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P. Resens Efterretninger om Københavns Rådhuse«

Meddelt af O. Nielsen.

I Origines Hafnienses S. 170 siger Pontoppidan: »Stadens Rådhus var 
i denne Periode (nemlig 1443—1536) på tvende Steder. Det forste, som lå 
på Hjornet af Norregade og Klædeboderne, blev Anno 1492 ved Mageskifte 
overladt til Kannikerne ved vor Frue Kirke, da det måske har været altfor 
lidet til sådant Brug. Det kaldtes i de sildigere Tider efter en af sine Be
boere, som var en navnkundig Medicus, Asbacks Hus, hvor jeg selv i min 
Ungdom har logeret. Dets Kældre vare usædvanlig store og stærke, såsom 
de havde fordum været Stadens Fængsel. Dernæst blev anlagt et nyere 
Rådhus på Hjornet af Norregade og Studii-Stræde, hvor nu er Bispegården. 
Dog dette varede ikke længe, ti Kong Hans fandt det så belejligt og bekvemt 
til en Universitetsbygning, at han forst lånte det af Magistraten på en halv 
Snes År, siden blev det derved, uanset Magistratens Protestation, som til
forn er meldt lidt udførligere« osv. Tillige meddeler Pontoppidan Tegninger 
af de to Bygninger, som de så ud i hans Tid. Det er ikke vanskeligt at 
se, at Pontoppidans Beretning er fuld af Forvirring, ti når man efterser det 
Brev, der udstædtes om ovennævnte Mageskifte 14921), nævnes deri, at 
Kapitlet fik »den Københavns Bys gamle Rådhusgård liggende vesten og 
norden fra samme vor Frue Kirke på et Hjorne, østen næst den Helligånds 
Klosters Jord og Bolig«, og det er jo tydeligt, at ved Hjornegården vest og 
nord for Frue Kirke ikke kan forstås andet end den nuværende Bispegård. 
Pontoppidan har ikke lagt Mærke til dette, men ment, at den Ejendom, 
Kapitlet erhvervede sig, var forskellig fra den, Universitetet fik, og hilder 
sig i Modsigelse, idet han på den Måde må lade Byen i en Tid være uden 
Rådhus, ja endog lader den afslå sit nyere Rådhus forend det ældre, idet 
han S. 145 ganske rigtig udsiger, at hint 1479 overlodes til Universitetet. 
Dog, vi vil ikke gå i Rette med Pontoppidan, uagtet sine mange Fejl er 
hans Bog et uundværligt Kildeskrift for alle, der sysler med Københavns 
Historie. Urigtigheden i hans Beretning er også indset af Kali Rasmussen, 
der i Werlauffs Universitetshistorie 1850 Side 7 har meddelt følgende: 
»Stadens ældste Rådhus lå på den nuværende Bisperesidenses Plads.

*) Trykt i Rørdams Kbnh. Kirker og Klostre Till. Nr. 77.
Danske Samlinger VI. 7
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Hele denne Bygning — antiqua domus consulatus — indrommedes Univer
sitetet 1479. Studiestræde kaldtes derfor ved År 1419, 1450 og 1474 Råd
husstræde; 1424 Rathusstræde in parochia S Petri sita, dernæst gamle 
Rådhusstræde (Pont. Orig. Hafn. S. 151, 198, 438, 440); skönt 1488, 1491 
og følg, også blot Rådhusstræde. Senere var Rådhuset på Hjörnet af Nörre- 
gade og Klædeboderne indtil 1492, da det ved Mageskifte blev overladt til 
Kannikerne ved vor Frue Kirke; det er dette Rådhus, som i Jordskyldsbogen 
af 1498 kaldes det gamle Rådhus, hvorfor Byen fik andre Grunde til Veder
lag af vor Frue Kirke (Pont. Or. Hafn. S. 436, 448). Endelig blev Rådhuset 
få År efter opført på Gammeltorv; dette kaldtes 1496 det ny Rådhus, Råd
husgården, Rådhuset (Pont. S. 436—38). Beliggenheden af dette Rådhus 
angives temlig bestemt i Jordskyldsbogen hos Pont. S. 438 (»en Bolig ved 
den nordvestre Side ved Rådhuset i det Stræde, som løber af gammel Torv 
og neder til Kattesundet») og i et Dokument af 1525 (»det Stræde vesten 
for ny Rådhushaven i St. Giemens Sogn» Pont. S. 200).« Kali Rasmussen, 
der har set Pontoppidans ovenomtalte Modsigelse, har søgt at komme ud 
af Forvirringen ved at göre Rådhuset på Klædebodernes Hjörne til det andet, 
idet også han har overset Udtrykket i Mageskiftebrevet af 1492, en Art 
Fejltagelse, som denne grundige Mand ellers såre sjælden begik. Derimod 
har han Fortjenesten af först at have vist, at allerede 1496 det ny Rådhus 
lå på Gammeltorv. At Udtrykket i Jordskyldsbogen om det gamle Rådhus 
har Hénsyn til det på Hjörnet af Klædeboderne, er alene en løs Formodning, 
ti der nævnes alene den Jord, som Byen fik i Mageskifte for det gamle 
Rådhus, Uden ät der ér Tale ohti, hvor dét ligger. Derimod har mærk
værdigt nok L. Both i sin Københavns Beskrivelse 1865, uagtet denne Bog 
ellers ikke meget udmærker sig fremfor Forfatterens andre løse, overfladiske 
og upålidelige Skrifter, trådt Sandheden nærmere, idet han, som det næsten 
synes, uafhængigt af Kali Rasmussen har eftervist Rådhuset på Gammel
torv åf Jordskyldsbogen 1496, og tillige udfundet, at det Rådhus, som Ka
pitlet fik 1492, var det samme, som det, hvori Universitetet havde Lokale, 
og at det lå på Hjörnet af Studie- og Rådhusstræde. Som en Følge deraf 
udelukker han Huset på Hjörnet af Klædeboderne og Nörregade fra Rækken 
af Rådhuse, men fører unyttige Beviser for, at den Jord, som Kapitlet 1492 
gav i Mageskifte, aldrig er brugt som Rådhus, noget, som ingen har påstået, 
ti denne Jord lå på det andet Hjörne af Klædeboderne.

Ved nu påny at eftersøge de Kilder, der kan give Oplysning om dette 
Emne, får man følgende Udbytte:

Förste Gang, Rådhusets Beliggenhed i Studiestræde nævnes, er udentvivl i 
den Oplysning, at Hr. Hans Nielsen, der døde 16 Okt. 1400, til St. Jakobs Alter i 
Frue Kirke gav 1 Gård i St. Peders Sogn nord for Rådhuset, med 1 Gård 
imellem dem1). Nu vides, at det daværende Rådhusstræde og den tilstød
ende Side af Nörregade hørte til St. Peders Sogn, så en Gård nord for Rådhuset 
må have ligget på Nörregade. Men nord for det antagne Rådhus i Klæde
boderne lå Saltboderne2), dér fortsatte Nörregade til Gammeltorv, og denne

x) SRD. VIII. 546 og Rørdam Kbnh. Kirker og Klostre 127, 196.
®) Saltboderne havde vel Navn af Gården Saltkarret, der var den anden 

Gård på Gammeltorv fra Klædeboderne,
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Gades østlige Side lå vistnok til Frue Sogn og den vestlige til St. Peders Kirke, 
så her kan Rådhuset ikke have ligget. Dernæst nævnes 1437 en Jord og 
Grund »liggende norden næst Rådhuset, som det nu er i Kbnh. vesten 
vor Frue Kirke i St. Peders Sogn«1) og 144* omtales en Grund sønden næst 
Rådhuset og vesten for vor Frue Kirke i St. Peders Sogn2), hvilket ikke kan 
være andre Steder end Norregade eller Studiestræde. 1446 nævnes en 
Gård og Jord i St. Peders Sogn, norden næst Rådhusgården8). 1450 nævnes 
i et Skøde »Jord og Grund og Stenkælder, liggendes i København i det 
Stræde som løber fra Rådhuset og til det gamle Marked øster ved Gaden 
norden næst den Gård, som Hans Vogn nu bor i»; endvidere »den Gård, 
som Hans Henriksen nu bor, liggendes i Klædeboderne vesten næst forskrevne 
Gård som Hans Wogn nu bor«4). Deraf ses, at Hans Vogn har bot op til Hjorne- 
gården mellem Klædeboderne og Norregade, og den førstnævnte Grund ligget 
i den sydlige Ende af det nuværende Norregade, hvilken Ende da kaldtes 
Saltboder, ti samme Grund nævnes i et Skøde fra samme År, som »den 
Jord og Grund liggende i København i Saltboder, norden ved den Gård, 
sont Hans Vogn nu bor, med de Kældre, som byggede er på forskrevne 
Grund«5). 1463 omtales samme Ejendomme: »den Gård . . . ., liggende udi 
vor Frue Sogn sønden næst Apostels Alters Jord til Saltboder og så på 
den anden Side ud til Klædeboder0). 1464: »Stenhusgård og Grund ud til 
Saltboderne og det Hus og Grund til Klædeboderne, som nu er i 1 Gård 
og jeg selv ibor i vor Frue Sogn liggendes hart op til vor Frue Kirkes 
Stenhus på Hjornet og sønden næst Apostels Alters Gård«17). Heraf ses, at 
Rådhuset da ikke kan have været på Hjornet af Klædeboderne, hvilken 
Gård her siges at tilhøre Frue Kirke.

