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Indledning 

I december 2006 var Retten i Faaborg 
rammen om en større straffesag vedrør
ende et røverisk overfald mod en ældre 
mand fra landsbyen Haastrup nordvest 
for Faaborg. Umiddelbart en sag som så 
mange andre i retskredsen og alligevel en 
historisk sag. Det skulle blive den sidste 
sag i retssalen i Faaborgs gamle rådhus 
midt på byens torv. Huset havde, lige sid
en det stod færdigt i 1840, fungeret som 
blandt andet tinghus. Derudover var der 
fra starten indrettet lokaler til en arrest, 
til byens kommunale styre samt til det lo
kale politi. I 2006 var der alene retten til
bage i det gamle rådhus. Med nedlæggel
sen af retskredsen som følge af domstols
reformen blev rådhuset med andre ord 
fuldstændig tømt for de myndigheds
funktioner, det var opfort til at huse. 

Endnu omkring 1970 var alle de oven
for nævnte myndigheder til stede i byg
ningen. Byrådet benyttede den gamle 
rådssal, der var lokaler til politiet i ned
erste etage, der var arrest i en nyere side
bygning og arrestforvarerbolig i dele af 

Reformerne på det kommuna
le, politimæssige og retlige 
område i 2007 resulterede i, 

at mange af de gamle kombinerede 
ting- og rådhuse midt i de fynske 
købstæder blev helt overflødige. Det 
gælder blandt andet for Faaborg 
gamle rådhus fra 1840, der tidligere 
havde rummet både byretten, by
rådssal og arresthus. Leder af Faa
borg Museum, Peter Thor Andersen, 
fortæller her, hvorledes reformerne i 
2007 brød med rådhusenes århund
redelange betydning for købstæder
ne. Afslutningsvis giver forfatteren 
sit bud på de nedlagte rådhuses 
funktion i fremtiden. 

det gamle rådhus. Dertil kom lokalerne 
til retten. 

Allerede i 197o'erne forsvandt politi
og rådhusfunktioner. Byrådet havde ale
ne brugt det gamle rådhus til rådsmøder, 
og med opførelsen af et nyt rådhus i 1972 
kort efter kommunalreformen i 1970 flyt
tedes byrådsmøderne hen i en større, 
nyopført sal der. Da Faaborg politikreds 
blev lagt under Assens i 1974, blev det til
bageværende politi i byen placeret andet
steds. 
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Endnu i 198o'erne var det arrestfor
varerens kone, der lavede mad til fanger
ne. Det sluttede dog i samme årti, og kort 
efter blev arresten nedlagt. Derfor var der 
ved indgangen til 199o'erne alene Retten 
tilbage i huset. 

Man kan, alt efter indstilling, enten 
begræde tabet af en udpræget decentral 
myndighedsstruktur, som eksemplet fra 
Faaborg illustrerer, eller man kan undre 
sig over, at en sådan struktur endnu fand
tes ved indgangen til det 21. århundrede. 
Uanset indstilling er det dog hævet over 
enhver tvivl, at reformerne i 2007 på det 
kommunale, det retslige og det politi
mæssige område var af historisk betyd
ning. En udpræget decentral struktur 
med en stor grad af nærhed, i hvert fald 
fysisk, mellem borger og myndighed blev 
afløst af en struktur præget af stordrift og 
centralisering.' 

På Faaborg Kulturhistoriske Museer 
valgte vi i 2006, med støtte fra Kultur
arvsstyrelsen, at dokumentere nedlæg
gelsen af byretten for at få et bud på, 
hvordan den nære myndighed fungerede 
i praksis, og dermed hvad der ville blive 
forandret med reformbølgen. De igang
værende forandringer er jo ikke alene af 
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Dommer, domsmænd, anklager og forsvarere 
umiddelbart før det sidste retsmøde ved Retten i 

Faaborg. Bemærk de interimistiske pulte til forsva
rerne. Foto: Maria Rytter/Faaborg Kulturhistoriske 

Museer 2006. 

politisk og administrativ interesse, men 
også kulturhistorisk set bemærkelses
værdige." Netop for Faaborg var reformen 
radikal. Rådhus- og byretsfunktioner, der 
som institutioner havde været i købstad
en siden middelalderen, ville blive ned
lagt og flyttet til henholdsvis Ringe og 
Svendborg. De gamle købstæder Nyborg, 
Middelfart, Assens og Rudkøbing miste
de også deres byret, men beholdt dog de
res status som kommunalt centrum. 
Ærøskøbing, Kerteminde og Bogense 
havde for længst mistet deres byret, men 
bibeholdt også status som administrative 
centre. 

Som nævnt var tinghuset i Faaborg en 
del af byens gamle rådhus fra 1840. Et 
rådhus, der tillige var opført for at rumme 
arrest- og politivæsen samt kommunalt 
styre. I den henseende er Faaborg ganske 
typisk på landsplan og i et fynsk perspek
tiv. Også retten i Middelfart og Rudkøb
ing havde til huse i byens gamle rådhuse 
fra 1800-tallet, hvilket i øvrigt også gæl-
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der den endnu eksisterende ret i Svend
borg. Det samme gjaldt ydermere frem til 
1967 for Assens.3 En række af disse ting
huse/rådhuse blev tilmed opfort af sam
me arkitekt eller stærkt inspireret af an
dre fynske rådhuse. Kun Odenses tinghus 
har, takket være byens og retskredsens 
størrelse, en anden bygnings- og funk
tionsmæssig historie. Her blev der opført 
separate huse til ting- og arresthus på den 
ene side og rådhus på den anden. 

Sammenligner man den bygnings
mæssige historie i Odense med Faa
borgs, lever førstnævnte bedst op til de 
principper om adskillelse mellem ud
øvende og dømmende magt, som rets
staten og demokratiet baserer sig på. Et 
rådhus med byrådssal til venstre og rets
sal til højre, politi nedenunder og arrest 
bagved, som i Faaborg, sender et signal 
om myndigheder, der er blandet godt og 
grundigt sammen, uanset hvordan myn
dighederne måtte opfatte deres indbyr
des rolle. 

Imidlertid var denne situation den 
herskende i de fleste byer, da der blev 
bygget rådhuse landet over i 1800-tallet. 
Det var endda den samme kongeligt ud
nævnte myndighedsperson, der stod i 
spidsen for byråd, domstol og politi helt 
frem til efter 1. Verdenskrig, selvom prin
cipperne om adskillelsen mellem ud
øvende og dømmende magt da havde væ
ret gældende, siden Grundloven blev ved
taget i 1849. 

