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Forord
I fortsættelsen af rækken af embedsetater over de lokale myndig

heder inden for det sjællandske landsarkivs område udsendes her
med en oversigt over domstolene og deres ledende personale i pe
rioden 1919-69.

Som indledning til en fremstilling af de enkelte domstoles

specielle forhold er givet en oversigt over domsmagtens opbygning
efter retsplejereformens gennemførelse pr. 1. okt. 1919 og de æn
dringer, der er foretaget i de forløbne 5o år indtil udgangen af

1969. Herefter følger omtalen af de enkelte retter. Denne frem
stilling er bygget op efter et bestemt skema. Der redegøres først

for rettens oprettelse og udvikling i årene 1919-69 med særlig
omtale af de geografiske ændringer, der er foretaget med retskred

senes område. Herefter følger en kort omtale af rettens lokalefor
hold og en summarisk oversigt over foretagne arkivafleveringer.
Da det ikke kan forventes, at landsarkivet vil have mulighed for

inden for en overskuelig årrække at gennemføre en systematisk re
gistrering af det modtagne arkivmateriale fra de enkelte domstole

fra tiden efter 1919, er det anset for praktisk at benytte lejlig
heden til at udarbejde disse oversigter. Der sluttes endelig af

med en fuldstændig embedsetat, der skulle være ført à jour indtil
udgangen af kalenderåret 1969. Embedsetaten giver oplysning om

tidspunktet for den enkelte dommers funktion ved de forskellige

retter, og det oplyses, hvorfra han kom, og om han avancerede vi
dere, forblev i stillingen indtil opnået pensionsalder eller af

gik ved døden. På basis af embedsetaterne er der forsøgt ganske
summarisk at redegøre for visse hovedlinier i den fulgte rekrut
teringspolitik.

Det foreliggende skrift er tilrettelagt og udarbejdet af un
dertegnede. Cand.mag. S.Németh, der en kortere periode gjorde vi
kartjeneste ved landsarkivet i 1969, har indsamlet materialet til

embedsetaterne.
Landsarkivet for Sjælland m.m. 22. august 197o.
Harald Jørgensen
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Indledning
De grundlæggende bestemmelser for domsmagtens udøvelse m.m. her
under bestemmelserne om anklage- og politimyndigheden i nutidens

Danmark er samlet i loven om rettens pleje i almindelig tale kal
det ”retsplejeloven".

Efter lange og grundige forarbejder gennem flere årtier lyk
kedes det i 1916 daværende justitsminister C.Th.Zahle at få gen

nemført loven om rettens pleje af 11.april 1916. Loven trådte

ikke straks i kraft, men i henhold til justitsministeriets bkg.
af 2.januar 1917 fik loven gyldighed fra 1. okt. 1919. Retspleje

loven var et omfangsrigt dokument, idet loven var inddelt i 95

kapitler omfattende ialt 1o45 §§. Ved retsplejeloven af 1916 sam
ledes i en enkelt lov samtlige bestemmelser vedr. domsmagtens ud
øvelse m.m., og der gennemførtes samtidig en række reformer, der

havde stået længe på ønskesedlen. Ved retsplejeloven adskiltes
den dømmende og udøvende magt, idet der etableredes en selvstæn 
dig fra den egentlige domsmagt adskilt anklage- og politimyndig

hed. Samtidig indførtes offentlighed og mundtlighed i retsplejen,
og junigrundlovens løfteparagraf om nævninges medvirken i mis

gerningssager og politiske sager blev omsider ført ud i praksis.
Ved retsplejelovens ikrafttræden gennemførtes ligeledes en

omlægning af de hidtil eksisterende jurisdiktionsgrænser, der i
flere tilfælde havde eksisteret gennem en meget lang periode.

Medens doms- og politimyndigheden i 1-instans hidtil havde været
forenet hos en og samme person, der havde udøvet denne myndighed

inden for et bestemt afgrænset område, fik man nu et antal selv

stændige rets- og politikredse, hvis geografiske område ikke be
høvede at være det samme. I arkivalsk henseende har datoen 1. okt.

1919 derfor en meget stor betydning. Med ophøret af de gamle rets

betjentstillinger, må man lukke de hidtidige retsbetjentarkiver
og påbegynde opstilling af en ny række selvstændige dommer- og
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politimesterarkiver. Helt konsekvent har man imidlertid ikke kun
net gennemføre den af retsplejereformen fremkaldte nye arkivop

stilling. I mange tilfælde videreførtes de protokoller, der havde
været i brug ved de gamle embeder, og først når de var udskrevne,

blev protokoller for de nyoprettede embeder autoriseret. Med hen
syn til tinglæsningsvæsenets protokolmateriale (skøde- og panteprotokoller samt realregistre) er det helt umuligt og også uprak

tisk at foretage en deling pr. 1. okt. 1919. Det eneste rigtige

er at lade protokolrækkerne fortsætte, indtil tinglæsningsvæse
nets omdannedes i 1927.

Selv om grundbestemmelserne i retsplejeloven af 1916 stadig

er gældende, er der i de forløbne år gennemført et betydeligt an
tal store og små ændringer. Gennemblader man den officielle Lovti
dende, støder man næsten hvert år på en eller flere love "om æn

dring i lov om rettens pleje". Disse ændringer kan vedrøre prin

cipielle nydannelser som indførelse af domsmænd ved under- og
landsretter, offentlig votering i højesteret og nævninges medvir

ken ved strafudmålingen, men de kan også beskæftige sig med rent
praktiske spørgsmål såsom deling af eksisterende retskredse, om

lægning af forretningerne mellem en rets forskellige afdelinger
eller forøgelse af antallet af dommere ved de enkelte domstole.

Man har derfor fra tid til anden foranstaltet en samlet revideret
udgave af "lov om rettens pleje", hvor de nye lovbestemmelser er
blevet indarbejdet på deres naturlige plads. Senest er dette sket

ved justitsministeriets bkg. af 19. dec. 1969. Hvor det ikke har
været muligt at indføje de nye bestemmelser i de gamle §§, har
man til paragrafnumret føjet et a eller b. Efter den oprindelige

§ 223 følger således i sidste udgave § 223 a. Bestemmelser, som

i dag ingen gyldighed har, er markeret med, at der efter det op
rindelige paragrafnummer står anført: Ophævet.
I henhold til retsplejelovens § 1 består de almindelige dom

stole af højesteret, landsretterne og underretterne samt sø- og
handelsretten i København. I nærværende fremstilling behandles
højesteret ikke, da denne domstol er en rigsinstitution, hvis ar
kivalier afleveres til rigsarkivet. Det samme gælder den ved lov
af 15. marts 1939 oprettede særlige klageret, hvis opgave det er
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at behandle begæringer om genoptagelse af straffesager samt sager
om disciplinær forfølgning mod en dommer. Som denne rets præsident

fungerer altid en højesteretsdommer, og skriverforretningerne ud
føres gennem højesterets justitskontor. Også denne rets arkivalier
vil ende i rigsarkivet. I det følgende behandles kun de domstole,
der er afleveringspligtige til det sjællandske landsarkiv, hvilket
vil sige: Østre landsret, sø- og handelsretten i København og un
derretterne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
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Østre landsret

Østre landsret oprettedes i henhold til retsplejeloven af 11.april

1916 som en afløser af den tidligere landsoverret i København. Den
nye ret trådte i funktion 1. okt. 1919. Dens område blev København
og landsdelene øst for Lillebælt.

Landsrettens domsmyndighed omfatter dels behandling og påken
delse i 1-instans af retssager i det omfang, som nærmere bestemmes

ved loven, dels prøvelse i 2-instans af underretternes behandlin
ger og afgørelser ligeledes i overensstemmelse med lovens nærmere

regler. I enkelte tilfælde kan visse af underretternes afgørelser
kæres til landsretten. For at et privat søgsmål kunne indbringes

for landsretten i første instans krævedes i den oprindelige rets
plejelov, at værdien af den genstand, sagen drejede sig om, var

mindst 3oo kr. værd. På grund af pengenes synkende værdi har man

i den forløbne periode til forskellig tid reguleret dette beløb
og grænsen går nu ved 6.000 kr.

Normalt deltager 3 dommere i de enkelte sagers behandling.

I nævningesager medvirker desuden 12 nævninge, og i domsmandssa
gerne sammensættes retten af 3 landsdommere og 3 domsmænd. Siden

1932 har desuden særlige sagkyndige medvirket ved påkendelse af
sø- og handelssager, når det skønnedes, at tilkaldelse af sagkyn

dige var nødvendig ved sagens behandling. De nærmere bestemmelser
herom er ved flere lejligheder blevet ændret, senest ved lov af

lo. maj 1967. I henhold til denne lov beskikkes de sagkyndige af
landsrettens præsident for et tidsrum af 4 år. En række organisa

tioner der er anerkendt af justitsministeriet, har indstillings 

ret.
I den oprindelige retsplejelov hed det, at i de sager, hvor

rettens præsident ikke medvirkede, udpegedes den efter embedsal
der ældste dommer til at beklæde formandspladsen. I dag bestemmer
retsplejeloven, at formandspladsen beklædes af den dommer, som

præsidenten har beskikket dertil, og at en sådan beskikkelse sker
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for et år ad gangen og kan fornys. I fornødent fald kan dog den
efter embedsalder ældste af de dommere, af hvilke retten dannes,
træde i formandens sted. Sagerne fordeles mellem dommerne af præ

sidenten efter forhandling med rettens medlemmer.

Rettens hovedsæde er København, men retsplejeloven åbnede mu

lighed for, at retten kunne sættes uden for hovedstaden og på for
skellige steder inden for det område, der var underlagt retten.

Man fik således faste tingsteder i Holbæk, Slagelse, Næstved, Røn

ne, Nykøbing F., Odense, Svendborg og Thorshavn. I henhold til

kgl. anordning af lo. jan. 1919 organiseredes inden for rettens
område 7 nævningekredse med tingsteder i København, Holbæk, Sla
gelse, Næstved, Rønne, Nykøbing F. og Odense. De nugældende reg

ler for tingsteder for domsforhandlinger i sager, hvori der del
tager nævninge eller domsmænd, indeholdes i kgl. anordning af 19.

maj 196o, der trådte i kraft 1. juli 196o.
Landsretten har siden sin oprettelse fra 1. okt. 1919 haft
rådighed over det såkaldte "Operahus" på hjørnet af Bredgade og
Fredericiagade (Bredgade nr. 59). Bygningen opførtes i 17o5 af

bygmester C.F.v.Platen, og det fik sit nuværende ydre ved en om

bygning i 1769 af C.Harsdorff. I lange perioder anvendtes bygnin
gen som militær skole (kadetakademi), og fra 1884-1918 havde rigs

dagen sine lokaler i huset. Da dette blev ledigt ved rigsdagens

tilbagevenden til Christiansborg slot i 1918, reserveredes det
for den nye landsret.

Ved landsrettens oprettelse normeredes den med en formand
(præsident) og 17 landsdommere. På grund af øget arbejde er antal

let af landsdommere gennem årene forøget, og retten er i dag nor
meret med 52 landsdommere. Retten har desuden en justitssekretær,
der forestår oppebørsel og regnskabsaflæggelse for retsafgifter
og virker som retsskriver. Desuden er der knyttet et betydeligt

antal retsassessorer og fuldmægtige til retten foruden kontorper
sonale m.m.
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Arkivaflevering

Landsarkivet har modtaget rettens arkiv indtil 1949 omfatten 
de som regel saglister, retsboger, vidnebøger, stemmegivningsbøger
og dombøger samt retssager. I afleveringen indgår materiale fra de

i 1919 og i de følgende år etablerede afdelinger. I den første pe

riode organiseredes retten i 6 afdelinger. Senere blev det nødven
digt at øge afdelingernes antal. I årene efter 1945, hvor retsop

gøret stod på, oprettedes flere ekstraordinære afdelinger, og og

så siden har man i påkommende tilfælde indstillet til justitsmini
steriet og fået bemyndigelse til etablering af midlertidige afde

linger. I øjeblikket er retten organiseret med lo faste afdelin
ger, den seneste oprettet i okt. 1968. Afleveringen omfatter des

uden materiale fra følgende nævningekredse (retsboger, vidnebøger
og dombøger samt sager): Den københavnske nævningekreds, den nord

østsjællandske, den vestsjællandske den sydvestsjællandske, den
sydsjællandske, den bornholmske, den lolland-falsterske og den fyn
ske nævningekreds. Endelig indgår i afleveringen et betydeligt an

tal pakker med vota fra årene 1919-49.

Præsidenter
Som rettens 1.præsident udpegedes den tidligere justitiarius

i landsover- samt hof- og stadsretten. I perioden 1919-69 har ret
ten haft ialt 4 præsidenter, og når bortses fra rettens 1.præsi

dent, er hvervet som præsident altid blevet beklædt med en af ret
tens egne dommere.
1919-31

Martin Theodor Wolstrup Winther (justitiarius i landsover- samt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21.juli)- 31.marts 1931 (kgl. res. 23. febr. Afsked).

1931-44.

Olaf Haack (dommer i østre landsret) 1.april 1931
(kgl. res. 23.febr.)- 31.juli 1944 (justitsmin. skriv.
af 13.juni 1944. Afsked).

1944-55,

Kaj Mundt (dommer i østre landsret) 1. aug. 1944 (kgl.
res. 5.juli 1945)- 3o. sep. 1955 (kgl. res. 17.juni.
Afsked).

1955-

Erik Andersen (dommer i østre landsret) 1. okt. 1955
(kgl. res. 18.juni)-
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Landsdommere
Rettens ældste dommerkollegium bestod hovedsagelig af asses

sorer fra den ophævede landsover- samt hof- og stadsret, altså
dommere der havde virket under det gamle retsplejesystem. Kun en

enkelt af de nye landsdommere hentedes uden for denne kreds, nem
lig fra kriminal- og politiretten i København. Af de gamle domme

re holdt J.W.T.Hoff længst ud, idet han først faldt for alders
grænsen i 1942. I løbet af 192o'erne dukkede nye ansigter op i dom
merkollegiet, og fra ca.193o var de gamle dommere i mindretal.

Siden retsplejereformens gennemførelse og indtil udgangen af
kalenderåret 1969 har der været udnævnt 121 landsdommere ved østre
landsret. Flere har i kortere og længere perioder fungeret som
dommere, men disse er ikke medregnet i nedenstående oversigt. Det

kan i denne forbindelse gøres opmærksom på, at en mand, der udnævnes til landsdommer, ofte har været konstitueret landsdommer i en
kortere eller længere periode forud for udnævnelsen. Heller ikke

dette forhold er medtaget.

Når man ser bort fra det ældste dommerkollegium, kan man fast
slå, at de fleste landsdommere, der har gjort tjeneste i østre

landsret, kommer fra en dommergerning ved Københavns byret. Af de
lo5 dommere, der er udnævnt fra 192o og fremefter, kommer 61 fra

byretten, altså godt over halvdelen. Fra vestre landsret og den
nedlagte søndre landsret er udnævnt 4 dommere, fra sø- og handels

retten i København 1, fra underretter uden for byretten 2 og fra
internationale domstole 2. Fra centraladministrationen er ligele
des hentet et betydeligt antal dommere, først og fremmest fra

justitsministeriet. Fra kontorchefsklassen er hentet 17 dommere
og fra ekspeditionssekretærernes og fuldmægtigenes række 2 domme

re, ialt 19 tjenestemænd fra justitsministeriet. Fra forvaltningen

er desuden hentet 3 dommere fra direktoratet for fængselsvæsenet,
1 fra det københavnske værgeråd, 1 amtmand og 1 kontorchef hos
folketingets ombudsmand. Endelig har lo statsadvokater fået udnæv

nelse til landsdommere.

Når man ser bort fra de 31 landsdommere, der ved udløbet af
kalenderåret 1969 endnu var i funktion, viser det sig, at af de
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9o resterende var 28 blevet afskediget som landsdommere og 11 af
gået ved døden inden opnåelse af pensionsalder. Det vil altså si

ge, at kun for et mindretal af rettens medlemmer har stillingen
som landsdommer betegnet afslutningen på deres embedskarriere.
Når man herefter undersøger, hvor de dommere er gået hen, som har
forladt retten, er langt de fleste blevet udnævnt til dommere i

højesteret. Af de i perioden 1919-69 udnævnte landsdommere er ikke
mindre end 35 udnævnt til højesteretsdommere. Fra landsdommernes

kreds har man desuden taget 3 præsidenter for østre landsret, 4 by

retspræsidenter og 4 præsidenter eller vicepræsidenter for sø- og
handelsretten i København. 1 landsdommer har forladt retten for at

overtage en stilling ved en international domstol. Fra dommerkolle
giet er endelig hentet 1 professor i retsvidenskab ved Københavns

universitet, 1 generalauditør, 2 rigsadvokater og 1 politidirektør
i København.

I 1959 holdt den første kvindelige landsdommer sit indtog i

retsbygningen i Bredgade. Det var næstformanden i det københavnske
værgeråd Edele Ussing. Hun døde imidlertid allerede i 1949. I hen

des sted udnævntes byretdommer Karen Emilie Johnsen, der fungerede

indtil sin afsked i 1966. I 1949 udnævntes desuden byretsdommer
Bodil Dybdal til landsdommer, og hun blev i 1955 den første kvin

delige højesteretsdommer. I 1956 udnævntes en ny kvindelig lands
dommer, nemlig byretsdommer og fhv. justitsminister Helga Pedersen,
der i 1964 gjorde Bodil Dybdal følgeskab over i højesteret. Fra

1966-68 bestod dommerkollegiet påny udelukkende af mænd, men i
1968 udnævntes byretsdommer Pia Bodil Stürup til medlem af dommer

kollegiet, som i øjeblikket kun har denne ene kvindelige repræsen
tant.

1919-22.

Emil Ulrik Henrik Eckert (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)31.juli 1922 (kgl. res. 19.juli. Afsked).

1919-55.

Christian Bærentsen (assessor i landsover- samt hofog stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)28. febr. 1955 (kgl. res. 7. febr. Afsked).

1919-30.

Axel Waldemar Petersen (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)3o. sept. 1926 (død).
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1919-32.

Erik Oldenburg (assessor i Landsover- samt hof- og
stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)- 31.
dec. 1932 (kgl. res. 5. dec. Afsked).

1919-32.

Waldemar Julius Rønnenkamp-Holst (assessor i landsoversamt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.
juli)- 51. dec. 1932 (kgl. res. 25. dec. Afsked).

1919-36.

Axel Anton Christian Rasmussen (assessor i landsoversamt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.
juli)- 31. aug. 1936 (kgl. res. 6.juli. Afsked).

1919-23.

Lars Martin Julius Møller (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)28. febr. 1923 (kgl. res. 7.marts. Højesteretsdommer).

1919-23.

Christian Ludvig Riise (assessor i landsover- samt hofog stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)28. febr. 1923 (kgl. res. 17.marts. Højesteretsdommer).

1919-4o.

Poul Johan Hansen (assessor i landsover- samt hof- og
stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)- 31.marts
194o (kgl. res 27. febr. Afsked).

1919-35.

Frederik Adolf Manicus-Hansen (assessor i landsoversamt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.
juli)- 1. okt. 1935 (død).

1919-23.

Erik Trolle (assessor i landsover- samt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)- 3o. april
1923 (kgl. res. 16.maj. Højesteretsdommer).

1919-23.

Carl David Gotfred Rump (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)31. okt. 1923 (kgl. res. 19.okt. Højesteretsdommer).

1919-32.

Christian Frederik Schulin Schmidt (assessor i landsover- samt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21.juli)- 31. dec. 1932 (kgl. res. 17.nov. Afsked).

1919-31.

Olaf Haack (assessor i kriminal- og politiretten i
København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21. juli)- 31. marts
1931 (kgl. res. 27.febr. Præsident for østre landsret).

1919-42.

Jens Wilhelm Troels Hoff (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21.juli)31. juli 1942 (kgl. res. 26.juni. Afsked).

1919- 26.

Svenning Krag Nielsen Rytter (assessor i landsoversamt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21.juli)- 3o. sept. 1926 (kgl. res. 21.juli. Præsident
for Københavns byret).
Rytter var justitsminister 5/5 192o - 23/4 1924.

1920- 32.

Georg Poul Nellemann (dommer i Københavns byret)
1. april 192o (kgl. res. 19.april)- 26. aug. 1932 (død).

192o-25.

Oluf Haraldsen Krabbe (kst. dommer i søndre landsret)
2o. april 192o (kgl. res. 11.juni)- 3o. nov. 1925
(kgl. res. 24. nov. Professor i retsvidenskab ved
Københavns universitet).

- lo -

1922-45.

Waldemar Giese (kontorchef i fængselsdirektoratet)
1. aug 1922 (kgl. res. 18.aug)- 5o. sept. 1945 (kgl.
res. 21.sept. Afsked).

1925-26.

Niels Henning Nielsen Glarbo (dommer i Københavns
byret) 1. april 1925 (kgl. res. 11.april)- 5. nov. 1926
(død).

1925-50.

Carl Victor Bohn-Rasmussen (statsadvokat) 1. april 1925
(kgl. res. 11.april)- 5o. nov. 195o (kgl. res. 29.nov.
Højesteretsdommer).

1925- 29.

Viggo Thorup (dommer i Københavns byret) 1. juni 1925
(kgl. res. l.juni)- 1. april 1929 (kgl. res. 6.april.
Højesteretsdommer).

1924-28.

Victor August Alexander PUrschel (dommer i vestre landsret) 1. juli 1924 (kgl. res. 25.juni)- 51. dec. 1928
(kgl. res. 12. okt. Generalauditør).

1926- 51.

Poul Christian Poulsen (dommer i Københavns byret)
1. jan. 1926 (kgl. res. 18.dec. 1925)- 51. okt. 1951
(kgl. res. 18. nov. Højesteretsdommer).

1926-52.

Lauritz Nicolai Hvidt (kontorchef i justitsministeriet)
1. dec. 1926 (kgl. res. 25. okt.)- 51. aug. 1952
(kgl. res. 25.aug. Præsident for sø- og handelsretten
i København).

1928- 45.

Emil Rosendahl (dommer i søndre landsret) 1. jan. 1928
(kgl. res. 8.okt.1927)- 51.marts 1945 (kgl. res.
22. febr. Afsked).

1928.

Petrus Bulow (kst. præsident for søndre landsret) l.jan.
1928 (kgl. res. 8. okt. 1927)- 1. nov. 1928 (kgl. res.
21. nov. Højesteretsdommer).

1929- 55.

Thomas Frølund (kontorchef i justitsministeriet) l.jan.
1929 (kgl. res. 19. dec. 1928)- 51. marts 1953 (kgl.
res. 1. april. Højesteretsdommer).

1929-49.

Poul Christian Carl Erasmus Poulsen Skadhauge (dommer
i Københavns byret) 1. jan. 1929 (kgl. res. 19. dec.
1928)- 51. aug. 1949 (kgl. res. 19. aug. Afsked).

1929-56.

Jesper Simonsen (dommer i Københavns byret) 1. maj 1929
(kgl. res. 25. april)- 5o. sept. 1956 (kgl. res. 19.okt.
Højesteretsdommer).

1951-56.

Christian Magdalus Jespersen (kontorchef i justitsministeriet) 1. jan. 1951 (kgl. res. 29. dec. 195o)- 5o.
nov. 1956 (kgl. res. 22. dec. Højesteretsdommer).

1951- 52.

Herluf David Ludvigsen (dommer i Københavns byret)
1. maj 1951 (kgl. res. 27. april)- 51. okt. 1952 (kgl.
res. 16. juli. Afsked).

1952- 51.

Henrik Iacobæus (dommer i Københavns byret) 1. jan.
1952 (kgl. res. 11. dec. 1951)- 5o. april 1951 (kgl.
res 21. marts. Afsked).
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1932-38.

Carl Edvard Nielsen (dommer i Københavns byret) 1. sen.
1932 (kgl. res. 22. sep.)- 28. febr. 1938 (kgl. res.
16. marts. Højesteretsdommer).

1932-38.

Poul Henrik Gammeltoft (statsadvokat) 1. okt. 1932
(kgl. res. 22. sep.)- 31. okt. 1938 (kgl. res. lo.nov.
Højesteretsdommer).

1933-52.

Torben Theodor Cato Spang-Hansen (dommer i Københavns
byret) 1. jan. 1933 Ikgl. res. 7. dec. 1932)- 31. dec.
1952 (kgl. res. 5. sep. Afsked).

1933-43.

Johannes Abild Scharling (dommer i Københavns byret)
1. jan. 1933 (kgl. res. 22. dec. 1932)- 3o. juni 1943
(død).

1933-56.

Frederik Lucas (kontorchef i justitsministeriet) l.jan.
1933 (kgl. res. 7. dec. 1932)- 31. okt. 1956 (kgl. res.
3o. aug. Afsked).

1933-40.

Mathias Louis Valdemar Maximilian Carstens (dommer i
Københavns byret) 1. jan. 1933 (kgl. res. 22. dec. 1932)31. jan. 194o (kgl. res. 17. febr. Højesteretsdommer).