Af Rådhuset, der, som vi har set, idetmindste fra 1437 og sandsynligvis ved 
År 1400 har været den nuværende Bispegård, førte det nuværende Studie
stræde Navn af Rådhusstræde og det nævnes aldeles bestemt som Rådhus
stræde i St. Peders Sogn 1424, 1464, 1466, 1477, 14798), ligesom også alene 
Rådhusstræde 1457, 1463, 1476°). Når samme Gade imidlertid 1485, 1489, 
1493, 1496, 1516 kaldes gamle Rådhusstræde10) og 1504 det gamle Rådhus
stræde i St. Peders Sogn11), så er det tydeligt, at Rådhuset for 1485 er flyt
tet, ligesom det jo også i Mageskiftet af 1492 kaldes det gamle Rådhus. 
1479 lånte Kongen en Del af dette Rådhus til Brug for Universitetet på 10 
År, rimeligvis fordi man da var ifærd med at bygge et nyt. Da de 10 
Aar var gåede, tog Borgemester og Råd det igen til sig uagtet Universi
tetets Modstand (»Borgemestre og Råd og nogle af eder [Borgere] toge det 
gamle Rådhus vældelig fra Doktorerne og Mestrene der i Byen, som de

J) Københavns Dipi. Nr. 123. 8) Rørdam a.St. 130.8)Københavns Dipi. Nr. 133.
4)Ny d. Mag. 1.123. 5) smstds. 125. e)smstdsl56. Pontopp. sigerS. 198 
altså urigtigt, at »Saltboder mod Norregade« 1416 og 1464 lå i St. Pe
ders Sogn, men det forholdt sig vel med denne Gade som med Norre- 
gade, at den vestre Side hørte til St. Peders, den østre til Frue Sogn. 
’) smstd. 157. 8) Ny d. Mag. I. 157, 160, 181, 182, 183. Rørdam
Kbnh. Kirker og Klostre 132. °) Ny d. Mag. 1. 127, 156. Rørdam 130. 
10) Rørdam 184, 231. Orig. Hafn. 198, 438, 440. u) Ny d. Mag. I. 
184, 185.,

7*
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havde til deres Nytte og Behov»), hvorfor Kong Hans i et Brev:af 15 Dec. 
1491 formanede Borgerskabet at sorge for, at det kom tilbage, og vente, 
til Kongen selv kunde komme tilstede og afgdre Sagen1). Følgen deraf 
blev det næste År afsluttede Mageskifte.

Det er ikke rimeligt, at der de få År 1479 til 96 har været Rådhus 
på noget andet Sted end hvor det lå det sidste År, og Rådhuset på Gammel
torv bliver således det, der byggedes, da det ny Universitet indtog det 
gamles Sale.

Nu kommer det Sporgsmål frem: har Rådhuset da fra gammel Tid 
altid ligget på Studiestrædets Hjorne? og vi vil til Besvarelse heraf finde en 
Ytring, der alt foran er meddelt. I det Brev fra 1437, som Resen har op
bevaret, omtales en Jord og Grund »liggende norden næst Rådhuset, 
som det nu er i København vesten vor Frue Kirke»; »Rådhuset, som 
(□: hvor)’det nu er«, vidner om, at det ikke da kunde være så længe siden, 
at Rådhuset var blevet flyttet til sit daværende Sted, og at man havde i 
Minde et andet, der ikke var det mere. Og derved kommer vi da tilbage 
til Pontoppidans Fremstilling efter Resen af det forste Rådhus på Hjornet 
af Klædeboderne og Nørregade, som vi ikke kan give nogen anden Plads i 
Rækken end for an det i Studiestræde, og vi tor på Resens Avtoritet, der 
levede 200 År efter at det efter vor Antagelse var flyttet, og i en Tid, da 
Traditionen var langt stærkere end nu og da han, som beklædte den hdjeste 
Plads i Stadens Styrelse, havde Adgang til langt flere Oplysninger om dens 
Fortid end nogen anden, fuldt stole på, at man idetmindste på hans Tid 
vidste af, at der havde været et ældre Rådhus i Klædeboderne. I den 
gamle Jordebog, der er forfattet 1375—89 (sidst trykt i Københavns Diplo
matarium Nr. 75) nævnes S. 103 i Tyskemannegade en Frue Kirkes 
Jord nærved Rådhuset. Tyskemannegade kaldtes senere Suderboderne 
(sammesteds Nr. 84), hvilket Navn siden ændredes til Skoboderne, hvoraf 
endnu Navnet Skovbogade er tilbage. Tyskemannegade, der egenlig da var 
det samme som nu Vimmelskaftet, som gik lige til Bjornebrogade, nu 
Købmagergade, var altså Fortsættelse af Klædeboderne. Den ovennævnte 
Jord er den forste, der i Jordebogen nævnes som liggende i Tyskemanne
gade, og idet den nærmest foran nævnte Gård i Klædeboderne siges at 
hedde Sudervrå eller at ligge ved Sudervrå, ses disse Ejendomme at have 
ligget nær ved hinanden. Rådhuset har altså da enten ligget i Klædebod
erne eller i den derved nærmest liggende Del af Tyskemannegade. Men der
ved komme vi ikke til, at det kan have været Hjornehuset ved Norregade (Salt
boderne), med mindre Klædeboderne da kun har været bebygget på Gad
ens nordre Side, og der mellem Hjornehuset og Tyskemannegadens Begynd
else har været åbne Pladser. Der kunde jo være den Mulighed, at Resen 
og andre, der har vidst, at det ældste Rådhus lå i Klædeboderne, som det 
så ofte går, har udpeget en bestemt anselig Gård dertil, uden at der var 
andet end Gisning, der talte derfor, men jeg skal ikke nægte, at enhver 
Forklaringsmåde, der kan give Resen Medhold, har det storste Krav på 
Troværdighed.

Følgende Afhandling af P. Resen findes i Afskrift blandt hans Samlinger til

) Trykt i Rørdams Aktstykker til Universitetets Historie S. 129.
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Københavns Historie i Rådstuearkivet og beskriver de tre Rådhuse, Staden 
havde haft til 1681. Det daværende, der så udførligt beskrives, brændte 
1728, og på dets Plads opførtes et nyt, der er beskrevet i Vitruvius, Hafnia 
hodierna, Danske Atlas og flere Steder. Efter dettes Brand 1795 flyttedes 
Rådhuset til sin nuværende Plads og indviedes 1817.

Det forste Rådhus i København er uden al Tvivl ved da
værende Byens Magistrat til den Brug forst grundmuret op
bygget, hvilket Rådhus lå efter daværende gamle Københavns 
Storrelse midt udi Staden, straks ved Gammeltorv, som er det 
forste Torv her i Staden, på Hjornet af Klædeboderne til Nørre
gade, hvilket Mester Adam Daniel Asback, Bartsker, nu ejer 
og bebor, og kaldes samme Rådhus i efterfølgende gamle 
Rådhusets Mageskiftebrev gamle Kopmanhawen Bys Radhus, 
og er der fra Rådhuset snart midt ud på Gaden i Klædebod
erne under Gadens Bro og Rendesten en gammel gevelt 
[hvælvet] Fængselskælder, så hoj, at en Karl kan derudi stå, 
og er den i Breden 3 Al. 1/2 Kvartér, og er Indgangen dertil 
ud til Norregade igennem en anden Kælder (som skal gærne 
have været Stads- Vin- og Øl-Kælder), hvor denne Fængsels
kælder ligger ud i synder i Klædeboderne med 2 Dore for, 
og har der været et Skillerum midt udi, så at der har været 
2 Fængsler, og i det som ligger til Norregade har været et 
Vindve, men i det andet intet Vindve.

Dette Rådhus blev År 1492 mageskiftet fra Byen til vor 
Frue Kirke, ved hvilket Mageskifte vor Frue Kirke fik det 
gamle Rådhus, og vor Frue Kirke derimod afstod til Staden 
det Stenhus, som ligger på Hjornet tvært over fra del gamle 
Rådhus ud til Gammeltorv, hvilket nu Jakob Eskenberg ejer 
og bebor, og blev det Hus siden en Residens for Byskriveren, 
hvilken Residens Henning Nielsen som en Byskriver forst be
boede1).