Traditioner, pragmatiske og ideelle 
overvejelser i skønsom blanding på lokalt 
og nationalt niveau samt kongelig/stats
lig indblanding udgør de vigtigste fakto
rer, når man skal forstå såvel rådhusenes 
som de lokale embeders historie. Man 
fristes til at sige, at mikset lyder typisk 
dansk, og det er da også blevet hævdet, at 
der netop i den særegne danske myndig
hedshistorie gemmer sig væsentlige ele-

Murerske og -hammer i sølv. Anvendt af kronprins 

Christian (VIII) ved grundstensnedlægge/sen til 
Faaborg Rådhus 7 839, nu på Faaborg Kulturhi

storiske Museer. Der findes tillige murerskeer på 

museerne i Middelfart og i Svendborg. Sidstnævn

te har også pladen fra grundstensnedlægge/sen. 

menter til forståelsen af dansk identitet.4 
Det er disse overvejelser, der har ført til 
denne artikel om de ældre fynske råd
huses historie og betydning. 

Reformerne i 2007 har ført til, at en 
række af disse rådhuse er blevet helt el
ler delvis overflødige for de nu centrali
serede myndigheder. Det er derfor vigtigt 
netop nu at gøre opmærksom på husenes 
værdi. 

Fyn er en velegnet enhed til sammen
ligning af de historiske rådhuse, der i 
denne sammenhæng defineres som råd
huse fra før år 1900. Der er en nær sam
menhæng mellem opførelse af en række 
rådhuse og kronprins Christian (den Ot
tendes) guvernørtid på Fyn. Derudover 
giver en fynsk sammenligning mulighed 
for at undersøge, hvad der er sket med de 
bevarede ældre rådhuse, som for længst 
er overgået til andet brug. Skellet ved år 
1900 er sat, fordi jeg ønsker at fokusere 
på de mange rådhuse, der er opført in
denfor samme epoke og efter de samme 
grundlæggende principper. 

Rådhusbyggeri i det 20. århundrede 
forekom hovedsageligt efter kommunal-
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reformen i 1970, hvor også landkommu
nerne fik egentlige rådhuse, men denne 
bølge af byggeri har en helt anden ka
rakter. I den mellemliggende periode, 
1900-1970, blev der opført helt nye råd
huse i Kerteminde og Bogense, som i lig
hed med 1800-tallets rådhuse kom til at 
huse alle myndigheder. I Svendborg og 
Middelfart blev der i samme periode op
ført rådhuse, som alene skulle rumme 
bystyret. Endelig blev Odenses rådhus 
væsentlig udvidet i 193o'erne. Disse byg
gerier vil ikke blive inddraget i denne ar
tikel. 

Artiklen indledes med en redegørelse 
for, hvordan multijimktions-rådhuset op
stod i 16-1700-tallet. Derefter sammen
ligner jeg 1800-tallets nyopførte rådhuse 
inklusive de rådhuse fra perioden, som 
siden er revet ned. Endelig vil jeg afslut
ningsvis kort komme med nogle betragt
ninger over rådhusenes betydning og 
fremtid. 

Baggrunden for kombinerede 
ting- og rådhuse 

I 1745 blev Faaborg Købstads kongeligt 
udnævnte byfoged, Christian Mølmarck, 
tillige herredsfoged over Sallinge Herred, 
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Svendborg by set fra Ovindehøj ca. 7 890. Det do

minerende hus med kvist lidt til højre for midten 

er byens nye rådhus fra 7 88 7, tegnet af arkitekt 
Lendorf i nygotisk stil. Lendorf var også arkitekt 

ved opførelsen af Odense Rådhus og en ny arrest 
i Rudkøbing fra samme periode. 
Foto: Svendborg Museum. 

som Faaborg ligger i. Tre år senere blev 
Mølmarck derudover udnævnt til borg
mester i byen. Hermed var den tid forbi, 
hvor borgmesteren blev udnævnt blandt 
byens (fremtrædende) borgere. Den kon
geligt udnævnte foged personificerede 
fra midten af i700-tallet så at sige al 
myndighed i købstaden, idet han på en 
gang var borgmester og dommer. Dertil 
kom hans myndighed som herredsfoged, 
dvs. dommer, i herredet. Da der senere 
blev oprettet politimesterembeder, blev 
byfogederne også udnævnt til politi
mestre." 

En lignende historie kan fortælles for 
de andre mindre købstæder og herreder 
på Fyn. Ved at samle mange embeder hos 
en enkelt embedsmand kunne det ene
vældige styre sikre denne person et at
traktivt job med en nogenlunde anstæn
dig aflønning. Med købstadsforordningen 
af 1837 blev borgerne sikret medindflyd
else på det kommunale styre, men den 
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kongelig udnævnte byfoged vedblev at 
være født borgmester foruden dommer 
og politimester helt frem til 1919. 

Den fysiske ramme om byens dom
stol, kaldet bytinget, var så sent som i 
slutningen af 1500-tallet stadig under 
åben himmel i Faaborg. Den var endnu 
ikke rykket ind på byens rådhus på tor
vet. 6 Man sad på tingstokke, dvs. bænke, 
placeret i en firkant med plads til tiltalte 
inde i midten og tilskuerne uden om stok
kene. I første halvdel af 1700-tallet, da 
Faaborgs bystyre beklagede sig over by
ens forfaldne rådhus, var bytinget dog for 
længst rykket inden døre på rådhuset, 
hvor bystyrets lokaler og byens arrest og
så lå.-

En skrivelse fra byfogeden i Bogense 
fra 1697 til Christian den Femte omtaler 
den elendige stand, som denne bys råd
hus var i på det tidspunkt. Hele huset var 
stort set faldet sammen, hvorved man 
hverken havde et sted til vægterne, by
ens brandsprøjte, arrestanter eller by
skriveren, dvs. fogedens sekretær. Til
med var byens sejerværk, dvs. rådhusets 
udvendige ur, gået tabt. Det manglende 
ur forhindrede borgerne i at høre klok
ken falde i slag og derved blive mindet 
om, at det var tid at gå i kirke. Kirken lå 
jo for langt væk til, at man kunne høre 
klokkerne! Byfogedens bøn i brevet blev 
hørt. Monarken bevilgede støtte til et nyt 
rådhus med tingstue og arrest samt et 
ur.8 

Historierne fra Bogense og Faaborg 
beskriver en meget typisk situation for de 
mindre danske købstæder. Byernes råd
huse var små, prunkløse huse, som til
med oven på svenskekrige og andre gen
vordigheder i 1600-tallet var temmelig 
forfaldne. I disse huse samlede man de 
fælles funktioner såsom vægterne, for
løberen for det lokale, kommunale politi, 
brandberedskabet, byens arkiv og ting-

stuen til byens og ofte også herredets ret. 
Dertil kom rådstuen, rammen om byens 
styre, og stedet for den såkaldte rådstue
ret, der virkede som en særskilt retsin
stans i købstæderne ved siden af byret
ten. Rådstueretten tog sig blandt andet af 
skifteretssager. 9 

Ud fra idealforestillingen om magtens 
deling mellem en dømmende, en ud
øvende og en lovgivende magt, der gensi
digt holder hinanden i skak, forekommer 
det meget lidt hensigtsmæssigt, at al lo
kal udøvende og dømmende magt i køb
stæderne var samlet hos en enkelt person, 
der meget symbolsk samlede alle sine 
myndighedsgerninger i byens rådhus; 
magtens hus. 