1933-54.

Erik Brun (dommer i Københavns byret) 1. april 1933
(kgl. res. 25. marts)- 3o. nov. 1954 (kgl. res. 4. okt.
Afsked).

1935-36.

Frits Pihl (dommer i Københavns byret) 1. nov. 1935
(kgl. res. 3o. okt.)- 31. aug. 1936 (kgl. res. 3o. aug.
Rigsadvokat).

1936-54.

Poul Emil Andreas Mortensen Nordlien (dommer i Kalundborg købstad) 1. sep. 1936 (kgl. res. 14. aug.)12. maj 1954 (død).

1936-43.

Hans Preisler Knudsen (dommer i Københavns byret) l.okt.
1936 (kgl. res. 23. sep.)- 31. okt. 1943 (kgl. res.
3. nov. Højesteretsdommer).

1936-51.

Niels Vilhelm Boeg (præsident for den græsk-tyrkiske
voldgiftsdomstol i Konstantinopel) 15. nov. 1936 (kgl.
res. 13. nov.)- 31. dec. 1951 (kgl. res. 3o. okt.
Afsked).

1937-41.

Victor Georg Hansen (dommer i Københavns byret) l.febr.
1937 (kgl. res. 15. jan.)- 3o. april 1941 (kgl. res.
27. maj. Højesteretsdommer).

1938-44.

Kaj Mundt (dommer i Københavns byret) 1. maj 1938
(kgl. res. 4. maj)- 31. juli 1944 (kgl. res. 29. juni
1945. Præsident for østre landsret).

1938-50.

Knud Hoppe (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. dec.
1938 (kgl. res. 31. dec.)- 31. aug. 195o (kgl. res.
23. maj . Afsked).

1939-49.

Edele Elisa Minina Ussing (næstformand for værgerådet
i København) 1. juli 1939 (kgl. res. 21. juni)7. marts 1949 (død).
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1939-45.

Jørgen Jensen (dommer i Københavns byret) 1. juli
1939 (kgl. res. 21. juni)- 15. maj 1945 (kgl. res.
15. maj. Præsident for Københavns byret).

1939-54.

Hans Henrik Emil Holm (statsadvokat) 1. juli 1939
(kgl. res. 21. juni)^ 31. juli 1954 (kgl. res. 2o.
juni. Afsked).

1939-44.

Ernst Søren Bech Colov (kontorchef i justitsministeriet) 1. juli 1939 (kgl. res. 21.juni)- 3o. juni 1944
(kgl. res. 23. juni 1945. Højesteretsdommer).

194o-6o.

Rasmus Rask Christian Christensen (direktør for fængselsvæsenet) 1. april 194o (kgl. res. 28. marts)31. marts 196o (kgl. res. 23. jan. Afsked).

1940-64.

Asger Christian Emil Gøtzsche (dommer i Københavns
byret) 1. april 194o (kgl. res. 28. marts)- 31. aug.
1964 (kgl. res. lo. juni. Afsked).

1941-47.

Otto Irminger Kaarsberg (dommer i Københavns byret)
1. juni 1941 (kgl. res. 31. maj)- 31. marts 1947
(kgl. res. lo. april. Højesteretsdommer).

1941-45.

Thorkil Christian Myrdahl (dommer i Københavns byret)
1. aug. 1941 (kgl. res. 9. juli)- 31. jan. 1945 (kgl.
res. 7. juli. Præsident for Københavns byret).

1942-6o.

Aage Nouvel Hastrup (dommer i Københavns byret) l.aug.
1942 (kgl. res. 27. juli)- 31. okt. 196o (kgl. res.
2. aug. Afsked).

1943-63.

Svend Hansen Mose (dommer i Københavns byret) 1. okt.
1943 (kgl. res. 27. sep.)- 31. maj 1963 (kgl. res.
4. marts. Afsked).

1944-58.

Johan Arnold Peter Fischer (statsadvokat) 1. jan. 1944
(kgl. res. 25. nov. 1943)- 3o. sep. 1958 (kgl. res.
3o. juni. Afsked).

1945-50.

Hugo Godwin Berning (kontorchef i justitsministeriet)
1. juni 1945 (kgl. res. 25. maj)- 31. jan. 195o
(kgl. res. 27. jan. Højesteretsdommer).

1945-64.

Maximilian Reiserer (dommer i Københavns byret) 15.
juli 1945 (kgl. res. 9. juli)- 3o. sep. 1964 (kgl. res.
17. juni. Afsked).

1945-48.

Jens Christian Andersen Herfelt (kontorchef i justitsministeriet) 15. juli 1945 (kgl. res. 9. juli)- 31.jan.
1948 (kgl. res. 22. jan. Politidirektør i København).

1945-52.

Povl Johan Laub Kiørboe (kontorchef i direktoratet
for fængselsvæsenet) 15. juli 1945 (kgl. res. 9. juli)16. okt. 1952 (kgl. res. 16. okt. Afsked).

1945-49.

Vilhelm Otto Madsen (dommer i Københavns byret)
15. juli 1945 (kgl. res. 9. juli)- 18. febr. 1949 (død).
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1945-50.

Oscar Erik Julius Schulin (dommer i Københavns bvret)
1. nov. 1945 (kgl. res. 25. aug.)- 31. jan. 195o
(kgl. res. 1. febr. Højesteretsdommer).

1948-51.

Carl Aage Hilbert (amtmand over Færøerne) 1. febr.
1948 (kgl. res. 28. jan)- 31. juli 1951 (kgl. res.
11. juli. Højesteretsdommer).

1948-5o.

Helge Wilhelm Jacobi (dommer i Københavns byret)
1. marts 1948 (kgl. res. 8. marts)- 3o. sep. 195o
(kgl. res. 12. sep. Vicepræsident for sø- og handels
retten i København).

1949-66.

Arthur Anders Teobald Andersen (dommer i Københavns
byret) 1. april 1949 (kgl. res. 24. marts)- 3o. sep.
1966 (kgl. res. 5. juli. Afsked).

1949-66.

Karen Emilie Johnsen (dommer i Københavns byret)
1. maj 1949 (kgl. res. 21. april)- 3o. sep. 1966
(kgl. res. 5. juli. Afsked).

1949-59.

Peter Christian Dame Biilgaard (dommer i Københavns
byret) 1. juli 1949 (kgl. res. 14.juni)- 4. jan. 1959
(død).

1949-53.

Bodil Pauline Dybdal (dommer i Københavns byret)
1. juli 1949 (kgl. res. 14. juni)- 3o. nov. 1953
(kgl. res. 8. dec. Højesteretsdommer).

1949-54.

Halfdan Olafsson (statsadvokat) 1. juli 1949 (kgl. res.
14. juni)- 3o. nov. 1954 (kgl. res. 24. sep. Rigsad
vokat ).

1949-55.

Carl Seidelin-Larsen (præsident for domstolen i
Alexandria) 16. okt. 1949 (kgl. res. 14. okt.)15. dec. 1955 (trådt uden for nr. for at overtage
præsidenthvervet for Oberstes RückerstattungsGericht, Herford. Kgl. res. 3o. aug. 1956. Afsked).

1950-54.

Poul Hermann (dommer i Københavns byret) 1. april 195o
(kgl. res. 28. febr.)- 3o. nov. 1954 (kgl. res. 13.dec.
Højesteretsdommer) .

1950-54.

Jørgen Trolle (statsadvokat) 1. april 195o (kgl. res.
28. febr.)- 31. okt. 1954 (kgl. res. 5. nov. Højeste
retsdommer) .

195o-57.

Theodor Ernst Petersen (dommer i Københavns byret)
1. sep. 195o (kgl. res. 25. juli)- 3o. april 1957
(kgl. res. 15. maj. Højesteretsdommer).

1951-

Thorkild Bo Roepstorff (statsadvokat) 1. jan. 1951
(kgl. res. 23. okt. 195o)-

1951-

Ivan Willy Andersen (dommer i Københavns byret)
1. maj 1951 (kgl. res. 27. april)-

1951-

Søren Albert Smith (dommer i Københavns byret)
1. sep. 1951 (kgl. res. 23. aug.)-

- 14 -

1952-

Erik Ru.d Henningsen (dommer i Københavns byret)
1. marts 1952 (kgl. res. 8. marts)-

1952-55.

Erik Andersen (kontorchef i .justitsministeriet)
1. maj 1952 (kgl. res. 25. april)- 3o. sep. 1955
(kgl. res. lo. okt. Præsident for østre landsret).

1952-

Erik Westerk.jær (kst. vicepræsident for sø- og handelsretten i København) 1. maj 1952 (kgl. res. 25.
april)-

1952-58.

Henrik Tamm (dommer i Københavns byret) 1. maj 1952
(kgl. res. 25. april)- 3o. sep. 1958 (kgl. res. 9.sep.
Højesteretsdommer).

1952-58.

Asger Blom Andersen (kontorchef i justitsministeriet)
1. nov. 1952 (kgl. res. 15. okt.)- 31. okt. 1958
(kgl. res. 31. okt. 1958. Højesteretsdommer).

1952-59.

Erik Broger (dommer i Københavns byret) 1. dec. 1952
(kgl. res. 25. nov.)- 31. aug. 1959 (kgl. res. 1. sep.
Præsident for Københavns byret).

1953-59.

Hans Arne Sørensen (dommer i Københavns byret) 1. jan.
1953 (kgl. res. 25. nov. 1952)- 31. aug. 1959 (kgl.
res. 2. juli. Højesteretsdommer).

1954-61.

Hans Per Gottlieb Vilhelm Topsøe-Jensen (kontorchef
i justitsministeriet) 1. febr. 1954 (kgl. res. 25.jan.
28. febr. 1961 (kgl. res. 1. marts. Vicepræsident i søog handelsretten i København).

1954-61.

Niels Oluf Kristian Reisby (dommer i Københavns byret)
1. aug. 1954 (kgl. res. 31. juli)- 21. maj 1961 (død).

1954-65.

Poul Mikael Sachs (dommer i Københavns byret) 1. aug.
1954 (kgl. res. 31. juli)- 17. april 1965 (død).

1955-

Erik Christian Grønvold Hastrup (dommer i Københavns
byret) 1. jan. 1955 (kgl. res. 31. dec. 1954)-

1955-6o.

Erik Vetli (kontorchef i justitsministeriet) 1. jan.
1955 (kgl. res. 31. dec. 1954)- 3o. juni 196o
(kgl. res. 1. juli. Højesteretsdommer).

1955-

Otto Lund-Andersen (kriminaldommer i Københavns amts
søndre birk) 1. jan. 1955 (kgl. res. 31. dec. 1954)-

1955-

Otto Hugo Taksøe-Jensen (dommer i Københavns byret)
1. febr. 1955 (kgl. res. 5. febr.)-

1955-64.

Mogens Hvidt (dommer i Københavns byret) 1. okt. 1955
(kgl. res. 5. aug.)- 31. jan. 1964 (kgl. res. 1. febr.
Højesteretsdommer) .

1956-64.

Inger Helga Pedersen (dommer i Københavns byret)
1. nov. 1956 (kgl. res. lo. okt.)- 31. okt. 1964
(kgl. res. 1. nov. Højesteretsdommer).

1956-

Christian Børge Tegner Ludvigsen (kontorchef i justits
ministeriet) 1. nov. 1956 (kgl. res. lo. okt.)-
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1957-

Knud Kirchheiner (statsadvokat) 1. juni 1957 (kgl. res.
19. juni)-

1958-

Aksel Teilmand Bertelsen (dommer i Københavns byret)
1. okt. 1958 (kgl. res. 22. okt.)-

1958-

Carl Emil Larsen (dommer i Københavns byret) 1. okt.
1958 (kgl. res. 22. okt.)-

1958- 64.

Hans Christian Schaumburg (kontorchef i justitsministeriet) 1. nov. 1958 (kgl. res. 22. okt.)- 3o. nov.
1964 (kgl. res. 1. dec. Højesteretsdommer).

1959- 70.

Poul Høyrup (ekspeditionssekretær i justitsministeriet)
1. juli 1959 (kgl. res. 3o. maj)- 31. maj 197o (kgl.
res. 31. maj. Højesteretsdommer).

1959-

Henrik Urne (kontorchef i justitsministeriet) 1. sep.
1959 (kgl. res. 31. aug.)-

1959-

Erik Jensen (statsadvokat) 1. sep. 1959 (kgl. res.
31. aug.)-

1960-

Ib Lunøe (dommer i Københavns byret) 1. april i960
(kgl. res. 23. marts)-

i960-

Fritz Møller (dommer i Københavns byret) 1. okt. I960
(kgl. res. 16. sep.)-

1960- 67.

Tage Schelle (kontorchef i justitsministeriet) 1. nov.
1960 (kgl. res. 16. sep.)- 3o. sep. 1967 (kgl. res.
1. okt. Vicepræsident i sø- og handelsretten i Køben
havn) .

1961-

Tage Hans Carl Bjørn (dommer i Københavns byret)
1. marts 1961 (kgl. res. 27. febr.)-

1961-65.

Jens Harpøth (dommer i Københavns byret) 1. juli 1961
(kgl. res. 27. juni)- 31. jan. 1965 (kgl. res. 1. febr.
Generalauditør i forsvarets auditørkorps).

1963-

Povl Jørgen Hansen (kontorchef hos folketingets ombudsmand) 1. juni 1963 (kgl. res. 26. april)-

1964-

Kai Kiøgx (kontorchef i justitsministeriet) 1. marts
1964 (kgl. res. 13. febr.)-

1964-

Søren Gunnar Kallesøe (dommer i Københavns byret)
1. sep. 1964 (kgl. res. 16. juli)-

1964-

Borg Kuld Hansen (kontorchef i justitsministeriet)
1. okt. 1964 (kgl. res. 16. juli)-

1964-

Erik Tofthøj (dommer i Københavns byret) 1. dec. 1964
(kgl. res. 3. dec.)-

1964-

Erik Vilhelm Henning Krog (dommer i Københavns byret)
1. dec. 1964 (kgl. res. 3. dec.)-

1965-

Tage Taul (dommer i Københavns byret) 1. marts 1965
(kgl. res. 2o. febr.)-
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1965-

Hans Otto Julius Vollmond (dommer i Københavns byret)
1. juni 1965 (kgl. res. 19. maj)-

1966-

Daniel Johannes Nolsøe (dommer i Københavns byret)
1. dec. 1966 (kgl. res. 29. okt.)-

1967-

Jørgen Elin Svendsen (dommer i Københavns byret)
1. jan. 1967 (kgl. res. 16. dec. 1966)-

1967-

Poul Høeg (dommer i Københavns byret) 1. nov. 1967
TkgTT res. 19. okt.)-

1968-

Erik Sørensen Bjerregaard (dommer i Københavns byret)
1. okt. 1968 (kgl. res. 19. dec.)-

1968-

Pia Bodil Sttlrup (dommer i Københavns byret) 1. okt.
1968 (kgl. res. 19. dec.)-

1968-

Erik Marius Mikkelsen (dommer i Københavns byret)
1. okt. 1968 (kgl. res. 19. dec.)-

Justitssekretærer
I perioden 1919-69 har landsretten haft 6 justitssekretærer.

Den første hentedes blandt assessorerne i den gamle landsoversamt hof- og stadsret. De efterfølgende 4 blev udpeget af rettens

eget juridiske personale, medens den nu fungerende justitssekretær

ved sin udnævnelse var protokolsekretær i højesteret. Af de afgåen
de 5 justitssekretærer forlod den ældste stillingen for at søge
over i sø- og handelsretten i København. 2 justitssekretærer er dø

de i tjenesten, medens de 2 andre er afgået på grund af alder.

1919-22.

Fritz Christian Frederiksen (assessor i landsoversamt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21. juli)- 31. marts 1922 (kgl. res. 3. marts.
Justitssekretær i sø- og handelsretten i København).

1922-29.

Bertel Marius Jensen (fuldmægtig ved østre landsret)
3. april 1922 (kgl. res. 22. marts)- 2. aug. 1929
(død).

1929-42.

Cathrinus Paulus Fredericus Nielsen (fuldmægtig ved
østre landsret) 1. okt. 1929 (kgl. res. 12. s ep.)6. febr. 1942 (død).
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1942-47.

Frederik Johan Weber Hansen (ekspeditionssekretær ved
østre landsret) 1. april 1942 (kgl. res. 14. marts)5o. april 1947 (kgl. res. 14. april. Afsked).

1947-58.

Christian Weesgaard (ekspeditionssekretær ved østre
landsret) 1. juni 1947 (kgl. res. 17. maj)- 51. okt.
1958 (kgl. res. 8. aug. Afsked).

1958-

Tage Holmboe (protokolsekretær i højesteret) 1. nov.
1958 (kgl. res. 12. sep.)-
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Sø- og handelsretten i København
Sø- og handelsretten i København oprettedes i henhold til lov af
19. febr. 1861 og trådte i virksomhed 1. jan. 1862. I rettens

virkeområde skete ingen større ændringer ved retsreformens gennem

førelse i 1919.
Nu som før var det domstolens opgave at behandle sø- og han
delssager, der blev anlagt i København, samt de straffesager, der
efter de hidtil gældende regler havde hørt under retten. Ved bor

gerlige sager, som kunne behandles af retten, forstod man sådanne

sager, i hvilke fagkundskab til sø- eller handelsforhold skønnedes
at være af betydning. Ved afgørelsen heraf skulle der tages særligt

hensyn til, om begge parter ønskede sagen behandlet som en sø- og
handelssag. Under retten hørte endvidere behandlingen af københavn

ske handlendes, fabrikanters og skibsrederes konkursboer.

Retten normeredes med en formand (præsident) og en vicefor
mand (vicepræsident). Endvidere beskikkedes et antal sø- og han
delskyndige medlemmer.

Til at deltage i behandlingen af borgerlige sager, der angik

skibsføreres og mandskabs rettigheder, pligter og forhold vedr,
disse deres stillinger eller handelsbetjentes og lærlinges tjene

steforhold til deres principaler, eller straffesager anlagt mod
mandskabet, skulle der vælges et ved kgl. anordning fastsat antal

medlemmer, hvis funktionstid ligeledes bestemtes ved anordningen.
Af disse medlemmer tiltrådte eet, når retsformanden eller en af

parterne i sagen forlangte det.
Til at dømme i borgerlige landsretssager, krævedes deltagel
se af enten formand eller næstformand samt 4 sø- eller handelskyn

dige medlemmer. I underretssager deltog formand eller næstformand

samt 2 sø- eller handelskyndige medlemmer. Under domsforhandling

i straffesager, samt når søforklaringer eller søforhør skulle op
tages, udgjordes retten af formand eller næstformand samt 2 sø
kyndige dommere. I visse tilfælde kunne der dog hidkaldes 4 sø
kyndige meddommere. Udenfor domsforhandling beklædtes retten i
straffesager af formanden eller næstformanden alene, ligesom dis-
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se var berettiget til på egen hånd at slutte offentlige politi

sager.
Det var overladt til retten selv at bestemme den omgang,

hvorefter de sø- og handelskyndige medlemmer skulle deltage i
rettens møder og boernes behandling, og forretningernes forde

ling mellem formand og næstformand bestemtes af formanden efter
forhandling med næstformanden.

Ved sø- og handelsretten indrettedes et af formanden ledet
skriverkontor, ved hvilket der skulle ansættes en justitssekre
tær samt fornødent juridisk og kontormæssigt hjælpepersonale.
I de grundlæggende bestemmelser, der indeholdtes i den op

rindelige retsplejelov vedr, sø- og handelsretten i København,
er der siden sket visse ændringer. Ved en retsplejelovsændring
af 23. juli 1932 indførtes således søkyndige med særligt maskin-

kendskab blandt rettens medlemmer. Allerede gennem flere år hav
de dæksmandskabet delt medlemsskabet i sø- og handelsretten med

fyrbøderne. Ved kgl. anordning af 29. sept. 1939 udvidedes mand
skabsrepræsentanterne til 4 og handelspersonalet også til 4.

Ved lov af lo. maj 1967 gennemførtes nye bestemmelser vedr,
sø- og handelsretter, søforklaringer m.m. Sø- og handelsretten

i København fik herefter et større geografisk virkeområde, idet
foruden København de områder, der var henlagt under retterne i

Frederiksberg birk, Gentofte, Lyngby, Gladsakse, Ballerup, Hvid
ovre, Rødovre, Glostrup, Brøndbyerne, Tåstrup, Tårnby og Hørs
holm henlagdes under retten. Endvidere åbnedes der mulighed for,

at sø- og handelssager, der efter de almindelige regler skulle
behandles ved en anden ret, kunne indbringes for sø- og handels
retten i København, når parterne var enige herom.

I henhold til loven af 1967 skulle sø- og handelsretten be

handle følgende sager:
1) Sø- og handelssager d.v.s. borgerlige sager, i hvilke
fagkundskab til sø- eller handelsforhold skønnedes at
være af betydning. Ved afgørelsen af om en sag skulle
betragtes som en sø- eller handelssag, skulle der ta
ges særligt hensyn til parternes ønske om, at retten
skulle tiltrædes af sagkyndige medlemmer.

2) Straffesager i hvilke fagkundskab til søforhold skøn
nedes at være af betydning.
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3) Søforklaringer.

4) Foretagelse af retshandlinger til brug for andre ret
ter i sø- og handelssager samt i straffesager, i hvil
ke fagkundskab til søforhold skønnedes at være af be
tydning, og i sager om afgivelse af søforklaring.

5) Behandling af handlendes, fabrikanters og skibsrederes
konkursboer samt
6) Sager der ved særlig lovbestemmelse var henlagt til ret
ten.

I de enkelte sagers behandling deltager enten præsidenten el

ler vicepræsidenten samt et antal af rettens sagkyndige medlemmer,
som regel 2, men i visse tilfælde 4.

Ved loven af lo. maj 1967 gennemførtes ligeledes nye regler
med hensyn til beskikkelsen af de sagkyndige dommere. Det overlo

des herefter præsidenten for sø- og handelsretten for et tidsrum
af 4 år at beskikke et antal søkyndige og handelskyndige medlem

mer og et antal sagkyndige valgt blandt skibsførere, skibsmand
skab og funktionærer for det område, som retten omfattede. Til

valg af sagkyndige havde en række af justitsministeriet godkendte
organisationer indstillingsret. Det påhvilede præsidenten i hver

enkelt sag at udtage den særlige sagkundskab, der var nødvendig
for sagens påkendelse. Til rådighed for retten står i øjeblikket
47 handelskyndige og 26 søkyndige medlemmer.

Fra sø- og handelsretten kan der appelleres til højesteret,
derimod ikke til landsret.
Sø- og handelsretten havde i den ældste periode sine lokaler

i Skipperlaugets ejendom i Holmens Kanal nr. 18. Allerede i 1872
flyttede man ind på 2.sal i D.F.D.S. store kontorbygning Sct.Annæ
Plads 32 (Kvæsthusgadens kaserne). Her boede man indtil 1892, da

man fik lokaler i Erichsens palæ på Kongens Nytorv (Handelsbanken).

I 192o foretoges den sidste flytning, idet man fik overladt loka
ler i østre landsrets bygning i Bredgade nr. 7o.
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Arkivaflevering

Landsarkivet har modtaget rettens arkiv til ca,193o. Forligs
protokollerne er dog afleveret indtil 1953. Justitskontoret har

hl.a. afleveret justitsprotokoller, politiforhørs- og politirap

portprotokoller, retslister samt domprotokoller, medens skifteret 
ten bl.a. har afleveret forseglings- og registreringsprotokoller,

behandlingsprotokoller samt domprotokoller. Endvidere er modtaget
et betydeligt antal sagpakker, fordelt på følgende hovedgrupper:

handelssager, søsager, søforhør og søforklaringer, akkord- og kon
kursboer.

Sø- og handelsrettens personale
I henhold til retsplejeloven af 1916 normeredes retten med

en formand (præsident) og en næstformand (vicepræsident). På det
tidspunkt var rettens arbejdsbyrde overvældende som følge af de
ekstraordinære forhold under verdenskrigen, og i de nærmeste år

efter 1919 konstitueredes yderligere en vicepræsident. Som sådan
fungerede byretsdommer N.H.Glarbo indtil 1923 og derefter indtil

1927 byretsdommer Edward Ipsen. Foruden de 2 juridiske dommere

havde retten 1 justitssekretær, et antal fuldmægtige samt det for
nødne kontorpersonale. Til rettens personale må endvidere henreg

nes de sø- og handelskyndige medlemmer (se foran).

Præsidenter
1919-26.

Jørgen Hansen Koch (formand for sø- og handelsretten
i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 2J/6)- 31. dec.
1926 (kgl. res. 29/12. Afsked).

1927-32.

Heinrich Emil Kuhl (vicepræsident i sø- og handelsretten) 1. jan. 1927 (kgl. res. Jo/12 1926)- 8/6 1932 (død).
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1932-50.