Mester Daniels Hus i Klædeboderne ældste Pergaments 
Brev er dateret 1548, 13 Nov., og er skødet af Rektor og Profes
soribus til Kristen Jensen, Borger i København, og gives efter

J) Herefter følger Afskrift af de to Mageskiftebreve af 6 og 13 Avg. 1492, 
både Byens og Kapitlets, men da det ene af disse er trykt i Rør
dams Kbnh Kirker og Klostre Tillæg S. 106—108, forbigås de her.
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dette Brev årlig Jordskyld deraf 15 danske, og nu giver 
Mester Daniel deraf årligen til Universitetet 5 Rdl -1

Ovenbemeldte Byskriverens Residens, som lå ved Saltkar
ret2) imod Gammeltorv og ved Mageskifte for det gamle Råd
hus er kommen til Staden og til Byskriverens Residens, er 
solt fra Staden År 1615 for 700 Rd. til Peder Kristensen 
Kræmmer efter hosfølgende videre Skødes Indhold:

Vi Borgemestre og Rådmænd udi København, Peder Mad
sen og Isak Coruitzsen Bys Kæmnere sammesteds, göre alle vitter
ligt, at eftersom det Stenhus liggende østen for Gammeltorv 
på det sydvest Hjörne med Klædeboderne, hvilket af Arilds 
Tid har været en Residens til Byskriveren her i Byen, som nu 
på Bjælker, Lofter, Mure og i andre Måder storlig bygfældig, 
strækker i synder til Hospitalets Bolig ud til Gammeltorv, Salt
karret kaldet, og efterdi Byen desforuden nu påhænger stor 
Besværing og Udgift til det gamle Vejerhus og anden Byens 
forfaldne Ejendom at bygge og ved Magt holde, da har vi med 
samtlig Råd og fri Vilje solt og afhændet og nu med dette 
vort åbne Brev sælge og aldeles afhænde fra os og vore Efter
kommere Borgemestre og Rådmænd og Byens Kæmnere på 
Byens Vegne til ærlig og velforstandig Mand Peder Kristoffer- 
sen, Kræmmer, Borger her sammesteds, hans Hustru Kirstine 
Jensdatter, begge deres Born og Arvinger forskrevne Stenhus 
med Jord, fri Grund og Bygning for 700 Rdl., hvilke han har 
forsikret Peder Madsen Kæmner på Byens Vegne til Frem- 
tarv at skal udsætte på Rente, som han med sit Regnskab 
videre forklare skal. Ti hjemle og tilstå vi hermed forskrevne 
Peder Kristoffersen, hans Hustru, begge deres Born og Arvinger 
forskrevne Stenhus med Jord, fri Grund, Hus og Bygning udi 
sin Længde, Vidde og Bredde, oppe og nedre, eftersom det nu 
på alle Sider indmuret, bygget, begrebet og forefundet er, at

*) I et Hdskr. (A. M. ’ Kvart Nr. 879), der er forfattet 1600 og 
nogle og 30 af Professor Hans Rasmussen Brokmand (if. H. Rørdam) 
og meddeler Efterretninger og Uddrag af Skøder på Universitetets Grunde, 
beskrives denne Gård 1591: »På Hjornet af Klædeboderne ud med Siden 
til Norregade er et Stenhus muret af Grunden med en Kælder under.«

9) Saltkarret nævnes i Jordebogen 1582 som Hospitalets Gård på* Gammel
torv, der ydede årlig 16 JC.
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have, nyde, bruge og beholde til evindelig jordfri Ejendom eje 
og beholde skulle, og kendes vi os og vore Efterkommere 
Borgemester og Råd og Byens Kæmnere på Byfens Vegne ingen 
ydermere Lod;1 Del eller Rettighed at have Udi eller til for
skrevne Stenhus, Jord og Grund, fordi Peder Madsen er her
for på Byens Vegne fornojet og forsikret, som for er meldt; 
derfore, om så skede, det vi dog ikke formode, at forskrevne 
Stenhus, Jord, Grund, Bygning eller nogen des rette Tilbehøring 
hleve forskrevne Peder Kristoffersen, hans Bustru, Born eller 
Arvinger udi nogen Dom og Rettergang for vores Vanhjemmels 
Brøsts Skyld afvunden og fradomt, da tilsige vi hermed for 
os og vore efterkommendes Borgemestre, Råd og Bys Kæm
nere at vederlægge forskrevne Peder Kristoffersen, hans Hustru, 
Bom og Arvinger med et andet så godt og velbelejligt Sten
hus på jordfri Grund og Ejendom her i København eller fuldt 
Værd i den Sted inden 6 samfelde Uger derefter og holde det 
dennem skadesløst i alle Måde. Til Vidnesbyrd have vi Borge
mestre og Rådmænd med Vilje og Vidskab ladet hænge vores 
Stads Sekret hos forskrevne Kæmneres Besegling hierneden under. 
Givet og skrevet udi København den 8 Maj Anno 1615.

Det andet Rådhus lå tvært over fra vor Frue Kirke på 
Nørregade ved Hjornet af Studiestræde, hvor nu Bispegården 
er, som kan sluttes af disse tvende Skøder, som her efterfølger, 
af hvilket det ene er af Dato 1437 og det andet dateret 1446: 
[Her findes de to Skøder, der omtales i Indledningen og 
som nu er aftrykte i Københavns Diplomatarium Nr. 123 og 133].

Heraf slutter jeg, at ved Rådhuset, som har da været på 
Hjornet udi Nørregade til Studiestrædet, som er Halvdelen af 
nuværende Bisperesidens, har denne ovenbemeldte Grund været, 
hvorpå i en Linie med Rådhuset ér bygget den nederste 
grundmurede halve Del ned ad NOrregade til Norreport, hvil
ken Bygning tilsammen er nu Bisperesidensen, og kan endnu 
ses, at den nederste Del er til den forrige Del muret, og har 
den nederste Del Kampesten til Grund, hvilket den øverste 
Del ikke har; desforuden har denne nederste Del en Inskrip
tion, hvilket den øverste Del,; som var Rådhuset, ikke har. 
Inskriptionen er denne*

Anno milleno quingenteno duodeno 
conditur hec edes doctis aptissima sedes,
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antistes moritur Roschildensip, sepelitur 
illic morte comes Jacobo cum fratre Johannes 
elligitur Lago præsul. pietatis imago, 
huic cum succedit clerus devotus obedit, 
Sclavi cum Dacis componunt federa pacis 
Dacia letatur pax quia tuta datur 
Hec et plura lege sub principe facta Johanne. 
Quid referam pluris? princeps est janua juris, 
expers ille paris est dominusque maris1).

Ved den østlige Side af denne Inskription står et Effigies 
med to Bogstaver A. F. og et; Våben. A. F. betyder Anders 
Friis, hvis Våben er det, som derhos står. Anders Friis til 
Sløsdorf var Cantor Hafniensis, Magister artium Hafniensis og 
Rector Academiæ Hafniensis År 1500, 1504, 1511, 1512, 1513, 
hvorom Er. Vindingii Academ. Hafniensis kan læses Pag. 58. 
Denne Anders Friis har 1512 ladet bygge den nederste Del 
til dette gamle Rådhus, hvilket fornemmes af bemeldte In
skription, som derpå står, _og har gjort af det gamle Rådhus 
og denne tilfojede, Rygning et. Lectorium ; eller Auditorium aca- 
demicum, hvilket blev kaldet efterfølgende År 1513 Universitas 
generalis studii Hafniensis, udi hvilket År Doktor Peder Al- 
bretsen var dette Universitatis generalis studii Hafniensis Vice- 
Cancellarius og tillige Rådmand i København, hvoraf hoslig
gende Stræde kaldes Studiestræde. Han har derforuden tilforn 
År. 1500 ladet bygge Rochi Kapel ved vor Frue Kirke, hvilket 
bevises med nogle gamle Vers, som findes herom i sælandske 
Bispes Stiftskiste optegnede med min sal. Farfaders Dr. Hans 
Povlsen Resen, fordum. Biskop i Sæland, egen Hånd:

M.:D. quando datur, Christo preaul tumulatur, 
dum Roschildensjs Nicolaus2) nomine, mensis 
quando November erat iustius, ut preerat 
trina nimis sane, quum regna regente Johanne 
Te deus autore, qui tis [?] stat matris honore

; Hic chorus inicium fertur habere suum,

*) Pont. Orig. Hafn. 144—45 Jfr. Resens: Inscriptiones Hafn. 247—48.
Her er lidt Plads iben til nogle Ord, som han ikke har kunnet laese, 
men ovenfor har tydet.

’) Biskop Niels Skave. (f 1500)
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Quo domino, placeant' cuncti, qui celica psaltant, 
Quam dedit ipse strui Fris1) et amore sui2).

