskrifter, 
(orig.).
Attest fra borgmester og råd i Helsingborg, at de der 
har ladet vurdere en gård beliggende ved Helliggejst- 
hus. (orig.).
Tingsvidne fra Helsingør rådstue angående et stykke 
jord, som Anders By har givet Helsingør hospital, men 
hvorom der siden er opstået trætte mellem hospitalet 
og to mænd af Søborg. Å.G. IV.
Rejsepas for soldaten Joohum Ncdel af Hannover, ud
stedt Hilmar von Iffiinchhausen, kgl. oberst for et re
giment landsknsegte. (orig.).
Frederik II befaler, at sende tømmermænd til Køben
havn. (orig.). Jvf. K.B.
Frederik II's forleningsbrev til sognepræsten Rasmus 
Re5mertsen. (orig.). Jvf. K.B.
Frederik II befaler borgmestre og råd at sørge for, 
at der ikke tages ublu færgepenge hverken af kongens 
folk eller almindelige vejfarende, (orig.).
Frederik II tillader borgerne i Helsingør at købe til 
deres huses ophold i Skåne. (orig.). Jvf. K.B. 
Frederik II til tolderen i Helsingør om at optage 
Thomas Fisker i hospitalet, (orig.). Jvf. K.B. 
Frederik II til tolderen i Helsingør om at optage 
Bent Nielsen i hospitalet, (orig.). Jvf, K.B.
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1571. 14.-4»

1571. 12.-10.

157o, lo.-7. Borgmestre, råd og borgere forsamlet på rådstuen
giver tolder og borgmester Henrik Mogensen fuldmagt 
til på byens vegne at forhandle med kongen om om
kostningerne ved at lede en udenfor byen værende 
kilde ind i byen. Kongen havde overfor tolderen selv 
gjort opmærksom på, at Helsingør var så stor en by, 
at den burde have et sådant anlæg, og han havde til
budt at bidrage væsentligt til omkostningerne derved, 
ligesom han i det hele taget gerne ville gøre noget 
for Helsingør (orig.).
Frederik II forbyder st give herberg til andre frem
mede end skippere og købmænd, (orig.), Jvf. K.B.
Peter Jacobsen, også kaldet Peter van Femmeren, ud
steder genbrev på en grund på Stengade, som hans og 
hans arvinger har fået i leje af hospitalet, (orig.), 
Å.G. IV.

1572, 12.-2. Åbent brev fra borgmestre og råd, at de fra fru Bir
gitte Gøye har modtaget looo guldpenge (”goilt gell- 
dern”) til fattige skoledrenges ophold ved Helsingør 
byskole, og at de heraf årligt skal betale Birgitte 
Gøye 5o guldpenge i rente, så længe hun lever. (orig.).

1572, lo.-8. Frederik II's brev til Svend Jensen på en tiende af 
Hørup sogn. (orig.).

1572, 16.-6. Frederik II's åbne brev om kursen på den i riget
gængse mønt. Jvf. K.B.

1573, 27.-9. 2 kopier af hospitalsfundatsen. Jvf. Hofmans fundat
sen VII 84-91.

1575, lo.-lo. Frederik II’s brev, at hospitalforstanderne straks
må oppebære den rente, som nu er tillagt hospitalet, 
(orig.). Jvf. K.B.

1574, 16.-2. Brev fra Mikkel Pedersen i Landskrona til borgmester
og hospitalsforstander Jacob Hansen med oplysninger 
om de tiender i Skåne, kongen nu har tillagt hospi
talet i Helsingør.

1574, 15.-7. Frederik II til borgmestre og råd om fremmede, der 
er fordrevet for religionens skyld. (orig.). Jvf.
K.B.
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5.-9.

1577,

laix.

15.-1.

25.-5.

24.-2.

9.-9.

1578, 9.-9.

1578, 29.-10

Brev til borgmester Jacob Hansen fra Bente Niels- 
datter, Hans Bagges enke i landskrona, at kongen har 
fritaget hende for stedsmål for de to tiender, hen
des afdøde mand havde fået. (orig.).
Frederik II til borgmestre og råd om fremmede, som 
vil nedsætte sig i Helsingør, (orig.). Jvf. K.B. 
Bestemmelser, beskrivelser og aftaler i forbindelse 
med indretningen af en ny vandledning i Helsingør. Af
talen om dette arbejde er truffet mellem kongen og 
borgmestrene, og kongen betaler en del af udgifterne. 
Arbejdet skal udføres af kongens vandmester, mester 
Hans. Optegnelsen, der i øvrigt er udateret er under
skrevet af kongen.
Nye privilegier for Helsingør i anledning af Kronborgs 
anlæggelse, (kopi). Jvf. Å.G. 75»
Frederik II's privilegium for borgmestre og råd i Hel
singør på en afgift af vin og øl. (orig.). Jvf. K.B. 
Albert Hansen Skolemester kvitterer for af kæmneren 
Mads Lauritzen at have modtaget 7v mk. for orgeltjene
ste i kirken, (orig.).
Genbrev fra Berte Brade, hr. Jørgen Lykkes, på tienden 
af Dalkøping og Gislev sogne i Skåne, som hun har fået 
i fæste af Helsingør hospital, (orig.).
Forstanderne for hospitalet bortfæster til Berte Brade, 
hr. Jørgen Lykkes, sognetienden af Dalkøping og Gislev 
sogne i Skåne, som kongen tidligere har skænket hospi
talet. (orig.).
.Albert Hansen Skolemester for af kæmneren Mads Laurit
zen at have modtaget 5o mk. for orgeltjeneste i kirken, 
Frederik II’s åbne brev om rettergang, (orig.). Jvf,
K.B.
Oluf Pierssen kvitterer for at have modtaget sin løn 
fra november til påske af kæmneren Frederik Leyll,
Peder Nielsen Kiøge kvitterer for lønforskud modtaget 
af kæmner Frederik Leigell.
Genbrev fra Diedrich Reigmert, også kaldet Diedrich 
von Bremen, på et stykke jord beliggende nord for Frants 
Laursen Borgmesters grund og lige øst for hospitalets
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1579« 16.-12,

1580, 20.-2.

1580.

1581, 24.-6.

1581, 24.-8,

1581, 16,-12,

1582, 7.-1.

1582, 26.-5,

1582, 7.-5.

grund, som han. med kongens tilladelse har fået i 
leje for sig og sine arvinger af hospitalet, (orig.). 
Å.G. IV.
Genhrev fra Sønne Olsen i Høtinge på sognetienden af 
Broby sogn, Sønderasbo herred, som tidligere har til
hørt kronen, men som han nu. har fået i fæste af Hel
singør hospital, (orig,).
Frederik II’s åbne brev, hvorved St. Mouritii marty
ris vikarie i Roskilde Domkirke henlægges til bykir
ken i Helsingør, (kopi). Jvf. K.B. Å.G.
Helsingør hospitals fæstebrev på Borby sogns tiende 
i Ingelsted herred i Skåne til Morten Perssen. (kon
cept) .
Genbrev fra Rasmus Sønnesen, borger i Helsingør, på 
en grund beliggende vest for Nicolai kloster mod gra
ven, som han har fået i leje af hospitalet for sig og 
sine arvinger, (orig.). Å.G, IV.
Genbrev fra Niels Olsen, bødker i Helsingør, på en 
grund østen op til Nicolai kloster, som han af hospi
talet har fået i leje for sig og sine arvinger, (orig.). 
Å.G. IV.
Genbrev fra Niels Pedersen, borger i Helsingør, på en 
grund beliggende sønden for Sudergade, østen op til 
Claus Nielsens jord og vesten op til Niels Skrædders 
jord, som han for sig og sine arvinger har fået i leje 
af hospitalet, (orig.). Å.G. IV.
Frederik II’s privilegium for borgmestre og råd på ene
ret til udskænkning af visse vine i vinkælderen, (orig.) 
Jvf. K.B. og Å.G.
Genbrev fra Povel Povelsen, borger i Helsingør, på et 
stykke jord, som han for sig og sine arvinger har fået 
i leje af hospitalet. Å.G. IV.
Genbrev fra Lourenns Bertholomeus kaldet Klocke, borger 
i Helsingør, på en grund, som han for sig og sine ar
vinger har fået i leje af hospitalet. Å.G. IV,
Genbrev fra Thomas Truelsen, borger i Helsingør, på 
en grund, som han for sig og sine arvinger har fået 
i leje af hospitalet. Å.G. IV.



- 184 -

1582, 23.-8.

1585, 11.-6.

1585, 14.-6.

1585, 5.-9.

1585, 24.-10.

1585, 24.-10.

1585, 25.-10.

1584, lo.-l.

1584, 12.-7.

1584, 12.-8.

1584, 5o.-lo.

18.-11.