Lauritz Nicolai Hvidt (dommer i østre landsret)
1. sept. 1932 (kgl. res. 25/8)- 8/6 195o (død).

1950-61.

Robert Anders Hove (vicepræsident i sø- og handelsretten) 1. aug. 195o (kgl. res. 5/8)- 28. febr. 1961
(kgl. res. 3o/ll 196o. Afsked).

1961-67.

Helge William Jacobi (vicepræsident i sø- og handelsretten) 1. marts 1961 (kgl. res. 19/12 196o)- 31.juli
1967 (død).

1967-

Hans Per Gottlieb Vilhelm Topsøe-Jensen (vicepræsident
i sø- og handelsretten) 1. sept. 1967 (kgl. res. 25/8)-

Vicepræsidenter
1919-26.

Heinrich Emil Ktihl (assessor i Københavns kriminal- og
politiret) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 31. dec.1926
(kgl. res. 3o/12 1926. Præsident for sø- og handels
retten) .

1927-38.

Edward Philip Ipsen (dommer i Københavns byret) 1. okt.
1927 (kgl. res. 8/lo)- 31. dec. 1938 (kgl. res. lo/ll.
Afsked).
Edward Ipsen havde været konstitueret som vicepræsident
siden 1923.

1939-5o.

Robert Anders Hove (kontorchef i justitsministeriet)
1. jan. 1939 (kgl. res. 3/12 1938)- 31.juli 195o
(kgl. res. 5/8. Præsident for sø- og handelsretten).

1950-61.

Helge William Jacobi (dommer i østre landsret) l.okt.
195o (kgl. res. 12/9)- 28. febr. 1961 (kgl. res. 19/12
196o. Præsident for sø- og handelsretten).

1961-67.

Hans Per Gottlieb Vilhelm Topsøe-Jensen (dommer i
østre landsret) 1. marts 1961 (kgl. res. 21/1)- 31.aug.
1967 (kgl. res. 25/8. Præsident for sø- og handels
retten) .

1967-

Tage Schelle (dommer i østre landsret) 1. okt. 1967
(kgl. res. 15/9)-

Justitssekretærer
1911-22.

Carl Christian Sundorph (assessor i sø- og handelsretten) 1. marts 1911 (kgl. res. 28/2)- 1.febr.1922
(død).

1922-29.

Fritz Christian Frederiksen (justitssekretær ved
østre landsret) 1. april 1922 (kgl. res. 3/3)lo. aug. 1929 (død).
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1929-47.

Carl Conrad Peter Müller (fuldmægtig i sø- og handelsretten) 1. okt. 1929 (kgl. res. 12/9)- 51. maj 1947
(kgl. res. 14/4. Afsked).

1947-62.

Martin Godfred Krogh (ekspeditionssekretær i sø- og
handelsretten). 1. juni 1947 (kgl. res. 17/5)51. marts 1962 (kgl. res. 1/2. Afsked).

1962-68.

Karla Andrea Ltltken (ekspeditionssekretær i sø- og
handelsretten) 1. april 1962 (kgl. res. 16/5)- 51.marts
1968 (kgl. res. 19/1. Afsked).

1968-

Knud Koefoed Thorsager (fuldmægtig i sø- og handelsretten) 1. april 1968 (kgl. res. 7/5)-
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Underretterne

Indledning

Retsplejeloven af 11. april 1916 inddelte landet i to såkaldte

landsretskredse, østre og vestre landsretskreds. Ved Nordsles
vigs indlemmelse i Danmark oprettedes i 192o endnu en landsrets
kreds, kaldet søndre landsretskreds, men denne ophævedes efter

nogle få års forløb.

Landsretskredsene var igen inddelt i såkaldte underrets

kredse. Af disse udgjorde Københavns kommune en særlig underrets
kreds, og inden for de to oprindelige landsretskredse organise

redes ialt 88 underretskredse, nummereret fra 1-88. De før l.okt.

1919 eksisterende by-, herreds- og birkejurisdiktioner fordeltes
mellem disse nye underretskredse. Foruden Københavns byret blev
31 af de nye underretskredse afleveringspligtige til det sjæl

landske landsarkiv, nemlig 24 retskredse på Sjælland og Møn, 2
retskredse på Bornholm og 5 på Lolland-Falster. De 12 underrets
kredse mellem Storebælt og Lillebælt, der var underlagt østre

landsret, blev afleveringspligtige til landsarkivet i Odense, me
dens resten blev afleveringspligtige til landsarkivet i Viborg.
Der er siden 1919 i takt med befolkningsudviklingen foretaget en
deling af eksisterende underretskredse, og ved udgangen af 1969

er foruden Københavns byret 37 underretskredse afleveringspligti
ge til det sjællandske landsarkiv. Om de foretagne ændringer i

jurisdiktionsgrænserne vil der neden for blive nærmere redegjort

under de enkelte retter.

De nye underretters virksomhed bestod først og fremmest i

behandling og pådømmelse af såvel civile som kriminelle sager i
1-instans. I retsplejeloven af 1916 var fastslået, at private
søgsmål, hvor værdien af den genstand, som sagen drejede sig om,
ikke beløb sig til mere end 3oo kr., skulle behandles ved under-
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retten. På grund af pengenes synkende værdi, har man i løbet af

perioden 1919-69 til forskellig tid hævet denne værdigrænse, og
beløbsrammen er nu fastsat til indtil 6.000 kr.
Ved siden af at udøve domsmyndighed udfører underretsdomme

ren en række retshandlinger såsom skifteforvaltning og fogedfor

retninger, herunder også auktionsforretninger. Endvidere forval
ter han tinglæsningsvæsenet, ligesom han udfører de i henhold
til lov af 28. jan. 1863 påhvilende forretninger ang. tiendeve 

derlagets berigtigelse. Han foretager endvidere udmeldelse af
syns- og skønsmænd uden for retsplejen (retsplejelovens § 213)
og varetager formandsskabet i landvæsenskommissionerne i over

ensstemmelse med lov af 3o. dec. 1858 § 2. Endelig udfører han
de til skifteretten henlagte forretninger vedr, umyndige midlers

forvaltning (lov af 26/5 1868 §§ 7 og lo) samt notarialforretnin-

gerne.
I løbet af perioden 1919-69 er der sket visse ændringer i

underretternes virksomhed. Underretsdommeren optræder siden 1935
ikke mere som auktionsleder. Denne virksomhed er nu overladt sær
ligt beskikkede auktionsledere, som regel en stedlig advokat.

Til gengæld har dommeren fået andre opgaver overdraget ved siden
af de centrale funktioner, han stadig udøver: Domsmyndigheden

samt skifteforvaltning og leder af tinglæsningsvæsenet , nu ting
lysningen.

Allerede ved loven af 8. maj 1917 om naturfredning etablere 

des der i København og i hver amtsrådskreds et såkaldt frednings
nævn, hvis opgave det var at afsige kendelse om fredning af et

bestemt område inden for kredsen og nærmere at fastsætte hvilke
foranstaltninger, der i den anledning skulle træffes. Medens Kø

benhavns overpræsident blev formand for fredningsnævnet for Kø

benhavn, beskikkede justitsministeriet en af amtsrådskredsens
ordinære dommere i borgerlige sager til formand for de stedlige
fredningsnævn. Samtlige valg gjaldt for 4 år, og det pålagdes
formanden bl.a. at drage omsorg for, at forhandlingerne om ken
delser indførtes i en af ham autoriseret protokol. Disse grund

læggende bestemmelser om oprettelse af stedlige fredningsnævn med

en underretsdommer som formand er opretholdt i alle senere natur-
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fredningslove (senest loven af 18. juni 1969), og med den udvidel
se af fredningssagernes antal, som er sket i årenes løb, er de im

plicerede underretsdommeres arbejdsbyrde tilsvarende forøget. Si
den 1937 beklædes formandshvervet i det københavnske fredningsnævn

af en af byrettens dommere.

31. marts 1949 vedtoges en ny og revideret lov om landvæsens
retter. I henhold til denne skulle der i hver amtsrådskreds med de

inden for dennes grænser beliggende købstæder oprettes en såkaldt
landvæsenskommission. Dog bemyndigedes landbrugsministeren til i

særlige tilfælde at dele en amtsrådskreds i flere distrikter, der
hver kunne få sin landvæsenskommission. Som formand for landvæ-

senskommissionerne udpegede landbrugsministeren efter indstilling
af amtmanden en af amtets underretsdommere som fast formand. Fra

de stedlige landvæsenskommissioner kunne de afsagte kendelser ap

pelleres til en af de ved samme lov etablerede 6 overlandvæsens

kommissioner, der som formand som regel havde en landsdommer.
I henhold til lov af 14. juni 1951 om leje - § 119 ff - skul

le der fremtidig oprettes såkaldte boligretter. Formanden for dis

se nye retter blev den stedlige underretsdommer, og ved kgl. an
ordning af 3o. juni 1951 blev det fastsat, at i de retskredse uden
for København, hvor der var mere end een dommer, skulle hvervet

varetages af den dommer, der havde de borgerlige sager. Boligret
ten tiltrådtes af mindst 2 lægdommere.

4. febr. 1953 vedtoges en ændring af loven om voldgift i
tvistigheder ang. handel med husdyr. I henhold til denne lov over
gik de beføjelser, der hidtil havde været varetaget af den stedli

ge politimester, til dommeren.
Ved lov af 2. okt. 1956 - § 27 - om lærlingeforhold oprette

des i de forskellige retskredse såkaldte lærlingevoldgiftsretter,
i hvilke den stedlige underretsdommer udøvede formandsskabet. Ved
justitsministeriets bekendtgørelse af 26. nov. 1956 bestemtes det,

at dette hverv i de kredse, hvor der var mere end een dommer, skul

le henlægges til strafferetsdommeren.
I 1919 fandtes i de forskellige underretskredse som regel en
enkelt dommer. Kun i retskredse, der havde mere end 4o.ooo indbyg
gere, kunne der udnævnes 2 dommere. Inden for det sjællandske lands-
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arkivs virkeområde drejede det sig om 2 retskredse, nemlig Køben
havns amts nordre birk og Roskilde. I de tilfælde, hvor en rets

kreds havde 2 dommere, overlod man strafferetsplejen og skifte

forvaltningen til den ene dommer med titel af kriminaldommer, me
dens den anden (civildommeren) varetog de øvrige forretninger.

Frederiksberg birkeret normeredes allerede i 1919 med 3 dommere
(se nærmere nedenfor), og Københavns byret fik en præsident som
formand og desuden 2o byretsdommere.
I henhold til lov af 3. juni 1919 kunne der i retskredsene

uden for København oprettes særlige handelsretter, såfremt vedkom
mende dommer eller den stedlige handelsforening fremsatte ønske

derom. Oprettelsen af disse handelsretter skete ved en speciel

kgl. anordning, og handelsretten kom til at bestå af den stedlige
dommer som formand og 2 handelskyndige medlemmer. Retten trådte

dog kun i funktion i de sager, hvor en af parterne begærede det,
eller dommeren traf bestemmelse herom. Allerede fra 1. jan. 192o
oprettedes den første handelsret i Holbæk, og i de følgende år

oprettedes handelsretter i flere sjællandske købstæder.
Fra 1. juli 1937 gennemførtes i henhold til lov af 7. april
1936 medvirken af domsmænd i straffesager, der behandledes ved

underretterne. Retten blev herefter beklædt med underretsdommeren
som formand og 2 domsmænd.
Loven af lo. maj 1967 vedr, sø- og handelsretter, søforkla 
ringer m.v. medførte for de underretter, der lå uden for den kø

benhavnske sø- og handelsrets område (se s. 19), at der kunne

etableres særlige søretter med underretsdommeren som formand og
med hidkaldelse af 2 søkyndige som meddomsmænd. For disse søretter
kunne man indanke følgende sager:

1) Søsager d.v.s. borgerlige sager, i hvilke fagkundskab
til søforhold skønnes at være af betydning. Der skulle
herunder tages særligt hensyn til, om parterne ønskede,
at retten skulle tiltrædes af sagkyndige medlemmer.
2) Straffesager i hvilke fagkundskab til søforhold skønne
des at være af betydning.

3) Søforklaringer og 4) Foretagelse af retshandlinger til
brug for andre retter i søsager.
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Til sin assistance har underretsdommeren et personale, der

dels består af juridisk uddannede medhjælpere dels kontorpersona
le. Indtil 1935 havde det ansatte juridiske hjælpepersonale, i
vid udstrækning adgang til at udøve privat juridisk virksomhed,
og der var ikke tale om nogen statsansættelse. Ved lov af 15.april

193o blev det bestemt, at der senest 1. april 1935 skulle være
knyttet statsansatte fuldmægtige til samtlige underretter, og at
deres antal skulle fastsættes på de årlige normeringslove. En del
af de tidligere dommerfuldmægtige kaldes nu retsassessorer.

I de fleste tilfælde har de enkelte underretskredse et en

kelt tingsted, og det normale er, at dommeren bor ved dette ting
sted. Justitsministeriet kan dog tillade afvigelser fra denne re

gel. Det tilkommer ligeledes justitsministeriet at fastsætte, hvor
tingstedet skal placeres, og at tildele en retskreds flere ting
steder, de såkaldte bitingssteder. Hvor de lokale forhold gør det
nødvendigt, kan justitsministeriet ligeledes bestemme, at domme

ren skal indrette en afdeling af sit embedskontor uden for hovedtingstedet .

Københavns byret
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.

justitsministeriets bkg. af 2. jan. 1917). Under retten hører Kø
benhavns kommune. Tingstedet er København.

I henhold til retsplejeloven normeredes retten med en formand
(præsident) og 2o byretsdommere. Af disse skulle 2 virke som fog
der og 2 som skifteforvaltere. Byretten blev iøvrigt opdelt i 16

afdelinger, som hver blev beklædt med en dommer, der fik til op
gave at behandle og påkende de til afdelingen henlagte sager. Dom

merne assisteredes enten af en fuldmægtig eller sekretær. Der op

rettedes 8 ordinære og 1 ekstraordinær afdeling for borgerlige sa

ger, 6 afdelinger for kriminelle sager og 2 afdelinger for politi-
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sager. Almindelige bestemmelser om forretningernes fordeling mel
lem afdelingerne fastsattes af præsidenten i samråd med justits

ministeriet, medens det inden for de her dragne grænser var over
ladt præsidenten efter forhandling med dommerne at fordele afdelin

gerne mellem disse. Som følge af den stærke forøgelse af forretnin
gerne gennem årene, blev antallet af dommere fra tid til anden for

øget og hermed også antallet af afdelinger. Ved den sidst foretag
ne ændring af retsplejeloven (bkg. af 19/12 1969) er retten norme

ret med en præsident og 28 dommere.

Til at udføre skriverforretningerne ved byrettens forskellige
afdelinger samt til at foretage oppebørsel af og regnskabsaflæggel
se for retsafgifter vedr, domssager og skiftevæsenet, indrettedes

et skriverkontor, der ledes af en justitssekretær. I den ældste tid
forestod fogderne selv oppebørsel af og regnskabsaflæggelse for
fogedgebyrerne og på tilsvarende måde varetog pante- og brevskrive

ren de tilsvarende forretninger i forbindelse med tinglæsningen.
Fra 1. juli 1921 gennemførtes en ændring af skifteforvaltnin 

gen, idet man fik oprettet et særligt kontorchefsembede som leder
af "skiftekontoret". Samtidig deltes skifteretten i 3 afdelinger

under ledelse af hver sin dommer.

Det fra tiden før 1. okt. 1919 eksisterende pante- og brev
skriverkontor, der varetog forretningerne vedr, tinglæsning d.v.s.

førelse af skøde- og panteprotokollerne, under ledelse af den så
kaldte pante- og brevskriver, videreførtes efter 1. okt. 1919. I

forlængelse af den nye tinglysningslov af 1926 omdannedes dette
gamle embede til et almindeligt dommerembede, og den tidligere

pante- og brevskriver Harald Gjessing, der var begyndt som fuldmæg

tig i kontoret, blev fra 1. april 1927 udnævnt til dommer i byret
ten og leder af den nye tinglysningsafdeling (afd. 17).
Københavns byret har siden sin oprettelse resideret i domhuset
på Nytorv. Denne karakteristiske bygning opførtes i årene 18o5-15

efter tegninger af arkitekt C.F.Hansen til brug for landsover samt

hof- og stadsretten samt for det københavnske bystyre. I tilknyt

ning til domhuset opførtes en anneksbygning i Hestemøllestræde, og
de 2 bygninger forenedes med en overdækket gang (Sukkenes bro).
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Da det nye rådhus stod færdigt i 19o3, rykkede bystyret ud af de

gamle lokaler, og i 1919 forlod også overretten det gamle hus.
De ledige lokaler overtoges af Byretten, og det samme var tilfæl

det, da man i 1924 nedlagde den politistation, som fra gammel tid
havde haft lokaler i domhuset. I de allerseneste år er tinglys

ningsafdelingen rykket ud af sine gamle lokaler i Hestemøllestræde og har fået anvist nye i lavendelstræde 1.

Arkivaflevering

Der pågår i øjeblikket aflevering af byrettens meget omfat
tende arkiv. Indtil videre er følgende hovedgrupper modtaget:

Af byretspræsidentens arkiv: Hovedjournaler m.registre ind
til 1939. Af det øvrige arkiv følgende: Rets- og dombøger m.til
hørende journaler og registre fra afdelingerne for civile sager

indtil 1939; rets- og dombøger m.tilhørende journaler og registre

samt sager behandlet af byrettens politiafdelinger indtil 1939;
de såkaldte Østre landsretssager indtil 194o (registrene dog kun

til 1937); kommissionssager indtil 1938; hovedprotokoller for

løsøreauktioner 1923-33 og udskilte auktionskataloger (løsøre)
indtil 1938. I fortsættelse heraf er fra Sagførernes auktioner

modtaget auktionsprotokoller 1935-59.

Af de gamle skøde- og panteprotokoller er modtaget materia
let indtil 1869-7o og af obligationsprotokollerne over pant i
fast ejendom indtil ca.l9oo. Siden 1927 er modtaget pligtmæssige
afleveringer af skødegenparter m.m.

Præsidenter
Med undtagelse af rettens første præsident, der kom fra den

tidligere kriminal- og politiret i København, er de efterfølgende

4 præsidenter hentet fra østre landsrets dommerkollegium.
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1919-26.

Josva From (justitiarius i kriminal- og politiretten
i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 3o. sept.
1926 (kgl. res. 27/8. Afsked).

1926-45.

Svenning Krag Nielsen Rytter (dommer i østre landsret)
1. okt. 1926 (kgl. res. 21/9)- 31. jan. 1945 (justits
ministeriets skriv, af lo/l. Afsked).
Svenning Rytter var justitsminister fra 14/12 1926 til
3o/4 1929. Indtil sin død 5/3 1929 var byretsdommer
Rtldinger konstitueret byretspræsident.

1945.

Thorkil Christian Myrdahl (dommer i østre landsret)
1. febr. 1945 (justitsmin. skriv. 2J/1, kgl. res.
7/7)- 21. april 1945 (skudt af terrorister).

1945-59.

Jørgen Jensen (dommer i østre landsret) 15. maj 1945
(kgl. res. 15/5)- 31. aug. 1959 (kgl. res. 22/5.
Afsked).

1959-

Erik Broger (dommer i østre landsret) 1. sept. 1959
(kgl. res. 12/6)-

Dommere

Byrettens ældste dommerkollegium, der bestod af 2o personer, var
i første række rekrutteret fra den tidligere eksisterende krimi

nal- og politiret i København. Fra denne domstol hentedes 12 as
sessorer, som fik udnævnelse til byretsdommere. Endvidere tog man

5 assessorer fra landsover- samt hof- og stadsretten, 2 ekspedi

tionssekretærer fra justitsministeriet samt den tidligere kongens
foged i København, 1 protokolsekretær fra højesteret og den tid

ligere konstituerede auktionsdirektør i København. Af disse 2o
oprindelige byretsdommere døde de 4 i stillingen, medens 3 fort

satte, indtil de blev afskediget. Den sidste af det ældste hold
af byretsdommere blev afskediget i 1948. Af de øvrige 13 byrets

dommere udnævntes de lo til dommere i østre landsret, medens en
enkelt overtog et dommerembede ved den internationale domstol i

Ægypten. Endelig avancerede 1 byretsdommer til vicepræsident i

sø- og handelsretten i København, medens den sidste modtog udnæv
nelse til formand for Københavns værgeråd. Det viste sig altså al
lerede i den ældste periode, at flertallet af byretsdommere kun
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forblev en kortere årrække i dette embede, og at et betydeligt an

tal fortsatte deres dommerkarriere i østre landsret.
I perioden 1920-69 har ialt 112 personer modtaget udnævnelse

til byretsdommer. Undersøger man først, hvorfra man har hentet dis

se dommere, kan det straks fastslås, at byretten i udstrakt grad
rekrutterer sine dommere fra justitsministeriet. I den pågældende

periode har man 71 gange hentet en dommer i dette ministerium
(nemlig 2 kontorchefer, 36 ekspeditionssekretærer, 32 fuldmægtige
og en enkelt sekretær). I centraladministrationen er endvidere

hentet 1 kontorchef og 1 ekspeditionssekretær fra indenrigsmini
steriet, 1 kontorchef fra fængselsdirektoratet og 1 kontorchef fra
direktoratet for statens sindssygehospitaler.
Fra det underordnede juridiske personale ved forskellige dom

stole har man ligeledes fra tid til anden valgt kandidater til by
retsdommerembederne. Her kommer i første række byrettens eget per
sonale ind i billedet, idet man herfra har ladet 4 fuldmægtige,

2 sekretærer og 1 pante- og brevskriver avancere op i et dommerem
bede. Fra andre københavnske retter har man hentet 1 protokolsek

retær fra højesteret, 2 fuldmægtige fra østre landsret og 1 sekre
tær fra sø- og handelsretten, ialt 11 personer. Fra dommerfuldmæg
tigklassen ved andre underretter er kommet 6 byretsdommere, idet
Frederiksberg birkeret har leveret 2, retten i Rødovre, Helsingør
Bogense og Kolding hver 1. Også hos anklagemyndigheden er der fra
tid til anden fundet kandidater. 8 københavnske politiadvokater

er avanceret til byretsdommere, foruden 2 københavnske politifuld
mægtige, 2 statsadvokatfuldmægtige og 1 fuldmægtig hos rigsadvoka
ten. Endvidere har 5 auditører modtaget udnævnelse til byretsdom

mer. Tilbage står at nævne 1 kasseinspektør ved politimesterembe
derne og en enkelt advokat.

Hvad er der så blevet af disse 112 byretsdommere, der er ud
nævnt siden 192o. Når dette spørgsmål skal undersøges, vil det væ

re nødvendigt at se bort fra de 28 dommere, som endnu er knyttet
til retten, og hvoraf den ældste har virket i 13 år. Undersøgel

sen vedrører derfor kun 84 personer.
For 9 af disse 84 dommere betegnede udnævnelsen til byrets
dommer afslutningen på deres juridiske karriere. Af de 9 forblev
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5 i tjeneste indtil opnået pensionsalder, medens 4 døde i tjene
sten. Af de dommere, der forlod retten, gik ikke mindre end 56

til østre landsret. 12 lod sig befordre til et dommerembede i en

anden underretskreds, for det meste i Københavns nærmeste omegn,
men en enkelt blev dog dommer vest for Storebælt, nemlig i Svend
borg. Af de resterende dommere, der forlod retten, blev 5 udnævnt

til statsadvokater, 2 overtog professorater i retsvidenskab ved
Københavns universitet, 1 blev kontorchef hos folketingets ombuds

mand og 1 vendte tilbage til centraladministrationen (revisions
departementerne) .

1919-26.

Frederik Mørup RUdinger (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)5. marts 1929 (død).

Rtldinger var 1926-29 kst. byretspræsident.

1919-2o.

Georg Poul Nellemann (assessor i kriminal- og politi
retten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)1. april 192o (kgl. res. 19/4. Dommer i østre landsret).

1919-20.

Oluf Haraldsen Krabbe (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)31. maj 192o (kgl. res. 11/6. Dommer i østre landsret).

1919-23.

Niels Henning Nielsen Glarbo (assessor i landsoversamt hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21/7)- 1. april 1923 (kgl. res. 11/4. Dommer i østre
landsret).
Byretsdommer Glarbo virkede i årene 1919-23 som ekstra
ordinær vicepræsident i sø- og handelsretten i Køben
havn.

1919-23.

Viggo Thorup (assessor i kriminal- og politiretten i
København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 31. maj 1923
(kgl. res. 1/6. Dommer i østre landsret).

1919-25.

Poul Christian Poulsen (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)31. dec. 1925 (kgl. res. 18/12. Dommer i østre lands
ret) .

1919-28.

Poul Christian Carl Erasmus Poulsen Skadhauge (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. okt. 1919
(kgl. res. 21/7)- 31. dec. 1928 (kgl. res. 19/12.
Dommer i østre landsret).

