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Bidrag til Københavns Rådstuearkivs Historie
af O. Nielsen.

Ved Københavns Rådstuearkiv tænker de fleste sig et blot 
og bart Forretningsarkiv, der kun indeholder Sager henhørende 
under de forskellige Grene, som står under Magistratens Be
styrelse. Vel er det bekendt, at Pontoppidan har benyttet 
historiske Aktstykker fra dette Arkiv i »Origines Hafnienses« og 
at der 1786 udkom »Fortegnelse over de udi Københavns 
Rådstues Arkiv bevarede gamle og vigtigste Dokumenter, inde
holdende kongelige Privilegier og Benådninger, Residensstaden 
København og dens Magistrat allernådigst givne, samt Stadens 
publique Væsen, Kirker, Skoler og Fattige m. v. vedkommende«; 
men de fleste, der véd, at Rådhuset 1795 ved den store Ilde
brand blev et Rov for Luerne, antager, at det samme har været 
Tilfældet med Arkivet og de i nævnte Fortegnelse værende 
Dokumenter. Enkelte har dog i delte Århundrede nyttet disse, 
som F. Thårup, Kolderup Rosenvinge, T. Overskov, H. Rørdam og 
flere, men det er ikke gået frem for Almenheden, at dette er 
et Arkiv, hvis historiske Værd bør hævdes, da det for en stor 
Del må være Kilden for en ny på videnskabelig Granskning 
grundet Historie af Rigets Hovedstad. Ti Origines Hafnienses, 
der udkom 1760, er, næsten kun med Undtagelse af H. Rør
dams fortrinlige og grundige »Københavns Kirker og Klostre«, 
endnu bestandig Grundlaget for alle nyere Behandlinger af dette 
Emne, og denne Bog har altfor mange Fejl, til at den kan 
stå sin Prøve for vore Dages mer kritiske Blik. Idet jeg 
arbejdede mig ind i Rådstuearkivets Indhold, var det mig en 
Trang tillige at få et Oversyn over dets Historie og jeg har ment, 
at det ikke vil være uden Interesse for andre også at se, hvad 
der er levnet efter de 2 Ildebrande, som har overgået Arkivet. 
Som ved så mange andre Arkiver er det ikke Tilfældet her, at 
Bestyrernes Skødesløshed bar gjort det ringe imod hvad det
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kunde liave været, tværtimod liar Københavns Magistrat gennem 
næsten alle Tider sat stor Pris på det og i farlige Tider søgt 
at frelse det fremfor andet. Vi finder også, at i det 16 Årh. 
den øverste Borgemester særlig havde det under sin Varetægt, 
ja bar Noglen dertil hos sig, at i det 17 Årh. Rådstueskriveren 
(hvad der i vore Dage vilde hedde Kontorchefen) var den, der 
havde med det at gore og at det ikke for i forrige Årh. over
lodes til den ældste Fuldmægtig. Forst 1817 fik det en 
Arkivar, der ikke havde andre Forretninger under Magistraten.

Skont man allevegne i Middelaldren nærede stor Ærefrygt 
foralt, hvad der var ført i Pennen, og med stor Omhu værnede 
om sine Privilegier og Adkomstbreve, var det dog sjelden, at 
man forend i det 15 Årh. endmere søgte at gore disse til
gængelige ved at indføre dem i Bøger. Af dette Slags har vi 
dog nogle ret gamle, f. E. Ribe Kapitels Kopibog, »Olde
moder«, fra omtrent 1290, derimod kender man endnu mindre 
til, at der holdtes Bog over Domme og retslige Dokumenter af 
selve Avtoriteterne.

Det er ikke hidtil bekendt, at der for under F'redrik II 
kom bestemt Befaling om at holde ordenlige Tingbøger, men 
i en gammel Bog, der er forsvunden fra Rådstuearkivet og som 
rimeligvis er den samme Bog, der i det følgende er Tale om, 
hedder det, at Biskop Johannes (Krag) i Roskilde »en ved gud
domlig Indskydelse både i kirkelige og verdslige Sager forsyn
lig og i alle Ting for Københavns By omhyggelig Mand«, 25. 
Marts 1292 udstædte Brev, »at han som Herre og Dommer 
indså, med Hensyn til Sager imellem Borgerne, der skulde 
høres og afgøres på fredelig Måde, at mange Sager, som i 
forrige Tider var førte for Domstolen på Københavns almindelige 
Ting1) og der ved beskedne Mænds Voldgift var afgjorte, i 
Tidens Løb var gåede i Glemme ved, at der ikke var Vidner, 
som vilde aflægge sandt Vidnesbyrd, og på Grund af Menne
skenes svage Hukommelse, hvorfor Sager der vedkom Enker, 
forældreløse og andre stakkels Mennesker, som ikke kunde 
fremføre sine Sager for Domstolen, alter ved begærlige og 
ugudelige Menneskers Ondskab voksede op og Sandheden buk
kede under«, hvorfor han bestemte i Nærværelse af Stadens

) in placito HatTnensi generali, er det Biskoppens Ting?
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Øvrighed og andre Lægmænd og Klærke, at alle Sager af 
hvilkensomhelst Art, Domme eller Overenskomster, som for
handledes på Bytinget1) eller i Nærværelse af Rådmændene, 
skulde indføres »i denne Bog til evindelig Ihukommelse, forat 
ingen bedragerisk kunde modsige Bogens Indhold.«