Befaling fra Frederik II til alle, der har fæstet 
de til Helsingør hospital henlagte krontiender i 
Malmø len om afgiftens rette betaling, (orig.). K.B. 
Skrivelse fra hospitalsforstanderne til Jacob Søn
derup vedr. salget af noget af hospitalets korn i 
Skåne. (koncept).
Brev fra hospitalsforstanderne til Thyge vedr. trans
porten af nogle sten hospitalet tilhørende, (koncept). 
Brev fra hospitalsforstanderne til Jacob Svoger om at 
gøre nogle indkøb til hospitalet for penge, dette har 
til gode i Skåne, (koncept).
Brev fra hospitalsforstanderne til fru Gørvill (Gjør
vel) med klage over, at nogle af hendes bønder har 
nægtet at betale deres tiende til hospitalet, der hav
de bemyndiget borgmester Jacob Møller i Malmø til at 
opkræve den. (koncept).
Skrivelse fra hospitalsforstander Frandts laurssen 
vedr. ydelsen af tiendekornet i Skåne, (koncept). 
Skrivelse fra hospitalsforstanderne angående salget 
af indeværende års kornafgift i Skåne, som skal leve
res i Landskrona. (koncept).
Brev fra hospitalsforstander Morten Nielsen om revers 
for tienden af Stødhave sogn i Skåne, (koncept).
Brev fra hospitalsforstanderne vedr. salget af det til 
Ife-lmø leverede tiendekorn. (koncept).
Genbrev fra Jørgen Fovelsen på en grund, som han af 
hospitalet har fået i leje for sig og sine arvinger, 
(orig.). Å.G. IV.
Genbrev fra Svend Fovelsen, borger i Helsingør, på en 
grund, som han af hospitalet har fået i leje for sig 
og sine arvinger, (orig.). Å.G. IV.
Få Christoffer Valkendorffs vegne begærer Niels Feder- 
sen af borgmesteren i Helsingør kopi af de kongebreve,' 
hospitalet har på tienden i Holbo herred, og den tien
de skolen har af Udesundby. (orig.).
Genbrev fra Feder Mauritzen, borger i Helsingør, på en 
grund, som han for sig og sine arvinger har fået i le
je af hospitalet, (orig.). Å.G. IV.



- 185 -

1585, 3.-3.

1585, 8.-8.

1586, 4.-5.

1587, 2.-2.

1587, 26.-1,

1587.
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1588. 29.-1.

1588, 23.-8.

1588, 15.-11

Hans Vandmester kvitterer for af kæmneren Moens 
Bager at have modtaget et halvt års løn. (orig.).
Hans Vandmester erklærer, at han nu efter i nogle år 
at have været beskæftiget med vandkunsten og byens 
poster er færdig med dette sit arbejde for byen, og 
at han herfor har modtaget tilfredsstillende beta
ling. (orig.).
Frederik II’s brev om at føre tilbørligt tilsyn med 
alle fremmede udenlandske selskabers virksomhed, 
(orig.). K.B.
Fæstebrev på Helsingør hospitals vegne til borgme
steren i Semmershavn på tienden af Simbris sogn i Je
res t a herred i Skåne. (orig.).
Brev til borgmestre og råd fra Feder Brahe, der sen
der sin tjener med looo rdl. som betaling for den 
gård, han har købt af Helsingør by, og som tidligere 
er skænket byens skole af Herluf Trolle og Birgitte 
Gøye, Feder Brahe anmoder ved samme lejlighed om, at 
hans broders barn fra Holsten må blive anbragt i sko
len på hans bekostning. Endelig beklager han sig på 
egne og Hark Ulfstands vegne over omgangen med noget 
gods, som præsten Hans Nielsen har indsat i hospita
let, (orig.).
Genbrev fra Anders Federsen Snedker på en grund, som 
han for sig og sine arvinger har fået i leje af ho
spitalet. Å.G. IV.
Genbrev fra Christoffer Jørgensen Faxsse på en grund, 
som han for sig og sine arvinger har fået i leje af 
hospitalet, (orig.). Å.G. IV.
Frederik II’s brev om at overholde forordningen om 
betlere, (orig.), K.B.
Brev fra dronning Sophie til hospitalsforstanderne 
om at optage Jørgen Herløv i hospitalet, (orig,). 
Christian IV’s brev til Helsingør om at udrede prin
sessestyr. (orig, underskrevet af Niels Kaas, Feder 
Mimk og Christoffer Valkendorff).
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1589, 5.-12.

1590, 22.-4.

1590, 5.-6.

1590. 24.-6.

1590, 5.-12.

1590, 5.-12.

1591, 21.-5.

1591, 16.-9.

1592, 50.-2.

1592, 2.-4.

Genbrev fra Ricardus Wederburen, borger i Helsing
ør, på en grund som han for sig og sine arvinger 
har fået i leje af hospitalet, (orig.). Å.G. IV. 
Christian IV's brev, at sognepræsten hr. Rasmus 
må oppebære 2oo rdl. af tolden til at lønne en sog
nepræst med. (orig. underskrevet af Jørgen Rosen- 
krantz og Christoffer Valkendorff).
Genbrev fra Donnat Pribirck, indbygger i Helsingør, 
på en grund, som han for sig og sine arvinger har 
fået i leje af hospitalet, (orig.). Å.G. IV.
Med nogle af de fornemste borgere gør borgmestre og 
råd på den ganske menigheds vegne vitterligt at have 
kaldet mester Søffren Christensen til pastor og sog
neherre til Set. Nicolai kirke i Helsingør, og Søren 
Christensen underskriver kaldsbrevet, (orig.). Å.G.IV, 
Genbrev fra Peder Skomager på en grund, som han for 
sig og sine arvinger har fået i leje af hospitalet 
(orig.). Å.G. IV.
Genbrev fra Henrik Christoffersen, bosiddende i Hel
singør, på en giund, som han for sig og sine arvinger 
har fået i leje af hospitalet, (orig.). Å.G. IV. 
Christian IV's brev til hospitalsforstanderne om i 
hospitalet at optage Lauge Jørgensen, tidligere bryg
ger på Frederiksborg slot. (orig.).
Brev fra Anders Christensen på Hageløse til Hospitals
forstanderne, at fru Berte Brahe, Jørgen Lykkes enke, 
ikke længere vil have Helsingørs hospitals tiende af 
Dalkøbing og Gisløv sogne i Skåne i fæste, da den ik
ke giver nogen indtægt. Under brevet hospitalsforstan
derens kommentar til opsigelsen, (orig.).
Brev fra Anders Christensen i Hageløse til hospitals- 
forstanderne om bortfæstning af Dalkøbing og Gisløvs 
sognes tiender i Skåne. (orig.).
Brev fra ffeds Skriver, foged på Hageløse, der på An
ders Christensens vegne indskærper, at Berte Brahe 
ikke længere vil befatte sig med tienden af Dalkøbing 
og Gisløv sogne, da den intet indbringer, men snarere 
giver tab, og da bønderne ikke vil indgå rimelige af-



1592. 8.-4.

1592, 11.-4.

1592, 5.-6.

1595, 2.-11.

1594, 2.-6.

1594, 7.-6.

1596, 6.-lo.

1596, 16.-10.

1596, 18.-11.
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taler om at transportere den til Hageløse. Dernæst 
om Mads Skrivers og Anders Christensens forsøg på 
at bortfæste tienden til anden side, bl.a. til Ja
cob Rasmussen, ridefoged på Malmø slot. (orig.). 
Kvittering fra Niels Henriksen i Helsingør for af 
kirkeværgerne at have modtaget resten af købesum
men for den gård, borgmestre og råd har købt af 
ham til præstebolig.
Ole Pedersen, borger i Helsingør, giver ved sit te
stamente loo daler til Set. Olai kirke, 2oo daler 
til de husarme og til de fattige i hospitalet en 
fordring i forbindelse med sin mødrene arv. (orig.). 
Christian IV’s brev til hospitalsforstanderne om 
at optage Peder Jensen i hospitalet, (orig.). K.B. 
Tingsvidne af Holbo herred, at afdøde Jørgen Peder
sens rette arving er hans søster, som er i Helsing
ør hospital, (orig.).
Christian IV’s brev til hospitalsforstanderne om at 
optage Peder Pedersen i hospitalet igen. (orig.).
K.B.
Brev fra hospitalsforstanderne til sekretær Christi
an Hoick, at Peder Pedersen Borup er udvist fra ho
spitalet på gmmd af slet opførsel og ondt levned, 
(koncept). Tillæg om levnedsmidlernes høje pris, og 
om at uværdige ikke bør optages i hospitalet.
Brev fra Jacob Trolle til hospitalsforstanderne med 
spørgsmål om, hvorfor Peder Villadsen Portner ikke 
trods kongens brev derom er blevet optaget i hospi
talet. (orig.). Med tilføjet svarkoncept, at han ik
ke havde noget skudsmål, at der ikke var plads, og 
at Christoffer Valkendorff har forbudt hospitalet at 
optage flere lemmer på grund af dets gæld.
Christian IV’s brev til hospitalsforstanderne om så 
snart muligt at optage Peder Paurholm i hospitalet, 
(orig.). K.B.
Genbrev fra Jens Andersen tømmermand, borger i Hel
singør, på en grund, som han for sig og sine arvin
ger har fået i leje af hospitalet, (orig.). Å.G.IV.
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1596, 23--12.