1919-30.

Elliot Nyegaard (kongens foged i København) 1. okt.
1919 (kgl. res. 21/7)- 4. april 193o (død).

- 34 -

1919-27.

Edward Philip Ipsen (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)3o. sep. 1927 (kgl. res. 8/lo. Vicepræsident i søog handelsretten i København).
Byretsdommer Ipsen var fra 29/5 192o i perioder kon
stitueret som vicepræsident i sø- og handelsretten.

1919-25.

Einar Hallager (kst. auktionsdirektør i København)
1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 3o. sep. 1925
(kgl. res. 3o/9. Afsked).

1919-22.

Carl Emil Hvidberg (protokolsekretær i højesteret)
1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 31. dec. 1922
(kgl. res. 29/11. Formand for Københavns værgeråd).

1919-32.

Peter Laurits Elhoff (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)22. nov. 1932 (død).

1919-29.

Jesper Simonsen (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)3o. april 1929 (kgl. res. 23/4. Dommer i østre
landsret).

1919-22.

Hans Gram Bechmann (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)3o. nov. 1922 (kgl. res. 15/11. Afsked).

1919-31.

Herluf David Ludvigsen (assessor i kriminal- og
politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21/7)- 3o. april 1931 (kgl. res. 27/4. Dommer i
østre landsret).

1919-31.

Henrik Iacobæus (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)31. dec. 1931 (kgl. res. 11/12. Dommer i østre
landsret).

1919-21.

Niels Vilhelm Boeg (assessor i landsover- samt
hof- og stadsretten) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)16. nov. 1921.(Overtog et dommerembede ved den
internationale domstol i Ægypten).

1919-32.

Carl Edward Nielsen (assessor i kriminal- og politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)3o. sep. 1932 (kgl. res. 22/9. Dommer i østre lands
ret).

1919-48.

Knud Sinding (assessor i kriminal- og politiretten
i København) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 3o. nov.
1948 (kgl. res. 23./lo. Afsked).

1919-29.

Troels Frederik Sigismund Troels-Lund (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. okt. 1919 (kgl.
res. 21/7)- 18. jan. 1929 (død).
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1920-32.

Torben Theodor Cato Spang Hansen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21/7)- 31. dec. 1932 (kgl. res. 7/12. Dommer i østre
landsret).

1920-33.

Erik Brun (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. aug.
192o (kgl. res. 2o/7)- 31. marts 1933 (kgl. res.
25/3. Dommer i østre landsret).

192o-33.

Holger Friis (protokolsekretær i højesteret) 1. sep.
192o (kgl. res. 2o/8)- 3o. nov. 1933 (kgl. res. 6/11.
Afsked).

1922-32.

Mathias Louis Valdemar Maximilian Carstens (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. aug. 1922 (kgl. res.
22/8)~ 31. dec. 1932 (kgl. res. 22/12. Dommer i
østre landsret).

1923-33.

Asbjørn Drachmann Bentzon (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. jan. 1923 (kgl. res. 21/12 1922)3o. april 1933 (kgl. res. 27/4. Dommer i østre lands
ret).

1923-32.

Johannes Abild Scharling (auditør) 1. jan. 1923
(kgl. res. 1/12 1922)- 31. dec. 1932 (kgl. res. 22/12.
Dommer i østre landsret).

1923-35.

Frits Pihl (auditør) 1. maj 1923 (kgl. res. 5/5)31. okt. 1935 (kgl. res. 3o/lo. Dommer i østre lands
ret).

1923-36.

Hans Preisler Knudsen (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. juli 1923 (kgl. res. 22/6)- 3o. sep. 1936
(kgl. res. 23/9. Dommer i østre landsret).

1925-33.

Henry Christian Schiørring (fuldmægtig ved Københavns
byret) 1. nov. 1925 (kgl. res. 28/lo)- 3o. nov. 1933
(død).

1926-48.

Valdemar Alfred Laurentius Eide (auditør) 1. jan.
1926 (kgl. res. 12/1)- 3o. jan. 1948 (død).

1927-42.

Harald Gjessing (pante- og brevskriver ved Københavns
byret) 1. april 1927 (kgl. res. 27/3)- 3o. april 1942
(kgl. res. 21/3. Afsked).

1927-37.

Victor Georg Hansen (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. nov. 1927 (kgl. res. 28/lo)- 31. jan. 1937
(kgl. res. 15/1. Dommer i østre landsret).

1929-31.

Johan Arnold Peter Fischer (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. marts 1929 (kgl. res. 6/4)- 31. okt. 1931
(kgl. res. 28/lo. Statsadvokat).

1929-38.

Knud Hoppe (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. marts
1929 (kgl. res. 21/2)- 3o. nov. 1938 (kgl. res. 3/12.
Dommer i østre landsret).
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1929-38.

Kaj Mundt (politiadvokat i København) 1. april 1929
(kgl. res. 6/4)- 3o. april 1938 (kgl. res. 4/5.
Dommer i østre landsret).

193o-4o.

Rasmus Rask Christian Christensen (kontorchef i
fængselsdirektoratet) 1. juni 193o (kgl. res. 24/5)31. marts 194o (kgl. res. 28/3. Dommer i østre lands
ret).

1931>4o.

Asger Christian Emil Gbtzsche (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. juni 1931 (kgl. res. 2o/5)- 31.marts
194o (kgl. res. 28/3. Dommer i østre landsret).

1932-42.

Aage Nouvel Hastrup (politiadvokat i København)
1. febr. 1932 (kgl. res. 9/1)- 31. juli 1942 (kgl.
res. 27/7. Dommer i østre landsret).

1932-41.

Otto Irminger Kaarsberg (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. febr. 1932 (kgl. res. 9/1)- 31. maj 1941
(kgl. res. 31/5. Dommer i østre landsret).

1932-41.

Thorkil Christian Myrdahl (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. nov. 1932 (kgl. res. 14/lo)- 31. juli
1941 (kgl. res. 9/7. Dommer i østre landsret).

1933-43.

Svend Hansen Mose (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. jan. 1933 (kgl. res. 2o/12 1932)- 3o. sep. 1943
(kgl. res. 27/9. Dommer i østre landsret).

1933-46.

Johan Frederik (Fritz) Emil Bardenfleth (auditør)
1. maj 1933 (kgl. res. 21/4)- 13. juli 1946 (død).

1933-48.

Christian Ludvig Junior (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. maj 1933 (kgl. res. 21/4)- 24. maj
1945 (kgl. res. 24/5. Afsked).

1933-65.

Jørgen Peter Berthelsen (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. juni 1933 (kgl. res. 22/5)- 31. maj 1965
(kgl. res. 17/3. Afsked).

1933-36.

Axel Johannes Faurholt (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. dec. 1933 (kgl. res. 27/11)31. marts 1936 (kgl. res. 14/1. Afsked).

1933-45.

Vilhelm Otto Madsen (kontorchef i direktoratet for
statens sindssygehospitaler) 1. dec. 1933 (kgl. res.
27/11)- 15. juli 1945 (kgl. res. 9/7. Dommer i østre
landsret).

1934-58.

Ragnhild Louise Kathrine Dorothea Lindegaard Smidt
Gjellerup (sekretær ved Københavns byret) 1. maj
1934 (kgl. res. 2/5)- 29. okt. 1958 (død).

1935-45.

Oscar Erik Julius Schulin (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. dec. 1935 (kgl. res. 22/11)31. okt. 1945 (kgl. res. 25/lo. Dommer i østre
landsret).
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1936-48.

Helse William Jacobi (ekspeditionssekretær i iustitaministeriet) 1. april 1936 (kgl. res. 15/2)- 28.febr.
1948 (kgl. res. 8/5. Dommer i østre landsret).

1936-49.

Arthur Anders Teobald Andersen (politiadvokat i København) 1. nov. 1936 (kgl. res. 16/lo)- 51.marts
1949 (kgl. res. 24/5. Dommer i østre landsret).

1937-47.

Svend Lund-Andersen (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. nov. 1957 (kgl. res. 29/lo)- 5o. juni 1947
(kgl. res. 5o/6. Dommer i Kalundborg).

1938-41.

Erwin Julius Carl Munch-Petersen (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. juni 1938 (kgl. res. 3o/5)- 31. dec.
1941 (kgl. res. 51/10. Professor i retsvidenskab ved
Københavns universitet).

1939-49.

Karen Emilie Johnsen (sekretær ved Københavns byret)
1. jan. 1959 (kgl. res. 29/12 1938)- 5o. april 1949
(kgl. res. 21/4. Dommer i østre landsret).

1939-49.

Peter Christian Dame Biilgaard (ekspeditionssekretær
i justitsministeriet) 1. aug. 1939 (kgl. res. 22/7)3o. juni 1949 (kgl. res. 14/6. Dommer i østre lands
ret).

1940-49.

Bodil Pauline Dybdal (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. nov. 194o (kgl. res. 28/11)- 5o.juni
1949 (kgl. res. 14/6. Dommer i østre landsret).

1941-50.

Povl Hermann (politiadvokat i København) 1. nov. 1941
(kgl. res. 21/11)- 51. marts 195o (kgl. res. 28/2.
Dommer i østre landsret).

1942-56.

Troels Hoff (ekspeditionssekretær i justitsministeriet)
1. febr. 1942 (kgl. res. 27/1)- 31. juli 1946 (kgl.
res. 1/8. Statsadvokat).

1942-50.

Theodor Ernst Pedersen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. marts 1942 (kgl. res. 25/2)- 51. aug.
195o (kgl. res. 25/7. Dommer i østre landsret).

1942-51.

Ivan Willy Andersen (sekretær ved sø- og handelsretten i København) 1. sep. 1942 (kgl. res. 17/8)5o. april 1951 (kgl. res. 27/4. Dommer i østre lands
ret) .

1942-51.

Søren Albert Smith (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. dec. 1942 (kgl. res. 27/11)- 51. aug.
1951 (kgl. res. 25/8. Dommer i østre landsret).

1943-52.

Erik Rud Henningsen (politiadvokat i København)
1. nov. 1945 (kgl. res. 7/7 1945)- 28. febr. 1952
(kgl. res. 8/5. Dommer i østre landsret).

1945-52.

Henrik Tamm (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. sep. 1945 (kgl. res. 24/8)- 5o. april 1952
(kgl. res. 25/4. Dommer i østre landsret).
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1945-52.

Erik Westerkjær (fuldmægtig ved østre landsret)
1. sep. 1945 (kgl. res. 24/8)- 3o. april 1952
(kgl. res. 25/4. Dommer i østre landsret).

1945-52.

Erik Broger (ekspeditionssekretær i indenrigsministeriet) 1. dec. 1945 (kgl. res. 3o/ll)- 3o. nov.
1952 (kgl. res. 25/11. Dommer i østre landsret).

1946-54.

Poul Mikael Saohs (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. sep. 1946 (kgl. res. 6/9)- 31.juli
1954 (kgl. res. 31/7. Dommer i østre landsret).

1946-52.

Hans Arne Sørensen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. sep. 1946 (kgl. res. 23/8)31. dec. 1952 (kgl. res. 25/11. Dommer i østre lands
ret) .

1947-54.

Niels Oluf Kristian Reisby (politiadvokat i København)
1. okt. 1947 (kgl. res. 23/9)- 31. juli 1954
(kgl. res. 31/7. Dommer i østre landsret).

1948-54.

Erik Christian Grønvold Hastrup (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. marts 1948 (kgl. res.
6/3)- 31. dec. 1954 (kgl. res. 31/12. Dommer i østre
landsret).

1948-55.

Anders Christensen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. maj 1948 (kgl. res. 28/4)- 31. jan.
1955 (kgl. res. 27/1. Kriminaldommer i Københavns
amts søndre birk).

1948-56.

Svend Aage Jacobsen (fuldmægtig ved østre landsret)
1. aug. 1948 (kgl. res. 2/8)- 31. dec. 1956
(kgl. res. 7/11. Dommer i Ballerup retskreds).

1948-55.

Otto Hugo Taksøe-Jensen (auditør) 1. dec. 1948
(kgl. res. 24/11)- 31. jan. 1955 (kgl. res. 5/2.
Dommer i østre landsret).

1949-55.

Mogens Hvidt (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. juni 1949 (kgl. res. 27/5)- 3o. sep.
1955 (kgl. res. 5/8. Dommer i østre landsret).

1949-58.

Aksel Teilmand Bertelsen (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. juni 1949 (kgl. res. 27/5)3o. sep. 1958 (kgl. res. 22/lo. Dommer i østre
landsret).

1949-51.

William Edler von Eyben (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. aug. 1949 (kgl. res 2/8)- 31. jan. 1951
(kgl. res. 21/11 195o. Professor i retsvidenskab
ved Københavns universitet).

1949-56.

Inger Helga Pedersen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. aug. 1949 (kgl. res. 2/8)- 31. okt.
1956 (kgl. res. lo/lo. Dommer i østre landsret).

Byretsdommer Helga Pedersen var justitsminister fra
1950-53.
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1950-58.

Carl Emil Larsen (kontorchef i indenrigsministeriet)
1. maj 195o (kgl. res. 3/5)- 3o. sen. 1958 (kgl.
res. 22/lo. Dommer i østre landsret).

1950-59.

Paul Høyrup (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. sep. 195o (kgl. res. 13/9)- 3o. juni 1959
(kgl. res. 3o/5. Dommer i østre landsret).

1951-6o.

Søren Peter Thygesen Buhl (statsadvokatfuldmægtig)
1. juli 1951 (kgl. res. 16/6)- 31. okt. 196o
(kgl. res. 16/9. Civildommer i Roskilde retskreds).

1951-6o.

Ib Lunøe (ekspeditionssekretær i justitsministeriet)
1. juli 1951 (kgl. res. 16/6)- 1. april 196o
(kgl. res. 25/3. Dommer i østre landsret).

1951-64.

Kurt Ejner Ktinzel (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. okt. 1951 (kgl. res. 2/lo)- 31.jan.
1964 (kgl. res. 2o/12 1963. Dommer i Hørsholm rets
kreds ).

1952-6o.

Fritz Møller (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. maj 1952 (kgl. res. 26/4)- 3o. sep.
196o (kgl. res. I6/9. Dommer i østre landsret).

1952-62.

Christen Ove Christensen (fuldmægtig hos rigsadvokaten) 1. juni 1952 (kgl. res. 11/6)- 31. juli 1962
(kgl. res. 3o/6. Dommer i Frederiksberg birkeret).

1952-61.

Tage Hans Carl Bjørn (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. juni 1952 (kgl. res. 11/6)- 28. febr.
1961 (kgl. res. 27/2. Dommer i østre landsret).

1953-61.

Jens Harpøth (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. jan. 1953 (kgl. res. 27/12 1952)- 3o. juni
1961 (kgl. res. 27/6. Dommer i østre landsret).

1953-62.

Svend Aage Dorn-Jensen (politiadvokat i København)
1. febr. 1953 (kgl. res. 23/2)- 3o. juni 1962
(kgl. res. 25/6. Kriminaldommer i Københavns amts
nordre birk).

1954-66.

Eigil Schibbye (kontorchef i justitsministeriet)
1. sep. 1954 (kgl. res. 1/9)- 31. marts 1966
(kgl. res. 25/1. Dommer i Tåstrup retskreds).

1954-64.

Søren Gunnar Kallesøe (ekspeditionssekretær i ju~
stitsministeriet) 1. sep. 1954 (kgl. res. 1/9)31. aug. 1964 (kgl. res. I6/7. Dommer i østre
landsret).

1955-65.

Ellen Anna Marie Larsen (fuldmægtig ved Københavns
byret) 1. febr. 1955 (kgl. res. 27/1)- 31. jan.
1965 (kgl. res. 25/1. Dommer i Frederiksberg birke
ret) .

1955.

Povl Jørgen Hansen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. marts 1955 (kgl. res. lo/3)3o. april 1955 (Trådt udenfor nr. Kontorchef hos
folketingets ombudsmand).
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1955-64.

Erik Vilhelm Henning Krog (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. okt. 1955 (kgl. res. 2/9)3o. nov. 1964 (kgl. res. 3/12. Dommer i østre
landsret).

1955-64.

Erik Tofthø.j (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. marts 1955 (kgl. res. lo/3)- 3o. nov.
1964 (kgl. res. 3/12. Dommer i østre landsret).

1956-61.

Niels Jakob Feilberg Jørgensen (statsadvokatfuldmægtig) 1. april 1956 (kgl. res. 16/4)- 31.marts
1961 (kgl. res. 13/3. Kriminaldommer i Lyngby
retskreds).

1956-64.

Daniel Johannes Nolsøe (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. april 1956 (kgl. res.
16/4)- 3o. sep. 1964 (kgl. res. 26/lo. Dommer i
østre landsret).

1956-65.

Hans-Otto Julius Vollmond (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. april 1956 (kgl. res. 16/4)31. maj 1965 (kgl. res. 19/5. Dommer i østre lands
ret) .

1956-65.

Tage Hansen Taul (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. april 1956 (kgl. res. 16/4)28. febr. 1965 (kgl. res. 2o/2. Dommer i østre
landsret).

1957-64.

Bjarne Lars Kristen Jensen (politiadvokat i København) 1. jan. 1957 (kgl. res. 18/12 1956)- 3o. sep.
1964 (kgl. res. 5/8. Dommer i Holbæk retskreds).

1957-

Ole Thaaning Steffensen (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. jan. 1957 (kgl. res. 18/12
1956)-

1958-67.

Poul Høeg (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. april 1958 (kgl. res. 1/4)- 31. okt. 1967
(kgl. res. 19/10. Dommer i østre landsret).

1958-66.

Jørgen Elin Svendsen (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. april 1958 (kgl. res. 8/7)31. dec. 1966 (kgl. res. 16/12. Dommer i østre
landsret).

1959-68.

Erik Sørensen Bjerregaard (ekspeditionssekretær i
justitsministeriet) 1. jan. 1959 (kgl. res. 23/12
1958)- 3o. sep. 1968 (kgl. res. 19/12. Dommer i
østre landsret).

1959-68.

Pia Bodil Stttrup (ekspeditionssekretær i justitsministeriet) 1. jan. 1959 (kgl. res. 23/12 1958)3o. sep. 1968 (kgl. res. 19/12. Dommer i østre
landsret).

1959-68.

Erik Marius Mikkelsen (fuldmægtig i Frederiksberg
birkeret) 1. jan. 1959 (kgl. res. 23/12 1958)3o. sep. 1968 (kgl. res. 19/12, Dommer i østre
landsret).
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1959'

Tyge Christian Heilesen (ekspeditionssekretær i ju
stitsministeriet) 1. maj 1959 (kgl. res. 1/5)-

1959' •6o.

Hervert Grell (kasseinspektør ved politimesterembederne) 1. juli 1959 (kgl. res. lo/7)- 31. marts
196o (kgl. res. 2/4. Statsadvokat i København).

1960' •69.

Julius Paulsen (fuldmægtig i Frederiksberg birkeret)
1. maj 196o (kgl. res. 2/5)- 31. okt. 1969 (kgl. res.
29/9. Dommer i Svendborg herredsret).

196o-

Jørgen Mundt (fuldmægtig i justitsministeriet) l.maj
196o (kgl. res. 2/5)-

196o-

Inger Margrete Pedersen (fuldmægtig i justitsministe
riet) 1. nov. 196o (kgl. res. 29/lo)-

1960-

Niels Erik Skander-Madsen (politifuldmægtig i København) 1. nov. 196o (kgl. res. 29/lo)-

1961-

Tyge Bent Terkildsen (fuldmægtig i justitsministeri
et) 1. april 1961 (kgl. res. 25/3)-

1961-

Torben William Jensen (fuldmægtig i justitsministeriet) 1. april 1961 (kgl. res. 24/4)-

1961-

Per de Fine Olivarius (fuldmægtig i retten i Rødovre)
1. sep. 1961 (kgl. res. 24/8)-

1962-

Arne Holmstrup (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. sep. 1962 (kgl. res. 31/8)-

1962- 67.

Kristian Lørup Sørensen (fuldmægtig i justitsministe
riet) 1. sep. 1962 (kgl. res. 31/8)- 3o. april 1967
(kgl. res. 8/2. Ekspeditionssekretær i revisionsde
partementerne) .

1964-

Johannes Bangert (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. febr. 1964 (kgl. res. 3 / 2) -

1964-

Ove Foss Brink (politifuldmægtig i København) 1. sep.
1964 (kgl. res. 9/9)-

1964-

Frans Rudolf Weber (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. okt. 1964 (kgl. res. 9/9)-

1965-

Lis Lauritsen (fuldmægtig ved Københavns byret)
1. febr. 1965 (kgl. res. 9/2)-

1965-

Frans Lichtenberg (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. febr. 1965 (kgl. res. 9/2)-

1965-

Mogens Munch (fuldmægtig i justitsministeriet) l.febr.
1965 (kgl. res. 9/2)-

1965-

Børge Andersen (fuldmægtig ved Helsingør ret) l.sep.
1965 (kgl. res. 1o/1o)-

1965-

Otto Sinding (fuldmægtig ved Kolding byret) l.sep.
1965 (kgl. res. 17/9)-
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1967-

Hans Christian Dahier Kardel (fuldmægtig i Bogense
ret) 1. jan. 1967 (kgl. res. 17/1)-

1965-

Erik Risbjørn (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. okt. 1965 (kgl. res. 22/11)-

1967-

Bent Otken (fuldmægtig i justitsministeriet) l.nov.
1967 (kgl. res. 31/lo)-

1967-

Jens Juel Lunøe (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. nov. 1967 (kgl. res. 31/10)-

1967-

Kurt Haulrig (advokat) 1. dec. 1967 (kgl.res.4/12)-

1968-

Otto Ulsig (fuldmægtig i justitsministeriet) l.nov.
1968 (kgl. res. ll/lo)-

1968-

Viggo Terp-Hansen (sekretær i justitsministeriet)
1. okt. 1968 (kgl. res. 4/9)-

1969-

Emil Frank Poulsen (kontorchef i justitsministeriet)
1. sep. 1969 (kgl. res. 21/8)-

1969-

Else Lægaard Mols (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. dec. 1969 (kgl. res. 5/12)-

1969-

Preben Kistrup (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. dec. 1969 (kgl. res. 5/12)-

1969-

Hans Jacob Axelsen Dreyer (retsassessor ved Københavns byret) 1. dec. 1969 (kgl. res. 5/12)-

Justitssekretærer
I perioden 1919-69 har byretten haft 3 justitssekretærer.

Den første havde tidligere været justitssekretær i den nu ned
lagte kriminal- og politiret i København, medens hans efterføl 

gere begge hentedes fra byrettens eget juridiske personale.
1919-37.

Carl Christian Toldberg (justitssekretær i kriminalog politiretten i København) 1. okt. 1919 (kgl.res.
3/9)- 28. febr. 1937 (kgl. res. 11/1. Afsked).

1937-58.

Arthur Andersen (ekspeditionssekretær i Københavns
byret) 1. marts 1937 (kgl. res. 1/3)- 31. marts 1958
(kgl. res. 22/1. Afsked).

1958-

Bjarni Dahl (ekspeditionssekretær i Københavns byret)
1. april 1958 (kgl. res. 22/2)-
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Underretterne uden for Københavns kommune

Oversigt over dommerudnævnelserne 1919-69
Ligesom der i det foregående er givet en almindelig oversigt over

rekrutteringen af dommere til henholdsvis østre landsret, sø- og
handelsretten i København og Københavns byret, skal her gives en
tilsvarende oversigt over rekrutteringen af underretsdommerne i

perioden 1919-69 inden for det sjællandske, lolland-falsterske og

bornholmske område.
Man kan da først spørge, hvorledes man besatte de nye dommer

embeder ved retsplejereformens gennemførelse pr. 1. okt. 1919.

Området kan betragtes under eet, men det er dog fundet praktisk
at adskille de "københavnske" embeder fra de øvrige provinsembe

der. Med de "københavnske" embeder menes i denne sammenhæng og se

nere dommerembederne ved Frederiksberg birkeret og Københavns nor

dre og søndre birk samt deres senere aflæggere.

Ved disse 5 domstole skulle der i 1919 besættes 6 dommerembe
der, og hertil valgte man 5 retsbetjente, der tidligere havde

gjort tjeneste ved de tilsvarende domstole før 1919. De 5 øvrige
stillinger blev givet til 2 tidligere jyske byfogder (fra Ålborg
og Århus) og 1 jysk herredsfoged (Ning herred). De "københavnske"

retter fik således ved denne lejlighed en kraftig jysk indsprøjt
ning.
Anderledes tegner billedet sig, når man ser på de egentlige

provinsembeder. Man skulle her besætte 29 stillinger, og til dis

se valgtes fortrinsvis byfogderne i de købstæder, hvor den nye
retskreds fik sit tingsted. Ikke mindre end 21 byfogder fortsatte
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som underretsdommere i deres gamle retskreds, og til disse 21 kan
føjes 2 birkedommere og 2 herredsfogder, der ligeledes kom til at
virke videre på det sted, hvor de tidligere havde haft deres ger

ning. De 4 resterende embeder blev besat med 3 jyske byfogder

(fra Frederikshavn, Ringkøbing og Randers) og en protokolfører

fra kriminal- og politiretten i København. Langt de fleste pro
vinsbeboere mødte således ikke noget fremmed ansigt, når de havde
ærinde i retten.

