Ark No 7/1884

I Anledning af min Skrivelse af 18. December 1884 skal
jeg efter Pålæg for Gehejmearkivaren som Arkivar for Kongerigets Arkiv meddele, at den afgåede Kontorchef Grundtvig ikke
i sin Tid har fremmed Registreringen af de fra Embedsarkiverne indkomne Sager, således at Vejle Bys Arkiv lige så
lidt som noget af de andre afleverede Arkiver er blevet registreret på ny. Siden har den ved Kgl. Resol. 22 Decbr 1882 indførte
Omordning af Hovedarkiverne medført så betydeligt Arbejde for
Arkivpersonalet med Omflytning, Omordning og Omregistrering
af Controladministrationens Arkivsager, at det endnu ikke har
været muligt at tage fat på de fra Embedsarkiverne afleverede Sager. Såsnart imidlertid Fortegnelsen over Vejle Bys
Arkivalier kan blive udført, skal der blive tilsendt dem
en Genpart af dem.
Ærbødigst
V.A.Secher
arkivassistent og notarius
ved det juridiske Fakultet.
København den 22 December 1884.
Til
Højvelbårne
Hr Overauditør Ørsted

Ark No 7/1884
C. Kjersmeier
Vejle

den 18de August 1884.

Til
Vejle Byraad,
Paa dertil given Anledning tillader
jeg mig herved tjenstærbødigst at meddele
det højtærede Byraad, at jeg er villig til
at paatage mig en videre Udfærdigelse
af et Sagsregister over de i Byraadet forhandlede Sager for en Betaling af 20 Kr
pr. Aargang for de 10 sidste Aar og for
15 Kr pr Aargang, hvis Registret maatte
ønskes ført længere tilbage.
Jeg har i øvrigt tænkt mig. at Registret skulde afskrives i 2 Exemplarer, hvoraf det ene altid beroede hos Borgmesteren
og det andet ved Arkivet, og der kunde
saa senere, hvis saadant maatte anses
fornødent, udarbejdes og trykkes et Generalregister over de mere vigtige
Sager.
Under ovenstaaende Betaling er
indbefattet Ordningen og Nummereringen af de Arkivalier, Registret omfatter
forsaavidt disse maatte haves.
Jeg vilde anse det for heldigt, om der

blev anskaffet simple men stærke Mapper til hver Aargangs Papirer, og burde
disse Mapper, der vil kunne anskaffes for
c. 2 Kr Stykket, have sit Opholdssted i et
til Byraadssalen anskaffet Skab.
C. Kjersmeier
Arrestforvarer
Byraadet har vedtaget at modtage Tilbudet, saaledes
at der udarbejdes Sagsregistre for de sidste 20 Aar
Mod en Betaling af 15 Kr pr. Aargang.
Veile d 18/10 84
P.B.V.
Ørsted
C. Kjersmeier