Det er mærkeligt, at vi endnu har et Brudstykke af en 
anden Tingbog fra samme Biskops Tid2), men over de Sager, 
der forhandledes på Biskoppens Retterting omkring i Stiftet; 
det forste Dokument deri er fra 19 Nov. 1291, det sidste fra 28 
Juli 1299, og det er således rimeligt, at han forst har indført dette 
Slags Bøger på de gejstlige Ting. Denne gavnlige Foranstalt
ning er vist ophørt ved den nidkære Biskops Død, da vi ikke 
har Spor af sligt efter hans Tid, og for Københavns Vedkom
mende er dette også Tilfældet, ti af 15 Marts 1303 haves et 
lignende Brev fra Mag. Olav, udvalt Biskop i Roskilde, dateret 
Hjortholm, til Fogden, Rådmændene og øvrige Indbyggere i 
»Køpmannæhafn«, at forat Sager, der engang lovlig var afgjorte 
på Tinge, ikke skulde genoptages til nogles Skade, havde Bi
skop Johannes givet ovenstående Befaling, men efter hans Død 
var den overgivet til Forglemmelse, hvorfor ban nu fornyde 
den og bød, »at alle Skøder eller Kontrakter, der er foretagne 
på Biskoppens Ting (in placito nostro) eller i Nærværelse af 
Fogden og Rådmændene, og alle Trætter, der lovlig er afgjorte, 
skal indskrives i denne eders Stads Bog. Derefter må I handle, 
idet i véd, at alle sådanne Sager, der ikke indskrives heri, 
ingen Gyldighed skal have.«

P. Resen kalder den Bog, hvoraf han har udskrevet disse 
2 Dokumenter3), »Københavns Rådstues gamle Pergamentsbog« 
og det er vistnok denne, der nævnes i Arkivets ældste op
bevarede Registrant fra 1668 som »en hvid Pergament ind
bunden Bog med gronne Bånd udi, hvorudi ere indskrevne ad
skillige gamle Breve, som ere tilsammen 145 .... og ej eller 
af enhver kan læses.« 1725 har man vedtegnet: »findes ej«, 
og den er således vistnok kommen i privat Eje og fortæret i 
Stadens Ildebrand 1728 med så mange andre værdifulde Hånd-

’) in communi placito.
2) Trykt i S. R. D. VI. 255 — 59. Originalen i Linkøping.
3) De meddeles som Tillæg 1 og 2.
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skrifter1). Som Tingbog har man vistnok snart ophørt at 
bruge omtalte Stadsbog, derimod har man deri indført andre 
Ting af Vigtighed for Staden i det hele. Således hedder det, 
vistnok om den samme, i Joh. Krags Stadsret 1294 (S. R. 
1). VIL 98), at alle Bestemmelser, der ikke fandtes i 
Stadsretten og som afgjordes af Fogden og Rådmænd« ne, 
skulde Borgerne under Bøde af 3 indføre i Stadsbogen; 
i Erik af Pommerns andet Privilegium 1422: »denne for
nævnte Nåde, Privilege og Frihed give vi dem og unde at 
bruge, nyde og beholde med deres Stadsbogs Udvisning og 
Lov, som vi dem og nu undt og givet have«2). 1 samme 
Konges Stadsret g 97 siges, at den der gor Indbrud i 
Staden og flyr, »hans Navn skal skrives i Stadens Bog«.

Denne »Stadsbog«, der naturligvis i Tidens Løb er bleven 
fortsat med flere Bind og som oftere påberåbes i Beg. af det 16 
Årh., må betragtes som det forste Spor til Opbevaring af 
Stadens Dokumenter, og vi har fra den Tid af eller fra 1275 
en sammenhængende Række af Privilegier, Gavebreve og deslige 
vedkommende København. De ældre Brevskaber om Staden, 
som kendes, vedkom mere Biskoppens Forhold til denne og 
havde således ikke Plads i Rådstuens Arkiv.

Forste Gang, vi finder Arkivet nævnt som sådant, er midt 
i det 16 Årh., da der er taget en Registratur derover; P. Resen 
har nemlig i sin skrevne Bog »Københavns Privilegier, Våben, 
Regering« osv. optegnet efter et Inventarium over Rådstuen 
1563. der ikke mere er til: »På adskillige Tider er Køben
havns Privilegier, Breve og Bøger optegnede og År 1563 af 
Anders Godske Skriver, Borgemester.3). Bemeldte Privilegia, 
Breve og Bøger vare da bevarede på Rådstuen, endel udi 
Foldbordet, endel i det Skab, som står muret i Væggen, endel 
i et stort Skab, som stod på Gulvet. Noglen til Foldbordet 
havde Borgemester Anders Skriver altid hos sig; Noglen til 
Skabet udi Muren bevaredes udi Foldbordet, Noglen til det

’) Pontoppidan har ej heller kendt dem, uagtet han har benyttet Resens 
Samlinger i Arkivet, men han véd at de har været til, af Cosmus 
Bornemans Excerpter (Orig. Hafn. S. 171).

2) Rosen vinge vil vel i Danske Gårdsretter og Stadsretter S. XXIII. hen
føre dette Udtryk til Kongens Stadsrets Original, men denne kunde 
dog ikke kaldes Stadsbog.