Imidlertid blev forestillingen om 
magtens tredeling først udbredt i slut
ningen af 1700-taJlet. Den blev formule
ret af den franske politiske filosof Mon
tesquieu (1689-1755) og fik første gang 
egentlig betydning som anvendt stats
teori i kølvandet på Amerikas uafuængig
hedserklæring i 1776 og den franske re
volution i 1789. Tankegangen om at dele 
magten på flere gensidigt uafhængige in
stitutioner for at undgå, at magten skul
le korrumpere dens indehavere, er hu
manistisk i sin karakter og har en klar 
brod mod de samtidige enevældige mo
narkier, som baserede deres autoritet på 
forestillingen om, at kongemagten var 
indiskutabel og givet af Gud. Der var dog 
langt fra Frankrig eller kolonierne til små 
købstæder på Fyn. Kontakt var der godt 
nok mellem Fyn og den store verden, 
men det var næppe statsteori, der blev 
studeret af sømændene på Svendborg og 
Faaborgs skibe, når de anløb havne i 
Middelhavet og andre eksotiske steder i 
1700-tallet. 

Det er karakteristisk, at man i Dan
mark beholdt den enevældige struktur 
med byfogeder i 70 år efter demokratiets 
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indførelse med Grundloven af 1849. Si
deløbende hermed blev man ved med at 
opføre rådhuse til al dømmende og ud
øvende magt lokalt. De sidste fynske råd
huse af slagsen blev opført i 1911 og året 
efter i henholdsvis Kerteminde og Bo
gense. Det var praktisk og besparende 
med et enkelt hus og i øvrigt i tråd med 
en udbredt tradition. 

Når man kunne bibeholde systemet 
med en kongelig udnævnt kombineret 
dommer, politimester og borgmester så 
længe, må det dog ud over praktiske hen
syn også hænge sammen med, at disse 
personer blev opfattet som legitime magt
havere. De sidste årtier af 1800-tallet var 
præget af dybtgående uenigheder om 
samfund og politik mellem den gamle eli
te af embedsborgerskab, adel og borger
skab på den ene side og på den anden si
de en ny elite med rødder i landbosam
fundet og siden arbejderklassen. Det er i 
den forbindelse slående, at der ikke er 
fundet nævneværdige tegn på magtmis
brug i større stil for byfogedembederne. 
Går man til tidens skønlitteratur, der el
lers godt kunne være kritisk over for sam
fundet og den gamle elite, ser man heller 
ikke der antydninger af et sådant magt
misbrug og dermed en forestilling om et 
illegitimt styre. Herredsfogeden eller 
borgmesteren kunne nok være lidt for
fængelig og dermed latterlig, men ikke 
korrupt. I 1800-tallets verden var det så 
naturligt med kombinerede dommere, 
politimestre og borgmestre, i betydning
en en grundfæstet tradition, at ingen rig
tig anfægtede denne autoritet. 10 Det på 
trods af, at embedet efter Grundlovens 
indførelse var noget arkaisk og ude af trit 
med helt grundlæggende principper i 
samfundet. Fogederne besad et tradi
tionsbundet og anset embede, og disse 
embedsmænds rolleopfattelse bød dem at 
handle værdigt og upartisk. 
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De fynske rådhuse fra 1800-tallet 

Ved indgangen til 1800-tallet var største
parten af de fynske byer ganske små. 
Bortset fra Odense med knapt 6.ooo ind
byggere havde byerne kysten rundt og på 
Langeland og Ærø kun mellem et- og to
tusind indbyggere. Bogense havde endda 
kun 760 indbyggere. 11 Alle byer havde 
rådhuse, som var opført i 1700-tallet el
ler væsentligt ombygget i denne periode. 
Alligevel fik syv ud af ti byer helt nye råd
huse op gennem 1800-tallet. Svendborg 
nåede endda at få to nye i løbet af år
hundredet. Kun Kerteminde, Nyborg og 
Assens fik ikke nye rådhuse. 

En væsentlig grund til opførelsen af de 
nye rådhuse var hensynet til vilkårene for 
fangerne i arresterne. Der kom først og 
fremmest nye rådhuse som en konse
k'Vens af, at der var behov for nye arrester. 
1700-tallets arrester var usle, overfyldte 
og direkte helbredsskadelige de fleste 
steder. Danske Kancelli undersøgte alle
rede i 1790 ved forespørgsel til stiftsamt
mændene, hvordan forholdene var i ri
gets købstæder. I forlængelse heraf be
sluttede Kongen i 1803, at hver provins 
skulle have besøg af en repræsentant for 
Kancelliet. Fyn fik som folge heraf besøg 
af Frederik Julius Kaas i 1804. Allerede i 
efteråret 1803 blev der udstedt en for
ordning om fængslers indretning, og der 
blev indkaldt tegninger af de eksisteren
de rådhuse med angivelse af arresternes 
indretning.12 

Arrestforholdene var med andre ord 
baggrunden for, at centraladministra
tionen inspicerede købstædernes rådhuse 
nøje og tilskyndede til opførelse af nye 
bygninger. Igen skiller Odense sig dog ud 
fra det generelle billede. Odenses oprin
delig sengotiske rådhus fra 1480 blev 
nedrevet i 1880 for at give plads til den 
ældste del af det nuværende rådhus, som 
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blev tegnet af arkitektJohan Daniel Her
holdt og Carl William Frederik Lendorf 
og opført fra 1881til1883. Dette hus skul
le ikke rumme arrestfunktion og for øv
rigt heller ikke tinghus. Byen havde såle
des i 1861 fået et nyt ting- og arresthus.13 

Da den nyudnævnte præsident for 
Danske Kancelli, Frederik Julius Kaas, 
besigtigede Fyn i 1804, var der allerede 
planer om opførelse af nye rådhuse flere 
steder, og et enkelt sted var planerne end
da realiseret. 

