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Amtsarkiver - en skatkiste af oplysninger

Magasinerne i de store statslige arkiver 
rummer hundredetusindvis af bind og 
pakker. For at finde rundt i dette helt 
overvældende materiale må man vide, 
hvordan det er ordnet. Arkiverne har 
nemlig deres helt eget ordningssystem. 
Der er ikke tale om ordning efter emne, 
således som de fleste kender det fra bibli
otekerne. Derimod er akterne i de store 
arkiver ordnet efter, hvor de er blevet til, 
hvor de er skabt. Den enkelte embeds
mand eller den enkelte forvaltnings papi
rer er en enhed, som holdes samlet, uan
set om embedsmanden har administreret 
mange forskellige typer af sager og emner.

Amtmanden er - og var især tidligere - 
en embedsmand med mange forskellige 
arbejdsopgaver. Han gav f.eks. tilladelse 
til at udøve håndværk på landet, førte til
syn med skolevæsenet og foretog skifte 
efter mange dødsfald - for blot at nævne 
nogle af hans opgaver.

Om disse mange forskellige emner kan 
man finde oplysninger i amtsarkiverne, 
dvs. de arkiver, der er skabt som resultat 
af amtmandens og hans medarbejderes 
virke gennem århundrederne. Disse arki
ver findes i landsarkiverne - og de hører 
til landsarkivernes større arkiver. Et en
kelt amtsarkiv kan godt fylde flere hun
drede meter på hylderne, og der findes i 
dag i landsarkiverne formentlig i alt om
kring 10 km amtsarkiver. Disse arkivers 
indhold er lige så mangfoldigt, som det er 
omfattende. Tilmed er indholdet ikke ens

gennem den lange periode, amtsarkiverne 
dækker, dvs. fra 1680’erne til i dag.

Selve amtsdelingen blev afgørende 
ændret i forbindelse med en amtsreform i 
1793, men var derefter forbavsende stabil 
indtil 1970. Som en del af kommunerefor
men, der da blev gennemført, blev amter
nes antal reduceret fra 22 til 14. For at 
undgå forveksling med amtskommuner
ne fik amterne fra 1. juni 1981 officielt 
navnet statsamter og amtmanden titlen 
statsamtmand. For Københavns vedkom
mende varetages amtmandsfunktionerne 
af overpræsidenten; hans særlige funktio
ner vil i øvrigt ikke blive behandlet i det 
følgende.

Amtmandsembedets opgaver skiftede 
langsomt karakter gennem den lange tid 
fra 1680’erne og til i dag. Løbende udkom 
der nye anordninger, og der skete mindre 
og større omlægninger i forvaltningen. 
Men især de store reformer i 1793 og 
kommunalreformen i 1970 medførte na
turligvis indgribende forandringer. Alt 
dette har sat sig spor i amtsarkiverne og 
været med til at gøre deres indhold så for
skelligartet. De følgende sider skal fortæl
le lidt om det righoldige materiale i amts
arkiverne, og om hvordan man finder 
frem til det. I redegørelsen vil blive omtalt 
en del af de mange i dag ikke så kendte 
sagstyper, som indgår i amtsarkiverne. 
Nærmere forklaring af sådanne relativt 
ukendte begreber er givet i ordlisten ba
gest i hæftet.
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Amtmandens kompetence og arbejdsopgaver

Stiftamtmænd og amtmænd
Amtmandens myndighed strakte sig me
get vidt. Det er derfor utallige aspekter af 
både landsognenes og købstædernes hi
storie, som kan belyses gennem amtsarki
verne. Alle amtmandens embedsopgaver 
har normalt afsat sig spor i form af arki
valier i amtsarkiverne.