4) Døde 10 Juli 1565.
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Skab på Gulvet havde Borgemester Anders Skriver altid hos 
sig; da gjorte Registrering findes endnu på Rådstuen, hvor- 
udi foruden bemeldte Breve andre gamle Registre, Regnskaber, 
gamle Kongers Sendebreve og gamle Stadsbøger findes udi 
Hørkamret at have da været bevarede.«

En sand Prydelse for Arkivet er den Gave, som Bådstuen 
noget efter fik af den af København så højt fortjente Rente
mester Kristoffer Valkendorf Han har nemlig 1582 ladet 
skrive 2 sølvbeslagne Pergamentbøger, med pragtfulde forgyldte 
Titelblade og malede Initialer. Den ene af disse indeholder 
Byens Privilegier med dansk Oversættelse af de latinske, og den 
anden giver Oplysning om Borgemester og Råds Indkomster, 
Stadens Kirkers, Skolers, Hospitalers og fattiges Jordebogs- 
indtægter. Titlen på den forste lyder: Vdschrifft alf Kiøben- 
haffns Stadz Priuilegier, Stadzret oc Frijheder, Som er vddra- 
gen effter Erlig og welbyrdig Mands Christoffer Valckendorfs 
til Glorup, Kon. Maits. og Danmarckis Rigis Raad oc Hente
mesters Befalinng, Oc gaff hånd saa denne same Bog Borge- 
mestere oc Raad sine gode Venner till Foræring, Oc menige 
Kiøbenhaffns Stads Indbyggere till nytte och gaffn. Som 
schreffuit er vdi Kiøbenhaffn Den VIII. Martij Anno MDLXXXII. 
Da Pac em Domine In Diebus Nostris. På Bagsiden af Titel
bladet er Valkendorfs Våben aftegnet. En anden samtidig 
Hånd har bagi optegnet hans Fortjenester af Staden og fra 
senere Tid findes et Stadfæstelsesbrev af Kristjan IV af 1628, 
Kristjan Vs Stadfæstelse på Privilegier og hvad Griffenfeld har 
givet til Rådhuset og Helligånds Kirke.

Endvidere meddeles i Resens ovenomtalte Håndskrift: 
»1584 d. 20 Juni blev Københavns Kådstues Privilegier og 
Breve, som ere i Skabet i Muren, igennemsete udi velb. Erik 
Kruses, Niels Grubbes, så og Borgemesters og Båds Næværelse, 
og da var Jakob Sørensen Skriver øversle Borgemester1). År 
1646 blev gjort el Register over Privilegier, Breve og det for
nemste, som fandtes på Rådstuen. År 1668 blev gjort et fuld
kommet Bådstue Inventarium på Privilegier. Breve, de fattiges, 
husarmes og Skolebørns Midler, som da fandtes på Rådstuen,

1) Grunden til al han her nævnes, er at han som øverste Borgemester 
bestyrede Arkivet, ligesom Anders Godske Skriver 1563. Han blev fra 
Byfoged Borgemester 11 Juli 1572.
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Fundatser, Regnskaber og Bøger og andet, som Rådstuen ved
kommer, nok en rigtig Fortegnelse på Byens Gæld, og det af 
da værende Borgemester P. Resen, som havde dertil hos sig 
Baltzer Sechman, da Rådmand. Denne Bog er siden kontinu
eret med at indskrive i denne, hvis derefter er forekommet og 
der er også indført Kristjanshavns Privilegier, Breve og Doku
menter, og er i bemeldte Bog, som er in Folio, foruden ind
bundet de ovenskrevne Registreringer, forfattede År 1563, 
1584, 1646 in Folio, nok en in Folio, hvorpå ingen Årtal findes, 
pådet de ikke skulde forkommes i Byen. Bogen lindes på 
Rådsluen i Præsidentens Skab.«

Disse Registraturer cr desværre ikke mere til, men hvad 
Dokumenterne angår, så findes de for störste Delen afskrevne 
i P. Resens store Samlinger til Stadens og dens forskellige 
Indretningers Historie. Derimod har vi der aldeles ingen Oplys
ninger om de gamle Tingbøger og Regnskaber. Disse Resens 
Samlinger fortjener her at nævnes, da hans Samlinger ellers 
brændte med Universitetsbibliotheket 1728: 1) Københavns Pri
vilegier, Våben, Regering under Bisperne i Roskilde, siden 
under Kongerne i Danmark, tilligemed Kongernes i Danmarks 
Våben, endeligen Elogia, gamle og ny, latinske, danske, 
franske og hollandske 1681. 2) Københavns Rådhus, By
ting, Arresthus, Slutteri, Rettersteden, Torve, Magistrat, By
fogeder, Rådstueskrivere, Byskrivere, Underfogder, Bysvende, 
Stadsphysici, Stadskæmnere, forfattet 1681. 3) Københavns
Stads Husarmes Bog 1681 !). 4) Københavns færske og 
Brondvauds Bog 1681. 5) 2 Beskrivelser af Kristjanshavn 
1682, den ene med dansk og latinsk Text. 6) Københavns 
Inskriptioner 1683, der indeholder flere end dem der findes i 
hans trykte Bog 1668. 7) Københavns Bog over den bort
skyldige Gæld fra År 1659 til den 2 Dec. 1684. 8) Køben
havns Stads Bog om vor Frue latinske Skole, såvidt Magistra
ten der i Staden vedkommer. Nok er herhos tojet en liden 
Forklaring om den danske og tyske Skole her i Staden 1681. 
9) Københavns Lavs gamle og ny Privilegier 1683 (deraf er

J) Er anden Del af et Værk pfi .3 Bind, kaldet »om de rette fattiges i Kbnh. 
Handel og Underholdning•, hvoraf for nylig forste Bind »om Hospitalet« 
er afleveret til Arkivet fra Vartov.
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desværre kun andet Bind i Behold). Desuden nævnes i den 
trykte Fortegnelse Københavns Beskrivelse 1682, der siden 
den Tid er bortkommen, men udentvivl nu findes i privat Eje. 
En Bog, der vel også skyldes Resens Omhu, er »Kort Under
retning om de fattiges Midler her i Staden, som efter Fredrik 
Ils Fundation ere under 4 Direktørers Opsyn 1670« og »Kon
venthus eller de Husarmes Bog 1678.»