Rudkøbing rådhus 

I Rudkøbing havde en entreprenant by
foged, Stephan Jørgensen i årene 1790 til 
1791 fået opført et nyt rådhus. Opførelsen 
skete allerede et år efter hans tiltrædelse. 
Der var tale om et lille symmetrisk, 

grundmuret hus med halvvalmet tag og 
en lille frontespice. Huset stod på en høj 
sokkel, der var det synlige udtryk for en 
høj kælder med 6 celler i bunden af hus
et. Fra beskrivelser ved vi tillige, at byg
ningen var perlegrå med perleblå lofter 
indvendigt. Disse lyse farver var typiske 
for nyklassicismen, der som stilretning 
prægede tidens finere byggeri og, som det 
fremgår, også lokalt opforte rådhuse som 
Rudkøbings. I øvrigt bør det nævnes i for
bindelse med omtalen af farvetonen på 
rådhusene, at Odenses gamle rådhus i 
1794 var blevet ombygget og malet ok
kergult.q 

Rudkøbings nye rådhus inspirerede til 
rådhusprojekter i andre lokale købstæd-

Tegning af Rudkøbing Rådhus 7 790- 7 79 7. 
Rudkøbing Byhistoriske arkiv. 
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Nederst grundplan og facade til Faaborgs rådhus fra 1756, tegnet 1803. Måske er kvisten kommet på 
efter inspiration fra det nyere rådhus i Rudkøbing. Øverst Jørgen Hansen Langs ikke realiserede forslag 
til et nyt rådhus fra omkring år 1800. Landsarkivet for Fyn. 
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er, om end disse projekter ikke blev gen
nemført. Stiftamtmanden anbefalede i 
1793 at bruge Rudkøbing som forbillede 
for et nyt rådhus i Svendborg, der dog ik
ke blev opført. Det er tillige tydeligt at se 
inspirationen fra Rudkøbing i et udateret, 
ikke realiseret projekt til et nyt rådhus i 
Faaborg, som den lokale bygmester Jør
gen Hansen Lang stod bag.1° Cirka 25 år 
senere var målsætningen om nye rådhu
se i Svendborg og Faaborg stadig ikke nå
et. Derfor bestilte amtmanden i Svend
borg tegningerne fra Nibes nye rådhus 
for, at de kunne genbruges til rådhusbyg
geri i de to sydfynske købstæder. 

Tegningerne fra Nibe var udført af in
gen ringere end C.F. Hansen. Overbyg
ningsdirektør, direktør for Kunstakade
miet og professor Christian Frederik Han
sen (1756-1845) er blevet betegnet som 
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den mest magtfulde arkitekt nogensinde i 
Danmark. Han havde overtilsyn med alle 
kongelige og offentlige bygninger. Han 
stod selv bag en række bygninger, ikke 
mindst i København, som endnu eksiste
rer såsom Vor Frue Kirke, Christiansborg 
Slotskirke (oprindelig en del af det siden 
nedbrændte andet Christiansborg Slot, 
som C.F. Hansen tegnede), Metropolitan
skolen og, ikke mindst, Københavns Råd
og Domhus; nu Byretten i København på 
Nytorv. Selv tegnede han kun enkelte af 
provinsens rådhuse, men han var allige
vel indblandet i mange projekter, og hans 
stil prægede selvsagt arkitekturen hos de 
mange arkitekter, som var i hans brød el
ler prøvede at vinde hans gunst. Da C.F. 
Hansen blev klar over, at amtmanden i 
Svendborg Amt prøvede at gøre hans 
Nibe-rådhus til typehus, blev han rasen
de og fik standset dette forehavende. 16 

Kombinationen af en centraladmini
stration med ønske om at folge rådhus
byggeriet tæt for at sikre gode arrester og 
en magtfuld og meget talentfuld arkitekt 
med overtilsyn med samme byggeri med 
henblik på tillige at sikre æstetikken i ny
byggeriet forklarer den udvikling i råd
husbyggeriet, der skete op gennem første 
halvdel af 1800-tallet. Rådhusene kan 
stilmæssigt ses som en afsmitning af 
hovedstadens byggeri i provinsbyerne og 
et symbolsk vidnesbyrd om, at den mo
derne stat var til stede helt ude i de fjer
ne provinsbyer. Samtidig er husene, som 
nævnt ovenfor, et udtryk for sparsomme
ligheden og den praktiske sans lokalt. 

Middelfart rådhus 

Det eneste fynske rådhusprojekt, C.F. 
Hansen blev (indirekte) involveret i, var 
Middelfarts. Allerede samme år, som 
Kaas besigtigede Fyn, indsendte byfoged
en en tegning til et nyt rådhus og Kongen 

bevilgede midler til det. Tegningen blev 
imidlertid forkastet afhofbygmester Boye 
Magens, der lavede en ny tegning. På 
grund af Englandskrigene, der blandt 
andet medførte høje materialepriser, 
blev planerne dog sat i bero. I 1815 start
ede bystyret sagen op igen ved at få den 
fynske stiftsbygningskonduktør J.H.T. 
Hanck til at lave en tegning. Denne teg
ning blev imidlertid heller ikke fundet 
passende rent æstetisk. Denne gang var 
det C.F. Hansen, som vendte tommelfin
geren nedad, om end han forsøgte at for
bedre tegningerne med diverse skitser. 
Sagen blev henlagt endnu en gang. Det 
efterhånden noget desperate bystyre bad 
derefter i 1822 igen Hanck om en teg
ning. Denne gang til en aldeles beskeden 
bindingsværksbygning, hvor materialer 
fra det gamle brøstfældige rådhus kunne 
genbruges. Eksemplet viser, hvordan 
rådhusbyggeriet kunne have været ud
formet, hvis der ikke havde været central 
styring med byggerierne. l( Lokalt tænkte 
man først og fremmest praktisk, hvad 
enten det var i genbrug af materialer, 
som i Middelfart, eller i kopiering af råd
huse til flere købstæder, som amtmæn
dene foreslog for Faaborg og Svendborg. 

Middelfart fik først et nyt rådhus, da 
kronprins Christian (den senere Christian 

Jørgen Hansen Kochs tegninger til Midde/farts 
rådhus 7 824. Det er uvist, om projektet blev 

gennemført præcis ud fra bygningstegningen. 

Landarkivet for Fyn. 