Undersøger vi herefter disse dommeres videre livsbane, er det
et gennemgående træk, at de forblev i den stilling, de havde op

nået ved retsplejereformens gennemførelse. Af de 6 ”københavnske’’
dommere døde 2 i embedet, modens 3 forblev i dette indtil opnået
afskedsalder. Kun en enkelt avancerede videre, idet han udnævntes

til rigsadvokat (Aug.Goil). Af de 29 provinsdommere døde 6 i stil
lingen, medens 18 faldt for aldersgrænsen. 5 af de 29 søgte andet
embede, idet 1 blev kst. præsident for søndre landsret i Sønder

borg, 2 blev dommere i de "københavnske” retter og 2 fik dommer
embede i Jylland.

Betragter vi herefter dommerudnævnelserne fra perioden 192o69, vil det også her være praktisk at dele embederne i en ”køben
havnsk gruppe” og en provinsgruppe, idet der gør sig karakteri
stiske forskelle gældende både med hensyn til rekrutteringen og
til den videre befordring.

Inden for den "københavnske ” gruppe drejer det sig ialt om

38 dommerudnævnelser, fordelt på 13 forskellige retskredse. Af
disse havde 27 tidligere beklædt et dommerembede. Den største grup

pe kom fra Jylland, nemlig 11 personer, fra Fyn og fra Møn hente
des 1 og fra Sjælland 7. Desuden søgte ikke mindre end 7 byrets
dommere ud i disse embeder. Fra fuldmægtigklassen udpegedes
7 dommere, hvoraf 4 kom fra de "københavnske” domstole, 2 fra det
øvrige Sjælland og 1 enkelt fra Fyn. Endelig besattes 4 embeder

med henholdsvis 1 kontorchef fra justitsministeriet, 1 politiin
spektør under rigspolitichefen, 1 vicedirektør under fængselsdirektoratet og 1 justitsminister (Harald Petersen). Det har utvivl

somt været attraktivt at blive medlem af disse domstole.
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Undersøger man, hvad der senere blev af disse dommere, må

man udelade de 18 dommere, som ved periodens slutning endnu sad

i embederne. Af de resterende 2o forblev de 12 i embedet indtil
pensionsalderen, medens 1 døde. Dette betyder, at 7 lod sig be
fordre til en anden stilling. Det synes måske et forholdsvis stort
antal, men det bør da også bemærkes, at 3 af de 7 forblev inden

for den snævre ”københavnske" kreds, og deres forflyttelse kunne

bestå i en simpel skiften afdeling (Frederiksberg birkeret havde
som bekendt 3 afdelinger). Af de 4 sidste dommere fik 3 andre dom

merembeder på Sjælland, nemlig Hillerød, Køge og Holbæk, medens
en enkelt blev udnævnt til dommer i østre landsret.

Ser man på den store gruppe af provinsdommere, der udnævntes
i denne periode, er den mere end dobbelt så stor som "den køben

havnske" og omfatter 97 dommerudnævnelser. I langt de fleste til
fælde - ialt 68 - bragtes enten en dommer eller en politimester

i forslag. Af de 59 dommere kom 31 fra Jylland, 6 fra Fyn, 6 fra
Sjælland, 2 fra Lolland, 1 fra Bornholm og 2 fra Færøerne. End
videre udnævntes 5 byretsdommere og 5 dommere fra det "københavn

ske" område. Endelig må nævnes en dommer fra den danske brigade i
Tyskland. Af politimestrene kom 5 fra Jylland, 3 fra Sjælland og

1 fra Lolland. Provinsembederne søgtes således kun i ringe ud

strækning af dommerne fra Københavns byret. Man havde kun i ringe
udstrækning lyst til at komme for langt bort fra København,

Det er ligeledes karakteristisk for provinsgruppen af dommer
embederne, at de i større udstrækning end den "københavnske" grup

pe blev besat med kandidater fra fuldmægtigklassen. Fra denne

gruppe hentedes ialt 25 underretsdommere, når man henregner 1 po
litiadvokat under rigspolitichefen til denne gruppe. Også i den
ne rekrutteringsgruppe finder man et betydeligt antal fra Jylland,

nemlig lo, fra Fyn kom 3, fra Sjælland 5, fra Lolland og Bornholm
hver 1 og fra de "københavnske" retter 4. Tilbage står 4 embeder,
der blev besat med en amtmand fra Færøerne og 3 fuldmægtige og

ekspeditionssekretærer fra henholdsvis indenrigs-, finans- og land
brugsministeriet. Til provinsembederne møder man ingen af justits
ministeriets folk. De søgte fortrinsvis til Københavns byret og til
nød de "københavnske" domstole.
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Til slut skal blot undersøges, hvad der blev af de således
omtalte 97 provinsdommere. Ved periodens udgang var 26 endnu i

funktion, og opmærksomheden samler sig derfor om de resterende
71 dommere. Af disse blev 42 siddende i stillingen indtil opnået

pensionsalder, medens 16 afgik ved døden. Tilbage står 13 domme

re, hvoraf 12 lod sig forflytte til et andet underretsdommerem

bede, nemlig 4 på Sjælland, 2 på Lolland-Falster, 1 på Møn og 3

i Jylland. 2 dommere avancerede til embeder i den ’'københavnske”

ginippe, medens en enkelt blev dommer i østre landsret.
Man kan ikke sige, at de kvindelige dommere var stærkere

repræsenteret blandt provinsdommerne end i de tidligere undersøg
te grupper. I de 5o år, retsplejeloven har virket, har kun 6
kvindelige dommere modtaget udnævnelse til underretsdommer i embe

der udenfor Københavns byret. Af de 6 havde en enkelt tidligere

været dommer i Københavns byret.

Frederiksberg birkeret
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.

justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten hører Frede
riksberg kommune. Tingstedet er Frederiksberg.

Retten har altid været organiseret i 3 afdelinger, og fra

tid til anden har man omlagt forretningerne mellem de forskelli
ge afdelinger.

Ved kgl. anordning af 22/2 1919 fastlagdes forretningerne i

hovedsagen således: Under 1. afd. henlagdes strafferetsplejen

og skifteforvaltningen, under 2. afd. civile sager til en penge
værdi af 2oo kr.

(fra 1. jan. 1928: 3oo kr.) samt foged- og auk

tionsvæsen foruden notarialforretningerne. Også sager ang. straf

bare handlinger, der var henvist til privat forfølgning, hørte
under denne afdeling. Under 3. afd. henlagdes alle øvrige forret

ninger, herunder tinglæsningsvæsenet.
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Ved kgl. anordning af 27/6 1923 henlagdes fra 1. juli 1923
sager vedr, skifteforvaltningen fra 1. til 2. afd. Fra samme da

to overførtes foged- og auktionsvæsenet samt notarialforretningerne fra 2. til 1. afd.
Ved kgl. anordning af 8. juni 1939 fordeltes fra 1. juni

1939 forretningerne på følgende måde: Under 1. afd. henlagdes
strafferetsplejen samt foged- og auktionsvæsenet med notarialforretningerne. Under 2. afd. henlagdes de private søgsmål til
en værdi af 3oo kr. samt skifteforvaltningen og under 3. afd.

de øvrige forretninger samt tinglysningsvæsenet.

I henhold til kgl. anordning af 3o. juni 1951 henlagdes for
retningerne som formand for boligretten til 3. afd., fra 1. febr.

1966 ændret til 2. afd., og ved justitsministeriets bkg. af 26.

nov. 1956 skulle formandsskabet for lærlingevoldgiftsretten va
retages af dommeren for 1. afd.

Ved justitsministeriets bkg. af 15. dec. 1965 foretoges fra
1. febr. 1966 følgende fordeling af forretningerne mellem de 3

afdelinger. 1. afd. skulle varetage skifteforvaltning og straffe

ret splej en med undtagelse af de i retsplejelovens § 721 nævnte '

sager. Under 2. afd. hørte de civile sager i henhold til retsple
jelovens § 225 stk. 2, 5 og 8-lo samt formandsskabet for kred
sens boligret og under 3. afd. resten af de civile sager samt
tinglysningsvæsenet og notarialforretningerne.

Frederiksberg birkeret havde til at begynde med lokaler i
det gamle rådhus, der lå på hjørnet af Falkoner Allé og Howitzvej.
Fra 1919-21 opførtes et nyt særligt domhus på Howitzvej nr.32
efter tegninger af arkitekt H.Kampmann. Domhuset er et firefløjet
anlæg, der omslutter en indre gård.

Arkivafleveringer
Civile sager: Retsboger samt dombøger A-B 1919-34. Civile rets
sager 192o-23.

Straffesager: Navneregistre 1919-26, saglister 192o-38, rets- og
dombøger indtil 1938 (39).
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Foged- og auktionsvæsen: Navneregistre 1919-38, fogedbøger 192o38, auktionsbog for auktionsleder 0.Hee
gaard, auktionsdokumenter 1919-43.

Skifteretten: Sager vedr, eksekutorboer 192o-38.

Tinglæsningsvæsenet: Skøde- og panteprotokoller indtil 1911. Desuden er siden 1927 modtaget pligtmæssige af
leveringer af skødegenparter m.m.

Dommere

(1. afd.)

1919-22.

Ole Christian Mathias Kirk (byfoged i Ålborg) 1. okt.
1919 (kgl. res. 23/6)- 5. juli 1922 (død).

1923-37.

Gustav Heide-Jørgensen (dommer i Silkeborg) l.juli 1923
(kgl. res. 13/6)- 3o. sep. 1937 (kgl. res. 7/9.
Dommer i Frederiksberg birkerets 3.afd.).

1937-46.

Anders Christian Faartoft (dommer i Holstebro) l.nov.
1937 (kgl. res. 23/lo)- 28. febr. 194o (kgl. res.
2o/2. Dommer i Frederiksberg birkerets 3.afd.).

1946-66.

Niels Harbou (dommerfuldmægtig ved Københavns amts
nordre birk) 1. maj 1946 (kgl. res. 4/4)- 31.jan. 1966
(kgl. res. 27/lo 1965. Afsked).

1966-

Ellen Anna Marie Larsen (dommer i Frederiksberg birkerets 2.afd.) 1. febr. 1966 (kgl. res. 25/1)-

(2. afd.)
1919-33.

Stener Frederik Grundtvig (herredsfoged m.v. i Ning
herred) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. dec. 1933
(kgl. res. lo/ll. Afsked).

1934-51.

Hans Christian Gerner Svedstrup (kriminaldommer i
Viborg) 1. febr. 1934 (kgl. res. 13/1)- 3o. sep. 1951
(kgl, res. 12/7. Afsked).

1951-65.

Gunner Rosendal Simonsen (dommer i Ringkøbing) 1. okt.
1951 (kgl. res. 26/8)- 31. jan. 1965 (kgl. res. 27/lo.
Afsked).

1965-66.

Ellen Anna Marie Larsen (dommer i Københavns bvret)
1. febr. 1965 (kgl. res. 13/1)- 31. jan. 1966
(kgl. res. 25/1. Dommer i Frederiksberg birkerets
l.afd.).
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1966-

Inger Ellen Anderine Nørregaard (dommerfuldmægtig
ved kriminalretten-i Lyngby) 1. marts 1966 (kgl. res.
21/2)-

(3. afd.)

1919-30.

Niels Aage Gad (birkedommer m.v. i Frederiksberg birk)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. dec. 193o
(kgl. res. 2o/8. Afsked).

1931-37.

John Edward Lemmich Knox (dommer i Ning herred) l.jan.
1951 (kgl. res. 27/11 193o)- 3o. sep. 1957 (kgl. res.
12/8. Afsked).

1937-46.

Gustav Heide-Jørgensen (dommer i Frederiksberg birkerets l.afd.) 1. okt. 1957 (kgl. res. 7/9)- 51.jan.
1946 (kgl. res. 31/12 1945. Afsked).

1946-51.

Anders Christian Faartoft (dommer i Frederiksberg birkerets l.afd.) 1. marts 1946 (kgl. res. 2o/2)- 3o.sep.
1951 (kgl. res. 12/7. Afsked).

1951-62.

Sigurd Thal Jantzen (kriminaldommer i Københavns amts
nordre birk) 1. okt. 1951 (kgl. res. 26/8)- 31.juli
1962 (kgl. res. 8/5. Afsked).

1962-

Christen Ove Christensen (dommer i Københavns byret)
1. aug. 1962 (kgl. res. 3o/6)-

Københavns amts nordre birk
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retskredsen henlagdes
følgende kommuner: Gentofte, Gladsakse, Herlev, Lyngby-Tårbæk og

Søllerød. I retskredsen var normeret to dommere. Tingstedet var

København og tingdagen onsdag.
I henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl. anordning af 28/9
1956) udskiltes Herlev kommune af retskredsen og henlagdes under

Københavns amts søndre birk (Ballerup retskreds). I henhold til

samme lov deltes retskredsen i 3 nye retskredse: Gentofte, Lyngby
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og Gladsakse (se disse). De nye retskredse etableredes 1/4 1961
og 1/5 1965.

Retten har, sålænge den eksisterede, haft lokaler i den så
kaldte Gl.Københavns amts ting- og arresthus på Blegdamsvej nr. 6,

hvor også Københavns stiftamtmand og Københavns amtsråd residerede
indtil 1953. Den oprindelige retsbygning opførtes 1847-48 efter
tegninger af Th.Bindesbøll, og den ombyggedes 1913. Senere er op

ført mindre tilbygninger. Bag det egentlige tinghus lå fra gammel
tid en særlig arrestbygning.

Arkivafleveringer
Civile sager;

Saglister 192o-38, saglister over private politisager 192o-4o,
retsboger og dombøger A og B 192o-38, borgerlige retssager
1919-38 og private politisager 192o-38.

Straffesager (politisager):

Saglister 192o-48, rets- og dombøger 192o-49, protokoller over
udeblivelsesdomme indtil 1951.
Fogedsager :

Fogedprotokoller 192o-39, udlægsskødeprotokoller 19o3-39, ud
lægsskøder 1933-38.
Auktionssager:

Auktionsprotokoller 1923-38 og dokumenter 1921-38. Udtagne auk
tionskataloger 192o-33.
Tinglysningsvæsenet ;

Samtlige skøde- og panteprotokoller indtil 1927 afleveret med
tilhørende realregistre m.m., med undtagelse af det materiale,
der vedrører det område, som i dag er henlagt til dommeren i
Lyngby. Dette materiale er kun afleveret til ca.1891.
Fra Københavns amts nordre birk er desuden modtaget pligt

mæssige afleveringer af skødegenparter m.m.
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Civildommere

1919-25.

Bernt August Goli (byfoged m.v. i Århus) 1. okt. 1919
(kgl. res. 23/6)- 24. jan. 1925 (rigsadvokat).

1925-54.

Christian Henrik Friis Hattensen (dommer i Skælskør)
15. febr. 1925 (kgl. res. 15/2)- 5. dec. 1954
(kgl. res. 7/11. Afsked).

1955-41.

Christian Andersen (dommer i Åbenrå) 1. jan. 1955
(kgl. res. 15/12 1954)- 17. juni 1941 (død).

1941-65.

Harald Petersen (justitsminister) lo. juli 1941 (kgl.
res. 9/7)- 51. jan. 1965 (kgl. res. 15/11 1964 Afsked).

Kriminaldommere
1919-29.

Thorvald Emil Budtz (straffedommer i Frederiksberg
birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. maj 1929
(kgl. res. 15/5. Afsked).

1929-59.

Frans August Djørup (kriminaldommer i Odense) l.juli
1929 (kgl. res. 8/6)- 31. jan. 1959 (kgl. res. 5/12
1958. Afsked).

1959-51.

Sigurd Thal Jantzen (dommerfuldmægtig i Odense)
1. febr. 1959 (kgl. res. 6/1)- 5o. sep. 1951 (kgl.
res. 26/8. Dommer i Frederiksberg birks 3.afd.).

1951-62.

Hans Nobel Becher (dommer i Haderslev) 1. nov. 1951
(kgl. res. 2/lo)- 51. maj 1962 (kgl. res. 4/5.
Dommer i Køge).

1962-65.

Svend Aage Dorn-Jensen (dommer i Københavns byret)
1. juli 1962 (kgl. res. 25/6)- 1. maj 1965 (kgl.
res. 5/4. Civildommer i Gentofte).

Retten i Lyngby
Oprettet 1. april 1961 i henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl.

anordning af 6/2 1961). Der normeredes to dommere ved retten,
hvoraf den ene overtog strafferetsplejen og skifteforvaltningen,
medens rettens øvrige forretninger varetoges af den anden dommer.
Tingstedet blev Lyngby og retsdagen tirsdag. Under retten henlag-
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des Lyngby-Tårbæk og Søllerød kommuner.

Retten har .gammen med politiet lokaler i en moderne kontor
bygning, Klampenborgvej 234.

Arkivafleveringer

Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

Civildommer
Hjalmar Heinrik Svanekiær Hilden (dommer i Horsens)
1. april 1961 (kgl. res. 13/3)-

1961-

Kriminaldommere

1961-65.

Niels Jacob Feilberg Jørgensen (dommer i Københavns
byret) 1. april 1961 (kgl. res. 13/5)- 5o. nov. 1965
(kgl. res. 9/lo. Dommer i Hillerød).

1965-

Haagen Kønigsfeldt (dommer i Struer) 1. dec. 1965
(kgl. res. 13/11)-

Retten i Gentofte
Oprettet 1. maj 1965 i henhold til lov af 11/2 1965 (jfr.justits
ministeriets bkg. af 23/5 1965). Der normeredes to dommere ved

retten, hvoraf den ene overtog strafferetsplejen og skifteforvalt
ningen, medens den anden varetog de øvrige forretninger. Tingste
det blev København og tingdagen onsdag. Under retten henlagdes

Gentofte kommune.
Retten har lokaler i tingbygningen, Blegdamsvej 6 (se s. 5o).
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Arkivafleveringer

Kun afleveringer af skødegenparter rn.m.

Civildommer
1965-

Svend Aage Dorn-Jensen (kriminaldommer i Københavns
amts nordre birk) 1. maj 1965 (kgl. res. 3/4)-

Kriminaldommer

1965-

Elisabeth Franck (fuldmægtig ved civilretten i Køben
havns amts nordre birk) 1. maj 1965 (kgl. res. 3/4)-

Retten i Gladsakse

Oprettet 1. maj 1965 i henhold til lov af 11/2 1965 (jfr.justits

ministeriets bkg. af 23/3 1965). Der normeredes to dommere ved
retten, hvoraf den ene overtog strafferetsplejen og skifteforvalt 
ningen, medens den anden varetog de øvrige forretninger. Tingste
det blev København og tingdagen torsdag. Under retten henlagdes

Gladsakse kommune.
Retten har lokaler i tingbygningen, Blegdamsvej 6 (se s. 5o).

Arkivafleveringer
Kun afleveringer af skødegenparter m.m.
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Civildommer
1965-

Jørgen Kiesbye Møller (dommer i Kolding) 1. maj 1965
(kgl. res. 3/4)-

Kriminaldommer
1965-

Ernst Mogens Jensen (politiinspektør under rigs
politichefen) 1. maj 1965 (kgl. res. 3/4)-

Københavns amts søndre birk

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retskredsen henlag

des de gamle jurisdiktioner Københavns amts søndre birk og Ama
ger birk d.v.s. kommunerne: Ballerup, Måløv, Brøndbyerne, Dragør,
Glostrup, Herstederne, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ledøje-Smørum,
Rødovre, Sengeløse, Store Magleby, Tårnby, Torslunde-Ishøj, Val
lensbæk og Værløse. Tingstedet blev København og tingdagen tirs

dag.
Indtil 1939 havde denne store retskreds kun en enkelt dom
mer, men fra 1. juli 1939 normeredes to dommere.

I henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl. anordning af 28/9
1956) deltes retskredsen i 5 nye retskredse, nemlig Ballerup,

Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Tårnby (se disse). Nyordningen
trådte i kraft 1. jan. 1957. I henhold til samme lov overførtes

ligeledes fra 1. jan. 1957 Herlev kommune fra Københavns amts

nordre birk til Københavns amts søndre birk (Ballerup retskreds).
Retten havde lokaler i tingbygningen, Blegdamsvej 6 (se s.5o).

- 55 -

Arkivafleveringer
Straffesager (politisager):

Saglister 1919-46, retsboger 1919-56, vidnebøger 1937-47,
domprotokoller 1917-56, retsboger i forræderisager 1945-47.

Aukt ions sager;
Auktionsdokumenter 1919-21.

Tinglysningsvæsenet:
Samtlige skøde- og panteprotokoller indtil 1927 afleveret
med tilhørende realregistre m.m. Fra 1927 er desuden mod
taget pligtmæssige afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommere
1919-3o.

John Finsen (birkedommer m.v. i Københavns amts søndre birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 25/6)- 24. okt.
193o (død).

1931-39.

Hjalmar Anker (dommer i Slagelse) 1. jan. 1931 (kgl.
res. 27/11 193o)- 3o. juni 1939 (kgl. res. 21/6.
Civildommer i Københavns amts søndre birk).

Civildommere
1939-45.

Hjalmar Anker (dommer i Københavns amts søndre birk)
1. juli 1939 (kgl. res. 21/6)- 28. febr. 1945
(kgl. res. 14/9. Afsked).

1945-55.

Elias Olrik (dommer i Helsingør) 1. marts 1945
(kgl. res. 17/7)- 31. dec. 1955 (kgl. res. 4/11.
Afsked).
I 1956 var landsdommer Henrik Tamm konstitueret som
civildommer.

Kriminaldommere

1939-51.

Olaf Bærentzen (dommerfuldmægtig i Københavns amts
nordre birk) 1. juli 1939 (kgl. res. 21/6)3o. april 1951 (kgl. res. 12/5. Dommer i Holbæk).
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1951-54.

Otto Dund-Andersen (dommerfuldmægtig i Roskilde)
juni 1951 (kgl. res. 8/5)- 31. dec. 1954
(res. 31/12. Dommer i østre landsret).

1955-56.

Anders Christensen (dommer i Københavns byret)
1. febr. 1955 (kgl. res. 27/1)- 31. dec. 1956
(kgl. res. 7/11. Dommer i Glostrup).

Retten i Hvidovre
Oprettet 1. jan. 1957 i henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl.

anordning af 28/9 1956). Tingstedet er Hvidovre kommune og ting
dagen onsdag. Under retten hører Hvidovre kommune.

Retten har lokaler Bytoften 29.

Arkivafleveringer
Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommer

1957-

Gerda Charlotte Nouvel Buch (dommer i Stege) 1.
1957 (kgl. res. 7/11 1956)-

jan.

Retten i Rødovre

Oprettet 1. jan. 1957 i henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl.
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anordning af 28/9 1956). Tingstedet er Rødovre kommune og ting—
dagen fredag. Under retten hører Rødovre kommune.

Retten har lokaler Rødovrevej 135.

Arkivafleveringer
Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommer

1957-

Torben Rbtzler Møller (dommerfuldmægtig i Holbæk)
1. jan. 1957 (kgl. res. 7/11 1956)-

Retten i Ballerup
Oprettet 1. jan. 1957 i henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl.

anordning af 28/9 1956). Tingstedet er København og tingdagen
tirsdag. Under retten hører følgende kommuner: Ballerup-Måløv,
Herlev, Ledøje-Smørum og Værløse. I henhold til lov af 11/2 1965

(jfr. justitsministeriets bkg. af 23/3 1965) oprettedes to dom
merembeder ved retten i Ballerup.
Retten har lokaler i tingbygningen Blegdamsvej 6 (se s. 5o).

Arkivafleveringer

Kun afleveringer af skødegenparter m.m.
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Dommer

1957-65.

Svend Aage Jacobsen (dommer i Københavns byret)
1. jan. 1957 (kgl. res. 7/11 1956)- 3o. april 1965
(kgl. res. 3/4. Civildommer i Ballerup).

Civildommer
1965-

Svend Aage Jacobsen (dommer i Ballerup) 1. maj 1965
(kgl. res. 3/4)-

Kriminaldommer

1965-

Axel Hye-Knudsen (vicedirektør for fængselsvæsenet)
(kgl. res. 3/4)-

Retten i Tårnby
Oprettet 1. jan. 1957 i henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. kgl.

anordning af 28/9 1956). Tingstedet er København og tingdagen
fredag. Under retten hører følgende kommuner: Dragør, Store Mag

leby og Tårnby.

Retten har lokaler i tingbygningen Blegdamsvej 6 (se s. 5o).