Til des storre Bekræftelse, at hvor nu Bispegården [er] 
har tilforn været det gamle Rådhus, har jeg fundet disse Ord 
skrevne i en Bog: Ædis episcopalis fuit olim vetus curia civi
tatis, deinde sub rege Johanne lectorium siue auditorium 
academicum A. D. 1512, post vero Lutheranam reformatio
nem facta est habitatio episcopalis. Sr. Erasmus Vinding, As
sessor i Hbjeste Ret, har mig berettet at har læst iblandt 
Universitetets Papirer, at K. Kristjan I skal have gamle Byens 
Rådhus til Universitetets Brug År 1491, men i Kongens og 
Dronningens Fraværelse tog Borgemestre og Råd i København 
det med Magt tilbage igen, hvorudover År 1492 blev Esbern 
Skave [læs: Skriver] proconsul ved Kongens Brev i almindelige 
Herredage uødt til at skaffe Universitetet det igen3).

Da det gamle Rådhus på denne Måde er blevet et Auditorium 
academicum, har der været [en Indgang?], søm kan endnu ses paa 
Bygningen, hvilken Indgang er forandret År 1583, da samme 
Hus var en Bispe-Residens, og er da gjort , en Indgang og Ind
kørsel til Bisperesidetisen udi Studiestræde, hvilken den Dag, 
idag endnu er, ti År 1583< da Dn Povl Madsen var Bisp, lod 
Kristoffer Valkendorf til Glorup, da kgl. Majestæts Renterne* 
ster, siden Hofmester, bygge og forbedre Bispegården ved vor 
Frue Kirke med det ny Gavlhus og andre Huse og Bygninger 
ned ad Studiestræde, hvilket står optegnet i den sølvbeslagne 
Bog, hvorudi Københavns Privilegia ere indskrevne, hvilken be
meldte Valkendorf selv gav til Råd stuen.

Tværs over fra Bispegården på det andet Hjorne i Studie
stræde til Nørregade har min Morfader Dr. Peder Vinstrup, 
fordum Bisp i Sæland, ladet År 1598 opbygge et grundmuret 
Hus med hvælvede Kældre og Jærndore for Kældren, på hvil
ken Grund tilforn stod et Hus med Lervægge og Stråtag. 
Dette Hus og Gård fik min Fader Dr. Hans Hansen Resen, da 
Theologus her på Akademiet, siden Biskop i Sæland, efter min

*) Anders Friis.
a) Er efter en anden Optegnelse af P. Resen meddelt af H. Rørdam i 

Københavns Kirker og Klostre S. 162.
•) Se Indledningen.
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Mormoders sal. Anne Eisenbergs Død, og lod han samme Gård 
forbygge År 1647, eftersom den var meget forfalden. Siden 
har Vitus Bering den ejet og1).

Det tredje Rådhus ligger nu midt imellem det gamle og 
ny Torv. Dette Rådhus i sig selv, i hvilket År det er bygget, 
vides ikke, men det kan sluttes, at det må være bygget 
enten sidst i Seculo 1400 eller og forst i det Seculo 1500, efterdi 
Staden skilte sig af udi År 1492 med det allerældste og forste 
gamle Rådhus på Hjornet af Klædeboderne, og År 1512 havde 
Staden og alt skilt sig af med det andet Rådhus på Nørre
gade3). Ellers at dette Rådhus var til 1586, kan fornemmes 
af den Liniedansers Historie, som skede i samme År fra vor 
Frue Spir til Rådhuset, hvorom i vor Frue Kirkes Beskrivelse 
videre meldes. Dette Rådhuses Figur, hvordan det har været 
af Begyndelsen, kan ses på Københavns Tavle År 1596.

Til dette Rådhus at bygge har Staden haft en Teglovn 
straks udenfor Byen, som ligger i Ladegårds Mark, hvilken 
Hr. Statholder Kristoffer Gabel købte af Staden til at få al 
Ladegårdens Mark til sig, og det skede År 16..8). Og de 
Folk, som arbejdede i Teglovnen, bode i Teglgårdstræde her 
i Staden. År 1566 var endda denne Teglgård i Brug, og År 
1583 havde Staden to Teglovne, en gammel og en ny. Siden 
er dette Rådhus forbedret og siret med to Tårne og Spir med 
Kobber betækte, med Gavlene og ny Vindveskarme af hugne 
Sten, så og med en Altan ud til Nytorv på en Hvælving, 
hvorudi står Kong Kristian den fjerdes Navn, og er Al
tanen betækket med Bly, hvilket er sket År 1605, efter 
Stadskæmnerens Regnskab for det År, hvorudi står, at det ko
stede 1996 Dir., uden Tvivl at forstå, forsåvidt Kæmneren der
til har udlagt, men hvad Blytækkere, Stenhuggere etc. (!); 
hvilket Årstal er i hugget Sten på Tårnet ud til Gammeltorv 
over Doren under Solskiven, hvorunder på Torvet er en lang 
Jærnstang, hvor på Enden er en Jærnpande; derudi er i for
dum Tid optændt Ild til Lysning om Natten for Vaglen på 
Rådstuen. Udi denne Jærnpande efter Kgl. skriftlig Befaling

*) Denne Sætning er ikke fuldført.
’) Om Misforståelsen se Indledningen.
8) Teglgårdsvangen, som Gabel købte, lå imellem Peblingesøen og Fari- 

magsvej og tilhørte fra 1698 den senere Blågård.
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af Dato 1663, 17 Nov. har Slotsfogden Jokum Waltpurger det 
afslåede Hoved af Korfits forrige Ulfeldts Effigie opsat, så at 
Hovedet kunde vende sig imod Løvestræde, hvor han havde 
sin Gård, da han her bode. År 1505 købte Ambrosius Bog
binder, Borgemester, tre Trappestene, som ligge for Rådstuens 
Dör den Dag idag er1). Disse tre Trin er med Deller bedæk
kede noget vide ud i Trinet for des mageligere Gang og det 
År 1670. Dog findes alle tre Stene derunder endnu.

År 1635 er det Gadeværk ved Rådhustrappen ud til Gam
meltorv bekostet, og vog det 3*1* Lispund og 6 Skålpund, å 
Pd. 15 er 285 Sietdaler.

År 1668 udi April Måned blev det Galleri på Rådstuen 
gjort efter mit Angivende, hvorpå Præsident, Borgemester og 
Råd står, når Hans Kgl. Majestæts Mandater bliver for Borger
skabet oplæste, hvilke dertil bliver advarede Dagen tilforn ved 
Rodemestrene i hvert Kvarter, og har i samme Galleri Råd
stueskriveren og sit Galleri for sig ved Rådhusdoren, hvorudi 
han står og oplæser kgl. Majestæts Breve og Befalinger for 
Borgerskabet i Magistratens og Borgerskabets Nærværelse. Til
forn stod Magistraten på nogle gamle og svage Bænke, hvilke 
Bænke endnu på Rådhuset findes, hvorpå Folk, som har noget 
på Rådstuen at forrette, hviler sig.

År 1674 in Augusto gav forrige Rigens Kansler Griffen
feld, nu Schumacher, til Københavns Rådstue de danske Kongers 
Effigies fra Kong Dan til Kong Kristjan IV inclusive.

År 1674 in Decemb. gav han og til Rådstuen et stort 
islandsk Horn med Sølv beslaget.

Han gav og til Nyårsgave udi Jan. 1676 detskönne Sejer
værk, hvorpå hver Time efter hver Times Slag en af efterfølg
ende 12 Psalmer høres:

Af Dybsens Nød råber jeg til dig.
Af Höjheden oprunden er. 
Krist lå i Dødens Vånde.

*) I en Afregning, som Hans (ikke Ambrosius) Bogbinder 1505 gjorde 
med Byen, hedder det (»Magistratens Vedtægtsbog» Bl. 1): »Item ther 
vt offwer bliffwer byen hanum om xij marck skyllig for the trappestens, 
som ligge for den nyé raadstwe. Thette kommer borgemestere oc radt till 
at betale».
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Fader vor udi Himmerig. 
j: Fra Himlen hojt komme vi nu her.

Hvad kan os komme til for Nød. 
Jeg råber til dig, o Herre Krist. 
Jeg vil mig Herren love.
Når min Tid og Stund er forhånd. 
Sjunge vi af Hjertens Grund. 
Som Hjorten med Torst befangen. 
Vor Gud han er så fast en Borg.

For dette Værk at opsætte, stemme og vedligeholde blev 
akkorderet med Mathias Sorensen Urmager 1676 den 8 Marts.

År 1647 den 9 Jan. gav Lavrids Eskildsen Rådmand et 
stort Slag-Sejerværk til Rådhuset, som står i det norderste 
Tårn, som havde sine Visere til alle fire Sider af Tårnet, men 
nu ikkun en i den norderste Side, og var M. Hans Stenbuch 
daværende Sejermager (Mag. Christierni Stenbuchi, professoris 
Hafniensis Fader) den forste Sejermager, som det stillede i 
god Skik, og fik siden årligen af Staden for at holde det ved
lige 30 Sidir.