,. 
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den Ottende), som 1815-1839 var guver
nør over Fyn, gik aktivt ind i sagen med 
en helt ny arkitekt. Jørgen Hansen Koch 
var i 1823 netop blevet udnævnt til kon
gelig bygningsinspektør og hotbygmester. 
Han havde tidligere været konduktør for 
C.F. Hansen og havde bl.a. arbejdet tæt 
sammen med denne i forbindelse med 
opførelsen af Råd- og Domhuset i Kø
benhavn. Det er dog først og fremmest in
spirationen fra Vor Frue Kirke og Metro
politanskolen i København, der skinner 
igennem, når man betragter hans teg
ninger til Middelfart Rådhus fra 1824. In
spirationen ses i de rundbuede vinduer 
øverst og i nederste stokværks sokkelag
tige karakter med tidens karakteristiske 
rustikastil, dvs. murværk med markerede 
bånd eller »mursten«. Endelig er der det 
helvalmede tag (tag uden gavle), der har 
samme lethed over sig som Metropoli
tanskolen. Der var tale om en aldeles vel
lykket empirebygning, som må have vakt 
meget opsigt i den da lille købstad. 18 Otte 
år tidligere havde C.F. Hansen således 
skrevet om sit forslag til et rådhus i Mid
delfart, at »uagtet denne bygning opfø
res i en liden ubetydelig by, så vil dog ved 
den igennem samme gående passage af 
rejsende gøre, at den ej bliver ukendt ... «19 

Den af C.F. Hansen omtalte passage har 
siden gjort den ubetydelige by til en af de 
større på Fyn! Rådhuset findes endnu, 
men er ud- og ombygget i betydeligt om
fang. 

Svendborg rådhus 

Middelfarts nye rådhus rummede både 
rådstue, tingstue og arrest. Samme funk
tioner fik Svendborgs nye rådhus, da det 
endelig lykkedes for svendborgenserne at 
få et sådant. Også i Svendborg var Jørgen 
Hansen Koch arkitekt. Ud over forslage
ne om at kopiere Rudkøbings eller Nibes 
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l 
Jørgen Hansen Kochs Svendborg rådhus, 
opført 7 830, Svendborg Museum. 

rådhuse havde der i mellemtiden været 
forslag om at indrette rådhus i den ned
lagte klosterkirke samt at kombinere sko
le-og rådhusbyggeri. I 1828 godkendte 
kongen imidlertid tegningerne til et tre
fløjet rådhusbyggeri i Svendborg, hvor ho
vedfacaden var mere end dobbelt så lang 
som Middelfarts 12 meter brede hus. 
Svendborgs rådhus skulle også have hel
valmet tag og to etager og var i øvrigt uden 
nogen markering af enkeltfag. Svendborg 
by foretrak da også et forslag af den loka
le bygmester Jens Rasmussen, hvor der 
var en midterrisalit med pilastre (søjler i 
facaden) samt en frontespice over de tre 
midterste fag. Dette forslag kunne dog ik
ke godkendes. Knapt 20 år senere, i 1857, 
tog byen dog hævn ved at sætte en noget 
voldsom risalit på Kochs rådhus med en 
frontespice over en høj kransgesims. Der 
blev nedlagt grundsten til rådhuset i i829, 
og det blev taget i brug i 1830. Allerede i 
1882 blev rådhuset, der lå uheldigt midt 
på det lille torv, revet ned, idet man hav
de opført et nyt i byens udkant. 00 

Rådhusbyggeri i Rudkøbing, 
Kerteminde og andre 
fynske købstæder 

Jørgen Hansen Koch stod også bag opfør
elsen af et nyt rådhus i Rudkøbing. Det lil
le rådhus fra 1790 skulle afløses af et nyt, 
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og i 1841 blev Koch sat til at pynte på et 
lokalt udformet forslag til et nyt rådhus 
på torvet, der i modsætning til rådhusene 
i Middelfart og Svendborg var en gavl
bygning. Bygningen stod færdig i 1845 og 
findes endnu. Det er tydeligt rent stil
mæssigt at se, at der er 15 år mellem Mid
delfart og Rudkøbing. I sidstnævnte var 
der historicistiske elementer såsom ge
simsbånd mv. i en grundlæggende sen
klassicistisk bygning. Også dette rådhus 
skulle rumme rådstue, tinghus og arrest. 21 

Jørgen Hansen Koch blev endelig ind
blandet i et par ombygningsprojekter 
vedrørende fynske rådhuse. Kerteminde 
havde helt tilbage i 1738 fået bygget et 
stort rådhus i to stokværk, hvor der var 
arrest, råd- og tingstue. Dette ønskede 
man i 1840 at renovere, og her medvirke
de Koch. Resultatet stod klar året efter i 
form af en ny grundmuret facade, der var 
trukket længere ud i gadeplanet end det 
gamle rådhus, et nyt indgangsparti og 
helvalmet tag på huset. Derudover var 
huset uden udsmykning. Huset blev 
revet ned i 1909 for at give plads til en 
gadeudvidelse. 22 

Jørgen Hansen Koch blev også bedt 
om at rådgive om ombygningen af Bo
gense Rådhus. Dette projekt blev dog 
ændret til nyopførelse af et rådhus få år 
senere, og da uden hans medvirken. 

Jørgen Hansen Koch havde i flere hen
seender meget at gøre med rådhusbygge
ri i denne periode. Ud over de konkrete 
projekter på Fyn, som guvernøren, den se
nere Christian den Ottende, satte ham til, 
stod han bag rådhusbyggeri i Store Hed
dinge. I 1840 blev han endvidere medlem 
af en fængselskommission, som den nye 
konge, Christian den Ottende, nedsatte i 
april måned dette år. Baggrunden for 
nedsættelsen af kommissionen var nogle 
chokerende oplysninger om arresternes 
karakter og fangernes forhold, som var 

Jørgen Hansen Kochs rådhus i Rudkøbing fra 7845. 
Foto fra ca. 1925, Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. 

indsamlet i den gamle konges tid året før. 
Blandt andet kunne kun lidt over halv
delen af arresterne opvarmes, og alene i 
15 % af arresterne praktiserede man akti
vering af fangerne. I denne sammenhæng 
er det bemærkelsesværdigt, at en af Jør
gen Hansen Kochs nybygninger, Svend
borg Rådhus, heller ikke gik fri af kritik
ken. I 1841 blev arbejdet i kommissionen 
udmøntet i en forordning, der blandt an
det byggede på principper såsom, at der 
alene skulle være en fange per celle samt, 
at der skulle være opvarmning og belys
ning i cellerne. 2 '.l 

Kong Christian den Ottende var i sin 
guvernørtid med til at indvie rådhusene i 
Middelfart og Svendborg, og der er ingen 
tvivl om, at hans personlige interesse for 
rådhussagen, og byernes mulighed for at 

Kerteminde rådhus, ombygget af Jørgen Hansen 
Koch 7 84 7, nedrevet 1909. Foto fra ca. 1895. 
Foto: Kerteminde Museer. 
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skabe flotte indvielser med hans delta
gelse, har fremmet rådhusbyggeriet. Som 
konge var han naturligvis også en popu
lær deltager ved indvielser. Han var såle
des med både ved indvielsen af Faaborgs 
rådhus i 1840, i starten af hans rege
ringstid, og ved Bogenses i 1847, i slut
ningen af hans korte regeringsperiode. 