1 den trykte Fortegnelse nævnes under Bøger Nr. 19 end
videre »Københavns Privilegier 1683«, men denne Bogs Be
gyndelse er idetmindste 100 År ældre med endel senere Til
føjelser fra Kristjan lV’s Tid og skylder altså ikke Resen sin 
Oprindelse.

En anden Samling af Byens Privilegier og andre Bestem
melser, som den trykte Fortegnelse urigtig kalder Uddrag af 11 
latinske Konge og Biskopsbreve, da den indeholder langt mere, 
har på Titelbladet påtegnet Hans Nikkelsen Lund 1639 og er 
omtrent fra den Tid. Endnu er i Behold af ældre Ting den 
såkaldte Magistratens Vedtægtsbog, i ældre Registre »den brede 
Bog«, som det synes en Fortsættelse af de ovenfor omtalte »Stads
bøger«, med Optegnelser fra 1505 og for endel til ind i dette 
Årh. om mange forskellige Sager, navnlig Stadens Indtægter 
og Embedsmænd. Alle disse nu nævnte Skrifter i Forbindelse 
med de i den trykte Fortegnelse opregnede Diplomer danner 
Grundstammen til den historiske Del af Arkivet og er kun be
nyttet af meget få i videnskabelige Øjemed.

Videre meddeler Resen om Arkivet: »År 1681 imod Årets 
Ende og forst i efterfølgende År har Præsident P. Resen til
ligemed Rådstueskriveren Kristjan Heldt påny revideret Stadens 
Privilegier og de andre Breve og Bøger, som ere optegnede i 
den Bog, hvilken er af bemeldte P. Resen År 1668 forfattet, 
og dem i en langt bedre og redeligere Orden bragt, hvilket 
ikke kunde ske i År 1668, fordi da var alle de Breve og Bø
ger i så stor en Konfusion, at det da ikke var muligt, end- 
skônt den Revision varede over År og Dag. Samme Bog findes 
på Rådstuen i Præsidentens Skab Nr. 7.« Denne Registratur 
er endnu i Behold og har følgende Titel: »En rigtig Forteg
nelse på Københavns gamle og ny Privilegier, Originalbreve, 
som gemmes på Rådstuen udi det gamle Egeskab, som Magi
stratens Formænd havde til den Brug og Ende ladet i Muren 
indmure midt imellem de 2 Vindver ud til vester, som derfra
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er udtaget Ar 1681, en Del for den store Umageligheds Skyld 
at udtage Privilegierne, når de skulde bruges, en Del og for 
det store Stykke, som der er hensat, som forhindrer at Skabet 
ej bekvemmeligen på det Sted kunde bruges, hvorfor det 
er indmuret udi Muren imellem Doren for Indgangen til Råd
stuen og Doren til Opgangen ad Rådstuens Bibliothek, og dette 
Skab fornemmes af Beslaget at være ældgammelt, så og findes 
det i det Inventarium, som skede 1563, hvilket er indbundet i 
den Inventariebog, som blev gjort Anno 1668.«

Ialt var der 3 Skabe, hvori Brevene lå i Skuffer. Her var 
dog kun de løse Brevskaber, der endnu er i Behold, og de 
nævnte gamle Bøger. Nogle af disse sidste, der her nævnes, haves 
dognu ikke mere, såsom »en Bog i Folio med hvidt Pergament 
om, hvorudi er Fortegnelse, hvorledes sig haver tildraget med 
Borgémester og Råd af København og de vendiske Hansesø- 
stæder, som sal. Kristoffer Valkendorf'til Kbnh. Rådstue har 
foræret», Bøger om Løgternes Indretning 1681 og 1682, og en 
om Vægternes Deling og Belonning 1682, hvilke alle var tabte 
allerede 1725. Derimod er der i denne Registratur ej heller 
Tale om Tingbøger, Regskaber og andre Forretningssager.

1725 er der atter foretaget et Eftersyn af Dokumentarkivet, 
ti i den sidstnævnte Registratur er vedtegnet »begyndt at efterse 
1725 d. 7 Sept.«, og der er ved hvert Dok. vedfojet, om det 
fandtes eller ej. Dog ejr der neppe foretaget nogen ny Om
registrering, idetmindste haves ingen sådan nu.