Amtmandsembedet har sin rod i stillin
gen som kongelig lensmand, der frem 
gennem senmiddelalderen og især efter 
reformationstiden udviklede sig til en me
get betydningsfuld post. Han var nemlig 
kongemagtens øverste lokale repræsen
tant. Efter statsomvæltningen 1660 blev 
der behov for en klar definition af de tid
ligere lensmandsembeders indhold, og 
dette skete ved udsendelsen af nye in
strukser, som i 1682 samledes i en generel 
instruktion for stiftamtmænd og amt
mænd i Kongeriget Danmark. Det er 
værd at bemærke, at der skelnes mellem 
stiftamtmænd (også kaldet stiftsbefa- 
lingsmænd) og amtmænd. Stiftamtmænd- 
ene havde en betydelig myndighed over 
for de almindelige amtmænd, hvortil 
kom, at tilsynet med byernes administra
tion og brandforsikring udelukkende var 
henlagt til stiftamtmændene. Også tilsy
net med den militære udskrivning var 
hans opgave. Desuden udgjorde stiftamt
manden sammen med bispen stifts
øvrigheden, som havde tilsynet med den 
gejstlige administration, stifteiserne og la
tinskolerne.

Øvrighed og tilsyn
Som kongens og centraladministratio
nens øverste lokale repræsentant fungere
de stiftamtmænd og amtmænd som over
øvrighed og havde tilsynsmyndighed 
over for bl.a. amtsforvaltere og retsvæse
nets embedsmænd. Det samme gjaldt 
over for politivæsenet, og det var således 
amtmanden, der beskikkede sognefoge
der. Det var også ham, der skulle rejse an
klager og drage omsorg for, at dommene 
blev fuldbyrdet. Medens tingbøgerne, der 
oprindelig indleveredes til opbevaring i 
amtsarkivet, nu i landsarkiverne er flyttet 
til retsbetjentarkiverne, findes der en del 
akter vedr. kriminalsager i amtsarkiverne 
frem til retsreformen 1919. Som tilsyns
førende kunne amtmanden i vid ud
strækning fra de underordnede embeds
mænd indkræve indberetninger, og disse 
indeholder lokale oplysninger om mange 
forskellige emner.

Også skiftevæsenet hørte under amt
manden, således at han dels førte tilsyn 
med de øvrige skifteforvaltere, dels selv 
var skifteforvalter for selvejere og andre 
personer i landdistrikterne, der ikke hav
de nogen husbond eller hørte under en af 
de øvrige særlige skiftejurisdiktioner. I 
forbindelse med amtsreformen 1793 mi
stede amtmanden skiftemyndigheden, 
men fortsatte som tilsynsmyndighed. Fra 
tiden indtil da findes der i amtsarkiverne 
såvel skifteprotokoller som skiftesager, 
der ofte rækker tilbage til skifteretsvæse
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nets regulering ved Danske Lov 1693. De 
indeholder et betydeligt materiale bl.a. til 
belysning af især den mere velstillede del 
af landbefolkningens økonomiske for
hold foruden de mange kulturhistoriske 
og personalhistoriske oplysninger. Såvel 
dragthistorikere som andre museumsfolk 
er i de senere år i stigende omfang be
gyndt at benytte dette materiale. Også 
overformynderiet hørte til amtmandens 
område.

Tilsynet med næringsvæsenet på landet 
og dermed en forpligtelse til at komme 
med nyttige forslag vedr. dette var en af 
amtmandens funktioner. Han havde 
opsyn med hoverireglementerne og blev 
formand for de landvæsenskommis
sioner, der blev oprettet for at fremme ud
skiftningen. Han fortsatte denne virk
somhed også efter udskiftningstiden og 
efter en omorganisation af landvæsens
kommissionerne i 1858. Først i 1949 afgav 
han denne post til en stedlig dommer; 
men akterne skulle stadig indsendes til 
opbevaring i amtsarkivet. Ikke afleverede 
sager ligger nu som regel i amtskommu
nernes tekniske forvaltning.

Kort efter amtsreformen 1793 fik amt
manden tillagt endnu en vigtig opgave, 
nemlig den at være formand for de i 1795 
oprettede forligskommissioner, som ind
til deres ophævelse 1857 afgjorde en ræk
ke mindre stridigheder, f.eks. mellem 
husbond og tjenestefolk, injuriesager i 
landsbysamfundet eller slagsmål. Sagerne 
fra disse forligskommissioner er som re
gel kasseret; men protokollerne er beva
ret, og deres referater af sagerne kan ofte 
give et særdeles levende indblik i dagligli

vet og de forskellige sociale gruppers ind
byrdes forhold.