Som det fremgår af ovennævnte, hav
de et nyt rådhus i Faaborg været på dags
ordenen flere gange, ofte samtidig med 
ønsket om et nyt rådhus i Svendborg. Det 
blev ikke Jørgen Hansen Koch, men hans 
konduktør Jens Paul Jacobsen, som kom 
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Jens Paul Jacobsens ikke realiserede forslag til 

Faaborg Rådhus fra 7 835. 

til at tegne det rådhus, Faaborg endte 
med at få. Jacobsen havde sin debut på 
Fyn med tegninger til restaureringer af 
kirkerne i Assens, Nyborg og Faaborg i 
1830-31. Allerede i 1832 blev han sendt 
til Faaborg for at komme med forslag til 
et nyt rådhus. Hans første tegning blev 
kasseret af guvernøren, fordi der var for 
få arrester. Den næste tegning fra 1835 
viser en trefløjet bygning i to etager, som 
i Svendborg, med rundbuede vinduer og 
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Det realiserede rådhusprojekt i Faaborg. Foto fra 
omkring ar 1925 med Kai Nielsens Ymerbrønd 
foran. Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv. 

en fremskudt frontespice. Det helvalme
de tag, som var tidens ideal, og som Mid
delfart og Svendborg allerede havde, gik 
igen i dette forslag. Dette forslag var dog 
nok for ambitiøst. Det endelige forslag fik 
ikke frontespice, og den tredje fløj blev 
nærmest en lille anneksbygning. Den 
nederste etage endte også med at blive en 
lav etage uden buede vinduer, en såkaldt 
mezzanin. Det var dog stadig noget helt 
andet end bystyrets forslag om alene at 
udvide arresterne i det gamle rådhus fra 

1756. Det nye hus skulle som det gamle 
rumme råd-, ting- og arresthus. 24 I 
184o'erne kunne Jacobsen bruge sine 
Faaborg-tegninger dels i Nykøbing Mors, 
som fik et rådhus meget lig det realisere
de i Faaborg, og dels i Kalundborg, der fik 
et rådhus mere lig Jacobsens mere ambi
tiøse forslag fra 1835. >.; 

Samtidig med projektet i Faaborg var 
Jens Paul Jacobsen i Rudkøbing for at 
tegne en ny skole. Det var formentlig ved 
den lejlighed, at byen blev glad for den 
unge arkitekt. De ønskede i hvert fald 
ham som arkitekt til deres kommende 
rådhus, som Jørgen Hansen Koch imid
lertid endte med at tegne i 1841 jævnfør 
ovenstående. 26 

Jørgen Hansen Kochs projekt i Rud
købing var egentlig en tillempet version 
af en tegning, som en lokal bygmester 
havde lavet. I Svendborg var der også en 
lokal bygmester, som havde et forslag til 
et rådhus, som imidlertid ikke fik indfly-

Bogense Rådhus fra 7 847. 
Foto u.å. Bogense Lokalhistoriske Arkiv. 
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delse på Kochs projekt der. Denne Svend
borgensiske bygmester, Jens Rasmussen, 
fik derimod lov at stå bag opførelsen af 
rådhuset i Bogense, der stod færdigt i 
1847. Byen havde først i 1843 bestilt teg
ningerne fra Faaborgs rådhus, men man 
mente, at dette rådhus var for stort til Bo
gense (der havde knapt i.ooo indbyggere 
mindre end Faaborg på det tidspunkt el
ler ca. 40% færre indbyggere). I stedet 
blev det overvejet at bruge det af Koch 
renoverede rådhus i Kerteminde som for
billede. Bogense endte dog med at blive 
meget lig Faaborgs i hovedfacaden. Også 
her var der kombineret råd-, ting- og ar
resthus. "7 

I midten af 1800-tallet var det alene 
rådhusene i Odense, Nyborg, Assens og 
Ærøskøbing, der ikke var nyopført, om 
end Kerteminde dog kun var (væsentligt) 
ombygget. 

Nyborg havde og har et rådhus, der in
deholder bygningsdele fra det oprindeli-

18 

ge renæssancerådhus fra 158o'erne. Hus
et blev renoveret fra 1737-1740 for at bli
ve tillempet barokkens idealer om blandt 
andet symmetri. Imidlertid brændte råd
huset ved den store bybrand i 1797, men 
blev genopført i stort set samme skikkelse. 
I 1862 blev rådhuset om- og tilbygget ved 
arkitekt Vilhelm Tvede. Blandt andet fik 
huset en ekstra etage og nygotiske gavle i 
tråd med tidens dominerende historicisti
ske stilretning. 28 Denne stilretning kom 
også til at præge Odenses nye rådhus fra 
i883. Svendborg fik allerede i 1882 et nyt 
rådhus, ligeledes i nygotisk stil. Det var 
byens andet nye rådhus i 1800-tallet, hvil
ket afspejler byens dynamiske udvikling 
under den tidlige industrialisering. I mod
sætning til Kochs rådhus blev det nye lagt 
i Vestergade i byens udkant. Dette rådhus 
skulle i lighed med Kochs rumme alle 

Odenses gamle rådhus fra 1480, nedrevet så sent 

som i 1880. Foto: Odense Bys Museer. 
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funktioner, dvs. råd-, ting- og arresthus. 
Huset var dog fra starten for lille til at 
rumme hele den kommunale administra
tion. Allerede i 1918 begyndte man derlor 
at overveje mulighederne for at opføre et 
nyt rådhus i Svendborg, hvilket imidlertid 
først blev en realitet i 193o'erne, hvor det 
nuværende rådhus i Ramsherred blev op
ført. 29 I Assens blev 1700-tals rådhuset i 
1891 renoveret, så det også fik en histori
cistisk stil, idet det blev udformet i ny-re
næssance eller den såkaldte Rosenborg
stil. Dette hus rummede ligesom de øvri
ge rådhuse også ting- og arresthus. I 1986 
blev Assens Rådhus tilbageført til den ud
formning, man formoder det havde før 
1891. Endelig fik Ærøskøbing i 1863 et nyt 
råd-, ting- og arresthus i historicistisk stil 
i stedet for det hidtidige, der var fra 1778. 
Arkitekt på dette projekt var professor 
Winstrup. 

Afrunding 

Efter denne tour de force gennem et år
hundredes rådhusbyggeri på Fyn er det 
slående, hvor mange indbyrdes forbind
elser der er mellem de enkelte byggepro
jekter, herunder de ikke realiserede pro
jekter. Det er også åbenbart, at Fyn er be
gunstiget af at have en række vægtige mo
numenter fra denne fase i det offentlige 
rådhusbyggeri. 