1728 brændte som bekendt Rådstuen med den storste Del 
af Byen og da var man så betænksom under den uhyre For
virring at redde Arkivet, det vil sige den Del, som man da 
satte Pris på, som nedenfor vil blive meddelt, derimod for
tæredes hele den ældre Del af Forretningsarkivet, de nu så 
meget savnede gamle Tingbøger og Regnskaber. Der haves 
nok endel Sager tilbage, der er en 50 År ældre end Branden, 
hvilke rimeligvis som mere brugte har ligget ved Hånden, så 
de let kunde bortføres, men alt af det Slags, der var ældre 
end 1660 og som vel har været gemt på Loftet, er ved denne 
Lejlighed tabt og vi finder ingen Spor af, at det senere har 
været til. I en en Snes År efter optaget Registratur hedder det 
på Titlen: »Register over de på Rådstueskriverstuen i den kgl. 
Residensstad København befindende Protokoller og Dokumenter, 

Danske Samlinger IV. 16
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for såvidt* som udi Ildebranden 1728 ere konserverede samt 
derefter videre ere indrettede.«

Om Arkivets Skæbne i den følgende Tid fortælles i en 
skreven Beretning af Borgemester H. C. Hersleb og Rådmand 
M. Munk foran nogle af Arkivets Exemplarer af den af dem 
udgivne trykte Fortegnelse over dets gamle Dokumenter:

»1728 opkom den København overgangne store Ilde
brand, da Kirker og andre private Bygninger samt Rådhuset 
bleve opbrændte, men en Lykke, at de fleste bevarede Oldsager, 
originale Pergamentsbreve, Privilegier og Brevskaber af Vigtig
hed og Betydning forunderlig ere bievne reddede og endnu 
bevares for Eftertiden. En sand Ære for daværende Rådstue
skriver, siden Etatsråd og Borgemester Rafff som den Tid 
forestod Arkivet, da han udi denne Staden total Undergang 
truende Ildebrand selv ved sine Kontorfolk søgte at redde alt 
hvad af vigtige Documenter og Brevskaber muligt at kunne og 
udi Nikolaj Kirke lod henbringe at bevares, og efter Branden 
igen lod besorge Skabe og med Jærn beslagne store flade 
Kasser med Rulle under og Rådstuevåbnet påmalet til at stå 
udi Rådstuesalen for udi ulykkeligt Tilfælde desto sikrere og 
hastigere at kunne udi samme udbringe og bortføre, når noget 
skulde flyttes, samt lod forfatte Register over, hvad da virkelig 
befandtes, med vedtegnet, hvad af de forrige Registre antegnet, 
som ikke er forefundet og ventelig udlånt og således bort
kommet, som blev kaldet Dokumentarkivet, hvilket han således 
forestod, til han kvitterede Rådstueskriver-Tjenesten [1749] og 
til sin Eftermand Justitsråd Nissen overleverede.

»Anno 1760, da Forretningerne ved Rådstuen og Rådstue- 
skriver-Kontoret alt mere og mere tiltoge, såvelsom Dokumenter 
og Brevskaber, at ikke Plads til deres Bevaring udi Rådstue
bygningen var at udfinde, foreslog daværende Rådstueskriver 
Justitsråd Nissen i Rådstueforsamlingen, om ikke på Nikolaj 
Kirke, hvor et Par Kamre befandtes, som i forrige Tider til 
Konvent at holde havde været brugte, måtte henflyttes alt hvad 
Protokoller, Regnskaber og andre Brevskaber til Oplysning i 
Tiden kunde behøves, samt Kvittanser og andre publique Ad
ministrationer således, at alene de vigtigste Dokumenter og 
for de sidste 20 År altid udi det på Rådstuebygningen indrettede 
Arkivkammer skulde bevares og at en aparte hertil antagen
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Arkivarius , som tilforn ved Rådstueskriveren havde været be
sørget, måtte antages og lonnes til desto bedre at holde for
nøden Orden og Designationer derover forfatte og bestandig 
at kontinuere, som skulde nyde 150 Rdl., hvortil den på Råd
stueskriverstuen da værende ældst lonnede Fuldmægtig blev 
antagen , den Gang Sekretær Håber, som da skulde besorge 
alt, hvad som af Arkivprotokoller og Brevskaber, publique Ad
ministrationer, som ikke udi Arkivkamret eller paa Rådstue
skriverstuen kunde rummes og var over 20 År gamle, at hen
bringes i Nikolaj Kirke og der at bringes i Orden og holde 
Registre over, men findes ikke siden den Tid noget Eftersyn 
med Arkivet at være foretaget, uden hvad en eller anden af 
Rådstuelemmerne til sin egen Kundskab at erhverve kan have 
eftersøgt og optegnet.

»Da Justitsråd Håber, som, skont han kvitterede Fuld
mægtigtjenesten ved Rådstuen, forblev Arkivarius , siden efter 
formedelst andre Forretninger ikke kunde oppasse denne For
retning, blev han derfra entlediget og af Magistraten i hans 
Sted igen udnævnt den ældste Fuldmægtig på Rådstueskriver
stuen , Muller, som bekendt dertil særdeles oplagt, flittig og 
pålidelig Person, som just bør ses på, blev vedtaget, at 2 eller 
flere af Rådhuslemmerne skulde overvære Overleveringen af 
Arkivet fra den afgående til den antagne Arkivarius og tillige 
ligesom i forrige Tider holde en Art af Revison over, hvad 
som fattedes eller savnedes, og vedtegne, som og tillige at Re
gistre forfattedes over hvad som fandtes, da Konferensråd Hers
leb og Etatsråd Hæseker, som de daværende øverste Borge
mestre , og Justitsråd Rådmand Munk bleve af Magistraten 
dertil formåede og udnævnte at have Tilsyn ved Overleveringen.