Da amtmanden var medlem af rytter
godssessionerne, som afgjorde alle væ
sentlige lokale sager vedr. rytterbønderne 
i rytterdistrikterne, er en del akter herfra 
indgået i amtsarkiverne. På landsarkivet i 
Viborg har man udskilt ryttergodsakter
ne fra amtsarkiverne og udgivet en detal
jeret registratur herover, som giver et 
godt indblik i sagernes karakter. Den lo
kale del af materialet vedr. ryttergodsets 
bortsalg, der fik stor betydning for ud
viklingen af forholdet mellem selveje og 
fæstegods i disse områder, findes dog sta
dig i amtsarkiverne, medens centraladmi
nistrationens papirer herom skal søges i 
Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet. 
Det er karakteristisk for mange af sagerne 
i amtsarkiverne, at skal de følges helt til 
deres afslutning, må man gå videre i cen
traladministrationens akter på Rigsarki
vet.

Amtmandens tilsyn med søindrullerin- 
gen og godsejernes soldaterudskrivning 
indtil reformerne ved stavnsbåndsløsnin
gen 1788 har afsat et stort materiale i 
amtsarkivernes ældre del. For Nørrejyl- 
lands vedkommende er det beskrevet i en 
særlig registratur. Efter 1788 skiftede ma
terialet karakter; men både om udskrevet 
mandskab, udskrevne heste, kørsler og 
erstatninger er der stadig stof at finde helt 
frem til midten af 1800-tallet.

Tilsynet med betlere og omstrejfere var 
en af amtmandens gamle opgaver, og med 
de nye fattiglove af 1803 blev amtmanden 
formand for amtsfattigdirektionen, der 
forvaltede amtsfattigkassen. Tilsvarende
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Amtsarkiverne er bade forskningsmæssigt og omfangsmæssigt betydelige dele a f  landsar
kivernes samlinger, et vidnesbyrd om amtmandens centrale placering i administrationen 
helt frem til 1970. Her ses den ældre del a f  Odense amtsarkiv, der alene iperioden 1660- 
1808 fylder næsten 100 m. reolhylder. (Landsarkivet for Fyn. Foto: Freisleben)
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gjaldt for amtsskoledirektionen, ligesom 
han var tilsynsførende med forstvæsnet og 
vejenes vedligeholdelse. I den forbindelse 
kunne han disponere over den i 1819 op
rettede amtsrepartitionsfond til dækning 
af fælleskommunale udgifter.

Uden for alle disse statsfunktioner 
stod, at amtmanden fra gammel tid har 
haft tilsynet med en lang række legater og 
deres administration. Der vil derfor i 
amtsarkiverne findes afskrifter af legat
fundatser samt reviderede regnskaber 
med fortegnelser over legatmodtagere. 
Også denne virksomhed videreføres til en 
vis grad af de nye statsamter efter 1970.

Amtmanden og kommunestyret
Indførelsen af amtsråd ved landkommu- 
nalordningen af 13. aug. 1841 er en mile
pæl i amtmandsembedets historie. Gan
ske vist var amtmanden født formand, og 
det vedblev han at være indtil 1970; men 
med de valgte amtsråd var der skabt et or
gan, som langsomt overtog en række af 
amtmandens funktioner, for til sidst ved 
kommunalreformen 1970 ligefrem at true 
med at overflødiggøre embedet. Ironisk 
nok er amtsrådets oprindelige opgave, at 
føre tilsyn med sognekommunerne, efter 
1970 blevet en af statsamtmandens for
nemmeste opgaver som formand for til
synsrådet.

Amtsrepartitionsfonden (fra 1933 kal
det amtsfonden) blev også henlagt under 
amtsrådene og derved udgifterne til fat
tig- og vejsager. Det samme gjaldt skole
fonden og ansvaret for skolevæsenet. 
Amtsrådenes arkivalier er ofte indgået 
som integrerede dele i amtsarkiverne, især

på grund af kontorfællesskabet i kraft af 
amtmandens formandsskab.