Ved Rådstuen på det Kammer, hvor Rådstuens og By
tings-Bøger bevares, i Skabet findes disse Antikviteter:

År 1542 har Kong Kristjan III hojpriselig Ihukommelse 
givet til det danske Kompagni en forgyldt Sølvkæde med en 
forgyldt Papegoje derudi hængende, på hvilken ene Side er 
Kong Kristjan IH’s Effigies med Glas bedækket og på den an
den Side en Kalcedon; på Stenen står J. S., uden Tvivl er 
det Guldsmedens Navn, og på den anden Side af Grenen oven- 
bemeldte Årstal, hvilken Kæde øg Papegoje vejer 26 Lod og 
11/«1 Kvintin.

Årligen efter Pinsedagstider skøde Adel og Borgerskabet, 
ja undertiden Kongen selv til en Papegoje opsat på en hoj 
Stang uden Vesterport, og når dette skede, da hvo der vandt, 
blev kaldet Papegojekonge, og han skulde bære den om sin 
Hals den Dag fra Stedet, hvor de skød i så Måder tilmåls, 
ind i det danske Kompagni, hvor blev holdt den Dag et Gæste
bud, som kaldtes Papegojekongens Gæstebud, hvorom videre 
kan liæses i dét danske Kompagnis Forklaring. Denne Kæde, 
siden [i] det danske Kompagni nu ikke bruges enten sådanne 
eller andre Gæstebud, er på Rådstuen i Gæmme hos efterfølg-
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ende Dronning Dorotheas ovenpå det Kammer, hvor Rådstuens 
og Tingets Protokoller, Skifteboger og Pantebøger etc. bevares 
i Skabe dertil omgjorte og gjorte År 1677. Udi ovenbemeldte 
År 1542, da bojt bemeldte Konge gav denne Kæde til det 
danske Kompagni for dem, der kunde skyde vel, og dermed, 
når Behov gjordes, kunde forsvare Voldene for Fjenden, lod 
han og kalde og fordre her til det danske Universitet her i 
Staden en fornemme Theologum fra Vittenberg D. Johannes Ma- 
chabæus Scotus til at undervise Ungdommen på Akademiet til 
at forsvare Religionen imod dens Fjender. Hvitfelds Dan. 
Kron. Pag. 1529.

Udi År 1557, forend Christianus III døde År 1559 Ny
årsdag (Hvitfeld P. 1554), gav Dronning Dorothea, som var 
Hertug Magni af Saxens Datter og blev gift med Christiano III 
Konge i Danmark etc. udi År 1525 (Ar. Hvitfeld Dan. Kong. 
Krøn. in Fol. Tom. 2. Pag. 1287. 1397) til Københavns Råd
stue et Sølvsmykke forgyldt, af efterfølgende Form og Storhed, 
udi hvilket den nederste aflange runde Sten er en Ametyst, 
den øverste firkantet, den store runde i Phoenix og den af
lange runde kantede, som er på den venstre Side af det sak
siske Våben, ere Safirer; den Sten, som er hvid, er en 
vemisk (!) Diamant, de 9 runde Perler, som ses i samme Smykke, 
er norske Perler betydende gærne de 9 Sysler, hvilke ellers 
de 9 Hjerter i Danmarks Våben betyder. Dette Smykke findes 
endnu i År 16 .. på Københavns Rådstue udi god Forvaring, og 
blev det givet til Brude dermed at smykke1).

Stenene i dette Smykke kan have sådan en Betydning, at 
den øverste Sten betyder Gud, som er over alle Ting udi den 
runde Verdens Kres, som betegnes med den runde Sten i 
Ornen, samler fra alle Hjørner tvende (som gives tilkende ved 
de 2 Fugle) at skal ved Ægteskab være 2 (2 Stene ved Sid
erne af Våbnet), som skal leve sammen, indtil den morke 
Død (den morke Ametyst som er i Enden af Smykket) skiller 
dem ad.

At den ene Sten, som er på den hojre Side af Våbnet, er

*) Herefter er ladet Plads åben til en Tegning af Smykket, som Resen 
selv har udgivet i Descriptio Samsoæ 1675 S. 62 og 63 tilligemed en 
Beskrivelse på Latin.
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en Diamant, hård og hvid, bemærker, at Manden skal være i 
Huset som en Diamant, den fornemste, hård og mandhaftig, 
hvid o: med Hellighed, Skikkelighed og Forstand stå sit Hus 
for. Den anden Sten på den venstre Side af Våbnet er »op- 
hefven« og kantet, betyder, at Kvinden skal ved Barnefødsel 
have stor Smerte, Kors og Bedrøvelse. Hvad Formen er an- 
langendes, som er som en Dor for et Hus, da ikke alene ved 
Ægteskab begynder en at holde Hus, men endog for Ægte
folk, der lever med hinanden, er Ægteskab en Dor til 
Himmerig.

På den anden Side af dette Smykke er efter de gamle 
Romeres og de Grækeres Manering en sær lang Hægte til at 
fæste samme Smykke på Brudens Klædebånd, som kaldtes af 
de gamle Romere Fixula og siden Fibula, Sabinis Fifula, in- 
strumentum connexioni aptum, og eftersom der er adskillige 
Slags Fibulæ (nemlig simplex og mixta: simplex er enten civi
lis eller og medica; civilis er enten architectonica eller og 
chirjirgica; mixta kaldes gymnastica sive comica, hvorom Jo
hannes Rhodius, født i København, men død i Padua i Italien, 
en meget lærd Mand, har skrevet en skon Traktat på Latin, 
trykt til Padua 1639 med Titel: de Acia), da er denne Fibula 
civilis vestiaria, hvilken, som Isidorus de originibus lib. 29 
cap. 31 [siger], pryder Kvindernes Bryst *etc. Dette samme bekræfter 
og en gammel skreven Bog, som findes udi Ambrosiana Bib- 
liotheca til Milano. Disse Fibulæ vare i gamle Dage gjorte af 
Jærn, Messing, Sølv, Guld og andet Metal forgyldt, og regnes 
de iblandt Kvindfolkenes Smykker af Placidus Luctatius Thebaid. 
7 V. 658, Thomas Dempsterus og Prudentius lib. 2 in Syrn.1) 
hvilke der opregnes disse:

.... Grinalis acus, redimicula, vittæ,
fibula, flammeolum, strophium, diadema, monile.

Petrus Faber er også i samme Mening og derfor fører 
disse keiserlig Rets Ord: Fibulæ ornamentorum magis quam 
vestis sunt, hen til Kvindfolkenes Smykke og Prydelse (Semestr, 
lib. 1. cap. 16 de aur. et arg. leg.) Og vare sådanne Smykker 
i gamle Dage med Ædelstene og Perler som en Opmuntring 
til Dyd besatte, hvilket erfares af Virgilius, som Æneid. 5 V. 
312 skriver:

‘) o: Psychomachia, V. 448—49.
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lato quam circumplectitur auro 
Balteus, et tereti subnectit fibula gemma, 

og af Statius Thebaid. 7 V. 658:
. fibula rasilis auro

Taenariam fulva mordebat jaspide vestem.
Nok af Claudianus:

Collectæ tereti nodantur jaspide vestis.
Så og af Papinius:

ignea gemmis cingula.
Omsider af Trebellius Pollio hos Zenbium: Ad conciones 
galeata processit cum limbo purpurea gemmis dependentibus 
per ultimam fimbriam media etiam cochlide veluti fibula mu
liebris adstricta, brachio sepe nudo, hvorudi ved cochlide for
stås Perler. Og synes da nu fibularum aurearum et gemma
rum Oprindelse at findes udi den hellige« Skrift, hvor Gud har 
befalet den ypperste Præst at bære sådan Prydelse på sit 
Bryst, hvilket Kongerne har efterfulgt, og siden Kejseren, og 
på det sidste er det kommet til gemen Brug. Hvad fibularum 
Form er anlangendes, da var sådanne fibulæ i gamle Dage 
mesten Del halv runde, som det er og nogle ganske, herom 
kan læses bemeldte Rhodius de acia cap. 5 a pag. 14 ad 
pag. 50., og kan ikke alene af dette Smykke fornemmes, at 
fibularum Brug har været hos de danske, men og ses det 
samme af Dr. Ole Worms (som af vores Fædreneland meget 
har fortjent ved hans store Flid med at opsøge danske Anti
kviteter) Tractat de prisca Dan. poesi, hvor han ved Torn, 
som ellers betyder på dansk det samme, hvilket Latini kalder 
spinam, forklarer fibulæ in zona acciculam.

År 1613 har Borgemester Mikkel Vibe givet til det danske 
Kompagni fire Sølvbægere med Låg på, som vejer .... . . , og 
står hans Navn, Våben og Årstal derpå.