»Ved Forretningens Begyndelse kom vi straks i Erfaring 
ved de udi Rådstuen stående Skabes Eftersyn, at ikke just den 
forrige Orden, som de 2 først benævnte i forrige Tider have 
kendt, var holdt vedlige, men endog mange Dokumenter, som 
savnedes og Arkivarius ikke vidste at gore Rede for, Doku
menterne og i Skuffer så tilpakkede, at de lettelig ved Udtræk
ning (nogle allerede forslidte og af Orm spolerede) kunde stå 
Fare for at beskadiges. Hvorover, for vi videre kunde og vilde 
foretage os, vi så os nødsagede efter disse Omstændigheder ved 
et Pro Memoria af 23 Okt 1778 at indberette Magistraten og 

16*
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udvirke en Ordre til forrige Arkivarius, at forinden vi kunde 
se os istand til at imodtage nogen Overlevering, måtte han 
först se at samle Dokumenterne efter de gamle Registre hvert 
til sit Sted, hvor de henhørte at bevares, og efter en ordenlig 
Designation at kunne se os i Stand til at imodtage Over
leveringen, og tillige udbad os Fuldmagt til at göre sådan Ind
retning, som let kunde ske, at istedenfor nu 2 Kamre , hvor 
alle havde sin Gang og aleneste Brædde-Skillerums Aflukke 
til Dokumenternes Bevaring, måtte göres sådan Forandring:

»1) at et rummeligt Kammer kunde med Hylder og Skabe 
indrettes og alene til Arkiv at bruges; 2) at et ordenlig krono
logisk og Material-Register måtte forfattes over alle Oldsager, 
som andre vigtige Dokumenter, som kunde trykkes, til Nytte 
for Efterkommerne af Magistraten og de 32 Mænd, som og til 
Oplysning for Historien; 3) at til Oldsager af Pergamentbreve 
og Dokumenter måtte forfærdiges Blikkasser at lægge dem udi 
og 4) at stedse 2 af Magistraten, en Borgemester og en Råd
mand eller flere (at løse de afgående af) skulde have Direk
tionen over Rådstuearkivet og som ligesom i de ældre Tider 
hvert 3dje eller 4_de, År at igennemgå Registrene og efterse, at 
alting vedbørlig forefandtes og holdtes i Orden og i påkom
mende Ildsvåde i Nærheden da at være en eller flere tilstede 
til fornøden Anstalt at ordinere, som alt er blevet akkorderet, 
og hvorefter vi da og endelig efter så mange Års Forløb ere 
komne så vidt til Endskab , at vi mene at have fuldført vores 
Forretning således, at samme for Eftertiden kan være til Nytte 
som og seværdig både for rejsende og egne Historieelskere.

»At så mange År ere tilbragte, inden dette er blevet bragt 
til Endskab, blev forvoldt deraf, at forrige Arkivarius bortdøde, 
forinden han efterkom noget af den ham tilstillede Ordre. Ad
skillige Dokumenter bleve længe efter af hans Bo udleverede, 
om Vintren kunde intet foretages over Nikolaj Kirke, hvor en 
Hoben var henført og endnu lå indpakket i Sække eller om
kring på Gulvene, hvortil Hylder först måtte besörges opsatte 
til at sortere og hensætte det; adskilligt af det, som var blevet 
savnet, fandtes der, som igen hørte til Dokumentarkivet, som 
stedse skulde blive på Rådstuen, så at denne Konfusion tog 
lang Tid, inden der kunde begyndes på noget ordenligt Regi
ster, og endelig, da Arkivkamrets Indretning på Rådstuen blev
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udsat til Rådstuens Reparation skulde foretages, som i denne 
Sommer forst er begyndt, kunde vi ikke så gærne som vi 
kunde ønsket for se det til Ende bragt, da imidlertid vores 
værdige Kollega Etatsråd Hæseker og Antiquarius Sandvig, som 
vi til at gennemgå de Palæographa, som for os ubevant at 
læse , havde formåt nogle Gange med os at møde forat kon
ferere dem med det forfattede Register til Numerering, begge 
just, da vi sidste Gangen havde været samlede , gik til Sengs 
og imidlertid, forinden dette blev trykt, bortdøde.

»Rådstuearkivet er nu da i Benseende tilstederne således 
afdelt på 2 Steder, nemlig: I Rådstuebygningen tæt ved For
samlingsstuen i Mesaninetagen ud til Nytorv et Kammer alene 
til Arkiv indrettet med Skabe, Hylder og et Bord i Midten, 
hvor der forvares kgl. Privilegier, Benådninger, Adkomster og 
Rettigheder, som allernådigst ere givne Residentsstaden og 
dens Magistrat, samt Resolutioner og Anordninger, så og ad
skillige andre Dokumenter vedkommende Kirker, Skoler, fatti
ges med videre publique Administrationer, som fra den ældre 
Tid ere henlagte under Magistratens Bestyrelse. Alle Karter, 
Antikviteter, Bøger og originale gældende Mandtal, hvorom er 
forfattet et trykt kronologisk Register in Folio, som tillige efter 
de forrige er indrettet med Titler af indeholdende Materie, hvil
ket har forårsaget, at et og det samme Dokument vel oftere og 
under sin Materie igen kan findes anført, men findes henlagt 
under sit retto Nurner efter Årstallet, Isåvidt de ældgamle Do
kumenter og Privilegier angår. Ligeledes må og til Oplysning 
anmeldes, at, om i de senere Åringer skulde savnes eller de- 
sidereres ikke at være anført sådanne kgl. Ordres og Befalinger, 
som burde henhøre til et fuldkomment Arkiv, er Årsagen, 
at på en Tid af de sidste 30 År er med slige indkomne Brev
skaber brugt en Måde at indbinde samme udi de årlig brug
ende Protokoller og der på Registrene anført, ligesom og de 
1770 og 1771 ergangne kgl. Kabinetsordres bleve indkaldte at 
indleveres til det danske Kancelli, og altså de Dokumenter, som 
ikke bevaredes virkelig i Arkivet enten in Originali eller Copia, 
ikke heller at kunne anføres, ligesom de i senere Åringer ere 
indbundne udi de årlige Protokoller, men for Eftertiden vedtag
et 1), at Originalerne af sådanne Ordres som Regler for Ef
tertiden skal herefter ved Arkivet numereres og registreres og
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Kopier deraf udi Protokollerne indføres, hvilket her, for ej at 
beskyldes for Mangel i Registrene, til Oplysning måtte anmel
des. 2) det øvrige af Arkivets Dokumenter; dertil er indrettet 
på Nikolaj Kirke udi en af Udbygningerne et Kammer, som til 
Konvent i de ældre Tider har været brugt, med Hylder og 
Bordklapper imellem Hylderne og forfattet derover 2 andre 
skrevne Registre, som indeholde Justitssager, Skifterets Pro
tokoller og Skiftebreve, forrige Politi- og Kommercekollegii 
Sager samt adskillige andre Dokumenter. 3dje Del indeholder 
Stadens adskillige andre publique Administrations Regnskaber, 
men dels for vidtløftige og til ingen Nytte at Jade trykke.