Familieretlige opgaver - amtmanden 
giver bevillinger
Et centralt område i det moderne 
statsamtmandsembede er det familieretli
ge (fastsættelse af bidrag, anerkendelse af 
faderskab, skilsmisse, adoption, nav
neændringer m.v.) Også disse emner har 
lang tradition ved amtmandsembedet, 
selv om de har skiftet karakter og mæng
de. Bl.a. er adoptionssager næsten ukend
te før århundredskiftet, og en regulær 
mulighed for navneændring blev først 
indført med navneloven 1904, som tilmed 
tillod, at de fleste sager kunne afgøres af 
herredsfogeden uden amtmandens mel
lemkomst. Med hensyn til flertallet af de 
øvrige familieretlige sager var det oprin
delig sådan, at bevillingen skulle gives af 
kongen (Danske Kancelli); men ansøg
ningen blev indsendt gennem den stedlige 
amtmand. Skilsmisse var dog frem til 
1797 et gejstligt anliggende, og sådanne 
sager blev behandlet ved de såkaldte tam- 
perretter. Deres arkiver findes i landsarki
verne i stiftsøvrighedernes, bispernes el
ler provsternes arkiver. År 1800 blev der 
imidlertid foretaget en regelsanering, 
hvorved amtmændene bemyndigedes til 
at udstede en række bevillinger på kon
gens vegne (ad mandatum regis). Dette 
gjaldt bl.a. skilsmisse og udbetaling af 
umyndiges arvekapitaler, hensidden i u- 
skiftet bo, hjemmevielse samt proclama i 
opbuds- og fallitboer. Medens de ansøg
ninger, som blev indsendt til kancelliet, 
næsten uden undtagelse er kasseret frem

9



til 1848, er de, der senere blev indsendt til 
amtmandens afgørelse, som regel bevaret 
i amtsarkiverne.

På bevillingsområdet ophørte amtet så
ledes, i det mindste i de ukomplicerede sa
ger, med at være et gennemgangsembede, 
hvad det ellers var på mange områder, 
d.v.s. amtet modtager en sag, ekspederer 
den videre, modtager svar og ekspederer 
det tilbage. I amtsarkivet kan man derfor 
ofte se spor af en sags behandling gennem 
administrationens forskellige led. Men 
man kan ikke altid finde selve akterne, 
kun referater eller notitser i journaler og 
kopi- eller brevbøger (se side 13).

I sager om børn født uden for ægteskab 
har amtmanden helt fra indførelsen af ali
mentationsbidrag i 1763 været en central 
figur. Oprindelig gjaldt forsørgelsesplig
ten kun til barnets fyldte 10. år, men sene
re er denne periode udvidet gradvis. For
udsætningen for amtets indblanding i sa
gen var, at parterne var uenige f.eks. om

bidragets størrelse. Fra hele 1800-tallet er 
sagerne velbevarede, og i dag udgør fa
derskabssager og bidragssager langt den 
mest omfangsrige del af amtsarkiverne. 
Både denne type sager og adoptionssager 
skal være 80-100 år gamle, før de er al
mindeligt tilgængelige. Heller ikke sagens 
parter har krav på aktindsigt, hvis sagen er 
ældre end loven om partsoffentlighed fra 
1964.

Også på andre områder fik amtmanden 
i begyndelsen af 1800-tallet tillagt bevil
lingsmyndighed. I amtsarkiverne vil der 
således kunne findes bevillinger til land
håndværk, mølleri, høkerhandel og kro
hold m.v. i tiden indtil næringslovens 
ikrafttræden 1862. Man skal her være op
mærksom på, at det kun gjaldt landdi
strikterne, ikke købstæderne. Også ud
styknings- og udparcelleringsbevillinger
ne gik fra indenrigsministeriet (tidligere 
Rentekammeret) gennem amtmanden til
bage til ansøgerne.
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Hvordan finder jeg det rette amt?

Ændringer i amtsinddelingen
I dag er Danmark inddelt i 14 statsamter 
og et tilsvarende antal amtskommuner. 
Men selv om man er fortrolig med denne 
inddeling, er man ikke umiddelbart i 
stand til at henføre en lokalitet til et be
stemt amt i ældre tid og dermed vide, i 
hvilket amtsarkiv man skal søge. Noget 
lettere er det, hvis man kan huske opde
lingen i amter før 1970, da den nuværen
de inddeling indførtes i forbindelse med 
kommunalreformen. Også før 1970 var 
det hovedreglen, at et amt svarede til en 
amtsrådskreds; men der var dog blandt de 
19 amter undtagelser, der ofte afspejlede 
tidligere amtssammenlægninger. Det 
gjaldt således Åbenrå og Sønderborg 
amtsrådskredse i det i 1932 under én amt
mand forenede Åbenrå-Sønderborg amt, 
samt Assens og Odense amtsrådskredse i 
Odense amt. Skanderborg og Århus 
amtsrådskredse i Århus amt blev 1942 
igen omdannet til to selvstændige amter. 
Ellers må man sige, at amtsinddelingen fra 
1970 og tilbage til den store amtsreform 
1793 var særdeles konstant.