År 1582 lod Kristoffer Valkendorf til Glorup, kgl. Maje
stæts Rentemester, på sin Bekostning udskrive Københavns 
Privilegier på Pergament in Folio med sådan en Hånd, at 
ingen skal andet [tro], end det er Kobbertryk, og det forste 
Bogstav på hvert Privilegium er med Figurer konsteligen og 
sirligen skrevet, at det ligner Kobbertryk, og er denne Bog 
af ham givet til Borgemester og Råd på Rådstuen, Københavns
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By til Ære og Magistraten til en venlig Kærligheds Tegn. 
Derforuden har han og ladet skrive én anden Bog på Magi* 
stratensLon, Stadens Rente og Indkémster, både inden Porten 
og uden Porten, nok på Rente og Indkomst som ligger til vor 
Frues, St. Nikolaj og Hellig Gejstes Kirker, til vor Frue Skole, 
Hellig Gejstes Hospital, så og til Prædikanterne; item til fat
tige husarme, hvilken Bog han også har givet til Rådstuen.

År 1612 blev forst begyndt på Rådhuset at boldes Bryl
lupper, og blev givet for hvert Bryllup 20 til 23 Daler.

Af Rådhuset for Borgerskabet og menig Mand forkyndtes 
den . . . Aprilis1) 1629:

1. Kong Kristoffers Privilegier, som er Københavns al
mindelige Byret.

2. Kong Hanses Privilegier til Enden.
3. Af Kristjan IV’s Reces de Dato 1615 disse efterskrevne 

Artikler, Byens Skik og Vilkår mest bekvemmendes, som er 
forst:

11.
Om Krudt og Salpeter ikke at udføres.

12.
Om gjort Guld, Sølv og Kedelkobber ikke at udføres.

20.
At [ingen] fremmed eller udlændisk må nogen Vin udi Køb

stæderne indlægge der siden efterhånden at udsælge.
24.

Om Gældsbreve at fornoje.
25.

Om den der ligger Bom ihjel.
28.

Om Bryllupperne udi Købstæderne; på denne Artikel synes 
ikke utjenlig at skulle følge den hele Forordning om 
Bryllupper, Barsler og Begravelser sub dato Hafnia d. 
1 Maj Anno 1624.

30.
Om dem som flytter af Riget at efterlade den sjette 

Penning.

*) Altså vel på Søgneting efter Påske. Formodenlig er sådan Oplæsning 
sket en eller to Gange om Året.
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31.
Om Certification på hvis der udskibes.

35, 36 og 37.
Om Alen, Vægt og Tøndemål.

38.
Om Skomagere.

44.
Om Betlere.
4. Hvad sig Søretten belanger, da efterdi den er udi 

Tryk at bekomme, dertilmed udi idelig Brug hos dennem så
vel som segler, som ellers t’.I Søs trafiquerer, synes nu om
stunder ikke fornøden at oplæse.

5. Eftersom her udi Byen endnu findes mange ulovlige 
Ildsteder, uanset Hans Majestæts strenge Befaling derimod ud
gangen såvelsom mangfoldige Påmindelser derom skete og hørte 
ere; da, efterdi Somren er udi Hænder, så at hver kan dertil 
fornøden Sten, Kalk og Ler til Købs bekomme og i Forråd for
skaffe, skal enhver, det vedkommer, endnu til Overflod hermed 
være påmindet, samme deres ulovlige Ildsteder, Køller og Bag
erovne selv at nedbryde lade, og så lovlige og velforvarede 
igen med forderligst lade opsætte, så éj nogen skadelig Ildebrand 
deraf kunde være at besporge, hvorom at erfare nu til St. 
Hans Dag Midsommer Visitation og Hussøgning skal anstilles, og 
dersom endda befindes, at [af] Husherrerne eller de, som samme 
ulovlige Ildsteder, Køller og Bagerovne vedkommer, Hans Maje
stæts nådigste velmente Befaling uagtet til dets Reparering 
med Tilførsel og Forråd af Sten, Kalk og Ler ingen Begynd
else at være sket, men sligt endda som tilforn udi Vejret hen
slaget haver, da skal slige ulovlige Ildsteder, Køller og Bager
ovne efter hojstbemeldte kgl. Majestæts Vilje og Befaling, i 
hvem de tilhører, ej alene af de tilforordnede Mænd blive nedslagne, 
men de skyldige, som Byens Jurisdiction ere undergivne, derforuden 
deres Bøder udgive; når som og Forsømmelsen findes hos Hus
herren, som noget Hus har bortlejet, hvor forskrevne Ildsteder 
uden Fare efter Danemænds Besigtigelse ikke kan blive bestå
ende, skal det dem, som Huset udi Leje har, være frit fore 
derpå at lade fly, og hvis derpå efter lovligt Bevis bekostes, 
udi Huslejen afkortes, hvormed Husherren sig at lade noje af

Danske Samlinger. VI s
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Borgemester og Råd, om han ellers ikke vil, skal blive til- 
domt, hvorefter enhver må vide sig at rette.

6. Om Fremmede at herbergere.
Ingen skal sig understå nogen udlændiske fremmede at 

herbergere, uden de det den samme Dag eller Aften efter kgl. 
Majestæts Mandat ved Gæstens Navn og Tilnavn, hvorhen, med 
hvad Besked og hvad hans Bestilling her er, Byfogden til
kendegiver, hvor sligt til videre Efterretning, når Behov gores, 
rigtig skal blive antegnet og til Bog ført.

7. Om sine Huse at bortleje.
Skal og ingen bortleje sine Huse til nogen fremmed, som 

sig ikke allerede hos Borgemester og Råd har angivet, deres 
Navne ladet indtegne, de være Husherren bekendte eller ej, 
forend de det tilforn beviser for Borgemester og Råd, hvorfra 
de komne ere, og at deres Navne udi Byens Bog bliver ind
skrevne, under 3 Års Huslejes Fortabelse, hvorfor skal også 
hermed særdeles være påbudt og afskaffet Kældre eller Hytters 
Bortstædelse til nogle løse og ledige Folk, det være sig Karl
eller Kvindfolk, hvilke så tillige hos godt Folk, hvor de 
tjener, ikke må have deres egen Vilje1), undertiden og af anden 
ulovlig letfærdig Årsag og for storre Libertets Skyld til at 
synde, sætter dem Stolen for Doren, alene under den Prætext, 
at de ville sidde og tappe 01 ud, og er imidlertid ikke andet 
end en Dækkenmantel over deres egen og andres Horen og 
Buben, Gud i Himlen til storste Fortørnelse og mange til For
argelse og mere Bestyrkelse udi sit onde Væsen, derforuden 
løber sligt og snart imod vores Bys Privilegier og andre ad
skillige kgl. Forordninger, slige løse Kompaner, som ikke 
endnu ere kvalificerede for ærlige Borgere at betros og antages, 
som sig her udi Byen til Nærings Bedrift at nedlade, meget 
mindre er sligt Kvindfolk, som sig holder for Piger, og så
danne som andres Værgemål og Inspektion bør at være under
givne for egen Viljes og Selvrådigheds Skyld, at tillades, hvor
efter mangt et fattigt Menneske er blevet forført og til Ulykke 
og Fordærvelse geråden.

8. Huder, Studde, Løsgængere, Selvfødinge og Betlere. 
Sammeledes skal ej hos sig til Huse opholde »Hudde«2),

*) Her og i det følgende må endel være glemt. Form. Bedragere.
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»Stude«1), Løsgængere eller Selvfødinge Mands- eller Kvindesper
soner, hvilke udi den Sted enten bør godt Folk at tjene eller Byen 
forvises efter kgl. og andre gode Skikkelser og Forordninger, 
såvelsom ej heller fremmede Betlere under Straf.

Om Svin.
9. Ingen Borgere eller Indbyggere her i Staden skal sig 

understå imod kgl. Mandater og Forbud her inden Portene at 
have Svin enten [på] Egel2) eller uden Egel, ej heller uden Port
ene holde Svin løsgangendes på Byens Fang eller ellers holde 
på Egel under Svinenes Fortabelse.

Staldrum og Indkvartering.
10. Til kgl. Majestæts Hofjunkere og andet Rytteri, som 

kan hændes at komme hid til Byen igen, skal hver Indvåner, 
som besidder Borgergårde, efter kgl. Forordning og Befaling 
vide sig forsvarligt Staldrum til Heste og Losering til Karlen, 
om de derfor efter Mandaten ikke vil stande til rette.

Om Skifter.
11. Skal og være forbudt »taacke«8) Skifter og alle blinde 

Vinkel- og Bænke-Kontrakter om Arv, med hvilke ikke aleneste 
mangen umyndige tit og ofte sker forkort, mens endogså blandt 
andre Arvinger og interesserede vidtløftig Klammer og Trætte 
gemenlig udi Længden forårsages, hvorfor, når enten Mand 
eller Kvinde forårsages at skifte med deres Born og Arvinger, 
skulle de lade Byfogden og andre Øvrigheds Fuldmyndige, Byens 
Kæmner og den svorne Byskriver derover være, ved hvilke 
skriftligen skal antegnes efter ret og lovlig Taxt og Vurdering 
alle de Species af rørendes og urørendes Gods, udi hvilket 
Arvingerne og i Besynderlighed de umyndige nogen Rettighed 
kunde have og sligt efter Loven, Recessen og Byretten at an
vendes og bestilles de umyndige og rette Arvinger til Gavn og 
Fremtarv, som det sig bor udi alle Måder.