1597, 25.-9.

1597, 15.-10.

1597, 23.-10.

1597, 21.-11.

1598. 2.-11.

1598, 24.-12.

1599. 24.-3.

Christian IV’s brev til hospitalsforstanderne om 
at optage Niels Christensen i hospitalet, hvis 
der er plads. (orig.). K.B.
Brev fra Gärdt Gärdtson Schröder, borger i Norr- 
köping, hvori han gør rede for, hvorledes han og 
Erik Jacobson Unnger i 1594 har købt et skib af 
Mans Jespersen i Malmø for 135 kroner, og hvordan 
han, Gärdt Schröder, ikke har kunnet overholde ter
minerne, hvorfor han nu har sluttet overenskomst om 
at betale med 27o tylvter savebrædder. (orig.).
Brev fra Axel Rosenkrands til Glimminge til hospi
talsforstanderae om at få tienden af Simbris sogn 
i fæste, da borgmester Rasmus Skriver i Simbrishavn, 
der tidligere havde den i fæste, nu er død. (orig.). 
Tilføjet notat om, hvilket svar, der er givet Rosen
krands ’ bud.
Brev fra Rasmus Jacobsen i Simbrishavn til hospitals
forstanderne, at han på grund af sygdom ikke kan le
vere sin afgift af tienden af Simbris sogn i Malmø, 
hvorfor de bedes overdrage denne tiende til Jens Ja
cobsen, præst i Simbris, (orig.). Tilføjet et notat 
om, at der herefter er skrevet til Axel Rosenkrands, 
at Rasmus Skriver endnu lever, men at der skal for
handles om tienden.
Brev fra Hans Jacobsen, præst i Simbris sogn, til 
hospitalsforstanderne om, at han gerne vil have tien
den af Simbris sogn i fæste. (orig.).
Genbrev fra Hans Jacobsen, præst i Simbris sogn i 
Skåne, på tienden af Simbris sogn, som han nu har 
fået i fæste af Helsingør hospital, (orig.). 
Christian IV stadfæster Helsingørs privilegier, 
(kopi). K.B.
Christian IV's brev til hospitalsforstanderne om at 
optage i hospitalet Christen Kældersvend, så snart 
der er plads. (orig.). K.B.
Genbrev fra Thørre Svendsen, borger i Helsingør, 
på en grund tilhørende Set. Olai kirke, som han nu 
har fået i leje for sig og sine arvinger, (orig.).
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1600, 6.-3.

1601, 29.-9.

1602, 12,-5.

I6o2, 16.-8.

16o5, n.-l).

16o5, 2.-8.

16o9« 28.-lo.

16o7, 27,-2.

16o7, 5.-5.

16o9, 3.-2.

16o9, 3.-2.

16o9» 19.-lo.

161o.

1611, 10,-4.

Christian IV’s brev til borgmestrene Frederik Lei- 
gell og Gudmand Nielsen om straks at skaffe plads 
til Hans Hollsen i hospitalet, (orig.).
Svend Jensen i Hørup erklærer, at han nu opgiver 
konge- og kirketienden af Hørup, som han tidligere 
har modtaget af Frederik II. (orig.).
Christian IV’s missive om at lade frd. om tøndemål 
forkynde, (orig.). K.B.
Christian IV's missive til købstæderne om prinsesse
styr. (orig.). K.B.
Christian IV's missive om at lade frd. om møntens 
forandring forkynde, (orig.). K.B.
Christian IV’s missive om at lade frd. om vragning 
af vin m.v. forkynde, (orig.). K.B.
Afkald fra jyske slægtningen på arv efter borger i 
Helsingør Henrik Willumsen og dennes nu afdøde kone 
Magdalene Jensdatter, udfærdiget på Helsingør råd
stue (orig.).
Christian IV’s bestemmelse om skomagerarbejde i Hel
singør og om salg af huder til fremmede, (orig.).
K.B.Å.G.
Christian IV’s brev til Joachim Biilow om at istand
sætte kongens gård i Helsingør, (orig.). K.B. 
Christian IV’s mandat over Danmark og Norge om, at 
alle, som passerer gennem bæltet, skal anmelde det 
gods, de medfører, for tolderen i Nyborg.(orig.). K.B. 
Christian IV’s missive om, at lade ovenstående man
dat forkynde, (orig.). K.B.
Christian IV's åbne brev om, at fremmede skomagere 
på torvet må sælge skomagerarbejde onsdag og lørdag, 
for at trykke skomagernes priser i byen. (orig.).
K.B. 28.-lo.-16o9.
Regnskab over indtægter fra byens tin, messing, 
bradspid og bukke, som har været udlånt til bryl
lupper og barsler i dette år,
Christian IV's åbne brev om krigsskat i anledning 
af krigen mod Sverrig. (orig.). K.B.



- 19o -

1611, 10,-5»

1611, 19,-lo»

1611, 4,-11.

1612, 24.-4.

1612, 31.-5.

1612, 17.-10.

1613, 2.1.

1613, 19.-6. 
1613, 23.-8.
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1614, 16.-10.

1613, 24.-6.

1613, lo.-8.

Christian IV’s åbne brev til hospitalsforstander
ne om at optage Meinhardt Schnarke i hospitalet 
for hans lange tjenestes skyld (orig.). K.B. 
Christian IV’s missive om at hjælpe Johan Post til 
at få en sum penge betalt af Johan von Fuhren, 
(orig.). K.B.
Christian IV's missive til borgmestre og råd om 
Christian Bernekovs tilgodehavende hos Johan von 
Fuhren, (orig.). K.B.
Missive til borgmestre og råd i Helsingør om at for
ordne et hus, hvori de syge og sårede soldater un
der kongens øverste hertug Jørgen af Brunsvig-Lyue- 
burgs regimente kan optages, (orig.). K.B.
Missive til borgmestre og råd om at forlægge 6 så
rede engelske soldater af adel hos borgerne i Hel
singør. (orig.). K.B.
Missive til hospitalsforstandeme om at optage 
Christen Berthelsen fra Paurholm ladegård i hospi
talet. (orig.). K.B.
Missive til hospitalsforstanderne om at optage Pe
der Madsen i hospitalet, (orig.). K.B.
Åbent brev om krigsskat. (orig.). K.B.
Missive til borgmestre og råd vedr. Claus Rolufsens 
og Hans Skreiters vægring ved at deltage i krigs
skatten. (orig.). K.B.
Missive til hospitalforstanderne om at optage kon
gens tidligere rustvognsdriver Gregers Marschalck 
i hospitalet, (orig.). K.B.
Missive til hospitalsforstander Peder Svendsen om 
at optage smedesvend på Hammermøllen Galle Meyerley 
i hospitalet, (orig.). K.B.
Gældsbrev på 175 rdl. udstedt af kirkeværgerne ved 
Set. Olai kirke Christen Sørensen Bugge og Hans 
Smidt til rådmand og forstander for byens skole 
Hans Kierurt. (orig.).
Gældsbrev på loo rigsdaler udstedt af kirkeværgerne 
ved Set. Olai kirke til borgmestre og råd. De loo 
rdl. er en del af de looo rdl., som Peder Brahe ef-
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1616, 29.-10«

1616, 4.-12.

1616, 10.-12.

1618, 26,-6.

1619, 24»-2.

1619, 12.-5.

1620, 5.-12,

1621, 28.-2.

1621, 13.-4.

1621, 2o.-4.

1621, ^,-1,

ter kgl. bevilling har betalt for den gård til
hørende skolen, som Herluf Trolle og Birgitte 
Gøye tidligere havde skænket den. (orig.).
Missive til hospitalsforstanderne om at optage 
tidligere birkefoged i Kregome Albret Petersen i 
hospitalet, (orig.). K.B.
Missive til borgmestre, råd og borgerskab om, at 
byen skal befæstes med en mur. (orig.). K.B., Å.G. 
Christian IV's privilegier for borgerskabet i Hel
singør om handelen med fremmede, (orig.). Å.G.;K.B, 
Melchior Ulfstand, Axelvold, anmoder hospitalsfor
standeren om betaling for 17 svin, som man har af
købt ham for 5 rigsdaler stykket, (orig.).
Missive til borgmestre og råd om uden ophold at døm
me i stridigheder mellem kongens toldere og andre 
kgl. betjente på den ene side og dem, der bruge de
res sejlads gennem Øresund, på den anden side. 
(orig.). K.B.
Christian IV’s missive til borgmestre og råd om at 
drage omsorg for, at de der afgår ved døden, straks 
og snarest muligt bliver begravede, (orig.). K.B. 
Fæstebrev for Mogens Ibsen i Ouslunde på Ouslunde 
sogns kongetiende, som tilhører Helsingør hospital, 
(orig. m. velbevaret segl fra Helsingør hospital). 
Christian IV’s privilegium for borgerne i Helsingør 
til frit at drive handel med køb og salg, med køb
mandssvende og liggere sommer og vinter i Mandal og 
Vedenæs len i Norge. (orig.).
Christen Friis til Kragerup attesterer, at kongen 
har givet to styrmænd plads i Helsingør hospital, 
(orig.).
Missive til borgmestre og råd vedr. Johanne Berndts- 
datters formentlige arv. (orig.). K.B.
Missive om offentlig og almindelig saltstabel i Kø
benhavn. (orig.). K.B.
Christen Friis til Kragerup attesterer, at kongen 
har bevilget 4 gamle og skrøbelige bøsseskytter 
plads i Helsingør hospital, (orig.).
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1621, 20.-7.

