
Rådstuearkiver og deres brug  

Indlæg om rådstuer efter pjece af  

Ole Degn 

Statens Arkiver 1994 



 Grundlag for købstaden 

 Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 

 Chr. 4 købstadsforordning 1619 

 Frederik  3 forordning 1682 og Danske lov 1683 

 Amtsreformen 1793 

 Købstadsforordning 1837 
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 Al ulykke, skade, fordærv, mord, brand 
stammer fra splid mellem bisper, deres  
tilhængere og adelen 

 Derfor skal bisper til evig tid afsættes 

 Derfor skal godser, gårde, huse etc. med al indtægt 
tillægges kronen 

 Al handel skal foregå i købstaden 
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 Chr. 4 1619 

 Opgør mod rigmandsvældet i købstaden 

 Borgervalgte får indflydelse på skatteudskrivning 

 Lensmændenes tilsyn blev udvidet 

 

 Frederik 3. 1682 

 Borgmestre og rådmænd udnævnes af kongen 

 Reduktion af antal magistrater i landet 

 Begrænsninger for størrelsen af magistraten 

 De bedste og vederhæftigste borgere i magistraten 
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 Særlige  privilegier givet af kongen 

 Eneret til håndværk og handel 

 Egen administration 

 Egen domstol 

 Fritagelse for visse skatter 

 Fritagelse for militærtjeneste 
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 Købstædernes arkiver op til 1868  

 Hvor findes disse arkiver 

 I de fire landsarkiver (uden for København) 

 I København primært på Stadsarkivet, dog om 
gejstlige institutioner m.v. findes på Rigsarkivet 

 Hvem benytter disse arkiver 

 Byhistorikere 

 Slægtsforskere til f.eks. 
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a. Arkiveret i ældre tids orden 

b. Usystematisk 

c. Usammenhængende 

d. Materiale placeret under forkerte betegnelser
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 Første arkiver fra  sidst i 1600 tallet 

 Tab af arkiver p.g.a. bybrande og kassation 

 Mængden varierer fra købstad til købstad 

 Bedst bevarede arkiver 
 I rækkefølge: Tønder, Ribe Kalundborg, Helsingør, 

Køge, Slagelse, Mariager, Roskilde, Rudkøbing, 
Kolding, Sønderborg, Korsør og Viborg 

 Næstfølgende købstæder: Næstved, Skælskør, 
Vordingborg og Ringkøbing 

 Værst ser det ud i købstæder: Bornholm, Lolland-
Falster og Vendsyssel  
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 Mange forskellige arkivskabere 
1. Magistraten 

2. De eligerede borgere 

3. Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen, 

4. Kæmneren 

5. Forskellige kommissioner i købstaden, jfr. senere 
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 Kongelig udnævnte borgmestre og rådmænd 

 Forhandlingerne (møder) 

 Dagsorden, drøftelser og beslutninger 

 Alle dagligdags problemer for byen 

 Notater om borgerskab 

 Selvstændig retsinstans for civilretlige sager 
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 Starten af 1700 tallet: 

 Skatte sager, næringssager, inddrivelsessager, udlæg, 
forlig takster, ligningssager, kæmnersager og 
attestudskrivninger 

 Efter midt 1700 tallet 

 Borgerskabs og næringsbevillinger, verdslig mægling 
ved separation 
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 Efter  retsreformen 1805 

 Rådstuearkiver udelukkende forhandlingsprotokol for 
magistraten 

 Referater og beslutninger vedr. regnskabsforhold, 
anlægsarbejder, ansættelser udnævnelser, indkvarteringer 

 Borgerskabsprotokoller 

 Kan oplyse fødested, og erhverv 

 1862 bortfald borgerskab – næringsadkomst 

 Alfabetiske personregistre på landsarkiverne 

 Borgerskabsprotokoller i bogform i Tønder, Haderslev, 
Vejle, Viborg og Åbenrå 
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 Korrespondance med kopibøger, journaler og ind- 
og udgående breve 

 Er ikke altid bevaret 

 Arkiveringsmåden skifter 

 

  Regnskaber 

 Væsentlige for købstaden og især for kongen 

 Kontrol af regnskaber 3 måner efter årsskifte 

 Rentekammeret 

 Danske Kancellis revisionskontor  

 Amtet 
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 1500 – 1600 tallet 24 mænd 
 modspil til magistraten 