Om Seddel at tage til Præsten.
12. Og at sådant des bedre og rigtigere ske må, skal 

ingen Enkemand eller Enkekvinde tilstedes eller forløves at 
forandre sig udi Ægteskab, forend de ret og lovligen har jevnet 
og skiftet med deres Bom eller andre Arvinger, som forskrevet

x) Stådere? 2) Svinesti.
8) Tokkeskifte o: Skifte efter eget Tykke.

8*
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står, og når sådant sket er, skulle alle de, som udi Ægte
skab sig ville begive, derpå annamme en Seddel og Bevis, 
som den svorne Byskriver dem på Borgemester og Råds Vegne 
og efter deres Befaling skal meddele, for Sognepræsten at 
fremvises, eftersom af Arilds Tid sædvanligt været har.

Om Gaderne at jævne og oplægge.
13. Med Gaderne, hvor Behov gores, at jævne og op

lægge, hver for sin Fortåg med de tvende dertil forordnede 
Rådmænds og Kongens Byfogeds Vidskab, såvelsom Skarnet 
til rette Tider fra Gaderne at lade udføre efter kgl. Mandater 
og Byens Privilegier, skal enhver fortænkt være eller pantes 
for, som vedbør.

Uden Byen hver for sin »Fortå« at brolægge.
14. Hvem som Huse og Haver uden Porten har, skal 

også sig beflitte, så vidt enhver sin Plads sig strækker, deres 
»Fortog« at brolægge og det vedligeholde efter kgl. Mandats og 
Befalings Indhold.

15. Skal og hermed være påmindt Bryggere, Bagere og 
Slagtere, at de sig således efter deres meddelte Lavsartikler 
og Borgemestres og Råds gjorte Taxt skal vide at rette, så at 
enhver, den fattige med den rige, som med dem handler og 
køber, sker Fyldest og sig ingen tilbørligen derover har at 
besvære, såfremt de ikke ville tilbørligen stå til rette.

Om Vognmænd.
16. Og eftersom befindes, at endel Vognmænd sig und

ertiden ikke vil lade leje, uden til de Steder, hvor de kunne 
vænte sig en ny Fragt tilbage igen, eller og man dem dobbelt 
vil betale, hvilket ikke bor eller må lides, mens er tilbørligt, 
at de den ene Vej som den anden ere villige til at lade 
[sig?] bruge med deres Heste og Vogne, når dem godt Folk for 
Fyldest ere begærendes, al den Stund de efter deres Lavs 
Artikel andre Heste og Vogne at bruge og bortleje ville 
formene, hvorfore, såfremt nogen Vognmand i Lavet befindes 
efter denne Dag, slig Utilbørlighed mod nogen at bevise, det 
være sig med Føringskab for billig Lon og Betaling uden al 
lovlig Undskyldning at forsige eller [over] tilbørlig Vognleje nogen 
at tvinge, og det dennem lovlig kan overbevises, skal straffes der
for som vedbør.
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Om Færgemænd.
17. Hvorefter sig udi lige Måde Færgemænd her for Byen 

vide at rette.
18. Efter hvilken såvelsom oplæste kgl.' nådigst forlente 

Byret, Privilegier, Recessens Artikler og Statuter, som ellers 
alle andre kgl. Majestæts vores nådigste Herres her af 
Rådhuset Tid efter anden publicerede Mandater og hos Bog
trykkeren Henrik Waldkirck, for hvem det vil have1), har tilkøbt 
sig, alle og enhver foruden nogen Uvidenheds Undskyldning har 
at rette og for Skade at tage Vare.

Anno 1636 Torsdagen den 14 Jan. blev dette forskrevne 
på Københavns Rådhus for menige Borgerskab og Almue til
stede vare, offenlig oplæst og forkyndt3).

Til dette nuværende Rådhus ere to Indgange, en fra 
Gammeltorv, som er den fornemste, i det Tårn, som er til 
Gammeltorv, over hvilken Dor er Kong Kristjan IV’s hojlovlig 
Ihukommelse og hans Dronnings Våben, og på hvilken Dor 
hænger fæstet det gamle Alenmål. Så og den anden Indgang 
er fra Nytorv tvært over fra den forste Indgang i det Tårn, 
som er til det ny Torv; ved disse Indgange går man ind på 
Rådhuset, hvor Borgerskabet samles, når Kongebreve og Be
falinger offenlig oplæses, så og Parterne, som har nogle Sag
er til Rådstuen. Herudi er et Galleri, hvorpå Magistraten og 
Rådstueskriveren står, når Kongebreve oplæses, hvor oventil 
på den syndre og østre Side hænger de danske Kongers Effi- 
gies fra Dan til Kong Kristjan IV inclusive, hver med et tysk 
Vers.

På den søndre Side i det øverste Hjorne ved Rådstueddren 
hænger det Sangværk, hvorom tilforn er meldt iblandt Køben
havns Memorabilia Nr. 12.

På den østre Side midt udi er År 1662 indfæstet en Kugle 
med 2 Brandtænger, med hvilke Brandtænger Brandmestrene fat
tede de gloende Kugler, som Svensken skød herind i Staden i 
Belejringen og derhos står denne Inskription: Anno 1659 den 
11 Februari war der Storm hier vor Kopenhagen, da war ich 
Andreas Frecken von Breslau Murmeister hier in Kopenhagen

’) Her må noget være glemt.
2) Nedenunder har Resen skrevet: >Af Rådstuens Archivis«. Heraf ses, 

at sådan Oplæsning også fandt Sted strax efter Jul.
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Elterman für die Brandtmeister und Brandtgesellen allzusam- 
men, diese Brandzangen brauchten wir vor die feur Kuglen. 
Anno 1662.1)

Under Loftet hænger 5 Messing-Lysekroner, som er førte 
fra det danske Kompagni, hvor de tilforn hængte ; nok er der 
fæstet en Messing-Lysearm på den søndre Side midt tvært 
over fra Galleriet, hvor Borgemestrene står, når Kongebreve 
oplæses.

Fra dette Rådhusværelse går man ind på Rådstuen, som 
er i Rådhusets vestre Del og Hjörne, så og til Corps de Guarde, 
som er Rådhusets østre Del og Hjörne.

På Rådstuen står et Bord for det Vindve, som er i nord, 
hvorunder er en Bænk med en Bænkedyne på, hvorpå Præsi
denten og de tre Borgemestre sidde; Præsidenten og den 
øverste Borgemester midt for, og den anden Borgemester på 
den höjre Side af Præsidenten, og den tredje Borgemester på 
den venstre Side af den øverste Borgemester. På den venstre 
Side åf dette Bord er en Bænk, hvorpå 4 Rådmænd og Byfog
den i København sidder, hver på sit Hynde, som de lader 
indlægge, når de först kommer ind på Rådstuen at besidde sit 
Sæde. På den østre Side af bemeldte Bord er en anden Bænk, 
hvorpå i lige Måder sidder 4 Rådmænd og Byfogden på Kristjans- 
havn. Midt på Bordet for Præsidenten står et Timeglas med 
Justitia ovenpå og på den ene Side Fides og på den anden 
Caritas, hvilket Eskild Jensen Byfoged År 1631 har givet til Råd
stuen, og imellem Præsidenten og det samme Timeglas er 
en lav Bogstol til at skrive på med gront Klæde beklædt.

Lige indenfor Dören for det Vindve, som er i den venstre 
Side ved Kakkelovnen, står et Bord, hvorved Rådstueskriveren 
sidder; under dette Bord er indelukt en stor jærnbeslagen 
Kiste med en Lås og tre store Hængelåse for, hvilke Hænge
låse ingen kan oplukke, uden en bliver derom undervist, og 
har Præsidenten og de tre Borgemestre dertil hver sin Nøgle, 
og udi samme Kiste bevares de husarmes, så og vor Frue 
fattige Skolebörns Kapitaler, som ere dertil givne af höjlovlig 
Ihukommelse Kong Fredrik den II og Kong Kristjan IV, nok 
af velb. Peder Oxe, og Inger Oxe, min Farfader Dr. Hans

’) Jfr. Resens Inscript. Hafn. S. 259.
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Povlsen Resen etc. med deres Fundatser, med en Hovedbog 
på samme Håndskrifter, så og på Stadens bortskyldige Gæld, 
begyndt År 1678, med en Bog på alle Københavns fattiges 
Midler, som høre til Bornehuset, Hospitalet, husarme. På 
Rådstuens østre Væg står to store velgjorte Stykker, det ene 
er Kong Salomons Dom imellem to Koner, som trættede om et 
Barn, på hvilket vores allernådigste Konge Kristian V sidder 
i Kong Salomons Sted på Tronen1).