Arkivafleveringer
Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommer

1957-

Morten Møller Hviid (civildommer i Ålborg) 1. jan.
1957 (kgl. res. 7/11 1956)-
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Retten i Glostrup

Oprettet 1. jan. 1957 i henhold til lov af 21/5 1956 (jfr. kgl.

anordning af 28/9 1956). Tingstedet er København og tingdagen
torsdag. Under retten henlagdes følgende kommuner: BrøndbyvesterBrøndbyøster, Glostrup, Herstedøster-Herstedvester, Høje-Tåstrup,
Sengeløse, Torslunde-Ishøj og Vallensbæk. Fra 1. nov. 1959 hen
lagdes tingstedet til Glostrup (jfr. kgl. anordning af 19/10

1959).
I henhold til lov af 17/2 1965 udskiltes Brøndbyvester-

Brøndbyøster og Vallensbæk kommuner og henlagdes under en nyop
rettet retskreds i Brøndbyerne (se denne) og Høje-Tåstrup, Sen
geløse og Torslunde-Ishøj kommuner henlagdes i henhold til samme

lov under en nyoprettet retskreds i Tåstrup (se denne). Retten i
Glostrup omfattede herefter kun følgende kommuner: Glostrup og
Herstedøster-Herstedvester. Tingstedet er nu Glostrup og tingda

gen torsdag.

Retten har lokaler Rådhusvej 2.

Arkivafleveringer

Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommer

1957-

Anders Christensen (kriminaldommer i Københavns amts
søndre birk) 1. jan. 1957 (kgl. res. 7/11 1956)-
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Retten i Brøndbyerne
Oprettet 1. sept. 1967 i henhold til lov af 11/2 1965 (jfr.

ju

stitsministeriets bkg. af 12/5 1967). Tingstedet er Brøndbyvester
og tingdagen fredag. Under retten hører følgende kommuner;

Brøndbyvester-Brøndbyøster og Vallensbæk.
Retten har lokaler Sdr.Ringvej 41-45.

Arkivafleveringer

Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommer
1967-

Robert Christian Andreas Dam (kontorchef i justitsministeriet) 1. sep. 1967 (kgl. res. 9/6)-

Retten i Tåstrup
Oprettet 1. april 1966 i henhold til lov af 11/2 1965 (jfr. ju
stitsministeriets bkg. af 17/12 1965). Tingstedet er Høje-Tåstrup,
og tingdagen er tirsdag. Under retten hører følgende kommuner:

Høje-Tåstrup, Sengeløse og Torslunde-Ishøj.

Retten har lokaler Køgevej 24-26.

Arkivafleveringer
Kun afleveringer af skødegenparter m.m.

- 61 -

Dommer
1966-

Eigil Schibbye (dommer i Københavns byret) 1. april
1966 (kgl. res. 25/1)-

Retten i Køge

Oprettet 1. april 1919 i henhold til lov af 11. april 1919 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retskredsen henlag
des følgende kommuner: Køge købstad og landdistrikt, Høj else, 01-

semagle, Ejby sogn i Ejby-Nørre Dalby kommune, Bjeverskov, Ende-

slev-Vråby, Hårlev-Himlingøje, Herfølge, Lellinge, Lidemark, Sædder, Valløby-Store Tårnby og Vollerslev-Gørslev. Tingstedet er

Køge og retsdagen torsdag.
I henhold til kgl. anordning af 4/lo 1926 henlagdes fra l.jan.
1927 Ølsemagle sogn fra Roskilde retskreds til Køge retskreds.

I henhold til kgl. anordning af 28/3 1962 henlagdes fra 1.

april 1962 Varpelev kommune, der hidtil havde hørt under retten

i Store Heddinge, under Køge retskreds.

Retslokalerne findes i Rådhuset på torvet, medens dommerkon
tor og bolig findes i Bjerggade.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1919-4o, retsboger 1919-47.

Straffesager:
Retsbøger 1919-46.
Fogedsager :

Fogedprotokoller 1922-4o.
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Auktionssager;

Auktionskataloger 1922-33.

Tinglysningsvæsenet:

Samtlige skøde- og panteprotokoller fra købstad og birk
afleveret indtil 1927 med tilhørende realregistre m.m.
Fra 1927 er desuden modtaget pligtmæssige afleveringer
af skødegenparter m.m.

Dommere
1919-24.

Christian Vittusen Ferslev (byfoged m.v. i Køge)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. okt. 1924
(kgl. res. 18/8. Afsked).

1925-50.

August Johannes Theodor Sonne (fuldmægtig i indenrigsministeriet) 1. april 1925 (kgl. res. 16/8)1. okt. 195o (død).

1951-62.

Richard Arnold Ole Sørensen (dommer i Lemvig)
1. jan. 1951 (kgl. res. 29/11 195o)- 31. maj
1962 (kgl. res. 23/2. Afsked).

1962-

Hans Nobel Becher (kriminaldommer i Københavns amts
nordre birk) 1. juni 1962 (kgl. res. 4/5)-

Retten i Roskilde

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr. ju
stitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retskredsen henlagdes

Roskilde købstad og de ældre landjurisdiktioner Ramsø-Tune her
reder og Lejre herred. I retskredsen var normeret to dommere.

Tingstedet var Roskilde og tingdagen onsdag.
I henhold til kgl. anordning af 4/lo 1926 udskiltes fra 1.
jan. 1927 Ølsemagle sogn af retskredsen og henlagdes under ret

ten i Køge.
I henhold til lov af 21/3 1956 deltes retskredsen i Roskilde
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byretskreds og Roskilde herredsretskreds (se disse). Nyordningen

trådte i kraft fra 1. jan. 1963.
Retslokalerne fandtes i det i 1878 ved arkitekt Vilh,Pat

sen opførte ting- og arresthus i Jernbanegade 21. Her lå også
det oprindelige dommerkontor. I 1954 indrettedes dommerkontoret

i Kornerups Vænge nr. 12-14. Ejendommen havde tidligere tilhørt
K.F.U.M., men købtes nu af staten.

Arkivafleveringer
Straffesager (polit isager):

Saglister, retsboger og domprotokoller 1919-62, vidnebøger
1937-49 og forræderisager (oprejsnings- og ankenævnets sager
1946.

Skiftesager:
Skiftedokumenter 1919-33.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller fra såvel købstad som herreder
er afleveret til ca. 19ol. Fra 1927 er desuden modtaget
pligtmæssige afleveringer af aflyste skødegenparter m.m.

Civildommere
1919-33.

Peter Nicolai Valentin Buch (byfoged samt by- og
rådstueskriver i Roskilde) 1. okt. 1919 (kgl. res
23/7)- 3o. april 1933 (kgl. res. 6/3. Afsked).

1933-48.

Hans Christian Thygesen (dommer i Grenå) 1. maj
1933 (kgl. res. 31/3)- 3o. april 1948 (kgl. res.
6/4. Afsked).

1948-6o.

Svend Johan Linnemann Arffmann (dommer i Randers)
15. juni 1948 (kgl. res. 2/6)- 31. okt. 196o
(kgl. res. 2/8. Afsked).

196o-62.

Søren Peter Thygesen Buhl (dommer i Københavns
byret) 1. nov. 196o (kgl. res. 16/9)- 31. dec.
1962 (kgl. res. 15/10. Dommer i Roskilde herreds
ret) .
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Kr iminald ommere
1919-20.

Christian Aure Ricard (herredsfoged og skriver i
Ramsø-Tune herreder) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)3o. april 192o (kst. præsident for søndre landsret).

1920-35.

Wilhelm August Bjørn-Jensen (politimester i Hillerød)
kst. 13/2 192o, kgl. udnævnelse 8/2 1921- 31. okt.
1955 (kgl. res. 22/8. Afsked).

1936-44.

Aage Axel Emil Sachs (ekspeditionssekretær i finansministeriet) 1. juni 1956 (kgl. res. 2o/5)18. okt. 1944 (død).

1945-62.

Aage Sofus Schmidt (dommerfuldmægtig i Korsør)
kst. 1. febr. 1945, kgl. udnævnelse 17/7 194531. dec. 1962 (kgl. res. 26/9. Afsked).

Roskilde byret
Oprettet 1. jan. 1963 i henhold til lov af 21/3 1956 (jfr. anordning af 26/9 1962). Under retskredsen hører Roskilde købstad.

Tingstedet er Roskilde og tingdagen onsdag.
Retslokalerne findes i det s.63 omtalte ting- og arresthus

i Jernbanegade. Dommerkontoret er indrettet i en moderne kontor
ejendom Støden 18.

Arkivafleveringer

Kun afleveringer af skødegenparter m.m. Se iøvrigt under: Retten
i Roskilde.

Dommer
1963-

Knud Ove Kjær (dommerfuldmægtig ved retten i Bal 1arup) 1. jan. 1963 (kgl. res. 1/12 1962)-
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Roskilde herredsret

Oprettet 1. jan. 1965 i henhold til lov af 21/5 1956 (jfr. anord
ning af 26/9 1962). Under retskredsen henlagdes følgende kommuner:
Gadstrup-Syv, Greve-Kildebrønde, Havdrup-Solrød, Herslev-Gevninge,
Himmelev, Hvalsø-Særløse, Hvedstrup-Fløng, Hyllinge-Lyndby, Jersie-Skensved, Jyllinge-Gundsømagle, Karlslunde-Karlstrup, Kornerup-

Svogerslev, Lejre, Osted, Reerslev-Vindinge, Rorup-Glim, Roskilde
Vor Frue, Rye-Sonnerup, Snoldelev, Sæby-Gershøj, Såby-Kisserup,
Tune, Ørsted-Dåstrup og Ågerup-Kirkerup. Tingstedet blev Roskilde
og tingdagen torsdag.

I henhold til lov af 51. maj 1968 (jfr.

justitsministeriets

bkg. af 12/12 1968) ansattes fra 1. april 1969 to dommere ved Ros

kilde herredsret. Den ene dommer varetager strafferetsplejen og

skifteforvaltningen, den anden de øvrige forretninger.
Retslokalerne findes i det s.65 omtalte ting- og arresthus i
Jernbanegade og dommerkontoret Kornerups Vænge 12-14.

Arkivafleveringer
Kun afleveringer af skødegenparter m.m. Se iøvrigt under: Retten

i Roskilde.

Dommer

1965-69.

Søren Peter Thygesen Buhl (civildommer i Roskilde)
1. jan. 1965 (kgl. res. 15/10 1962)- 51. marts
1969 (kgl. res. 8/4. Civildommer i Roskilde herreds
ret) .

Civildommer

1969-

Søren Peter Thygesen Buhl (dommer i Roskilde herredsret) 1. april 1969 (kgl. res. 8/4)-
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Kr iminald ommer
Fred Oscar Anders Nordkild (retsassessor ved retten
i Lyngby) 1. april 1969 (kgl. res. 8/4) -

1969-

Retten i Helsingør
Oprettet 1. april 1919 i henhold til lov af 11. april 1919 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retskredsen henlag
des Helsingør købstad samt Tikøb og Asminderød-Grønholt kommuner.

Der oprettedes et bitingsted i Fredensborg. Tingstedet var ellers

Helsingør og tingdagen fredag. I Fredensborg var tingdagen onsdag.
I henhold til lov af 31. marts 1927 nedlagdes fra 1. april
1927 retten i Hørsholm og henlagdes under Helsingør ret, dog så

ledes at der oprettedes et bitingsted i Hørsholm med retsdag om

onsdagen.
I henhold til lov af 11/6 1954 genoprettedes retten i Hørs
holm (se denne).

I henhold til lov af 31. maj 1968 (jfr. justitsministeriets
bkg. af 12/12 1968) ansattes fra 1. april 1969 to dommere ved

Helsingør ret. Den ene dommer varetager strafferetsplejen og skif

teforvalt ningen og den anden de øvrige forretninger.
Retslokalerne findes i en i 19o7 opført tilbygning til råd

huset med facade mod Slagtertorvet. Dommerkontoret findes i den

såkaldte Lejelske gård (Stengade 72-74), nogle sengotiske bygnin
ger fra 15oo-tallet.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1919-38, retsboger ved bitingsstederne 1923-38,
retsboger 192o-38, dombøger 192o-37 og borgerlige sager
1919-39.
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Straffesager:
Saglister 1923-33, retsboger 192o-39, dombøger 192o-39 og
dombøger for politisager og paternitetssager 193o-39.
Fogedsager:

Fogedprotokoller 1921-38 og fogedsager 1919-39.
Auktionssager:

Auktionskataloger 1922-35. Tvangsauktioner 192o-39.
Skiftesager:
Skiftedokumenter 192o-38.

Notarialvæsen:

Notarialprotokoller 192o-38.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller fra såvel købstad som Kronborg
østre birk afleveret indtil 1918. Desuden er fra 1927
modtaget skødegenparter m.m.

Korrespondancesager:
Journaler 1919-36 med tilhørende sager 192o-39.

Dommere
1919-28.

Harald Søren Christian Prahl (byfoged m.v. i Helsingør)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/7)- 3o. sep. 1928
(kgl. res. 25/8. Afsked).

1929-45.

Elias Olrik (amtmand over Færøerne) 1. april 1929
(kgl. res. 19/12 1928)- 28. febr. 1945 (kst. civildom
mer i Københavns amts søndre birk).

1945-57.

Johannes Michael Fabritius-Tengnagel (dommer i Nakskov)
1. maj 1945 (kgl. res. 17/7)- 31. jan. 1957 (kgl. res.
lo/ll 1956. Afsked).

1957-69.

Poul Arne Michélsen (dommer i Terndrup) 1. febr. 1957
(kgl. res. 12/12 1956)- 31. marts 1969 (kgl. res. 8/4.
Civildommer i Helsingør).

Civildommer

1969-

Poul Arne Michélsen (dommer i Helsingør) 1. april
1969 (kgl. res. 8/4)-
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Kriminaldommer

1969-

Niels Erik Skander-Madsen (dommer i Københavns byret)
1. april 1969 (kgl. res. 8/4)-

Retten i Hørsholm

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Retten omfattede det gam

le Hørsholm birk bestående af følgende kommuner: Birkerød,
Bloustrød, Hørsholm og Karlebo. Tingstedet var i Hørsholm og ting

dagen fredag.
I henhold til lov af 31. marts 1927 ophævedes fra 1. april

1927 retten i Hørsholm og sammenlagdes med retten i Helsingør.

Der indrettedes i henhold til kgl. anordning af 31. marts 1927 et
bitingssted i Hørsholm og retsdagen blev onsdag.

I henhold til lov af 11/6 1954 (jfr. anordning af 17/5 1956)
genoprettedes retten i Hørsholm fra 1. aug. 1956 omfattende de

samme kommuner som anført ovenfor. Tingstedet blev påny Hørsholm
og tingdagen tirsdag.

Retslokaler og dommerkontor er indrettet i det gamle tingog arresthus, der opførtes i 1848 og blev ombygget af arkitekt

V.Holck i 19o9. Huset ligger på Folehavevej 1, og man har lokale

fællesskab med politiet. Tinglysningskontoret er installeret på

l.sal i ejendommen Hovedgade 2o.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1919-27, retsboger 192o-29, dombøger 1921-27
og borgerlige sager 192o-26.
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Straffesager:
Saglister 1919-27, retsboger 1921-28, dombøger 1925-5o og
straffesager 1921-25.
Fogedsager:

Fogedprotokoller 192o-5o med tilhørende sager 1921-27.
Skiftesager:
Skiftedokumenter 192o-27.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller er afleveret indtil 1893. Desuden
er fra 1927 modtaget afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommere
1919-26.

Niels Schultz Boesen (birkedommer og skriver i Hørsholm birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 25/7)- 3o. maj
1926 (død).

1956-63.

Mogens Jørgen Mørck (dommer i Randers) 1. aug. 1956
(kgl. res. 25/6)- 29. okt. 1965 (død).

1964-65.

Kurt Ejner Künzel (dommer i Københavns byret) l.febr.
1964 (kgl. res. 2o/12 1965)- 25. aug. 1965 (død).

1965-

Carsten Jepsen (dommer i Nørre Sundby) 1. nov. 1965
(kgl. res. 9/lo)-

Retten i Hillerød

Oprettet 1. april 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Hillerød købstad og det gamle Frederiksborg birk med undtagelse
af Ølsted sogn. Under retten hørte således følgende kommuner:

Hillerød, Alsønderup, Farum, Frederiksborg slotssogn, Lille Lyng
by, Lillerød, Lynge-Uggeløse, Nørre-Herlev, Skævinge-Gørløse,
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Slagslunde-Ganløse, Slangerup by og landsogn, Strø, Tjæreby, Uvel

se og Nødebo sogn i Esbønderup-Nødebo kommune. Tingstedet var Hil
lerød og tingdagen torsdag.
Retslokalerne findes på det af arkitekt V.Holck 1887-88 op

førte tinghus på torvet. Dommerkontoret er installeret i en moder
ne bankbygning Slotsgade 16.

Arkivafleveringer
Civile sager:

Saglister 1934-42, retsboger 192o-43, dombøger 1922-43 og
borgerlige sager 1919-43.

Straffesager:
Saglister 1926-43, retsboger 1921-43, vidnebøger 1937-43,
dombøger 1929-43.
Fogedsager:

Fogedprotokoller 1921-42 samt diverse sognefogders udpant
ningsprotokoller 1924-67.
Auktionssager:
Skovauktioner 1924-34 og auktionsdokumenter 1919-20.

Skiftesager:
Skiftedokumenter 1921-3o og eksekutorboer 1924-33. Værge
målsregnskaber 1921-5o.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller fra såvel købstad som birk er
afleveret indtil 1927 med tilhørende realregistre m.m.
Desuden er fra 1927 modtaget afleveringer af skødegenpar
ter m.m.

Dommere
1919-35.

Frederik Carl Christian Zahlmann (byfoged m.v. i Hil
lerød) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 3o. nov. 1935
(kgl. res. 4/9. Afsked).
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1935-52.

Eduard Carl Christian Heerdegen Kaas (dommer i Rarders) 1. dec. 1935 (kgl. res. 25/11)- 31. jan. 1952
(kgl. res. 21/12 1951. Afsked).

1952-65.

Carl Larsen (dommer i Lvsgård herred) 1. marts 1952
(kgl. res. 14/2)- 5o. nov. 1965 (kgl. res. 17/8.
Afsked).

1965-

Niels Jacob Feilberg Jorgensen (kriminaldommer i
Lyngby) 1. dec. 1965 (kgl. res. 9/lo)-

Retten i Helsinge
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.

justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes det

tidligere Kronborg vestre birk omfattende følgende kommuner:

Blistrup, Græsted-Mårum, Helsinge-Valby, Ramløse-Annisse, SøborgGilleleje, Vejby-Tibirke og Esbønderup sogn i Esbønderup-Nødebo
kommune. Tingstedet var Helsinge og tingdagen tirsdag.

Retten har lokaler i det i 1857 opførte særlige ting- og ar
resthus. Her findes også dommerkontoret og indtil 197o dommerboli
gen.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 192o-53, retsboger 1925-54, retsboger i lands
forræderisager 1945-47, borgerlige sager 1919-31 samt
dombøger i borgerlige og straffesager 1924-46.

Straffesager:

Saglister 1935-45, retsboger 1919-54 samt retsboger uden
for tingstedet 1928-45.
Auktionssager:

Auktionsprotokoller 1921-57, auktionsdokumenter 1920-51
og auktionskataloger 192o-5o.
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Skiftesager:

Dødsanmeldelser 1920-26, skiftedokumenter 1920-32, kon
kursboer 192o-3o, kuratorbeskikkelser 192o-25 og værge
målssager indtil 1932.
Notarialvæsen:

Notarialprotokoller 1921-28.

Diverse:
Akkordudvalgsprotokol 1927-33, brevjournaler 1919-29,
journalsager 1919-31 og strandingssager 1919-27.

Tinglysningsvaesenet:
Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre
afleveret indtil 1927. Desuden er fra 1927 modtaget
afleveringer af skødegenparter m.m.

Dommere
1919-26.

Henrik Emil Iacobæus (birkedommer og skriver i Kronborgs vestre birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)3o. sept. 1926 (kgl. res. Yl/1. Afsked).

1927-41.

Anders Peter Larsen (dommer i Ebeltoft) 1. maj 1927
(kgl. res. 29/3)- 31. jan. 1941 (kgl. res. 7/1.
Afsked).

1941-55.

Svend Völkersen (kriminaldommer i Viborg) 1. marts
1941 (kgl. res. 29/1)- 31. dec. 1955 (kgl. res.
7/lo. Afsked).

1956-68.

Arne Julius Johannes Egeløv (dommer i Kerteminde)
1. jan. 1956 (kgl. res. 12/12 1955)- 3o. nov. 1968
(kgl. res. 2o/ll. Afsked).

1968-

Nils Berg Harild (retsassessor i Sønderborg) l.dec.
1968 (kgl. res. 2o/ll)-
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Retten i Frederikssund
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Frederikssund købstad og det gamle Horns herred samt Frederiks

værk købstad og det gamle Halsnæs birk samt Ølsted sogn i Frede

riksborg birk. Tingstedet blev Frederikssund, men der oprettedes
et bitingsted i Frederiksværk. Tingdagene var henholdsvis tirs

dag og fredag. Under hovedtingstedet hørte følgende kommuner:
Frederikssund, Ude-Sundby landdistrikt, Ferslev-Vellerup, GerlevDråby, Græse-Sigerslewester, Jørlunde, Kyndby-Krogstrup, Oppe-

Sundby, Skibby, Skuldelev-Selsø, Snostrup, Stenløse-Veksø og Øl
stykke. Under bitingstedet: Frederiksværk, Kregme-Vinderød, Mel
by, Torup og Ølsted.

Retslokalerne findes i ting- og arresthuset på torvet, op
ført 1887 af arkitekt F.C.C.Hansen. Dommerkontoret ligger på lun

devej 13. Bitingstedet har retslokaler og kontor i ting- og ar
resthuset på torvet i Frederiksværk, opført i 1862.

Arkivafleveringer
Civile sager:

Saglister 192o-45, retsboger 1919-46, forligsprotokoller
1942-5o, retsboger for Halsnæs- og Frederiksværk birk
1919-47, dombøger 1919-46, borgerlige sager 1919-45 og
hævede og forligte sager 192o-45.

Straffesager:
Sagelister 192o-45, retsboger 1919-47, vidnebøger 1937-46.
Fogedsager:

Fogedprotokoller 1921-48, fogedjournaler 1937-38
gedsager 1919-45.

og fo

Auktionssager:

Auktionsprotokoller 1922-48, tvangsauktioner 192o-45 og
auktionskataloger 1932-35.
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Skiftesager;

Skiftedokumenter 1919-46 og overformynderisager 1919-43.
Notarialvæsen:
Notarialprotokoller 192o-48.
Tinglysningsvæsenet :

Skøde- og panteprotokoller fra såvel købstæder, herreder
og birker afleveret indtil 1927 med tilhørende realregi
stre. Endvidere er fra 1927 modtaget afleveringer af skødegenparter m.m.

Diverse:

Landvæsenskommissionssager 1919-48 og kendelsesbøger 194748. Journaler 1922-45 og journalsager 1919-44. Diverse
skattesager m.m. 1919-32.

Dommere

1919-32.

Peter Emil Holsøe (byfoged m.v. i Frederikshavn)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 3o. sept. 1932 (kgl.
res. 9/9. Afsked).

1932-4o.

Carl Knud Christian Poulsen (dommer i Silkeborg m.v.)
1. nov. 1932 (kgl. res. ll/lo)- 31. maj 194o (kgl.
res. 2o/3. Afsked).

194o-42.

Poul Christian Rasmus Gædeken (dommer i Øster og
Vester Han herreder) 1. juni 194o (kgl. res. 26/4)3o. sept. 1942 (kgl. res. 8/9. Afsked).

1942-53.

Niels Johannes Ludvig Buch (civildommer i Ålborg)
1. nov. 1942 (kgl. res. 28/lo)- 3o. sept. 1953
(kgl. res. 22/5. Afsked).

1953-62.

Gunhard Anton Janus Langermann Nielsen (civildommer
i Haderslev) 1. okt. 1953 (kgl. res. 17/8) - 3o.april
1962 (kgl. res. 5/2. Afsked).

1962-

Ove Hansen (dommer i Høng) 1. maj 1962 (kgl. res.
17/3)-
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Retten i Nykøbing S.
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes

Nykøbing S. og det gamle Dragsholm birk omfattende følgende kom

muner: Asnæs, Egebjerg, Fårevejle, Grevinge, Højby, Nørre Asmindrup, Odden, Rørvig, Vallekilde-Hørve og Vig. Tingstedet var

Nykøbing S. og tingdagen fredag.
Retslokalerne findes i råd-, ting- og arresthuset, der op

førtes 1868 ved Holtet syd for kirken. Arkitekt var N.S.Nebelong. Dommerkontor og bolig findes Jernbanevej 1.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1919-31, retsbøger 192o-31, dombøger 192o-3o
og civile sager 192o-31.

