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PROGRAM

 Introduktion til 

lavene.

 Hvilke lav findes der i 

arkivet?

 Hvilke typer 

arkivalier kan man 

finde?

 Hvordan søger man i 

de københavnske lav 

på nettet?

 Supplerende 

arkivalier.

 Nikolaj Steensen – et 

eksempel på brug af 

lavsarkivalierne.

Introduktion til lavene Brug af lavsarkivalierne



HVAD ER ET LAV?

 De københavnske lav var sammenslutninger af 

håndværkere og handelsfolk.

 Lavet overvågede, at fagets traditioner og faglige 

standard blev overholdt.



LAVENES HISTORIE

 De ældste lav, tidligere "laug", går tilbage til 

middelalderen.

 De københavnske lav var sammenslutninger af 

håndværkere og handelsfolk.



HVEM VAR MEDLEM AF ET LAV?

 Enhver, der ville slå sig ned med et erhverv, var

forpligtet til at være medlem af et lav.

 Lavenes medlemmer kan opdeles i tre forskellige

grupper:

 Lærlinge

 Svende

 Mestre

 Indtil 1788 var lavene lukkede for jøder.

 I 1800 kom der visse lempelser, og man kunne nu

nedsætte sig som ”frimester” uden at være med i

et lav.

 I 1857 mistede lavene deres særlige privilegier.



LAVENE SOM TIDLIGE FAGFORENINGER

 Lavene arbejdede for at sikre de enkelte vilkår 

for håndværkerne.

 Den første strejke i Danmarkshistorien udsprang 

fra tømmerlavet i 1794.



LAVENE SOM SOCIALE FORENINGER

 Lavene var vigtige institutioner i både privat- og 

arbejdsliv for håndværkerne.

 Sociale sammenslutninger.

 Mange lav havde forskellige hjælpekasser for 

medlemmerne. Typisk:

 Sygekasse

 Lig- eller begravelseskasse

 Enkekasse

 Da lavene mistede deres særlige privilegier i 

1857 forsvandt Handelslavene helt, mens 

håndværkerlavene fortsatte som sociale 

foreninger.



LAVSARKIVALIERNE I STADSARKIVET

 Bagerne

 Barbererne

 Blikkenslagerne

 Blytækkerne

 Bogbinderne

 Brolæggerne

 Brændevinsbrænderne

 Buntmagerne

 Bødkerne

 Drejerne

 Dugmagerne

 Feldberederne

 Færgemændene 

 Garverne

 Glarmestrene

 Glashandlerne

 Guldsmedene

 Gørtlerne

 Handskemagerne

 Hattemagerne

 Hjul- og Karetmagerne

 Hørkræmmerne

 Isenkræmmerne

 Kandestøberne

 Knapmagerne

 Linnedvæverne

 Lysestøberne

 Malerne

 Møllerne

 Nagelsmedene

 Nålemagerne

 Parykmagerne

 Possementmagerne

 Rebslagerne

 Sandagerne

 Sejl-, Flag- og 

Kompasmagerne

 Skorstensfejerne

 Skrædderne

 Slagterne

 Smedene

 Snedkerne

 Stolemagerne

 Strømpevæverne

 Te-, Porcellæns- og 

Pottehandlerne

 Tobaksspinderne

 Tøjmagerne

 Tømrerne

 Urmagerne

 Urtekræmmerne og 

sukkerbagerne

 Vinhandlerne

 Vognmændene



HVAD FINDER DU TYPISK I LAVSARKIVERNE?

 Lavsprotokoller

 Svendeprotokoller

 Læredrengebøger (lærlingebøger)

 Tidepengeprotokoller



LAVSPROTOKOLLER

 Referater af møder i lavet

 Behandling af spørgsmål som:

 Optagelse i lavet, 

 Udnævnelse af mestre,

 …og meget andet.

Barberlavets 2. 

Lavsprotokol

1759-1861



SVENDEPROTOKOLLER

 Oplysninger om svende.

 Svendene havde tit deres 

egne sammenslutninger, 

som fx hjælp til enker, 

syge medlemmer og 

vandrende svende.

Malerlavets 5. 