»Endnu findes flere og andre partikulære Arkiver på Råd
stuen :

1. Rådstueskriver-Kontorets1) Arkiv: de årlig holdende Pro
tokoller og Brevskaber indbundne, samt Plakater, Taxter 
og løbende Dokumenter.

2. De fattiges Væsens Dokumentarkiv, således som det efter 
Specifikation ved Overleveringen 1781 er overleveret med 
et dertil indrettet Kontor.2)

3. De 32 Mænds Protokoller udi deres holdende Forsam
lingssal.3).

4. Politikamrets Arkiv på Politikamret.4)
5. Kæmnerkontoret indrettet på Rådstuen, hvor i Skabe for

vares Kæmneriets Protokoller og Brevskaber.5)
6. Overformynderiets Brevskaber udi Overformynderkontoret.6)
7. Brandassurance-Kompagniet på Assurancekontoret.7)

»Vi ønske og håbe, at dette vores Arbejde ikke skal blive 
aldeles frugtesløst, men ej alene til Oplysning for Efterkom
merne (Magistraten), men endog måske til deres Rettigheders 
Restitution i Fremtiden.

l) Rådstueskriverkontoret var Magistratens Expeditionskontor, eller det samme 
som de nuværende 5 Sekretariater.
Fattigvæsenets Arkiv brændte 1795 og er qndnu et særligt Arkiv.

8) Borgerrepræsentanterne har endnu et særeget Arkiv.
*) Endnu et særeget Arkiv.
5) Da Kæmneriet ophævedes, afleveredes dets Arkiv til Rådstuearkivet. 
•) Har senere været gemt i Rådstuearkivet, men er atter afleveret derfra. 
’) Endnu et ssreget Arkiv.
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»Anno 1787 den 22 November have vi underskrevne efter 
Arkivarii Anmeldelse ved Dokumenternes Sortering og Nume- 
rering nærmere igennemgået Arkivsagerne og da ved de Doku
menter, som ere befundne at mangle, ladet gore Vedtegning til 
Oplysning, samt til nuværende og efterkommende Arkivarii 
Sikkerhed i Fremtiden.

H. C. Hersleb. M. Munk.

Ved Rådhusets Brand 1795 i den store Ildebrand blev hele 
det der værende Arkiv reddet, som en Følge af de Forsigtig
hedsregler, man efter sidste Brand havde iagttaget, som er for
talt i det foregående. Fra Nikolaj Kirke, der brændte på lide
brandens forste Stadium siges intet at være frelst; det må dog be
mærkes, at enkelte Rækker Protokoller og Dokumenter, der i Re
gistrene nævnes at være førte dertil, endnu haves, så det er 
dog muligt, at man kan have bragt noget i Sikkerhed, skont 
disse Sager jo også kan være førte tilbage til Rådstuen for
inden Branden. Arkivet førtes til Posthuset på Købmagergade, 
selvfølgelig i en forkrøllet og ødelagt Tilstand og her gemtes det 
i en Årrække, sålænge Magistraten havde sine Kontorer her. 
Da den ny Rådstuebygning overleveredes 2 Juli 1815, havde 
man glemt Arkivet og dette måtte, da Magistraten noget efter 
flyttede ind i sit ny Lokale, opbevares i 2 fugtige Kælderværel
ser ud til Kattesundet og på et Loft. Det Rum, der nu bruges til 
Arkiv, var bestemt til Forsamlingsværelse for Vandkommis
sionen, men Overpræsidenten, Baron Adler, der var Medlem af 
denne, fandt det ikke passende for Københavns Overpræsident 
at præsidere i Rådstue - Kældren, hvorfor Kommissionen fik 
andre Værelser, og det meste af Lokalet overlodes til Arkivet, 
hvilket vidner om, at man da kun havde liden Interesse for 
dettes Bevaring, ti den der værende Fugtighed har gjort ikke 
liden Skade og opløst mange Papirer. Til den forste Arkivar 
(når undtages Håber i forrige Årh.) ved dette Arkiv beskikke
des Kristjan Mikael Winther 30 Juli 1817; han var bleven 
Voluntær i 2 Sekretariat 31 Okt. 1808 , Kopist 13 Nov. 1810, 
Fuldmægtig 8 Maj 1816 og virkede i Arkivets Tjeneste i over 
50 År, idet han forst døde 30 Juli 1868, SS1/« År gammel. 
Han måtte omordne Arkivet fra ny af og bevarede det gennem
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hele sin lange Virksomhed i så stræng en Orden , som den 
stadig tiltagende Knaphed i Plads tillod.