Straffesager:
Retsbøger 192o-31, kriminal- og politisager 192o-51.
Foged- og auktionssager :

Foged- og auktionsprotokoller 1922-52 med tilhørende
dokumenter 1922-51.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller fra såvel købstaden som
birket afleveret til 1899. Desuden er fra 1927 mod
taget afleveringer af skødegenparter m.m.
Diverse:

Overformynderi- og værgemålssager 192o-26, journaler
med registre 192o-51 samt journalsager 192o-51.

Dommere

1919-34.

Henrik Emil Brendstrup (byfoged i Randers) 1. okt.
1919 (kgl. res. 23/6)- 31. okt. 1954 (kgl. res.
29/8. Afsked).
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1954-49.

Sigurd Robert Georg Thomas Neergaard (politimester
i Esbjerg) 1. nov. 1934 (kgl. res.6/lo)- 31. dec.
1949 (kgl. res. 29/lo. Afsked).

195o-59.

Carsten Victor Skovgaard (dommer ved den danske
brigade i Tyskland) 1. jan. 195o (kgl. res. 15/12
1949)- 31. okt. 1959 (kgl. res. 22/5. Afsked).

1959-

Karen Elisabeth Hanssing (fuldmægtig ved Københavns
amts nordre birk) 1. nov. 1959 (kgl. res. 2/7)-

Retten i Holbæk

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
foruden Holbæk følgende kommuner i det gamle Merløse-Tuse herred:
Ågerup, Butterup-Tuse, Gislinge, Hagested, Hjembæk-Svinninge,

Hørby, Jyderup, Kundby, Kvanløse, Mørke, Nørre-Jernløse, Skam
strup- Frydendal, Soderup-Eskilstrup, Stigs-Bjergby, Store-Tåstrup,

Sønder-Asmindrup-Grandløse, Sønder Jernløse-Søstrup, Tølløse,
Udby, Uggerløse, Undløse-Søndersted og Ovrø. Tingstedet blev Hol

bæk og tingdagen torsdag.

Retten var en kort periode normeret med to dommere, men fra
192o beklædtes retten af en enkelt dommer.
Retslokalerne findes i råd-, ting- og arresthuset, der op

førtes 19o9-ll ved Rådhuspladsen på Jernbanevej. Dommerkontorer
og bolig findes på Sofievej 4.

Arkivafleveringer

Fra embedet er modtaget skøde- og panteprotokoller fra såvel køb
stad som herred indtil 1927 med tilhørende realregistre. Desuden
er fra 1927 modtaget afleveringer af skødegenparter m.m.
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Civildommere og dommere
1919-35.

Johan Christian Helms (herredsfoged i Merløse-Tuse
herreder) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. dec.
1935 (kgl. res. 9/lo. Afsked).

1936-51.

Gottlob Johannes Sørensen (dommer i Nykøbing M.)
1. jan. 1936 (kgl. res. 25/11 1935)- 3o. april
1951 (kgl. res. 16/1. Afsked).

1951-64.

Olaf Bærentsen (kriminaldommer i Københavns amts
søndre birk) 1. maj 1951 (kgl. res. 12/3)- 3o. sept.
1964 (kgl. res. 15?6. Afsked).

1964-

Bjarne Lars Kristen Jensen (dommer i Københavns byret)
1. okt. 1964 (kgl. res. 5/8)-

Kriminaldommer

1919-20.

Ludvig Valdemar Bugen Glud (byfoged i Viborg) 1. okt.
1919 (kgl. res. 23/6)- 3o. april 192o (kgl. res.
16/4. Dommer i Nykøbing F.).

Retten i Kalundborg
Oprettet 1. april 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes

Kalundborg købstad, Arts og Skippinge herred samt Samsø birk.
Hovedtingstedet oprettedes i Kalundborg og i Tranebjerg indret

tedes et bitingsted. Tingdagene var til at begynde med lørdag og

i Tranebjerg hver 2. og 4. torsdag i måneden, senere ændret til
henholdsvis fredag og onsdag.
Under hovedtingstedet hørte følgende kommuner foruden Ka

lundborg: Bregninge-Bjergsted, Føllenslev-Særslev, Holmstrup,

Jordløse, Raklev, Rørby, Røsnæs, Sejrø, Store og Lille Fuglede,
Svallerup, Tømmerup, Ubby, Viskinge-Avnsø, Værslev og Årby. Under
bitingstedet i Tranebjerg hørte samtlige kommuner på Samsø.
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Indtil 194o fandtes retslokalerne i det nuværende rådhus, op
ført 1854. I 194o rykkede man ind i den tidligere tekniske skole

i Slotsvænget 5. Dommerkontor og bolig findes i Lindegade 5. Ved
embedsskiftet i 1968 nedlagdes dommerboligen.

Arkivafleveringer
Civile sager:

Saglister 192o-21 og retsboger 1921-41.

Straffesager:
Saglister 192o-59, retsboger 1921-4o, vidneprotokoller
1937-46.

Fogedsager:

Fogedprotokoller og fogeddokumenter 192o-59 samt jour
naler over udpantninger 1922-46.
Auktionssager:

Auktionsprotokoller 1922-52.
Tinglysningsvæsenet :

Skøde- og panteprotokoller er modtaget fra købstaden og
Arts-Skippinge herred indtil 19oo, for Samsø birk indtil
1919. Desuden er fra 1927 modtaget afleveringer af skøde
genparter m.m.
Diverse:

Journaler 192o-56.

Dommere
1919-32.

Christian Pedersen Schnuenborg (herredsfoged m.v. i
Arts og Skippinge herreder) 1. okt. 1919 (kgl. res.
23/6)- 5. jan. 1932 (død).

1932-36.

Poul Emil Andreas Mortensen Eckert Nordlien (dommer
i Haderslev) 1. marts 1932 (kgl. res. 11/2)- 51.aug.
1936 (kgl. res. 14/8. Dommer i østre landsret).
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1936-46.

Knud Valdemar Fetri (politimester i Helsins-ør)
1. okt. 1936 (kgl. res. 23/9)- 31. juli 1946
(kgl. res. lo/7. Afsked).

1947-68.

Svend Lund-Andersen (dommer i Københavns bvret)
1. juli 1947 (kgl. res. 3o/6)- 3o. nov. 1968
(kgl. res. 26/9. Afsked).

1968-

Helge Immanuel Petersen (dommer i Nakskov)
1. dec. 1968 (kgl. res. 2o/ll)-

Retten i Høng
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.

justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
det gamle Løve herred omfattende følgende kommuner: Buerup, Fin-

derup, Gerslev, Gerlev-Bakkendrup, Havrebjerg, Helsinge-Drøssel-

bjerg, Reerslev, Ruds-Vedby, Sæby-Hallenslev, Ørslev-Solbjerg og
Skellebjerg sogn i Tersløse-Skellebjerg kommune. Tingstedet blev

Høng og tingdagen torsdag.

Retslokalerne er installeret i det i 1838 i Høng opførte

tinghus. Huset var tegnet af arkitekt C.F.Hansen. Dommerkontor
og boliger findes i en gammel gård, kaldet Odinsgård.

Arkivafleveringer

Fra rettener modtaget skøde- og panteprotokoller for Løve herred
indtil

Desuden er fra 1927 modtaget afleveringer af skøde

genparter m.m.
Dommere

1919-33.

Rudolph Emil LUders Hyrup (protokolfører i Københavns
kriminal- og politiret) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)31. dec. 1933 (kgl. res. lo/ll. Afsked).
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1934-51.

Mads Peter Madsen (dommerfuldmægtig ved Odense herred)
1. febr. 1934 (kgl. res. 18/1)- 31. juli 1951 (kgl.
res. 2/5. Afsked).

1951-.H

Adelgunda Henriette Unsgaard (dommerfuldmægtig i
Næstved) 1. aug. 1951 (kgl. res. 16/6)-

/w Retten i Slagelse

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Slagelse købstad og det gamle Antvorskov birk omfattende følgen
de kommuner: Gimlinge, Gudum, Hejninge, Kindertofte, Lundforlund-

Gerlev, Skørpinge-Fårdrup, Slagelse Skt.Mikkels og Skt.Peders
landsogne, Slots Bjergby-Sludstrup, Sorterup-Ottestrup, Stillinge,
Sønderup-Nordrup og Sørbymagle-Kirkerup. Tingstedet blev Slagelse
og tingdagen tirsdag. I henhold til kgl. anordning af 11/12 1942

ændret til mandag fra 1. jan. 1943, fra 1/2 1946 ændret til tirs

dag, jfr. kgl. anordning af 19/1 1946.
Retslokalerne findes i det i 1914-16 opførte ting- og arrest

hus i Rytterstaldstræde (arkitekt P.C.C.Hansen). Dommerkontoret
er installeret i Bjergbygade 3.

Arkivafleveringer

Fra retten er modtaget skøde- og panteprotokoller indtil 1927 så
vel fra købstaden som birket med tilhørende realregistre m.m.

Desuden er siden 1927 modtaget skødegenparter m.m.

Dommere
1919-3o.

Hjalmar Anker (byfoged i Slagelse) 1. okt. 1919
(kgl. res. 23/6)- 31. dec. 193o (kgl. res. 27/11.
Dommer i Københavns amts søndre birk).
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1931-35.

Rasmus Marius Johannes Borum (dommer i Rinekøbine-)
1. jan. 1931 (kgl. res. 3o/12 193o)- 31. dec. 1935
(kgl. res. 25/11. Dommer i Kolding).

1936-47.

Jens .Tyge Lind (politimester i Korsør) 1. jan. 1936
(kgl. res. 23/12 1935)- 15. jan. 1947 (død).

1947-52.

Svend Nicolai Sofus Peytz (dommer i Ærøskøbing)
1. juli 1947 (kgl. res. 3o/6)- 31. juli 1952
(kgl. res. 7/7. Dommer i Haslev).

1952-

Rasmus Johannes Dyreborg (dommer på Færøerne)
1. nov. 1952 (kgl. res. 15/lo)-

Retten i Korsør
Oprettet 1. okt, 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes

Skælskør og Vester Flakkebjerg herred samt Korsør og Holsteinborg birk. Hovedtingstedet blev i Korsør, og der oprettedes bi
tingsteder i Skælskør og Rude. Tingdagene var henholdsvis tirs

dag og fredag og for Rudes vedkommende hver 1. og 3. onsdag i

måneden. Ved hovedtingstedet i Korsør behandledes sager fra Kor

sør og følgende kommuner: Tårnborg og Vemmelev-Hemmeshøj, ved
bitingstedet i Skælskør sager fra Skælskør og følgende kommuner:

Agersø, Boeslunde, Egeslevmagle , Magleby, Omø, Tjæreby og Flak

kebjerg sogn i Høve-Flakkebjerg kommune og ved bitingstedet i
Rude sager fra følgende kommuner: Hårslev-Ting-Jellinge, Holsteinborg-Venslev, Hyllested, Kvislemark-Fyrendal, Marvede, ØrslevSønder Bjerre og Høve sogn i Høve-Flakkebjerg kommune.

Retslokalerne findes i det i 185o opførte ting- og arrest
hus, der udvidedes i 1919 ved arkitekt M.J.Erlangsen. Dommerkon

tor og bolig ligger i en særlig bygning på Kirkepladsen 12-14,
opført 1884-85 af arkitekt J.E.Gnudtzmann.
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Arkivafleveringer
Fra retten er modtaget skøde- og panteprotokoller fra Korsør og

Skælskør samt birkerne indtil 1927 med tilhørende realregistre
m.m. Desuden er siden 1927 modtaget skødegenparter m.m.

Dommere

1919-25.

Christian Henrik Friis Hattensen (byfoged m.v. i
Korsør) 1. okt. 1919 (kgl. res. 25/6)- 14. febr.
1925 (kgl. res. 15/2. Civildommer i Københavns
amts nordre birk).

1925-57.

Jens Wilhelm Christian Clausen (kriminaldommer i
Vejle) 1. april 1925 (kgl. res. 11/5)- 51. juli
1957 (kgl. res. 14/7. Afsked).

1957-46.

Sigurd Larsen (dommer i Thisted) 1. sept. 1957
(kgl. res. 11/8)- 5o. juni 1946 (kgl. res. 5o/6.
Afsked).

1947-61.

Karl Kristian Johannes Olsen (dommer i Neksø)
1. juli 1947 (kgl. res. 5o/6)- 21. marts 1961
(død).

1961-69.

Gregers Frederik Friis (dommer i Ribe) 1. juni
1961 (kgl. res. 12/5)- 16. sept. 1969 (død).

1969-

Erik Birger Zieler (retsassessor i Randers herredsret) 15. dec. 1969 (kgl. res. 2/12)-

Retten i Haslev

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes

det gamle Bregentved-Gisselfeld birk omfattende følgende kommu

ner: Bråby, Haslev-Freerslev, Teestrup, Terslev, Øde Førslev,
Alslev, Aversi, Dalby-Tureby , Holme-Olstrup, Karise, Kongsted,
Toksværd, Ulse, Vester Egede, Fensmarks sogn af Fensmark-Rislev

kommune og Næstelsø sogn af Næstelsø-Mogenstrup kommune. Ting

stedet blev Haslev og tingdagen fredag.
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I henhold til lov af 21. marts 1956 overførtes Tybjerg kom
mune, der hidtil havde hørt under retten i Næstved, til retten i

Haslev, og Fensmark og Næstelsø sogne udskiltes fra retten i Ha

slev og henlagdes under retten i Næstved. Ændringerne trådte i
kraft 1. okt. 1956, jfr. kgl. anordning af 12/6 1956.

I henhold til kgl. anordning af 28. marts 1962 henlagdes

Øster Egede kommune, der hidtil havde hørt under retten i Store
Heddinge, til retten i Haslev.

Retslokalerne findes i det i 19o5 på Ringstedvej opførte

ting- og arresthus (arkitekt F.C.C.Hansen). Dommerkontor og bolig
ligger i Jernbanegade 2.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1921-32, retsboger 192o-4o, dombøger 1919-42
(omfatter både civile sager og straffesager) og civile
sager 192o-39.
Straffesager:

Retsboger 192o-36, journaler vedr, straffe- og politi
sager 1922-4o.

Fogedsager:

Fogedprotokoller 1922-37.
Auktionssager:
Auktionsprotokol 192o-65.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre
er afleveret indtil 1927. Desuden er modtaget skødegen 
parter m.m. siden 1927.

Dommere

192o-35.

Hans Ditlev Fabricius (dommer, tidligere byfoged i
Ringkøbing) 1. maj 192o (kgl. res. 24/1)- 31. dec.
1935 (kgl. res. 18/lo. Afsked).
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1936-40.

Lauritz Thomas Arnskov (dommer i Rudkøbing m.v.)
1. jan. 1936 (kgl. res. 25/11 1935)- 15. april
194o (død).

1940-52.

Axel Dam-Krogh (kriminaldommer i Odense) 1. juli
194o (kgl. res. 24/5)- 17. maj 1952 (død).

1952-62.

Svend Nicolai Sofus Peytz (dommer i Slagelse)
1. aug. 1952 (kgl. res. 7/7)- 3o. sept. 1962
(kgl. res. 18/6. Afsked).

1962-69.

Knud Gerner Larsen (dommerfuldmægtig i Grenå)
1. okt. 1962 (kgl. res. 31/8)- 15. jan. 1869
(kgl. res. 24/12 1968. Afsked).

1969-

Knud Regnar Andersen (retsassessor i Varde)
15. marts 1969 (kgl. res. 28/2)-

Retten i Ringsted
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
foruden Ringsted følgende kommuner fra det tidligere Ringsted
herred og Skjoldenæsholm og Svenstrup birker: Benløse, BorupKimmerslev, Bringstrup-Sigersted, Haraldsted-Allindemagle, Jystrup-Valsølille, Kværkeby, Nordrupøster-Farendløse, Ringsted

landsogn, Sneslev, Vetterslev-Høm, Vigersted, Ørslev samt Nørre
Dalby sogn af Ejby-Nørre Dalby kommune. Tingstedet blev Ringsted

og retsdagen onsdag.

Indtil 1937 var retslokalerne indrettet i det i 1826 opfør
te gamle råd-, ting- og arresthus. I 1932-33 indrettedes et nyt

ting- og arresthus på hjørnet af Tinggade og Møllegade (arkitekt

A.Lautrup-Larsen). Dommerkontor og bolig er beliggende på Bøllingsvej 8 og opført 1919 af arkitekt Helge Holm.

- 85 -

Arkivafleveringer
Civile sager:

Saglister 1919-33 (omfatter både civile sager og straffe
sager), retsboger 192o-36, dombøger 1919-34 (omfatter bå
de civile sager og straffesager) og civile sager 1919-27.
Straffesager:
Retsboger 192o-35.
Fogedsager:

Fogedprotokoller 1921-36 med sager 1923-28.
Auktionssager:

Tvangsauktioner 1919-22.
Skiftesager:

Skiftedokumenter 192o-21, konkursboer 1919-5o.
Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller er afleveret indtil 1927 såvel
fra købstaden som fra herred og birker med tilhørende re
alregistre. Desuden er modtaget skødegenparter m.m. siden
1927.

Dommere

1919-36.

Axel Olsen (byfoged i Ringsted m.v.) 1. okt. 1919
(kgl. res. 23/6)- 3o. sept. 1936 (kgl. res. 18/6.
Afsked).

1936-58.

Otto Heinrich Urban Petersen (ekspeditionssekretær
i landbrugsministeriet) 1. okt. 1936 (kgl. res.
29/7)- 3o. sept. 1958 (kgl. res. 4/7. Afsked).

1958-

Helge Stoustrup (dommer i Tyrsting-Vrads herreder)
1. okt. 1958 (kgl. res. 22/8)-

- 86 -

Retten i Sorø
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Sorø købstad med Sorø birk og baroniet Holbergs birk omfattende

følgende kommuner: Alsted-Fjenneslev, Bromme, Flinterup, Gyrstinge, Lynge, Munke-Bjergby, Niløse, Pedersborg, Slaglille-Bjernede,

Stenlille, Stenmagle, Tystrup-Haldagerlille og Vester Broby samt

Tersløse sogn af Tersløse-Skjellebjerg kommune. Tingstedet blev
Sorø og tingdagen torsdag.
I henhold til kgl. anordning af 5. aug. 194o henlagdes fra
1. okt. 194o Tystrup og Haldagerlille sogne fra retten i Næstved

til retten i Sorø.

Retslokalerne findes i det på torvet i 1881 af arkitekt

F.V.Tvede opførte råd- og tinghus. Dommerkontor og bolig findes
i en villa på Hauchsvej.

Arkivafleveringer
Civile sager:
Saglister 192o-39, retsboger 192o-37, dombøger 192o-37
og civile sager 192o-37.

Straffesager:
Saglister 192o-38, retsboger 1928-37.
Fogedsager :

Fogedprotokoller 1921-38, fogedsager 1922-37.
Auktionssager:
Auktionsprotokol 1926-38, auktionssager 1926-37.

Skiftesager:
Skiftedokumenter 192o-37, konkursboer 1922-34, ekseku
torboer 1927-38.
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Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre
er afleveret fra såvel købstad som birk indtil 1927.
Desuden er modtaget skødegenparter m.m. siden 1927.
Diverse;

Værgemålsregnskaber 1924-38, overformynderisager 1935-39,
journaler 1919-31, statistik 1932-36, indberetninger
1916-29 og afvandingskommissionssager (Frømosen og Peders
borg mose), udat.

Dommere

1919-33.

1934-41.

Viggo Baller (byfoged m.v. i Sorø) 1. okt. 1919
(kgl. res. 23/6)- 31. dec. 1933 (kgl. res. lo/ll.
Afsked).
Oscar Simon Fribert (politimester i Åbenrå) l.febr.
1934 (kgl. res. 13/1)- 3o. sept. 1941 (kgl. res.
1/9. Afsked).

1941-55.

Valdemar Hansen (dommer i Lemvig) 1. nov. 1941
(kgl. res. 25/9)- 28. febr. 1955 (kgl. res.
11/12 1954. Afsked).

1955-

Vermund Irving Bernhard Nielsen (dommer i Hads herred)
1. april 1955 (kgl. res. 25/2)-

Retten i Store Heddinge

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.

justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
foruden Store Heddinge den gamle jurisdiktion Stevns-Fakse her
reder. Hovedtingstedet blev Store Heddinge, og der indrettedes
bitingsted i Fakse. Tingdagene var henholdsvis tirsdag og i Fak

se hver 1. og 3. torsdag i måneden. Under hovedtingstedet hørte
følgende kommuner: Frøslev, Havnelev, Hellested, Holtug, Højerup,

Lille Heddinge, Lyderslev, Magleby Stevns, Store Heddinge land-
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sogn, Strøby, Varpelev og Smerup sogn i Spjellerup-Smerup kommu
ne. Under bitingstedet henlagdes følgende kommuner: Hylleholt,

Vemmetofte, Øster Egede og Spjellerup sogn i Spjellerup-Smerup

kommune.
I henhold til kgl. anordning af 28. marts 1962 henlagdes

fra 1. april 1962 Øster Egede og Varpelev kommuner fra retten i
Store Heddinge til retten i Haslev.

Retslokalerne findes i det i 1838 opførte ting- og arrest
hus på torvet (arkitekt J.H.Koch). Dommerkontor og bolig er in
stalleret i en moderne villa i den nordlige udkant af byen ved
vejen til Køge.

Arkivafleveringer
Civile sager:

Retsboger 192o-38, dombøger 1923-41 (omfatter både civile
sager og straffesager).

Straffesager:
Retsboger 1922-38.

Fogedsager:
Fogedprotokoller 1924-3o, fogedsager 1919-22.

Auktionssager:

Auktionsprotokoller 1927-45, auktionssager 1919-35.

Skiftesager:

Skiftedokumenter 192o-23.
Tinglysningsvæsenet:

Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre er
afleveret indtil 1927 for såvel købstaden som herrederne.
Desuden er modtaget skødegenparter m.m. siden 1927.

Dommere

1919-38.

Erik Lund Andersen (byfoged m.v. i Store.Heddinge)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. aug. 1938
(kgl. res. 2/7. Afsked).
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1938-59.

Hans Philip Hay-Schmidt (sorenskriver på Færøerne)
1. okt. 1938 (kgl. res. 18/8)- 3o. april 1959
(kgl. res. 12/1. Afsked).

1959-

Charles Dudley Fabricius (dommer i Ærøskøbing)
1. maj 1959 (kgl. res. 3/3)-

Retten i Næstved

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Næstved købstad samt Tybjerg og Øster Flakkebjerg herreder. Ho-

vedtingstedet blev Næstved, og der oprettedes et bitingsted i
Førslev (fra 1/12 192o i Fuglebjerg). Tingdagene blev torsdag
og i Førslev hver 2. og 4. onsdag i måneden. Under hovedtingste-

det henlagdes foruden Næstved følgende kommuner: Fodby, Herlufs
holm, Karrebæk, Glumsø-Bavelse, Herlevmagle, Næsby-Tyvelse, Røn

nebæk, Sandby-Vrangstrup, Skelby, Tybjerg, Vejlø-Vester Egesborg

samt Mogenstrup sogn af Næstelsø-Mogenstrup kommune og Rislev

sogn af Fensmark-Rislev kommune. Under bitingstedet hørte følgen
de kommuner: Fuglebjerg, Førslev, Gunderslev, Hyllinge, Krumme-

rup, Tystrup-Haldagerlille og Vallensved.

I henhold til kgl. anordning af 5. aug. 194o henlagdes Ty

strup og Haldagerlille sogne fra 1. okt. 194o fra retten i Næst
ved til retten i Sorø.
I henhold til lov af 21. marts 1956 overførtes Tybjerg kom

mune fra retten i Næstved til retten i Haslev. Samtidig modtog
retten i Næstved fra retten i Haslev Fensmark og Næstelsø sogne.

Ændringerne trådte i kraft l/lo 1956, jfr. kgl. anordning af
12/6 1956.
Retslokalerne findes i ting- og arresthuset på Hjultorvet,
opført i 1855-56 af arkitekt M.G.Bindesbøl og ombygget i 1937 af
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arkitekt J.Tidemand-Dal. Dommerkontoret, der er opført i 1919 og
tidligere var politistation, ligger ved siden af ting- og arrest,

huset i Skomagerrækken.

Arkivafleveringer
Fogedsager:

Fogedbog 1921-24, fogedsager 1919-2o.

Auktionssager:

Auktionskataloger 1922-50.
Tinglysningsvæsenet :

Skøde- og panteprotokoller er for købstadens vedkommende
kim afleveret til 19o4 og for herred og birk indtil ca.
19o4. Desuden er modtaget afleveringer af skødegenparter
m.m. siden 1927.

Dommere
1919-58.

Paul Kristian Diderichsen (byfoged m.v. i Næstved)
1. okt. 1919 (kgl. res. 25/6)- 51. aug. 1958
(kgl. res. 5/7. Afsked).

1958-55.

Richard Jessen (dommer i Skive) 1. sent. 1958
(kgl. res. 28/8)- 51. juli 1955 (kgl. res. 1/6.
Afsked).