1621, 7.-9.

1622, 30.-4.
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1623, 19.-4.

1623, 5.-5.

1623, 30.-9.

1623, 9.-10.

1623, 28.-10.

Missive om at komme kongen til hjælp med en sum 
penge i anledning af den forestående krig. (orig.).
K.B.
Christian IV sælger til Anders Vintapper på Frede
riksborg slot en grund udenfor Helsingør ”ved den 
næste bro ved Snekkersten”. (Kopi i Frederik IV’s 
konfirmation 14.-4.-1721, hvori også alle mellem
liggende ejerskifter er medtaget).
Missive til borgmestre og råd om Hans Skrivers gods, 
der er blevet forholdt ham i Øresund, fordi varerne 
ikke var angivet rigtigt, (orig.). K.B.
Missive til hospitalsforstanderne om at optage bøs
seskytten Hans Andersen Oslo i hospitalet, (orig,). 
K.B.
Christian IV bevilger borgerne i Helsingør ret til 
at købe salt på reden til at sælge for deres døre 
og i Isefjord. (orig.). K.B.
Hr, Christen Friis sender hospitalsforstander Anders 
Pedersen lo af tugthusbørnene til optagelse i hospi
talet. (orig.).
Brev (formodentlig fra hospitalsforstanderen) til 
Adolf Arkelimester med svar på spørgsmål om, hvor 
mange pladser der er ledig i hospitalet for fattige.
I foråret er der kommet lo drenge fra tugthuset, og 
da der er lagt 2 drenge i hver seng, er der 3 senge 
ledige. Men antallet af fattige retter sig efter ren
ten. Af visse personer er der kun skolemesteren, 4 
hørere og 26 degne, der har deres kost og underhold 
herinde på deres konventstue. Dersom nogen skal sen
des til hospitalet, anmoder man om, at det ikke må 
være nogen som har kvinder, da man har stort besvær 
af dem, der har deres kvinder i byen. (koncept). 
Missive til hospitalsforstanderne om at optage 3 
personer i hospitalet, (orig.), K.B,
Christian IV’s åbne brev om, at der indtil videre 
må indføres hvede, rug, mel og skibsbrød til Hel
singør. (orig.). K.B,
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1624, 5.-2.

1624. lo.-2;

1624, 21.-4.

1624, 24.-7.

1624. 8.-8.

1624, 15.-4.

1624, 5o.-lo.

1624, 14.-12.

1.625 t,.. 51.-5.

1625, 26.-6.

1625, 6.-7.

Christian IV’s missive til lensmand Jørgen Urne 
på Kronborg om borgervæbning og mønstring af bor
gerne. (orig.). K.B.
Missive til hospitalsforstanderne om at optage 
skipper Søren Marqvordsens hustru i hospitalet, 
(orig.). K.B.
Missive til hospitalsforstanderne om at optage 
Christen Lauritsen Blochdrejer i hospitalet, (orig.).
K.B.
Følgeseddel fra Axel Arenfeld, hvormed fremsendes 
12 drengebørn til optagelse i Helsingør hospital, 
(orig.).
Christian IV*s åbne brev om, at Helsingør er blevet 
pålagt at udrede 52o rigsdaler specie til hjælp til 
betaling af rigets gæld, (orig.), K.B.
Missive til borgmestre og råd om at give oplysnin
ger om borgere, der handler på Sverrig i anledning 
af det forestående møde med den svenske konge i Knas- 
rød, (orig.). K.B.
Missive til Jørgen Urne på Kronborg om i Helsingør 
at bestille nogle tønder til øl og sørge for at have 
malt og humle i forråd i byen. (orig.), K.B.
Missive vedr. formynderregnskabet for Conrad Bu- 
winchhausen von Wallenrodts børn. (orig,). K.B. 
Missive om indsamling af penge til ransonering af 
danske og norske fanger i Algier, (orig,), K.B, 
Missive til borgmestre og råd om at være Steffen 
Christensen Murmester behjælpelig med indløsningen 
af en gård i Helsingør, som var tilfaldet kongen på 
grund af et pengelån, Steffen Christensen tidligere 
havde fået i forskud, (orig. underskrevet af prins 
Christian). K.B.
Missive til hospitalsforstanderen i Helsingør om af 
hospitalets midler at bidrage med 15o speciedaler 
til loo danske og norske krigsfangers udløsning, da 
den bevilgede kollekt ikke er tilstrækkelig.(orig.),
K.B.



1626. 28.-2.

1626, 14.~5,

1626, 14.-6.

1626. 7.-10.

1627, 29.-1.

1627. 12.-6

1627, 30.-6.

1627, 50.-6.

1627, 11.-7.
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Brev fra Jørgen Urne på Kronborg til hospitals
forstanderen med begæring om, at en svagelig mand,
Jørgen Bøiesen må optages i hospitalet, (orig.),
Jørgen Urne, lensmand på Kronborg, meddeler borg
mestre og råd, at Holger Olufsen, Peder Svendsen 
og Hans Olufsen skal indtræde i rådet, der har kla
get over at være for fåtalligt og for svagt, (orig,). 
Brev fra Jørgen Urne til hospitalsforstandenae om 
at optage Claus Eilersen Pogedsvend i hospitalet.
Han har været i kgl. tjeneste, og hospitalet har 
for tiden plads, (orig.).
Prins Christians missive til hospitalet i Helsingør 
om indtil videre at optage Maren Ibske i hospitalet, 
(orig.). K.B.
Brev fra M. Niels Michelsen (Aall) til hospitalslem
met Maren Smeds, som han bebrejder, at hun ikke op
fører sig som et hospitalslem, men snarere som den 
allerslemmeste drukkenboldt og skyllehals. Han fore
holder hende, at hun nu går på gravens bredde, og at 
hun derfor bør ophøre med sit byrenden og drukken
skab og opgive sin skandsvend. Han minder hende om, 
at det er ham, der har skaffet hende kongens brev på 
optagelse i hospitalet, og at han derfor vil komme 
til at udstå et skolebad, når øvrigheden erfarer om 
hendes slette levned. Han opfordrer til at få et stil
le sind, så hendes forseelse denne gang kunne tilgi
ves. (orig.).
Frederik Urne anmoder efter kgl. befaling hospitals
forstanderne om at optage en fattig dreng i hospita
let. (orig.).
Missive til hospitalsforstanderne om at optage bøs
seskytten Peder von Dantzig i hospitalet, (orig. un
derskrevet af Christen Friis, Mogens Kaas og Frantz 
Rantzau). K.B.
Missive til hospitalsforstanderne om at optage Pe
der Ssmderborg i hospitalet, (orig.), K.B,
Frederik Urne befaler på statsholderens vegne, at 
Maren Kort Hermandsens skal optages i hospitalet,(orig,)
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1627, 16.-8.

1627, 15.-7.

1627, 15.-10.

1627, 11,-12.

1628, 9.-2.

1628, 29.-5,

1628, 19.-8.

1628, 9.-12.

Missive til borgmestre og råd i anledning af, at 
N. Brugningshansens børn nu agter at forlade lan
det. (orig.). K.B.
Frantz Rantzau begærer lo børn fra børnehuset i Kø
benhavn optaget i hospitalet i Helsingør. Navnefor- 
tegnelse vedføjet. (orig.).
Frederik Urne anmoder efter kgl. befaling om, at 
Margrete Job Bulshmandts må blive optaget i hospita
let. (orig.).
Frederik Urne anmoder på kongens eller statholderens 
vegne om, at Hans Nielsen, der mange år har været i 
tjeneste på Kronborg, må blive optaget i hospitalet, 
(orig.).
Kendelse fra Rønneberg herredsting angående kongeti
enden af Ulstrup i Quistofte sogn, at den bør tilkom
me Helsingør hospital og ikke kapitlet i Lund. Ken
delsen er meddelt af Anders Nielsen i Rønneberg, sag
fører for herredstinget, og Oluf Jacobsen i Lands
krona, herredsskriver, (orig, 2o foliosider med en 
grundig historisk redegørelse.).
Skåne landstings dom mellem Helsingør hospital og ka
pitlet i Lund om kongetienden af Ulstrup i Qwistofte 
sogn, der nu tilkendes kapitlet, (orig. 16 foliosi
der) .
Frederik Urne befaler på kongens vegne, at Hans Jen
sen, tidligere portner på Kronborg, skal optages i 
hospitalet, (orig.).
Missive til hospitalsforstanderne om at indsende 
jordebog til kancelliet, (orig.). K.B.
Christian IV meddeler Jacob Ulfeldt, at han har fået 
en datter og beder Ulfeldt til barsel den 27. juli. 
(orig,). K.B.
Fru Kirstine Muink anmoder hospitalsforstander Feder 
Poulsen om at optage en vanfør pige, Katrine Chri
stof fersdatt er , i hospitalet, (orig.).
Frederik Urne befaler på kongens vegne at optage 
bøsseskytten Jørgen Pedersen i hospitalet, og at
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1629, 5.-lo

1629, 5.-1.

