
Christianshavns privilegiebrev 

givet af Christian IV den 8.juni 1639 

Vi Christian den fjerde, med guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, hertug 

udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Dellmenhorst, gør 

vitterligt, at eftersom vi vore riger og lande til bedste, gavn og defension har været forårsaget 

den nye by Christianshavn på vort land Amager at lade anlægge og opbygge, og nu menige 

indbyggere, vore tro undersåtter udi forskrevne Christianshavn underdanigst for os haver ladet 

anholde og begære, at vi forskrevne by nådigst med kongelige friheder og privilegier ville 

benåde og forvare, på det byen lige med andre købstæder her udi riget ved borgerlig handel 

og næring måtte tiltage og forbedres. Da har vi af vores synderlige gunst og nåde nådigst undt 

og givet så og hermed unde og give forskrevne Christianshavns borgere dette efterskrevne 

våben til deres rette stads våben, nemlig en blå thor (port) med tre kroner, vort navn og 

medfølgende løv og faner, eftersom det her findes afmalet. 

 

 

 

Deslige har vi nådigst undt og givet, så og hermed unde og give forskrevne by og dens 

indvånere al borgerlig ret og rettighed med efterskrevne friheder, benådninger og privilegier. 

1. For det første ville vi med det første lade besørge samme by med præst og kirke, hvortil de 

skulle gives lige sådan rettighed, som borgerne udi vor købstad København gives, kan det ikke 

forslå til dennes nødtørftig op- og underhold, da ville vi ham videre lade forsyne. 2. For det 

andet skal ved bemeldte by være og tilsættes tvende borgmestre, seks rådmænd, byfoged, 

kæmner, byskriver og andre bys øvrighed og tjenere, som udi vore andre købstæder udi vort 

land Sjælland, og skulle vi derforuden med forderligste beskikke en egen stadsret, hvor efter 

de skulle vide at forholde. 3. For det tredje, bemeldte Christianshavns indbyggere skulle nyde 

for sig og deres efterkommere alle de friheder og privilegier, vores købstad Helsingør har og 

nyder, være sig hvad som helst det være eller nævnes kunne. 4. For det fjerde, skulle de 



danske byer på vort land Amager være forpligtet hver lørdag at holde en torvedag samme 

sted på Torvet udi Christianshavn, dog skal Hollænderbyen herefter holde sin torvedag som 

hidindtil udi vor købstad København. 5. For det femte har vi nådigst bevilget førbemeldte 

Christianshavns indbyggere fri fædrift til deres kvæg på den fælled på vort land Amager, som 

går langs ad med stranden på begge sider, og skal ingen denne derpå nogen hinder eller 

forfang gøre i nogen måder. 6. For det sjette skal vor lensmand på vort slot København udvise 

denne udenfor porten på begge sider af vejene og til afsides lempelig kålhaver ved alen og 

mål, dog hvis lysthuse, de derpå sætte ville, skulle sættes på den side af haven, som vender til 

vejen, så husene står langs vejen på begge sider. 7. For de syvende har vi nådigst bevilget, at 

de må nyde frihed endnu fra dette vort åbne brevs dato på tolv års tid for al skat, told, 

indkvartering og ellers al anden tyngde, besværing eller penge udgift eller bekostning, hvad 

navn det have kunne, intet aldeles undtaget i nogen måder. 8. For det ottende og sidste skal 

skipperne og de, som sig af søen nærer, med fragt af Københavns borgere og hvem de ville 

have, uden nogen forhindring, derimod skulle borgerne være forpligtet at bygge gode og 

ustraffelige borgerhuse og boder, tegltækte og med flid værne derom at få byen besat og 

bebygget med det første. Alle forskrevne punkter og privilegier har vi forskrevne 

Christianshavns borgere og indvånere nådigst bevilget, samtykt og meddelt, så og hermed 

bevilge, samtykke og meddele, dog ville vi os have forbeholden, her udinden efter 

fornødenhed at forandre og forbedre, eftersom os rådeligt synes og vore riger og landes 

nødtørft og gavn kan udi tilfaldende lejlighed fordre og kræve. Thi forbyde vi vore fogeder, 

embedsmænd og alle forskrevne Christianshavns borgere og indvånere hermed, eftersom 

forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde forfang at gøre, under vor hyldest og nåde. 

Givet på vort slot København den 8. juni anno 1639. Under vor signet. 

 

Christian 

 