Jørgen Hansen Koch, der i høj grad 
nød guvernøren, prins Christians, bevåg
enhed, var involveret i projekter i 4 køb
stæder i løbet af 20 år. Hans værker i Ker
teminde og Svendborg er for længst ned
revne, men hans tidligste og seneste eksi
sterer endnu i henholdsvis Middelfart og 
Rudkøbing. Navnlig Rudkøbings rådhus 
står endnu i den skikkelse, han opførte 
det i. Middelfarts er temmelig ombygget, 
hvilket udfra en arkitekturhistorisk be
tragtning er en skam, da Middelfarts råd-

hus utvivlsomt har hørt til blandt de al
lermest vellykkede provinsrådhuse fra 
den sene enevælde. 

Dertil kommer, at Rudkøbing i lighed 
med Ærøskøbing, Bogense, Faaborg og 
Assens i stort omfang har bevaret den 
småskala i bygningsmassen omkring de 
gamle rådhuse, der karakteriserede 1800-
tallets købstæder. Man kan med andre ord 
takket være de omkringliggende relativt 
små huse endnu forestille sig, hvor impo
nerende de tildels fremmedartede rådhu
se har været i de små købstæder. 

I Faaborg og Bogense kan man tilmed 
meget konkret sammenligne to endnu ek
sisterende rådhuse, opført med syv års 
mellemrum, hvor det sidste er inspireret 
af det første. Detailstudier af grundplan 
mv. vil kunne afsløre, om der også på det
te punkt var tale om egentlig lighed. 

Den oprindelige treenighed af rådhus, 
tinghus og arresthus kan endnu ses i Faa
borg, om end arresthuset er en tilføjelse 
fra 1929. Desværre blev arrestfarvarens 
lejlighed med arrestkøkken fjernet ved en 
renovering et par år før Faaborg Arrest 
lukkede, ellers ville det have været muligt 
også at vise dette vigtige aspekt ved dansk 
arresthistorie i vores Arrestmuseum. For 
en nutid, der alene kender til store arre
ster, SSP-konsulenter mv. virker det ret 
eksotisk med arrester, hvor et ægtepar 
passede hele arresten og sørgede for fan
gernes forplejning. Sådan var situationen 
imidlertid langt ind i den moderne vel
færdsstats historie. Arrestforvareren er 
blot et eksempel på de elementer ved 
dansk myndighedshistorie og i bredere 
forstand dansk identitetshistorie, der kan 
fortælles med afsæt i de gamle rådhuse. 

Også anden halvdel af 1800-tallet, de
mokratiets første tiår, var præget af råd
husbyggeri. Funktionsmæssigt var der 
ikke store forskelle i forhold til den sene 
enevælde, men stilmæssigt var det hi-
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storicismen, navnlig gotisk inspireret 
byggeri, der prægede den tids rådhuse. 
Svendborgs rådhus fra 1881, der også ef
ter reformen i 2007 er ting- og arresthus, 
er et meget fint eksempel på denne epo
ke. Tilmed kan man fortsætte til byens 
centrum og se et meget fint eksempel på 
rådhusbyggeri i funktionalistisk stil fra 
193o'erne. Her er en parallel til Odense, 
hvor de to faser af Odense Rådhus fra 
henholdsvis 188o'erne og 193o'erne og
så er præget af historicisme og funktio
nalisme. 

Ved at sammenligne de to nærliggen
de byer, Odense og Bogense, kan man ved 
selvsyn konstatere de store forskelle på 
rådhusbyggeri i en af Danmarks største 
og mindste byer. I Bogense er der ud over 
1800-tallets rådhus tillige det nyere fra 
1912, der er bygget til at rumme nøjagtig 
samme funktioner som rådhuset fra 1847. 

Som nævnt i indledningen har navnlig 
retsreformen gjort nogle af de gamle råd-

20 

huse helt overflødige for de lokale myn
digheder. Det gælder således for de gam
le rådhuse i Faaborg, Rudkøbing og Mid
delfart. Jørgen Hansen Kochs rådhuse i 
Middelfart og Rudkøbing er allerede 
solgt, mens fremtiden endnu er uvis for 
Faaborgs gamle rådhus. I Assens, Bogen
se, Kerteminde og Ærøskøbing eksisterer 
der rådhuse, som allerede har været ned
lagt i en kortere eller længere periode. As
sens' 1700-tals rådhus har siden 2005 
fungeret som et privat boligkompleks 
med ejerlejligheder, hvor rådhussalen er 
fællesrum. Bogenses ældste rådhus blev i 
sin tid overtaget af Odd Fellowlogen og 
har nu i årtier været privat bolig. Kerte
mindes rådhus fra 1911 blev indrettet som 
bibliotek i 1975- Ærøskøbings rådhus fra 
1863 blev bibliotek året før, i 1974, da 
rådhuset rykkede ud. Derudover har der 

Assens Rådhus med dekoration i Rosenborgstil. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Assens by. 
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været turistkontor og siden arkiv i råd
huset. Fortilfældene fra Fyn med omlig
gende øer viser, at rådhuse kan ende som 
lidt af hvert, og at det langtfra er givet, at 
offentligheden vil blive ved med at have 
adgang til disse monumenter over byer
nes, den sene enevældes og statens hi
storie på lokalt plan. 

I Faaborg har vi fra museets side an
befalet kommunen, at det gamle rådhus 
gøres til et kombineret museum, kultur
sted og formidlingscenter, eventuelt i 
samarbejde med andre aktører såsom 
ungdomsskole og gymnasium. Rådhuse
nes historie rummer eksempler på lidt af 

Ærøskøbing Rådhus. I dag bibliotek og arkiv. 

hvert i den forstand, at rådstuerne man
ge steder tillige fungerede som byens tea
tersal og festrum. Det gælder for største
parten af de nævnte rådhuse fra første 
halvdel af i8oo-tallet. I Svendborg måtte 
man således kompensere arrestforvarer
en for »tabt entre«, da han efter opførel
sen af det nye rådhus 1880-1881 ikke 
længere kunne regne med indtægter fra 
udlejning af stuerne til garderobe ved 
fester i rådstuesalen.3° I Faaborg var der 
også selskabslokaler foruden, at den lo
kale sparekasse sågar havde lokaler i 
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huset en kort periode. I Odense blev pro
vinsens første teater, Odenses teater fra 
1795, indrettet med inspiration fra byens 
gamle rådhussal, der hidtil havde funge
ret som teater. 