1629, 5,-1.

1629, 26.-5.

1629,

1629, 1.-8.

1629, l.-lo.

1629, 6,-lo.

1629, 12,-10,

1630, 19.-1.

1629, 4,-2,

alle som er kommet ind i hospitalet uden kongens 
befaling, skal udsættes igen, og andre igen indsæt
tes. (notat på konvolut).
Ordre fra Frederik Urne om at optage Claus Pedersen 
i hospitalet, (orig.).
Missive om, at de i Helsingør værende 12 børn sen
des tilbage til tugthuset i København, (orig.), K.B. 
Missive til hospitalsforstanderen om, at ingen for 
fremtiden må optages i hospitalet uden kongens ordre. 
(orig.). K.B.
Taxationsforretning vedr. kongetienden af 4 gårde i 
Olstrup samt Krogstorp i Qvistorpe sogn, (orig. dat. 
Qvistofte præstegård.).
Ordre fra Frantz Rantzau om at optage drengen Peder 
Sørensen i hospitalet. Han er blevet vanfør i kongens 
13eneste. (orig.).
Frederik Rantzau til hospitalsforstanderen om straks 
at optage den tilskadekomne Niels Nielsen i hospita
let. (orig.),
Christian IV's åbne brev til Helsingør om at udrede 
15oo speciedaler som byens andel af den almindelige 
landeskat i anledning af krigen, (orig.). K.B.
Frantz Rantzaus brev til Frederik Urne om at sørge 
for, at bådsmanden Amond Simmensen, der er blevet 
lemlæstet i kongens tjeneste, optages i hospitalet, 
(orig.).
Christian IV’s herredagsstævning til Henrik Gylden
stierne, landsdommer i Skåne, og magister Christian 
Lomborg for en dom, som landsdommeren har afsagt i 
sagen mellem Lunde kapitel og Helsingør hospital om 
retten til en kongetiende af Velstrup og en fæste af 
Krogstrup. (orig.).
Missive om at optage styrmand Peder Nielsen fferstrand 
i hospitalet, (orig.), K.B.
Missive til borgmestre og råd i anledning af formyn
derskabet for den nye byskriver Hans Pedersen Blochs 
børn, hvis form3mdere bor i Ringsted, (orig.). K.B.
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1630, 12.-3.

1630, 14.-3.

1630. Q.-l>

163o, 13.-8.

1630, 24.-12,

1631, 14.-2.

1631, 4.-3.

1631, 24,-11.

1632, 12.-3,

1632, 26,-3.

1632, 20.-11.

Missive til hospitalsforstanderen om at optage 
Christen Hørby i hospitalet, (orig.). K.B.
Frantz Rantzau begærer af hospitalsforstanderen^ 
at han skal lade kongens badskærer søge at kurere 
den fattige mand Niels Nielsen, der er blevet inva
lid i kongens tjeneste og nu indlagt på hospitalet, 
(orig.).
Kapitlet i Lund skriver til hospitalsforstanderska
bet i anledning af et mageskifte af en tredingstien- 
de. Kapitlet er for tiden ikke samlet og kan derfor 
ikke beslutte, (orig.).
Frantz Rantzau begærer, at den invalide Christen 
Christensen Olborg, som har været i kongens tjeneste, 
må blive optaget i hospitalet, (orig,).
Christian IV’s åbne brev om, at orgelmesteren frit 
må lade sig bestille til bryllupper og værtskaber, 
hvis han ikke derved forsømmer kirketjenesten (orig.) 
K.B.
Missive til borgmestre og råd om værgemålet for An
ders Olsens børn. (orig.). K.B.
Christian IV's beskæftelse på helsingørborgernes ret 
til uhindret at handle i Ålborg fjord, (kopi). K.B. 
Å.G.
Brev fra Frantz Rantzau til hospitalsforstanderen 
angående en nagelsmed som for nylig er blevet ind
lagt på hospitalet. Hans ene ben skal afskæres, og 
da han ikke selv har råd til at betale derfor, skal 
hospitalsforstanderen afholde udgifterne af hospita
lets midler, (orig.).
Frantz Rantzau begærer Laurs Thissen, der har tjent 
kongen, optaget i hospitalet, (orig.).
Mikkel Christoffersen, borger i Helsingborg, erklæ
rer at have solgt sit hus der i byen til Johan Hen
riksen, borger sst. (orig.).
Missive til Frederik Urne på Kronborg og bisp Hans 
Resen om det salt, som ydes i Øresund, og som ved 
fundats er bestemt for de husarme og hospitalet i 
Helsingør, (orig,). K.B.
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1633, 28.-9.

1633, 30.-8.

1633, august,

1637, 24.-7.

1637, 3.-11. 
1639, 3.-1.

1639, 28.-3.

1639, 6.-11.

164o. 8.-1.

1640, 8.-1.

164o.septbr.

Frederik Urne begærer Pancratius Riis optaget i ho
spitalet, indtil kongen træffer en bestemmelse om 
hans forsørgelse. Han har tidligere tjent kongen, 
bl.a. som soldat, (orig.).
Claus Laa anbefaler Hans Povelsen fra Landskrona 
til optagelse i hospitalet, (orig.).
Claus Daa anbefaler den vanføre Ingeborg Nielsdat- 
ter til optagelse i hospitalet, (orig.).
En række kaptajner fra borgervæbningen klager til 
borgmestre og råd over, at de ikke på nogen måde be
lønnes for deres arbejde gennem skattefritagelse m.v., 
og ønsker i øvrigt almindelige borgeres mødepligt til 
exercits o.l. indskærpet. (orig.).
Skøde fra Dinus Jensen, borger i Odense, på en gård 
i Helsingør (på torvet ved Sot. Olai kirkegård) til 
Jens Block, borger i Helsingør, (orig.).
Christian IV’s åbne brev om landeskat. (orig.). K.B. 
Missive til Frederik Urne, at borgerne kun må få ved 
fra kongens skove til torvepriser, (orig.). K.B. 
Birgitte Olufsdatter klager til borgmestre og råd 
over hendes mands, Peder Skinders, skændige fremfærd 
mod hende og beder om beskyttelse mod hans mishand
linger. (orig.).
Missive til borgmestre og råd om at hjælpe Johanne, 
Anders Lauritsens enke, til rette med hendes tilgode
havende. (orig.). K.B.
Væverne Mathias Melchiorsen, Michel Bertelsen, Gert 
Jensen, Claus Carstensen og Niels Clausen klager til 
borgmestre og råd over at blive afkrævet "kontribu-e -
tionsskat”, da deres embedsbrødre i lavet er fritaget. 
De anmoder derfor om, at lavet som helhed pålignes 
skat, eller at de i modsat fald også selv fritages, 
(orig.).
Niels Jensen Skræder klager til borgmestre og råd 
over at være blevet pålagt for høj en skat i forhold 
til hans formue og omstændigheder, (orig.).
Johan Kruse anmoder for 3. år i træk borgmestre og
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1640, 24.-9.

1640, 30.-11.

164o, 5o.-ll.

1642, 12,-3.

1642, 9.-5.

1642, 30.-5.

1642, 9.-6.

1642, 16,-6.