1955-

Aksel Christian Lund Halkov (dommerfuldmægtig i
Kolding) 1. sept. 1955 (kgl. res. 5/8)-
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gende kommuner: Præstø købstads landdistrikt, Allerslev, Bårse,

Beidringe, Everdrup, Jungshoved, Mern, Roholte, Skibinge og Snesere. Tingstedet blev Præstø og tingdagen torsdag.
I henhold til lov af 21. marts 1956 sammenlagdes retskredsen

med Stege retskreds, og Præstø var herefter bitingsted. Ordningen
trådte i kraft 1. jan. 1957, jfr. kgl. anordning af lo/12 1956.

Retslokalerne er indrettet i det på torvet i 1823 opførte

råd- og tinghus. Dommerkontoret findes Klosternakken 27.

Arkivafleveringer
Notarialsager:

Notarialprotokoller 192o-3o.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre
er afleveret indtil 1927 for såvel købstad som birk.
Desuden er modtaget afleveringer af skødegenparter m.m.
siden 1927.

Dommere

1919-56.

Peder Kristian Pedersen Nyvang (byfoged i Præstø)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. maj 1956
(kgl. res. 19/5. Afsked).

1957-44.

Knud Johannes Knudsen (dommerfuldmægtig i Næstved)
1. jan. 1957 (kgl. res. 14/12 1956)- 15. april 1944
(død).

1944-51.

Jens Christian Christiansen (dommerfuldmægtig i
Ringkøbing) 1. juni 1944 (kgl. res. 25/5)31. okt. 1951 (kgl. res. 28/9. Dommer i Ringkøbing).

1951-56.

Erik Schouenborg (dommerfuldmægtig ved Københavns
amts nordre birks kriminaldommerembede) 1. nov. 1951
(kgl. res. 27/lo)- 31. dec. 1956 (kgl. res. lo/12.
Dommer i Stege).
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Retten i Vordingborg
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
foruden Vordingborg købstad det gamle Vordingborg søndre birk

omfattende følgende kommuner: Hammer, Kastrup, Køng, Lundby,
Sværdborg, Udby, Vordingborg landsogn, Ørslev, Øster Egesborg
og Kallehave kommune med undtagelse af Langø og Tærø. Tingstedet

blev Vordingborg og tingdagen tirsdag.
I henhold til kgl. anordning af 1. april 1963 udskiltes

Udby sognekommune af retskredsen og henlagdes under Stege rets
kreds .

Retslokalerne er indrettet i det af arkitekt Peter Kornerup
i 1843-45 på Rådhustorvet eller Slotstorvet opførte råd-, ting-

og arresthus. Dommerkontor og bolig findes i en bygning ved Kir

ketorvet .

Arkivafleveringer
Civile sager:

Retsboger 1921-39, dombøger 1919-41 (omfatter både civile
sager og straffesager), civile sager 1919-39.
Fogedsager :

Fogedprotokoller 1921-26, fogedsager 1922-28.

Auktionssager:
Auktionsdokumenter 1921-29.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre er
afleveret indtil 1927 for såvel købstaden som birket.
Desuden er afleveret skødegenparter m.m. siden 1927.

Dommere
1919-24.

Sigfrid Nicolaus Egede Sporsén (byfoged m.v. i
Vordingborg) 1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)3. febr. 1924 (død).
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1924-54.

1954- 47.

Hans Christian Ørsted (kriminaldommpT i Viborg)
1. sept. 1924 (kgl. res. 2o/8)- 51. jan. 1954
(kgl. res. 23/11 1955. Afsked).
Holger Mangor (politimester i Nørre Sundby) l.febr.
1954 (kgl. res. 13/1)- 31. aug. 1947 (kgl. res.
28/8. Afsked).

1947-55.

Lorents Christian Levinsen (dommer i Bogense)
1. nov. 1947 (kgl. res. 27/10)- 28. sept. 1955 (død).

1955-

Tage Worsaae (dommerfuldmægtig ved Københavns amts
søndre birk) 1. dec. 1955 (kgl. res. 17/11)-

Retten i Stege

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Stege købstad samt kommunerne på Møn. Endvidere indlemmedes

Langø og Tærø i Kallehave kommune under retskredsen. Tingstedet
blev Stege og tingdagen tirsdag.

I henhold til lov af 21. marts 1956 henlagdes Præstø rets
kreds under Stege retskreds, og der oprettedes et bitingsted i

Præstø. Ordningen trådte i kraft 1. jan. 1957, jfr. kgl. anord
ning af lo/12 1956.

I henhold til kgl. anordning af 1. april 1965 henlagdes

Udby sognekommune fra Vordingborg retskreds under Stege retskreds.
I henhold til kgl. anordning af 5. marts 1966 henlagdes Bogø
kommune fra 1. april 1966 fra Nykøbing retskreds under Stege rets
kreds .

Retslokalerne findes i det på torvet beliggende og af arki
tekt M.G.Bindesbøll 1855-54 opførte råd- og tinghus. Dommerkontor
og bolig findes nu i en villa på Lohmannsvej.
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Arkivafleveringer

Civile sager:
Civile sager 1919-21.

Tinglysningsvæsenet:
Skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre
er afleveret indtil 1927 for såvel købstad som herred.
Desuden er modtaget skødegenparter m.m. siden 1927.
Diverse:

Journal 1919-22.

Dommere

1919-35.

Andreas Boghart Richter (byfoged m.v. i Stege)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. dec. 1935
(kgl. res. lo/ll. Afsked).

1954-55.

Einar Holger Petersen (politimester i Hassing-Refs
herreder). 1. febr. 1954 (kgl. res. 13/1)- 3o.nov.
1955 (kgl. res. 12/8. Afsked).

1955-57.

Gerda Charlotte Nouvel Buch (dommerfuldmægtig i
Køge) 1. dec. 1955 (kgl. res. 17/11)- 51. dec.
1956 (kgl. res. 7/11. Dommer i Hvidovre).

1957-70.

Erik Schouenborg (dommer i Præstø) 1. .ian. 1957
(kgl. res. lo/12 1956)- 5o. juni 197o (kgl. res.
6/4. Afsked).

Retten i Rønne
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Rønne købstad med Vester herred samt Hasle købstad med Nørre her

red og Hammershus birk. Hovedtingstedet blev i Rønne, og der op

rettedes bitingsteder i Hasle og Allinge. Tingdagen var i Rønne
tirsdag, i Hasle hver 1. og J. fredag (fra 1/4 1928 kun hver 1.
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fredag) i måneden og i Allinge hver 2. fredag i måneden. Under
hovedtingstedet hørte foruden Rønne købstad følgende kommuner:

Klemensker, Knudsker, Nyker, Nylarsker og Vester Marie. Under
bitingstedet i Hasle hørte foruden købstaden Hasle købstads

landdistrikt, Rutsker med undtagelse af Rutsker Højlyng, og un

der bitingstedet i Allinge var henlagt Allinge-Sandvig samt Ol
sker, Rø og Rutsker Højlyng.
Retslokalerne findes i det af major Henning Pedersen på
Store Torv i 1834 opførte råd- og tinghus. Dommerkontor og bo
lig er siden 1935 indrettet i en nyopført ejendom i Damgade (ar

kitekt Th. Andersen).

Arkivafleveringer
Pra embedet er modtaget samtlige skøde- og panteprotokoller ind

til 1927 med tilhørende realregistre. Desuden er siden 1927 mod
taget aflyste skødegenparter m.m.

Dommere

1919-31.

Ove Nikolai Krarup (byfoged m.v. i Rønne) 1. okt.
1919 (kgl. res. 23/6)- 31. jan. 1931 (kgl. res.
23/12 193o. Dommer i Ning og Hasle herreder).

1931-50.

Emil Hieronymus Zeuthen (dommerfuldmægtig i Svendborg) 1. juni 1931 (kgl. res. 13/5)- 31. marts 195o
(kgl. res. 22/2. Afsked).

195o-

Find Asmund Eduard Johannes Asmund (dommerfuldmægtig
i Århus) 1. juni 195o (kgl. res. 21/4)-
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Retten i Neksø
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes
Neksø købstad og Sønder herred, Åkirkeby og Svaneke købstæder

med Øster herred samt Christiansø. Hovedtingstedet blev i Neksø,
og der oprettedes bitingsteder i Svaneke og Åkirkeby. Tingdagen

var onsdag i Neksø, 1. og 3. lørdag i måneden i Svaneke og 2.
lørdag i måneden i Åkirkeby. Under hovedtingstedet var henlagt
foruden Neksø købstad følgende kommuner: Åker, Bodilsker, Pe
dersker og Povlsker. Under bitingstedet i Svaneke hørte foruden

Svaneke købstad Ibsker, Øster Larsker-Gudhjem, Øster Marie og
Christiansø kommuner, og under bitingstedet i Åkirkeby købstaden

Åkirkeby. Det særlige bitingsted i Åkirkeby nedlagdes i henhold

til kgl. anordning af 7/7 1923, og Åkirkeby henførtes under hovedtingstedet.

I henhold til justitsministeriets bkg. af 7. sept. 1966 æn

dres fra 1. nov. 1966 tingdagen i Svaneke til den 1. og 3. man
dag i måneden.

Retslokalerne findes i det i Storegade i 1856 opførte råd-,
ting- og arresthus. Dommerkontor og bolig findes i en i 1945
nyopført bygning i Åsen.

Arkivafleveringer
Pra embedet er modtaget samtlige skøde- og panteprotokoller ind

til 1927 med tilhørende realregistre. Desuden er siden 1927 mod
taget aflyste skødegenparter m.m.

Dommere
1919-29.

Jens Peter Rosenmeier (byfoged i Neksø m.v.) 1. okt.
1919 (kgl. res. 23/6)- 3o. sept. 1929 (kgl. res.
12/9. Dommer i Hobro).

1929-39.

Heinrich Georg Lamdrup (politiadvokat i København)
1. nov. 1929 (kgl. res. 14/lo)- 12. dec. 1939 (død).
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1940-47.

Karl Kristian Johannes Olsen (dommerfuldmægtig i
Sakskøbing) 1. marts 194o (kgl. res. 24/1)3o. juni 1947 (kgl. res. 3o/6. Dommer i Skælskør).

1947-62.

Svend Hassing (dommerfuldmægtig i Neksø) 1. okt.
1947 (kgl. res. 23/9)- 31. dec. 1962 (kgl. res.
27/9. Afsked).

1963-

Niels Ove Mitens (dommerfuldmægtig i Frederikshavn)
1. jan. 1963 (kgl. res. 1/12 1962)-

Retten i Nykøbing F.

Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under retten henlagdes

Nykøbing købstad samt Nykøbing og Falsters Vester herred. Ting

stedet blev Nykøbing og tingdagen torsdag. Fra 1. jan. 1923 sam
menlagdes retten i Nykøbing med retten i Stubbekøbing, således
at Nykøbing blev hovedtingsted og Stubbekøbing bitingsted. Ting

dagen i Nykøbing var fortsat torsdag og i Stubbekøbing hver 1.
og 3. tirsdag i måneden. Under hovedtingstedet hørte foruden Ny

købing følgende kommuner: Idestrup, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev,
Kippinge-Brarup-Stadager, Skelby-Gedesby, Systofte, Sønder Kirke-

by-Sønder Alslev, Tingsted, Væggerløse, Vålse og Ønslev-Eskildstrup samt Nørre Kirkeby sogn. Under bitingstedet hørte foruden

Stubbekøbing følgende kommuner: Bogø, Falkerslev, Gundslev, Horbelev, Maglebrænde, Nørre Alslev, Nørre Vedby, Torkilstrup-Lillebrænde og Åstrup.

I henhold til kgl. anordning af 5/3 1966 henlagdes Bogø

kommune fra 1. april 1966 under Stege retskreds.
Retslokalerne findes i det tidligere rådhus, der ligger i
Slotsgade. Bygningen opførtes 1873-74 efter tegninger af arki

tekt V.Tvede. Bygningen blev udvidet i 1919. Dommerkontoret lig

ger i Skolegade.
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Arkivafleveringer
Civile sager:

Saglister 1935-37, retsboger 1921-38, dombøger 1921-39,
registre til dombøger 1919-38 og borgerlige sager 192o-36.
Straffesager:
Saglister 1919-37, retsbøger 1919-38, dombøger 1926-41
og registre til dombøger 1919-35.
Fogedsager:

Fogedprotokoller 1922-37, foged- og auktionsdokumenter
1919-2o, fogeddokumenter 1920-36.
Auktionssager:

Auktionsbog 1923-31, tvangsauktioner 1921-32 og auktions
kataloger 1919-34.

Tinglysningsvæsenet:
Samtlige skøde- og panteprotokoller med tilhørende real
registre er afleveret fra hele retskredsen indtil 1927.
Desuden er siden 1927 modtaget aflyste skødegenparter m.m.
Skiftevæsen:

Skiftedokumenter 1919-21.
Notarialsager:

Notarialprotokoller 1921-36.
Diverse:

Værgemålsregnskaber 192o-37, journal 1919 og forhandlings 
protokol vedr, tvangsakkorder 1928-32.

Dommere

1919-20.

Olaf Finsen (byfoged i Nykøbing m.v.) 1. okt. 1919
(kgl. res. 23/6)- 27. febr. 192o (død).

192o-35.

Ludvig Valdemar Eugen Glud (kriminaldommer i Holbæk)
1. maj 192o (kgl. res. 16/4)- 3o. juni 1935 (kgl.
res. 27/4. Afsked).

1935-49.

Otto Andreas Delbanco (dommer i Hads herred) l.juli
1935 (kgl. res. 28/5)- 12. nov. 1949 (død).
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1850-61.

Niels Peter Bruun (dominer i Ribe) 1. febr. 195o
(kgl. res. 5/1)- 31. maj 1961 (kgl. res. 23/3.
Afsked).

1961-

Prits Nøhr Hansen (kriminaldommer i Ålborg) l.juni
1961 (kgl. res. 12/5)-

Retten i Stubbekøbing
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). I henhold til lov af 15/12

1922, jfr. kgl. anordning af 3o/12 1922 blev Stubbekøbing biting
sted i forbindelse med retten i Nykøbing P. fra 1. jan. 1923.
Under retten i Stubbekøbing var henlagt Stubbekøbing købstad og

kommunerne i det tidligere Stubbekøbing herred (se nærmere under

Nykøbing F.).
Retslokalerne og dommerkontoret findes i det i 186o opførte
råd-, ting- og arresthus på torvet. Huset var tegnet af arkitekt
V.Tvede.

Dommer
1919-22.

Valdemar Schultz (byfoged i Stubbekøbing m.v.)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 3o. sept. 1922
(kgl. res. 14/7. Afsked).

Retten i Sakskøbing
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Til retten henlagdes Saks

købing købstad og Musse herred samt Nysted købstad og birk. Hoved-
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tingstedet blev Sakskøbing, og der oprettedes et bitingsted i Ny
sted. Tingdagen var torsdag og i Nysted den 1. og 3. onsdag i må

neden.
Under hovedtingstedet hørte foruden Sakskøbing følgende kom

muner: Majbølle, Radsted, Sakskøbing landsogn, Slemminge-Fjelde,
Tårs, Toreby, Våbensted-Engestofte og Vigsnæs. Under bitingstedet

hørte foruden Nysted følgende kommuner: Døllefjelde-Musse, Herre

slev, Kettinge-Bregninge, Nysted landsogn, Vester Ulslev og Øster
Ulslev-Godsted.

Retslokaler og dommerkontor findes i det på hjørnet af Juni

orsgade og Rådhusgade i 1887-88 opførte råd- og tinghus. Huset
var tegnet af arkitekt Ove Petersen. I Nysted er retslokaler og
dommerkontor for bitingstedet indrettet i det i 1839 opførte råd-

og tinghus i Adelgade. Huset var tegnet af arkitekt Johs.Holck,

og det blev udvidet i 192o.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1922-37 og retsboger 1921-34 (for bitingstedet
i Nysted findes særlige retsboger 1929-33). Retsbogerne
er fælles for civile sager og straffesager. Dombøger 193135. Borgerlige sager 192o-37.

Straffesager:
Saglister 1922-37 og retsboger 1934-36.
Fogedsager :

Fogedprotokoller 1921-37 og fogedsager 1919-37.
Auktionssager:

Auktionsdokumenter 1919-21 og tvangsauktioner 1922-37.

Tinglysningsvæsenet:
Samtlige skøde- og panteprotokoller med tilhørende real
registre fra hele retskredsen er afleveret indtil 1927.
Desuden er fra 1927 modtaget aflyste skødegenparter m.m.

Diverse:

Værgemålsregnskaber 1922-37, akkordsager 1932-36, journa
ler 1822-38 og journalsager 192o-37.
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Dommere
1919-21.

Valdemar Gand.il (byfoged i Sakskøbing m.v.) 1. okt.
1919 (kgl. res. 23/6)- 3. nov. 1921 (død).

1922-33.

Christian Hornemann Bredsdorff Becher (politimaetar
i Nakskov) 1. febr. 1922 (kgl. res. 7/12 1921)31. dec. 1933 (kgl. res. 27/10. Afsked).

1934-48.

Adam Ludvig Bruun (dommerfuldmægtig i Sæby) 1. febr.
1934 (kgl. res. 18/1)- 8. okt. 1948 (død).

1949-56.

Jacob Ferdinand Theodor Huno v.Holstein (civildommer
i Århus) 1. jan. 1949 (kgl. res. 2/12 1948)28. febr. 1956 (kgl. res. 3/2. Dommer i Silkeborg).

1956-69.

Axel Hillerup (dommerfuldmægtig i Fåborg) 1. april
1956 (kgl. res. 9/3)- 31. jan. 1969 (kgl. res.
28/11 1968. Dommer i Maribo).

Embedet har herefter stået ubesat, idet dommer Hillerup fortsat har administreret Sakskøbing retskreds.

Retten i Maribo
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.

justitsministeriets bkg. 2/1 1917). Til retten henlagdes Maribo

købstad og birk, Rødby købstad og Fuglse herred samt Fejø birk.
Retten organiseredes med hovedtingsted i Maribo og bitingsteder

i Rødby og på Fejø. Tingdagene blev følgende: Maribo tirsdag,
Rødby 1. og 3- onsdag i måneden - fra 1/12 1922: torsdag - og

Fejø 2. fredag i måneden. Under hovedtingstedet henlagdes for
uden Maribo købstad følgende kommuner: Bandholm, Hillested, Hun-

seby, Maribo købstads landdistrikt, Stokkemarke og Østofte.
Under bitingstedet i Rødby henlagdes foruden Rødby følgende kom

muner: Erindlev-Olstrup, Fuglse-Krønge, Holeby-Bursø, Nebbelunde-

Sædinge, Ringsebølle, Tågerup-Torslunde og Tirsted-SkørringeVejleby. Under bitingstedet på Fejø hørte Askø, Fejø og Femø.
Retslokaler og dommerkontor er indrettet i en nybygning fra

1919-21, opført i Museumsgade efter tegninger af arkitekt H.C.
Glahn.
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Arkivafleveringer
Civile sager:

Saglister 1919-49, retsboger 1922-51, retsboger for bi
tingstederne (Rødby og Fejø) 1919-5o, dombøger 1921-4o
og borgerlige sager 1919-59.

Straffesager:
Saglister 1921-52, retsboger 1919-58, retsboger for Rødby
og Fejø 192o-44.
Fogedsager :

Fogedprotokoller 1925-49, fogedbog vedr, udpantningen ved
politimesteren 192o-52 og fogeddokumenter 1925-55.
Auktionssager:

Auktionsprotokoller 1928-52 og auktionsdokumenter 1919-49.
Tinglysningsvæsenet:

Samtlige skøde- og panteprotokoller med tilhørende real
registre er afleveret for købstad og bitingsteder indtil
1927. Desuden er fra 1927 modtaget aflyste skødegenpar
ter m.m.
Skiftesager:
Anmeldte fordringer i døds- og konkursboer 1921-28, skif
tedokumenter 1925 og 1925 samt konkursboer 1925-25.
Notarialsager:

Notarialprotokoller 192o-28.
Diverse:
Journaler med tilhørende sager 1919-5o.

Dommere

1919-54.

Sophus Waldemar Bay (byfoged i Maribo m.v.) 1. okt.
1919 (kgl. res. 25/6)- 19. okt. 1954 (død).

1955-45.

Niels Henrik Rasmussen Rendal (politimester i Haderslev) 1. jan. 1955 (kgl. res. 15/12 1954)- 18. nov.
1945 (død).

1944-47.

Brynjulf Marius Ostermann Rasmussen (dommer i Esbjerg)
1. maj 1944 (kgl. res. 17/7 1945)- 25. okt. 1947 (død).
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1948-69.

Kristian Jensen (dommerfuldmægtig ved Frederiksberg
birk) 1. jan. 1948 (kgl. res. 18/12 1947)- 31. jan.
1969 (kgl. res. 19/9 1968. Afsked).

1969-

Axel Hillerup (dommer i Sakskøbing) 1. febr. 1969
(kgl. res. 28/11 1968)-

Retten i Nakskov
Oprettet 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11. april 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Til retten henlagdes

Nakskov købstad og Lollands Nørre samt Sønder herred. Tingste

det blev Nakskov og tingdagen onsdag.
Under retten hører foruden Nakskov købstad følgende kommu

ner: Arninge, Birket, Branderslev, Dannemare, Gloslunde-Græshave,

Halsted-Avnede, Herredskirke-Løjtofte, Horslunde-Nordlunde, Kappel, Købelev, Landet-Ryde, Sandby, Skovlænge-Gurreby, Søllested,
Tillitse, Utterslev, Vestenskov, Vesterborg og Vindeby.

Retslokaler og dommerkontor er indrettet i en nybygning i

Nybrogade, opført 1919-21 efter tegninger af arkitekt L.Larsen.
I samme bygning findes lokaler for politiet.

Arkivafleveringer

Civile sager:
Saglister 1919-47, saglister i fadderskabssager 192o-47,
retsboger 1919-46, dombøger 1919-46, registre til dom
bøger 1938-47, borgerlige sager 192o-45, husdyrvoldgifts
sager 1941-46, søretsbog 192o-43 og søretssager 1919-43.

Straffesager:
Saglister 1919-47, bødelister 1936-46, retsboger 1919-46,
vidnebøger 1937-48 og retsboger i forbindelse med rets
opgøret (lov af 1/6 1945) 1945-47 med tilhørende sager
1945-47.
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Fogedsager :

Fogedprotokoller 1919-45 med tilhørende sager 1919-45.

Auktionssager:
Auktionsprotokoller 1919-48 og auktionsdokumenter 192o-48.
Tinglysningsvæsenet :

Skøde- og panteprotokcller fra købstaden er afleveret
indtil 1883, fra Nørre herred indtil 1892 og fra
Sønder herred indtil 19o8. Desuden er fra 1927 modta
get skødegenparter m.m.

Dommere

1919-33.

Lars Andersen (herredsfoged i Lollands Sønder herred)
1. okt. 1919 (kgl. res. 23/6)- 31. dec. 1933 (kgl.
res. lo/ll. Afsked).

I934-.45,

Johannes Michael Fabritius de Tengnagel (dommerfuldmægtig i Kalundborg) 1. febr. 1934 (kgl. res. 18/1)3o. april 1945 (kgl. res. 17/7. Dommer i Helsingør).

1945-6o.

Johannes Jensen (dommer i Brønderslev) 1. maj 1945
(kgl. res. 17/7)- 3o. nov. 196o (kgl. res. 12/9.
Afsked).

196o-68.

Helge Immanuel Petersen (dommerfuldmægtig i Ålborg)
1. dec. 196o (kgl. res. 31/lo)- 3o. nov. 1968
(kgl. res. 2o/ll. Dommer i Kalundborg).

1969-

Knud Gerner Larsen (dommer i Haslev) 15. jan. 1969
(kgl. res. 24/12 1968)-

- lo 5 -

Rettelser og tilføjelser

Østre landsret

S. 11, linie 22 f.o.:
1933-40.

Asbjørn Drachmann Bentzon (dommer i Københavns
byret) l.maj 1933 (kgl. res. 27.april)- l.juli
194o (kgl. res. l.juli. Højesteretsdommer).

S. 16, linie 15 f.o.:
197o-

Jørgen Mundt (dommer i Københavns byret)
l.aug.l97o (kgl. res. 3.juli)-

Københavns byret

S. 37, linie 16 f.n.:
Pedersen: Læs Petersen.

S. 41, linie 11 f.o.:

Jørgen Mundt udnævnt til dommer i Østre lands
ret l.aug.l97o (kgl. res. 3.juli)-

S. 41, linie 13 f.o.:

Niels Erik Skander-Madsen udnævnt til krimi
naldommer i Helsingør 1.april 1969 (kgl.
res. 8/4)-

S. 42, linie 22 f.o.:
197o-

Harald Jørn Boas (politiassessor) l.sept.
197o (kgl. res. 2o.aug.)-

- Io6 -
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