Når vi da til Slutning skal give en Udsigt over, hvad der 
findes i Arkivet udenfor den omtalte Samling historiske Doku
menter, da består dette naturligvis i Hovedsagen af indkomne 
og udgåede Sager til og fra Magistratens Kontorer samt de derunder 
hørende Regnskaber og hvad dermed står i Forbindelse; disse 
Rækker går som oftest tilbage til omkring 1700, flere endnu 
noget længer. Dernæst af Sager, der vedkommer Indretninger, 
der forhen har hørt under Magistratens Bestyrelse, såsom æl
dre Sager vedk. Skifteretten, Gældskommissionen, Rådstueretten, 
Politiet og desl., der ved deres Udskillelse har fået særegne 
Arkiver. Endelig afleveres efterhånden flere Arkiver fra Insti
tutioner, der i videre Forstand hører ind under Magistraten, 
såsom fra Kirkerne, Hospitalerne, de ophævede Lav osv. Fat
tigvæsenet, der nu udgdr Magistratens tredje Afdeling, har dog 
endnu beholdt sit særegne Arkiv.

TiHæg.
i.

Venerabilis in Christo pater ac dominus Johannes Roschildensis 
episcopus in agendis ecclesiis et mundanis inspiratione divina vir 
providus et per omnia circumspectus ad civitatem Haffnensem pro 
causis inter cives ibidem emersis audiendis et ordine inclinario 
terminandis quam pluries ut dominus et judex declinavit et in
tellexit , quod multe cause, que in retroactis temporibus fuerint in 
placito Haffnensi generali et inibi secundum discretorum arbitrium 
rationabiliter terminale pariter et sopite , processu temporis propter 
defectum testium veritatem testimonium perhibere nolencium nec non 
et propter labilem hominum memoriam et eciam propter viduas, 
orphanos, pupillos el alias miserabiles personas, que nec sciunt nec 
possunt causas suas judiciali strepitu ventilare, iterata ex cupidorum 
et deum non timencium malicia ad nova littigia recreverint et sic or
dine perverso veritas succubuit falsitati, quapropter reverendus paler 
dominus Johannes supradiclus huic errori pestifero adhibens remedium
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sanativum, statutis coram se discretioribus civibus Haffniensibus, qui 
tum temporis consulatus officio fungebantur, videlicet Boecio Snygh, 
Joon Gunnersen, Friderico, Esberno Burswen, Michaele Holch, Joon 
Æsgesen, Jacobo Walegæstæs, Henrico Røøt, Henzæ Fredam, Svenone 
Tamiæ, Akone Brydiæ, Nicolao Friis et aliis clericis et laycis fide 
dignis, pro (pre?) habito mature deliberationis concilio taliter duxit sta
tuendum, ut omnes cause, ex quibuscunque casibus, littigiis sive con
tractibus, in predicta civitate Haffniensi emerse et in communi placito 
ejusdem civitatis vel coram consulibus ibidem proposite rationabiliter 
terminale in hoc libello scribi debent ad eternam memoriam futuro
rum, ut nullus cavillose contra dicere presumat scripture libbelli 
supradicti. Dictus autem fuit liber iste a prenominato venerabili 
patre domino Johanne episcopo anno dominice incarnacionis M. CC. 
nonagesimo secundo in annunciacione beate virginis Marie, anno 
presullatus sui secundo.
(AfP. Resens Håndskrift: »Københavns Rådstue, Byting, Arresthus« osv. S. 63. 
Afskriften må indeholde adskillige Fejl, hvoraf nogle, der ere tydelige, her 

ere rettede).
II.

Magister Olaus permissione divina electus confirmatus ecclesie 
Roschildensis advocato, consulibus, ceterisque villanis Køpmannæhafn 
inhabitantibus salutem in domino Sempiternam. Ad percludendam viam 
hominum maliciis, ne cause per judicium legitime terminate in pre- 
judicium aliquorum iterentur, pro bono communitatis vestre venera
bilis pater dominus Johannes predecessor noster anno domini M. CG. 
Nonagesimo secundo in annuntiatione beate virginis duxit statuendum, 
quod omnes cause, ex quibuscunque causis, litigiis sive contractibus, 
in ipsa villa Haffniensi in communi placito *vel coram consulibus pro
posite et rationabiliter terminate in hoc libello ad perpetuam memo
riam scribi deberent, ut nullus cavillose contradicere presumeret ei, 
quod in ipso scriptum invenitur. Sed quia post mortem dicti vene
rabilis patris hoc salubre statutum oblivioni traditum est, nos ipsum 
renovare volentes mandamus vobis firmiter precipiendo, quatenus(!) 
omnes scotationes et contractus legilimos in placito nostro vel coram 
advocato et consulibus factas omnesque causas legitime terminatas 
huic libello ville vestre inscribi(!). De cetero facialis, scientes, quod 
omnia hujusmodi, que hic non inscribentur, ipso facio reputamus non 
valere. Datum Hyorlholm anno domini M. CCC tertio, Idus marcij. 
(Af P. Resens Håndskrift »Københavns Rådhus, Byting, Arresthus« osv. S.65.)