1642, 17.-6.

råd om kvittering for det kirkeregnskab, han gen
nem 6 år har ført, (orig.).
Hans Olufsen Slangerup klager over skatteligningen 
i betragtning af hans svindende næring og den bety
delige indkvartering, han har haft. 5 soldaterkoner 
har gjort barsel i hans hus. (orig,).
Niels Nielsen ansøger borgmestre og råd om at måtte 
leje et stykke jord ved stadens mur, hvor han tidli
gere med rådets tilladelse har opført en lade, (orig,), 
Byfogeden i Helsingborg, Sivert Pedersen, meddeler 
udskrift af domsforhandlinger og dom i en retssag 
mellem Niels Paulsen skræder og Giertrud sal. Anders 
Paulsens i anledning af nogle generende vinduer og 
glugger, hun har ladet indrette i sit hus. (orig,). 
Præsident og råd i Göteborg skriver til borgmester 
og råd i Helsingør i anledning af en dansker Peder 
Jönsson og hans kvinde, som i Göteborg er fængslet 
for tyveri, og som påstår at have været skibstømmer
mand i Helsingør, hvor han i øvrigt menes at være gift, 
(orig.).
Enevold Nielsen, Roskilde, protesterer overfor borg
mester og råd mod fremgangsmåden ved skiftet efter 
hans broder, hvis barns rette formynder og værge han. 
Enevold Nielsen er. (orig.).
Åbent brev fra Christian IV, at forrige tolder i Hel
singør, Herman Holst, skal være fri for al borgerlig 
og bys tynge, besværing og skat. (kopi). K.B. 
Rådstuevidne vedr. betalingen af et beslag, som Chri
sten Nielsen KReinsmed har forfærdiget til Poul Søren
sens ligkiste, (orig.).
Christian IV's åbne brev om en mulig hjælp i anledning 
af krigen før Mortensdag, (orig.). K.B.
Jesper Brochmand anmoder borgmestre og råd om at sørge 
for, at byskriveren færdiggør den tidligere hospitals
forstander Graaes regnskaber, således at han kan komme 
til en ordning af forholdet mellem den danske og den 
tyske præst i byen. (orig.).
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1642, 26.-6.

1642, 26,-6.

1642. 7.-7.

1642, 24.-8.

1642. 26.-8.

1642. 8.-10.

1642, 2o.-lo,

1642, 25.-10.

1642, 26.-10,

1644, 11.-4.

Hans Ulrich Gyldenløve, lensmand på Kronborg, ind
stiller Jørgen Hermansen til at efterfølge Jacob 
Mortensen på vejerboden, (orig.),
Katrine Jørgen Hermansens ansøger på sin fraværende 
Pfends vegne om den ledigblevne stilling ved vejer
boden. (orig.).
Carel van Crarauff anmoder borgmester og råd om, at 
hans tilgodehavende efter Hans Kriech må blive ham 
udbetalt snarest.(orig.).
Byens tømmermænd klager til borgmestre og råd over 
fuskere og illoyal konkurrence, hvorfor de ansøger 
om ret til at oprette et lav. Forslag til lavsartikler 
medfølger. Henvendelse forsynet med 9 tømmermænds segl. 
(orig.).
Rådet i Kalmar skriver til borgmester og råd i Hel
singør i anledning af en skibshandel, hvis terminer 
ikke overholdes. David Mellving (?) fra Helsingør og 
hans konsort Albrecht Douglas har forleden år købt 
et skib af stockholmeren Jacob Järner. Mellving har 
senere videresolgt skibet til Frederik Bennet i Kalmar, 
som ikke betaler, (orig.).
Borgmester og råd i Riga anmoder rådet i Helsingør om 
at være en række navngivne rigaborgere behjælpelig, 
(kopi).
lavsartikler for Helsingør bryggerlav med tilføjede 
kgl, konfirmationer af 19.-2. 1643 og 27.-4. 1649. 
(koncept og kopi).
Missive til borgmestre og råd om Barbara Cornelis, 
som angives at være bortrømt fra sin ægtemand i Riga. 
(orig.). K.B.
Borgmester og råd i Rostock anmoder om retsudskrifter 
i forbindelse med en retssag mod sal. Marie Hahnes 
enkes arvinger, (orig.).
Henvendelse til borgmester og råd fra formynderne for 
Karen Apotekers søn, der er rømmet fra sin læreplads 
hos Jon Skræder, efter at formynderen har betalt 15 
rdl. for hans lære. Ingen læselig underskrift, (orig.).
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1644. 17.-11.

1645, 18.-9.

1646, 11.-2.

1646. 20.-5.

1646. Q.-T.

1646. 9.-11.

1647, 22.-2.

1647, 11.-6.

1647, 25.-11.

1647, 50.-11.

Christian IV’s åbne brev til hospitalsforstanderen, 
om at ingen syge soldater skal optages i hospitalet, 
da det jo har sine væsentligste indtægter fra Skåne, 
der nu. er besat af fjenden, hvorfor hospitalet er 
kommet i betydelig trang. (orig.).
Christian IV’s brev, at eftersom købstæderne i Sjæl
land, Pyn, Lolland og Falster i den sidste krig har 
lidt meget, så skal de i 3 år have skattefrihed. 
Fremdeles skal borgerskabet sammesteds en gang om 
året komme sammen for at rådslå om, hvorledes nærin
gen kan forbedres, (kopi udfærdiget af Københavns 
borgmester og råd.)..
Hospitalsforstanderen i Helsingør får indførsel i 
et hus, der er pantsat af Jens Block. Grunden er en 
fordring på loo rdl. (orig.).
Hans Jensen, borger i Helsingør får meddelt indfør
sel for 13o rdl. i et rådmand Jens Block tilhørende 
hus. (orig.).
Udskrift af Sjællands landstings dom i sagen mellem 
Helsingør hospital og rådmand Jens Block om en pant
sat gård. (orig. 11 blade).
Kongelig rettertingsdom, hvorved en gård i Helsingør 
tilhørende rådmand Jens Block og pantsat til hospita
let tilkendes hospitalet, (orig. 6 blade).
Skøde fra Jens Hansen, borger i Helsingør, til hospi
talet på sin del i en af rådmand Jens Block pantsat 
og senere fradømt gård. (orig.).
Erik Christensen i Køge erklærer, at hospitalet i 
Helsingør har fri adgang til en brønd beliggende på 
en grund med hestemølle, som han, Erik Christensen, 
til gælds betaling har overtaget fra Jens Block. (orig.) 
Skøde fra Jens Pedersen grovsmed til Jochum Kros, ba
ger i Helsingør, på en gård sammesteds, (orig.).
Peder Nielsen Brygger anmoder om at blive fritaget 
for formynderskabet over Bertel Schnørckels datter 
Magdalene, som nu er bortrejst, hvorfor hendes søsters 
mand Christoffer Klitt Urmager gør krav på pengene. 
Hertil erklæringer af 7. sept. 1648 fra Sivert Albert-
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1648, 19«-7.

1648, lo,-8.

1648, 3o.~ll.

1651,

1652, 5.-2.

1655, 19.-2.

1657.

1657, 29.-12.

1658, 9.-2.

sen, at Ifegdalene S. formentlig er død, og fra
Christoffer Klitte om hans forhold i forbindelse 
med arvens eventuelle udbetaling, (orig.).
Frederik III tilstår Helsingør hospital, at det u- 
den betaling årligt må modtage 6o læs ved af skove
ne under Kronborg, (orig.).
Rådstuevidne vedr. 4 oxehoveder vin eller eddike, 
som Peder Brockmand skal have søgt at indsmugle.(orig.). 
Kopi af Frederik III's konfirmation af Helsingørs 
privilegier.
Skøde fra Ifegdalene Stolpe, borgerske i Helsingør, 
til Jens Pedersen brygger på en vang ved Helsingør, 
(orig.).
Skøde fra borgmestre og råd i Helsingborg på den gård 
på Storegade, som Niels Poulsen tidligere har skænket 
hospitalet, til Anders Pedersen Skræder for 2oo rdl. 
(orig.).
Afkald fra Jan Smed på arv efter hans datter, Hendri
ke Jansdatter, som har været gift med Reinholt Brü
ning, udfærdiget på Helsingør rådstue. (orig.).
Frederik III stadfæster Christian IV’s brev af 1647, 
lo.-8. om, at Helsingør by til skibbroens vedligehol
delse må oppebære en afgift af de indførte varer.
(orig.).
Skøde fra Andreas Pedersen, skræder i Helsingborg, 
på hans andel i en gård der i byen til hattemager 
Reinholt Brüning, Helsingborg, (dateringen ulæselig). 
Vognmandslavet ansøger borgmester og råd om fritagel
se for indkvartering med henvisning til de øvrige sto
re besværligheder og udgifter, som på grund af krigen 
pålægges vognmændene, og erklærer, at man i modsat 
fald vil opløse vognmandslavet. (orig).
Brev fra en række borgere, måske borgervæbningens kap
tajner, stilet til kongen i anledning af en modtaget 
befaling om, at byen skal sørge for fast vagt på Kron
borg, hvad man af mange grunde anser for umuligt under 
de nuværende omstændigheder, (orig.).
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1659, 20,-1.

1659, 25.-1.

1659, 28.-2.

1659, 17.-5.

1659, 17.-3.

1659, 25.-5.

1659, 2o.-6.

1659, 1.-7.

1659, 11.-7.

1659, 12.-8.