De gamle rådhuse var rummelige i 
mere end en forstand, og det kan de også 
godt blive i fremtiden til gavn for deres 
byer og kommuner. Blot bør det ske med 
skyldig hensyntagen til deres historiske 
udsagnskraft og særlige bygningshisto
riske kvaliteter, der rummer et stort po
tentiale for eftertiden, når vigtige ele
menter i den danske myndigheds- og 
identitetshistorie skal fortælles. • 
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Noter 

1. På Fyn blev 32 kommuner til 10. 7 retskredse 
(Odense, Svendborg, Nyborg, Middelfart, 
Assens, Faaborg og Rudkøbing) blev til 2 
(Svendborg og Odense). 5 politikredse 
(Odense, Svendborg, Nyborg, Middelfart og 
Assens) blev til 1. På landsplan blev 271 
kommuner til 98. 82 retskredse til 24. 54 
politikredse til 12. Angående kommunal
reformen se bl.a. http://www.im.dk/publika 
tioner/kommunalreformen-kort_fortalt/ 
index.htm. Angående retsreform og politi
reform er de behandlet oversigtligt i bl.a. 
museets rapport: Dokumentation af Retten i 
Faaborg - En hasteundersøge/se af byretten i 
forbinde/se med dens nedlæggelse i 2006. 
Faaborg Kulturhistoriske Museer 2007 
(Kan downloades fra museets hjemmeside 
www.fkm.nu). 

2. Se resultaterne af denne undersøgelse i rap
porten, der er nævnt i foregående note. 

3. Forfatteren ønsker at takke museumsassi
stent Randi Kristensen, Museerne på Vestfyn 
for denne oplysning. Ydermere vil forfatte
ren gerne takke museumsleder Harriet Han
sen, Middelfart Museum, museumsinspektør 
Kurt Risskov Sørensen, Kerteminde Museer, 
Marianne Goal Andersen, Nyborg Museum 
samt museumsleder Esben Hedegaard, 
Svendborg Museum for nyttige oplysninger 
i forbindelse med artiklen. Ansvaret for fakta 
og vurderinger er dog alene forfatterens. 

4. Se bl.a. forordet til På given foranledning. 
En antologi om dansk forvaltningskultur. Red. 
Karl Peder Pedersen, Grethe llsøe & Ditlev 
Tamm. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
1995. 

5. Dokumentation af Retten i Faaborg - En 
hasteundersøge/se af byretten i forbindelse 
med dens nedlægge/se i 2006. Faaborg Kultur
historiske Museer 2007 pp. 12-17. En række 
oplysninger om embederne i 17-1800-tallet 
er hentet fra de registraturer, Landsarkivet 
for Fyn (Statens Arkiver) har udarbejdet ved
rørende de såkaldte retsbetjentsarkiver 
(retsbetjent er en fælles betegnelse for by
fogeder og herredsfogeder m.m .) 

6. Oplysningen om, at Bytinget var under åben 
himmel, og ikke i byens rådhus, kan udledes 
af et skøde fra 1572, hvoraf det fremgår, at 
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den pågældende ejendom lå mellem byens 
rådhus og bytinget. Se Aage Fasmer Blom
berg: Faaborg bys historie. Bind I p. 112. 

7. Maria Rytter: I rådhusets kælder. Faaborg 
Kulturhistoriske Museer 1997 pp.7-9. 

8. Knud Voss: Bygningsadministrationen i 
Danmark underEnevæ/den med en bygnings
historisk Redegørelse for Størstedelen af 
periodens danske Raadhuse. Selskabet til 
udgivelse af skrifter om danske mindes
mærker pp. 379-380 

9. Dokumentation af Retten i Faaborg - En 
hasteundersøge/se af byretten i forbinde/se 
med dens nedlæggelse i 2006. Faaborg Kultur
historiske Museer 2007 p. 12 

10. Den tyske sociolog Max Weber sondrer teo
retisk mellem 3 kilder til legitim magt, dvs. 
en magt, de undergivne opfatter som ret
færdig. For det første karismatisk autoritet, 
der udpræget følger en konkret person 
(f.eks. en folkeforfører). Dernæst traditionel 
autoritet, der væsentlig grundes i, at det er i 
tråd med, hvordan det altid har været (siden 
Arilds tid .. . ). Endelig rationel autoritet, hvor 
magten baserer på rationelle beslutnings
systemer, f.eks. et hierarki i en kommune 
eller et ministerium, der indbefatter folke
valgte og uddannede embedsmænd. De 
gamle byfogeder overlevede formentlig 70 
år efter Grundloven på en traditionsbundet 
autoritet, herefter var det overvejende ratio
nel autoritet for de nye embeder. Max We
ber: Magt og bureaukrati. Essays om politik 
og klasse, samfundsforskning og værdier. 
Dansk oversættelse ved Dag Østerberg. 
Det lille Forlag 1994. 

11. Oplysninger om indbyggertal i købstæderne 
historisk set fremgår bl.a. af J.P. Trap Dan
mark. Femte udgave. Redigeret af Niels 
Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 
Bind V nr. 1 og 2 for henholdsvis Odense og 
Svendborg Amt. G.E.C. Gads Forlag 1956 & 
1957. (se opslag vedrørende de enkelte køb
stæder). 

12. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden med en bygnings
historisk Redegørelse for Størstedelen af 
periodens danske Raadhuse. Selskabet til 
udgivelse af skrifter om danske mindes
mærker pp. 262-268 

13. Op. cit. pp. 400-403 samt Odense bys historie. 
Red. Tage Kaarsted m.fl. Bind 7: »Moderne 
t ider - Odense 1868-1914« af Per Boje og 
Henning Nielsen. Odense Kommune 1985 
pp.318-320 

14. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden med en bygnings
historisk Redegørelse for Størstedelen af 
periodens danske Raadhuse. Selskabet til 
udgivelse af skrifter om danske mindes
mærker pp.390-391 &402 

15. Op. cit. pp. 391-392 

16. Op cit. pp. 425 & Hakon Lund: C.F. Hansen -
De byggede Danmark. Arkitektens Forlag 
2006 

17. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden med en bygnings
historisk Redegørelse for Størstede/en af 
periodens danske Raadhuse. Selskabet til 

udg ivelse af skrifter om danske mindes
mærker pp. 413-416. Forløbet er tillige be
handlet i Peter Dragsbo & Harriet Merete 
Hansen: Middelfart fra færgeby til broby. 
Midde/farts historie 1200-1940. Odense 
Universitetsforlag 1996 pp. 136-140. 

18. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden med en bygnings
historisk Redegørelse for Størstedelen af 
periodens danske Raadhuse. Selskabet til 
udgivelse af skrifter om danske mindes
mærker pp. 446-448 

19. Her citeret efter Op. Cit. p. 444 

20. Op. Cit. pp. 448-450 & Ove Marcussen: Svend
borg Købstads Historie. Bind 2. Svendborg by 
1960 pp. 552-555. 

21. Knud Voss: Bygningsadministrationen i Dan
mark under Enevælden med en bygnings
historisk Redegørelse for Størstedelen af 
periodens danske Raadhuse. Selskabet til 
udgivelse af skrifter om danske mindes
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