Svendenes Bog

1721-1749



LÆREDRENGEBØGER (LÆRLINGEBØGER)

 Ind- og udskrivningsbøger med oplysninger som:

 drengens navn, 

 læremesterens navn, 

 læreforholdets løbetid, 

 …og andre forhold. 

 Tit finder man også navnet på drengens far eller 

værge.

Dugmagerlavets 

10. 

Læredrengenes 

Ind- og 

Udskrivningpro-

tokol

1741-1846



TIDEPENGEPROTOKOLLER

 Kontingentprotokoller. 

 De blev kaldt 

tidepenge, fordi 

kontingentet skulle 

betales til bestemte 

tider.

Bagerlavet, 14. 

Svendenes 

tidepengeprotokol, 

1776-1817



ANDET

 Desuden finder man 

også:

 Lavsartikler, 

 Regnskabsprotokoller,

 Kopibøger,

 Breve til og fra lavet.

 Lavsartikler (også kaldet 

lavsskrå)

 Lavets regelsæt, 



HVOR FINDER JEG LAVSPROTOKOLLERNE PÅ NETTET?



HVOR FINDER JEG LAVSPROTOKOLLERNE PÅ NETTET?



HVOR FINDER JEG LAVSPROTOKOLLERNE PÅ NETTET?



NAVNEREGISTER



KILDEVISEREN



LAVSPROTOKOLLER I STARBAS



ARKIVMATERIALE FRA KØBENHAVNSKE

HÅNDVÆRKERLAV SOM IKKE ER PÅ NETTET



DER BOR EN BAGER PÅ ARKIVET

Nicolaj Steensen…

…en bagermester i København



NICOLAJ STEENSENS FODSPOR I ARKIVET



FØRSTE SPOR I LAVSPROTOKOLLERNE

 I 1666 optræder Nicolaj Steensen første gang i 

lavets arkivalier, som udlært bagersvend hos en 

af lavets mestre.



NICOLAJ STEENSEN BLIVER BAGERMESTER.

 I 1667 bliver Nicolaj Steensen bagermester, men 

dette er både svært og dyrt. Han skal:

 …vise, at han på ærlig og redelig vis har lært faget og 

udstået sine læreår.

 … vise, at han har opført sig som en god kristen og at 

han efter endt læretid har været på valsen i tre år.

 …bage sit mesterbrød og på den måde bevise sit værd 

som bager.

 …finde sig en kone – enten en bagermesters enke 

eller datter – ’da Gud det så behager’!

 …betale et større beløb for at blive fuldgyldigt 

medlem af lavet og give en omgang øl til 

lavsbrødrene.



BAGERMESTER STEENSEN.

 Først som mester kunne (og skulle) Nicolaj 

Steensen stifte familie og begynde at drive sit 

eget bageri.

 Bageriet lå tæt på Nikolaj Kirke i Kongensgade (i 

dag Lille Kongensgade).



LÆRLINGE I STEENSENS BAGERI

 I de særlige lærlingeprotokoller kan vi læse om 

ikke færre end 13 lærlinge, der tjente hos Nicolaj 

Steensen i perioden 1668-1686.



HULLER I ARKIVET

 Bagernes lavsprotokoller for årene 1671-1692 er 

desværre gået tabt og med dem sikkert også 

værdifuld viden om Nicolaj Steensen.



LØSE DOKUMENTER

 Heldigvis er der bevaret nogle løse dokumenter 

fra perioden.

 Her kan vi bl.a. se, at 

Nicolaj Steensen var 

steget i graderne 

indenfor lavet, og at 

han i 1677 var 

oldermand – en slags 

formand – i bagerlavet.

 Flere breve er forsynet 

med Bagermester 

Steensens segl.



BAGERMESTERENS SØRGELIGE SKÆBNE

 Noget tyder på at alt 

ikke gik som det burde.

 Et brev fra Nicolaj 

Steensens kone, Marie, 

fortæller om ‘armod og 

fattigdom’ og om 

familiens frygt for at de 

skal ‘ruineres i grunde’.

 Bagerlavet  som socialt 

sikkerhedsnet.

 Her slutter Nikolaj 

Steensens fodspor i 

arkivet.



BAGERMESTER STEENSEN – EN AF MANGE!
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