Amund Rosenacker rekvirerer en del varer til brug 
for det svenske artilleri, (orig.).
Hendrich (Pridrichsen ? ) meddeler at have udleveret 
en del lærred til svenske krigsfolk efter rekvisition, 
(orig.).
Gutsloff befaler borgmester og råd at lade de kvæste
de følge efter feldtskæreren. (orig.).
Den svenske proviantmester på Kronborg Olaus Nicipen- 
sis erindrer om, at borgere, der gør tjeneste på Kron
borg, efter aftale skal være fri for indkvartering, 
(orig.).
Den svenske generalkvartermester E.S. Dahlberg medde
ler, at ingeniør og bygmester Steinwinkel, der arbej
der med fortifikationen, beklager sig over sit kvarter, 
og befaler, at der ugentligt skal udbetales ham 6 
rigsdaler. (orig.).
Larss Johansson befaler borgmester og råd at skaffe 
kvarter for generalmajor Adam Weyer med ledsagere for 
en nat eller så. (orig.).
Kgl. svensk krigskommissær Amund Rosenacker befaler, 
at 5o kvinder og nogle soldater fra generalmajor Per
sens regiment indtil videre skal indkvarteres i Hel
singør. (orig.).
Generalkvartermester Dahlberg befaler borgmester og 
råd at fritage grovsmed Jacob Miller for contribution 
og indkvartering, fordi han har beslået den svenske 
konges heste. (orig.).
Amund Rosenacker meddeler borgmester og råd, at den 
svenske konge har udnævnt Martinus Gutsloff til pro
viantmester i Helsingør, hvor det pålægges byen at 
skaffe ham kvarter og underhold, (orig.)
Papir med oplysninger om personer beskæftiget med 
fortifikationsarbejder ved Kronborg.
15 taxerborgere skriver til borgmestre og råd i an
ledning af påligningen af august måneds kontribution, 
som vil blive meget vanskelig, hvorfor taxerborgerne 
udbeder sig fortegnelser over dem, der på grund af de
res arbejde for svenskerne skal være fritaget for kon
tribution. (orig.).
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Papirsbreve fra partikulære 1661 ff.

1661, .juli.

1661, 1.-8.

1662, 31.-5-

1662, 29.“9.

1662, 6.-12.

1665, 1.-5,

1667, 12.-2.

1669, 50.-8.

Supplik fra Peter Chambers til oversekretær Erik Krag 
angående et formynderskab for en lille pige, som Mar
grethe sal. Peder Lauritzens havde anmodet ham om at 
overtage under krigen i 1658, da hun døde. Han er nu 
kommet i strid med borgmester og råd herom, (orig.). 
Supplik til kongen fra Anders Nielsen og Frands Hansen 
i anledning af, at borgmester og råd har nægtet at god
kende en erklæring fra den kgl. resident på Lolland om, 
at deres broder er omkommet der i 1655, mens han var 
ved livgarden. Der er tale om en arvesag, (orig.). 
Skadesløsbrev udstedt af Jens Nielsen og Niels Jensen 
i Vejby til Helsingør hospital på halvparten af Vejby 
tiende, (orig.).
Gældsbrev på 5o rdl. fra Anna sal. Oluf Jensens til 
Jochum Hansen i Helsingør, (orig. tysk). 
Hospitalsforstander ffeds Pedersen anmoder Ejler Holch 
på Kronborg om at levere den resterende del af de vik
tualier, som kongen har lovet hospitalet årligt. Han 
gør opmærksom på, at hospitalet på grund af Skånes tab 
er i stor trang. Ejler Holch noterer samme dag sit svar 
på brevet; Kongen selv har i disse elendige tider ikke 
fået sin rettighed, og det er derfor ubilligt af andre 
at fordre nogen genant eller pension; og hvad angår ho
spitalet, så har det dog i tavlepenge af alle kirker 
en stor hjælp. (kopi).
Gældsbrev fra Jochum Kross, bager i Helsingør, til Ras
mus Svendsen på 271 rdl, (orig.).
Ansøgning fra nogle hofbetjente angående noget i Hel
singør arresteret engelsk gods. (orig.).
Brev fra C. Braem til borgmester Hans Hansen i anled
ning af seigneur Rostgårds memorial om "Spiil Broens" 
reparation, (orig.).



- 2o5 -

167o» januar.

1671, 12.-7-

1671, 12.-7.

1674, 20.-7.

1679, 5.-5.

1679, 17.-12.

1680, 4.-lo.

1681- 13.-10.

1682, 29.-12.

1689, 20.-7.

1686, 18.-4.

1690, 17.-6.

Klage til kongen fra Anne sal. Jonas Glansens over, 
at hun sættes for højt i skat til Helsingør, (orig.). 
Skøde fra Laurits Rohde, sognepræst i Vestenskov og 
Kappel på Lolland, til styrmand Henrik Schøtt på en 
bolig i Søstræde i Helsingør, (orig.).
Gældsbrev fra Henrik Schøtt på 4o slettedaler til sog
nepræst Laurits Rohde. (orig.).
Vidne fra Helsingør byting, at Joohum Kross og hustru 
har ladet tillyse på tinge, at de med deres ringe mid
ler vil indgive sig i hospitalet, (orig.).
Genbrev fra Claus Pedersen i Hanebjerg på Blistrup 
sogns tiende, som han har fået i leje af Helsingør 
hospital, (orig.).
Genbrev fra Laurs Laursen til Helsingør hospital på 
den halve kongetiende af Vejby sogn, som han har fået 
i leje. (orig.).
Ordre til amtsforvalter Henrich Meiniche, Kronborg, 
om at sørge for, at hospitalet i Helsingør fremdeles 
får den del af amtets indtægter, det hidtil har haft. 
(kopi).
Anders Christensen lader i rådstuen læse et brev fra 
kongen, at han og hans 4 søskende i forbindelse med en 
arv skal være fri for sjette og tiende penge. (orig.). 
Begæring fra nogle borgere til biskop Bagger om, at 
Elsabe sal. Christoffers må blive optaget i Helsingør 
hospital med bispens påtegnede ordre til hospitalet om 
at modtage, efter som bl.a. de pågældende nu har indbe
talt 2oo slettedaler for hende. (orig.).
Genbrev fra sognefoged Jens Olufsen i Neglinge til ho
spitalsforstanderinde Ide Prick, sal. Jens Jensens, på 
Helsinge sogns kongetiende, som han har fået i leje. 
(orig.).
Genbrev fra Jørgen Jørgensen på halvparten af Elynde- 
rupgård, som han har fået i fæste af hospitalet, (orig.) 
Biskop Bagger kvitterer på Helsingør hospitals vegne 
for 6oo rdl. modtaget af Rasmus Bartholin, som betaling 
for, at dennes broderdatter Siile Iferie Bartholin kan 
blive optaget i hospitalet, (kopi).
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1692, 23.-4.

1692, 22.-12.

1693, 16.-1.

1693, 17.-5.

1693, 13.-6.

1694, 13.-3.

1694, 29.-6.

1694, 9.-7.

1694, 8.-9.

1694. 6.-11.

Biskop Bagger meddeler hospitalsforstander Beder Gad, 
at provstens søn på Man skal have en af de ledige fat
tiges koster i hospitalet, da ingen af skolekosterne 
er ledige, (orig.).
Skøde fra Beder Andersen Falch, hager i København, til 
Lorents Frederiksen på en mølle ved Ny Kirkegård uden 
for Helsingør, (orig.).
Vidne fra Helsingør byting, at Beder Andersen Falch 
har solgt en vejrmølle ved Helsingør til Lorents Frede
riksen. (orig).
Biskop Bagger meddeler hospitalsforstander Beder Gad, 
at et hospitalslem ved navn Elisabeth i en måned skal 
undvære kosten i hospitalet, fordi hun var gået drukken 
i kirke. (orig.).
Fæstebrev fra Helsingør hospiteJ. til Laurits Olufsen 
i Neilinge på Helsinge sogns kongetiende, (orig. og 
kopi).
Brev fra biskop Bornemann til hospitalsforstanderen 
angående Boul Jørgensens og Giertrud Bedersdatters 
eventuelle optagelse i hospitalet på sognepræsten Jo
han Schrøders anbefaling, (orig.).
Ansøgning til biskoppen fra Karen sal. Lars Mortensen 
Færgemands om en plads i Helsingør hospital. Biskoppen 
noterer på brevet, at denne dannekvinde kan optages, 
hvis omstændighederne tillader det. (orig.).
Anbefaling til biskoppen for Karen Lars Mortensens op
tagelse i hospitalet fra Frederiksb.rg fiskergård. 
(orig.).
David Koba, København, anbefaler biskoppen en bestemt 
person til snarlig optagelse i hospitalet. Biskoppen 
resolverer, at han kan optages, når seigneur Koba 
skriftligt har meddelt Helsingør magistrat, hvor meget 
han vil betale, (orig.).
Henvendelse fra hospitalsforstander Beter Gad og sogne
præst Johan Schrøder til biskoppen om tilladelse til 
at udvise hospitalslemmet Gundel Bentsdatter fra ho
spitalet på grund af hendes uskikkelighed. Biskoppen 
bifalder. (orig.),
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1695, 7.-1.

1695, 18.-1.

1695, 5.-4.