Dette Københavns Elogium findes på Københavns Deline- 
ation på Rådstuen trykt 1596 af Kaspar Illuminerer og Byens 
Maler boendes i Løvestrædet, på hvilken København kaldes den 
navnkundige og kongelige fri Hovedstad:

Hafnia picturæ nymphis dilecta colore 
Nobilis hic proprio delineata nitet.
Hyberno Daniæ navalia sidere classis 
Æquoreis hyemant fluctibus arva Marcis.
Regia magnarum splendentia tecta domorum
Ac simul australis fulgida porta jacet.
Moenia magnificæ Daniæ sublimia regis 
Arcis coerulea doride cincta vides.
Hinc sancti rutilat Nicolai lucida templi 
Machina sidereo consociata Deo.
Hic Augusta patent flatus delubra perennis,
Ac Renii (?) magna religione domus.
Virginis a Christo tria post bis secula quinque.
Ac tria lustra sato condita templa patet.
Ante Pieridum Phæbo præsente plalestra, 
Proxima conspicuo culta decore micat.
Invico lacerans haec parvula dente medullas 
Percipe mutata Zoile mente percor.

Med sin gestalt och rette geleydt
Er Kiøbenhafn her af contrafeidt,
Som af bisp Absolon huide først er funderit
Vdi den første Kong Waldemars tid,

x) Derefter står 5 Blade ledige, der vel skulde indeholde videre Fortegn
else over Inventariet; det følgende hidsættes derfor fra et andet Bind 
af Resens Samlinger.
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Effter Christus var fød till Verden bliid 
Et tusinde, et hundrepe och tredsindstiuffue, 
Der till otte, vill ieg iche liuffue, 
Er dend med stor bekostning och apparat 
Oc instruction, som der till er satt 
Paa kiercher. scholer, Slott och feste, 
Som er opbygt mangen Mand till beste, 
Oc Siden ziret och velbeprydet saa, 
Som Vi maa see her offuen staa, 
Samptlig forbedret af alle Statter, 
Som giffuis til Riende i alle gader, 
Er dend tuende gange bestaldet och vnderlagt 
Af Kong Frederich den første med Krigs magt, 
Der mand skref tusind ieg sige vill
Fem hundrede och to och tiuffue der till, 
Men efter hans død udi trei aar 
Der Riget uden hoffuit och Konning var, 
Farlig forandring och Snidig oprør 
Var da Danneirarch visselig paafør» 
Den Luterske Lerdom de strax afverge, 
forbød, at dend schulde predichis hære, 
Mester Hans Tausen, som af Guds aand 
Forst angribende det udi dette Land, 
Bleff slet forvist Skone och Siellands stict, 
For hånd fordristede sig till at lere sligt, 
Men Kiøbenhafns Borgere lagde vind der om, 
Oc de hannem strax tilbage bekom.
Der alting Var i saadan V-lad 
Oc Almuen Var iche megit glad,
Fordi de plynstris af de Vdlendiske Herrer, 
Førster, Greffuer och de Vaterske steder, 
Gaff sig Christian hertug i Danmarch ind 
Met Krigs Magt och frimodigt Sind 
och met munition och Krigs Magt 
Kiøbenhafn beskandtzet och omlagt 
Paa Ste Oluffs dag udi Guds Aar
Et tusinde, femb hundrede tre och tiufue det var, 
For westre, Norre Side och paa Amage 
har de taget Vare i it halft aars dage.
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Her var stor iammer, Hunger och Nøed,
At mand od heste, hunde, katte och af Moskbrød,
Paa gammelt torg udi samme udfier1) 
Toe hundrede borgere bleff slagen der. 
Effter dend Herre till Regimente kom, 
Da lagde hånd sin fliid strax der om, 
At alting kunde med beskichelighed 
Forhandlis Gud till behagelighed, 
Paffuens wildfarelse och Munche Regle 
Lod hånd afskaffe alle Vegne, 
1 wor Frue Kierche lod hånd indvige 
Siuff Evangeliske bisper tillige, 
At Guds ord udi hans Land och rige 
Imod Paffuens Lerdom fast kunde bliffue, 
Och boglige Kunster kunde fremgange faa 
och alting skichelig i Kierchen till gaa, 
Lerde Mend han strax kalde lod
Det samme Guds ord at hielpe paa foed. 
Gud os der hos at bliffue allesammen, 
Det ynsker wi af hiertet, amen.

Dette Kiøbenhavns Elogium findes på Københavns Deli- 
neation på Rådstuen trykt 1610, Pictore S. R. M. Johanne 
vanWich, sculptore Johan Diderichsen2).

Hafnia Balthicæ Thedidis quæ surgis ab undis
In portum vili cespite coepta strui,
At nunc vicenum Danorum tempore regum 
Crescis et in nubis cornua celsa geris, 
Scilicet haec Christo et Christi de nomine Quarto 
Maxima quæ jactas sinit referenda bona, 
Christo nam hic veri verbi præcinia spargit 
Regi Didulia (?) moenia cingit ope.

Udi København har været holdt Byting uden al Tvivl fra 
den Tid den har bekommet Købstedprivilegier og især fra År

*) Er vel Udfærd, der her må betyde Tilstand eller lignende.
8) Et Exemplar af dette sjældne Fugleperspektiv af Byen købte afdøde 

Fuldmægtig A. Petersen for nogle Aar siden i Tyskland.
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1292, som kan bevises herefter, når om Bytingsprotokoller og 
Pantebøger skal meldes1).

Stedet, hvor Byting er holdt i gamle Dage, er mig ube
vidst, men siden Københavns Rådhus er bygget paa Gammel
torv, da skal Bytinget være holdt under åben Himmel på den 
hojre Side af Indgangen udi Rådhuset til Gammeltorv og det 
indtil den Tid, da Klavs Ravn var bleven Byfoged2), lod han 
på samme Sted opsætte et lidet Træhus med Skjul over og en 
liden Kakkelovn, på det at Retten kunde derudi holdes under Dække 
for Solens Hede om Somren, så og for Regn og Slud i Varme 
om Vintren. Siden År .... er Bytinget forflyttet på den 
anden Side af Rådhuset tvært imod dette forrige Byting ud til 
det ny Torv under Altanens Hvælving i den vestre Ende, hvor 
Bytinget nu beflndes. Og på det at Altanen og Rådhuset 
derved kunde have en god Skik, har Peder Dickman (nu By
foged, men da en Vinhandler, som havde lejet Rådhus-Vin
kælder af Magistraten) ladet opmure i den anden østre Ende 
af Rådhuset under Altanen lige sådan en Stue, hvorudi de, 
som ville være for sig selv og drikke et Glas Vin, kan have 
deres Magelighed med sådan Vilkår3).

År 1619 er den Plads, hvor Slutteriet og Rådstuetjenernes 
Våninger ere, købt, så og Mestermandens Våning bygget, 
dog var endda År 1623 Stadens [Fængsel?] i Gråbrødrekloster 
i Tugthustræde. Vide Gråbrødreklosters Beskrivelse.

År 1640 er den Mur af Slutteriet, som er på Hjdrnet 
i Sluttergade ned til Rådstuetjenernes Våninger, så og Råd
stuetjenernes Våninger byggede4), men den forreste Del af det 
gamle Hus, som blev År 1619 dertil købt, hvor Indgangen 
var til Slutteriet, og over Døren stod År 1515, blev til 
År 1678 stående og brugt til Slutternes Værelser. År 
1678 blev det gamle Slutteri nedbrudt5), undtagen den Mur, 
som blev bygget År 1640 (hvor Slutteriet var for dem, der sad 
på deres Liv), hvilken blev stående; og er det nuværende 
Slutteri 2 Loft hojt, nedentil grundmuret og oventil imellem

J) Disse medtages ej her, da de er trykte som Tillæg til Afh. om Råd
stuearkivet i D. Samlin. IV. 248-49.

®) Blev Byfoged 19 Febr. 1638, død som Rådmand 1 Nov. 1669.
8) Her er Plads åben til de nævnte Vilkår.
4) Bagved Rådhuset på Nytorv. 5) Jfr. Borgervennen 1819 S. 226.
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Stolper opbygget, som er Stadens Arresthus, hvorudi oven og 
under ere meget gode Værelser for Honorat-Folk, som er i 
Arrest for Skyld etc. Den anden Del, som er i Hjornet, hvor
hos Rådstuetjenernes Våninger ere, er Stadsslutteriet. Til 
dette ny og velopbyggede Arresthus og Slutteri har Hans kgl. 
Majestæt Kong Kristjan V givet . det øvrige har Staden 
betalt og kostede det in alles .... Over Doren står Kongens 
Navn med hans Symbolum Pietate et justitia i Gråsten ud
hugget1).

*) 1705 købtes Grund til et nyt Arresthus, der blev bygget 1706—13. 
Det ældre Arresthus stod længe efter og blev 1729 overladt til Vajsen- 
huset efter dettes Brand 1728.