 Samarbejde med magistraten om skatteansættelser 
og revision af byens regnskab 

 

 1787  - Eligerede borgere i alle byer 
 Købstadens budgetlægning, regnskab, indkvartering 

og skatteligning 

 

 Arkivmateriale: Forhandlingsprotokol og 
korrespondance 
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 1837 vælges borgerrepræsentanter, ved åbne og 
direkte valg i Rådstuen 

 Rettigheder i alle byens anliggender og 
kommissionsbesættelser 

 Procedurer 
 For samarbejde  med Magistraten   

 forhold til centralmagten 

 1868  indføres byråd 
 

 Arkivmateriale i forhandlingsprotokol og 
korrespondance 
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 Købstadsforordning 1837 

 Kommunalbestyrelsen  fællesbetegnelse for 
magistrat og borgerrepræsentanter . Borgmester er 
formand  

 Tilsyn med regnskabsvæsen 

 Møder 2 gange om måneden hvor alle sager blev 
behandlet, efterhånden offentlige møder 

 

 Arkivmaterialet svarer til eligerede borgeres 
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 Hvad er en kæmner 
 Forestår byens økonomiske forvaltning 
 Opkrævning af skatter og afgifter 

 Lejeindtægter af byens huse, bygninger og jorder 

 Tilsyn med offentlige bygninger. 

 Afholdt udgifter til lønninger 

 Reparation og vedligehold 

 Udarbejder regnskab for byen 

 Ulønnet embede indtil 1778 

 På valg hvert år 2. januar – senere fast kæmner 

 Økonomisk ansvarlig 

 Kontrol af kæmnerens regnskaber 
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 Regnskabsaflæggelse indtil 1837 

 Skatte og afgiftsregnskaber 
 Faste skatter og ekstra skatter 

 Separat opkrævning af skatter 

 Byskatten, bådsmandsskatten, borgerlejeholdet, 
bøsseskytterholdet, matrikelskat, saltskat, grund og 
lejeskatten. 

 Skatteligningslister og mandtalslister 

 Grundtakster forordning om matrikulering af K. 

 Opmålingsprotokoller for bygninger 
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 Skatte og afgiftsregnskaber 1838 til 1868 

 Nyt bogholderisystem (hovedbøger og kassebøger) 

 Én samlet skat pr. borger 

 Overslag over udgifter næste år 

 Fratrukket byens egne midler 

 = krav til ligning af byens borgere 

 Kontrol med kæmneren 

 3 revisionsmænd – magistraten godkendte 

 Rentekammeret 

 Danske Kancelli 

 Amtet    
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 Markvæsen 

 Brandforsikring 

 Skolevæsen 

 Fattigvæsen 

 Sundhedsvæsen 

 Told, accise og konsumtion 

 Karantænevæsen 

 Indkvarteringsvæsen 

 Indrulleringsvæsen 

 Borgervæbningen 

 Havnevæsen 

 Bygningskommissionerne 

 Gade og vejvæsen 

 Offentlige stiftelser 

 Brandvæsen 

 Offentlige bygninger og 
anlæg 

 Kommunale valg 

 Folketællinger 
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 Markkassen 

 Lejeindtægter og afgifter for græsninger på 
købstadens markjorder  

 Udgifter til gærder og digearbejder 
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 Told 

 Accise 

 Tillægsafgift på varer og skibe (bortfaldt 1700 tallet – 
i København 100 år senere) 

 Konsumtion 

 Afgift ved indførsel af indenlandske varer til byen 
(f.eks. Korn, drikkevarer og kød) 

 Arkiver i rigsarkivet 

 Kan også findes i gruppen Toldregnskaber  
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 Hvad ligger der f.eks.  i Rådstuearkiver i 
Roskilde? 

 Statens arkiver – Daisy. Søg Rådstue Roskilde 

 Se arkivliste 
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 Borgerskab  og næringsbevillinger 

 Alfabetisk personregistre på landsarkiver 

 Bøger om borgerskab i Tønder, Haderslev, Vejle, 
Viborg og Åbenrå 

 Skatteligningslister og Mandtalslister 

 Grundtakster 

 Opmålingsprotokoller for bygninger 

 En betydende person i byen 

 Søg i de forskellige arkivskaberes arkiver (afhængig 
af årstal) 
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