1695, 9.-4.

1695, maj.

1695, 18.-5.

1696, 9.-1.

1696. 1.-4.

1696, 51.-7,

1696, 26.-9.

Peder Gad og Johan Schrøder ansøger biskoppen om til
ladelse til på grund af hendes elendighed igen at måt
te optage Gundel Bentsdatter i hospitalet, da hun nu 
har lovet at være skikkelig. Biskoppen samtykker, (orig.) 
Fæstebrev på kongetienden af Grønholt sogn fra Helsing
ør hospital til Lauridts Grøngård, sognepræst til Grøn
holt og Asminderød sogne. (orig.).
Inger sal. Jacob Christensens ansøger biskoppen om op
tagelse i Helsingør hospital. Ansøgningen anbefales af 
Helsingør magistrat og af sognepræsten Johan Schrøder. 
Biskoppen samtykker, (orig.).
Johanne sal. Knud Dryers ansøger biskoppen om optagelse 
i hospitalet. Biskoppen samtykker, (orig.).
Christen Hymand ansøger biskoppen om en understøttelse 
af hospitalet. Der bevilges ham 1 mark om ugen. (orig.). 
Jacob Jacobsen, en gammel fattig student, ansøger bi
skoppen om den bestilling morgen og aften at læse og 
synge for hospitalslemmerne i Helsingør. Biskoppen an
moder magistraten og forstanderen om at hjælpe ham.
(orig.).
Biskoppen samtykker i, at Christen Povelsen og hustini 
optages i Helsingør hospital, (orig.).
Anmodning fra Johan Schrøder og Peder Gad til biskop
pen om at måtte udvise Sidsel Lars Larsens af hospita
let på grund af hendes ufordragelighed og i stedet ind
tage Christen Povelsen og hustru. Biskoppen samtykker, 
(orig.).
Jacob Jacobsen, degn i Helsingør hospital, ansøger bi
skoppen om en understøttelse til anskaffelse af klæder. 
Hans indtægter er kun lo daler. Ligeledes ansøger han 
om et kammer, da han ligger på en bænk på gulvet til 
gene for andre. Biskoppen bevilger ham lo rdl. een gang 
for alle. (orig.).
Kong Karl til guvernør Jacob Watrangh i anledning af 
en dansk undersåt Jens Hersleb, der er flygtet til 
Helsingborg for gæld. Kopi udfærdiget af notaren i 
Helsingborg 29.-4.-1697.
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1697, 11.-11.

1698, 1.-3.

1698, 5.-3.

1698, 12.-3.

1698, 29.-3.

1698. 6.-4.

1698, 18.-10,

1699, 3.-7.

Brev fra bisoppen til hospitalsforstander Gad, at 
den vanvittige Christoffer Ranch, overfor hvem man 
tidligere har måttet anvende soldater fra fæstningen, 
nu. skal indespærres i hospitalet, hvor hans trakte
ment skal afkortes så meget, at han igen kan blive 
skikkelig og føjelig, (orig.).
Oversekretær Ifethias Moth til hospitalsforstanderen 
om eventuelt at skaffe plads i hospitalet til een el
ler flere af de 5 kvindfolk, som ifølge dommen i den 
thistedske hekserisag skulle sættes i fængsel på livs
tid; kongen har nu resolveret, at de skal separeres og 
anbringes i hospitalerne hver for sig. (orig.).
Mathias Moth afviser hospitalsforstanderens betænkelig
heder ved at modtage en eller to af magister Ole Bjørns 
besatte fra Thisted i hospitalet. Det er nødvendigt at 
skaffe plads, og et eller to kamre lader der sig vel 
finde, hvor de kan sidde og more sig med deres galskab, 
om de da har lyst dertil. Hvad angår fundatsen, da er 
de så fattige, at de sagtens kan regnes for almisse
lemmer. (orig.).
rfethias Moth til hospitalsforstanderen, at kongen nu 
har befalet, at der i hospitalet i Helsingør skal ind
rettes et kammer, hvor et af de i Thisted dømte kvind
folk kan indsættes, (orig.).
Søren Vestesen anmoder på Mathias Moths vegne hospi
talsforstanderen om at meddele, hvornår værelset til 
fangen fra Thisted vil være færdigt, og han bedes sam
tidig meddele, hvem der ifølge fundatsen har noget at 
sige over hospitalet, (orig.).
Følgebrev hvormed biskoppen fremsender kongens befa
ling om at modtage Anne Krogsgård fra Thisted i hospi
talet. Biskoppen indskærper forstanderen, borgmester 
og råd at følge befalingen, (orig.).
Fæstebrev på halvparten af Flynderupgård fra Helsing
ør hospital til Børge Jørgensen, (orig.).
Fæstebrev på Kregome sogns kongetiende fra Helsingør 
hospital til Søren og Laurs Laursen, (orig.).
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17oo, 24»-5.

17oo« 13.-4.

17oo, 17.-4.
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1700, 9.-7.
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Søren Laursen på Frederiksborg amtsstue ansøger om 
igen at få sin moder Sidsel sal. Laurs Laursens opta
get i hospitalet. Biskoppen samtykker, (orig.).
Lærebrev fra Andreas Høbsch, at han er udlært i "die 
löbliche Misicale Instrument Kunst", udstedt i Ålborg 
af bymusicus Johan B’åhr. (orig.).
Brev fra rentekammeret til Søren Laursen, skatteskri
ver i Frederiksborg og Kronborg amter, om at indsende 
oplysninger om deputater og pensioner. Kopi med hospi
talsforstanderskabets og biskop Bornemanns påtegning. 
Søren Laursen på Frederiksborg amtsstue udbeder sig un
derretning om Helsingør hospitals tiendeindtægter.
(orig.).
Brev fra Søren Laursen, Frederiksborg amtsstue, om nu 
at få sin moder optaget i hospitalet, (orig.).
J. Braem i Århus sender hospitalsforstanderen i Hel
singør kollektpenge. (orig.).
Biskop Bornemann skriver til hospitalsforstander Fol- 
man, at Anna Krogsgård fra Thisted nu godt kan løsla
des, eftersom der ifølge hospitalsforstanderens udsagn 
ikke er mere besættelse at befrygte hos hende. Løsla
delsen må dog kun ske mod en kraftig revers og forpligt- 
ningsskrivelse om at føre et kristeligt og gudeligt lev
ned. (orig.).
Anne Krogsgårds revers og forpligtningsskrivelse til 
hospitalspræst Johan Schrøder og hospitalsforstander 
Jost Folman. (orig.).
Hospitalsforstander Jost Folman skriver til borgmester 
og råd om hospitalsbygningernes brøstfældighed, og øn
sker synsforretning foretaget. Synsforretningen foreta
get 16.-8.-1700. Den er påført brevet og underskrevet 
af 4 håndværkere, (orig.).
Brev fra biskop Hans Ptaich, Christiania, til hospitals
forstanderen i Helsingør angående tavlepengene fra Nor
ge. (orig.).
Brev fra hospitalsforstanderen til kommandanten på 
Kronborg von der Ffordten med anmodning om at atteste
re, at plankeværket omkring hospitalet under den sven-
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1700, 1^.-9.

17oo. 13.-9.

17oo, 18,-lo.

17oo» 8.-12.

17oo, lo.-12.

17oo, 11.-12.

1700, 11.-12.

ske landgang på hans ordre blev nedrevet for at be
nyttes til befæstningen. Kommandanten attesterer.
(orig.).
Hospitalsforstanderen skriver til direktørerne om at 
få besigtiget hospitalets brøstfældighed. Direktionen 
svarer, at reparationer kan iværksættes, så snart det 
er muligt, (orig.).
Brev fra biskoppen om, hvorledes man i det økonomiske 
skal forholde sig i anledning af Hans Jacobsen Gads 
udtræden af hospitalet, (orig.).
Brev fra biskoppen i Christianssand til hospitalsfor
standeren om tavlepenge. (orig.).
Brev fra biskoppen i Christiania til hospitalsforstan
deren om tavlepenge. (orig.).
Brev fra kommandanten von der Pfordten på Kronborg om 
at lade afhente en del af brædderne til de plankevær
ker, han under krigen har måttet nedtage, (orig.).
Brev fra T. Gerner om oversendelse af tavlepengene fra 
Viborg stift. (orig.).
Ansøgning til biskoppen fra Anders Lauridsen Eddike
bryggers enke om at måtte optages i hospitalet. IVfe-gi- 
straten anbefaler og biskoppen samtykker, (orig.).
Brev fra hospitalsforstander P. Kieldsen, Vartov, til 
hospitalsforstanderen i Helsingør om forskellige øko
nomiske mellemværender, (orig.).
Brev til hospitalsforstanderen i Helsingør om nedsen
delse af kollekt, (orig.).
Brev fra Vartov hospitalsforstander Kieldsen til hospi
talsforstanderen i Helsingør om deres økonomiske mellem
værende , (orig.).
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