Amtsinddelingen før 1793 var karakte
riseret ved, at et oprindelig ret stort antal 
små amter, der som regel gik tilbage til 
lensinddelingen fra tiden før enevældens 
indførelse 1660, efterhånden blev lagt 
sammen til 25 amtmandskaber. Det vil si
ge, at én amtmand bestyrede flere af de 
ældste amter, der havde navn efter lens
slottene. Et amtmandskab kunne således

hedde Halstedkloster-Maribokloster og 
Ålholm amter, Hald og Skivehus amter 
eller Havreballegård og Stjernholm am
ter.

Amtmandskaberne var af vidt forskel
lig størrelse og kunne ofte have en uprak
tisk facon. Ved omlægningerne efter 
1793-reformen blev amternes størrelse 
normaliseret, købstæderne overført fra 
stiftamterne til amterne, og amterne fik 
navn efter den købstad, hvor amtmanden 
fik sin residens. Tidligere havde han som 
regel boet på sit gods eller et andet sted i 
amtmandskabet. Da den retlige enhed, 
herredet, blev respekteret ved amtsom
lægningen, er det praktisk at kende herre
det, når man skal placere en lokalitet i et 
af de ældste amter.

Detaljerede kort, som angiver amtsind
delingen gennem hele perioden fra 1662 
og frem til i dag, er udgivet i værket »At
las over Danmarks administrative indde
ling efter 1660« (1984). Bogen findes på 
alle landsarkiver og på de større bibliote
ker.
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Grever og baroner som amtmænd

En af de måder, den nye enevælde kunne 
belønne sine betroede medarbejdere på, 
var tildelingen af greve-, baron- og friher
retitler, som indførtes 1671. Blandt de gre
velige privilegier var udøvelsen af amt
mandsfunktionen på grevskabet, som der
ved blev unddraget den kongelige amt
mand. I alt 22 grevskaber og baronier ud
gjorde særlige amtsområder, heraf halvde
len på Fyn og Langeland, kun to i Jylland 
og de resterende 9 på Sjælland-Lolland- 
Falster. På Fyn boede ca. 35% af befolk
ningen inden for disse områder, som lå 
spredt over hele øen. Især udøvelsen af 
politimyndigheden gennem lensbesidde

ren var omfattende, hvorimod en del sko
le- og fattigsager stadig henlå hos den kgl. 
amtmand. Lensbesiddernes amtmands
privilegier ophævedes med junigrund
loven 1849. Deres ret til at være skiftefor
valter bevaredes indtil 1850. Derimod af
gav de almindelige amtmænd deres myn
dighed som skifteforvaltere til herredsfo
gederne allerede ved gennemførelsen af 
amtsreformen af 1793. Grevskabernes 
særlige privilegier betyder, at man inden 
for deres områder i nogle tilfælde skal 
søge materiale om grevernes og baroner
nes amtmandsvirke i de pågældende lens
godsers arkiver, ikke i amtsarkiverne.

12



Sønderjylland

I Sønderjylland var administrationen på 
mange måder anderledes end nord for 
Kongeåen. Landsdelen blev ikke berørt af 
amtsreformen 1793. Her havde amterne 
allerede tidligere navn efter byerne, lige
som selve amtmandstitlen går tilbage til 
tiden før 1660. Blandt andet på det retlige 
område havde de sønderjyske amtmænd 
større beføjelser end de kongerigske, og 
amtmanden i Tønder var desuden overdi- 
gegreve. Derimod sorterede købstæderne 
kun i årene 1711-31 og igen fra 1850 un
der amtmændene. Heller ikke 1841 -loven 
med oprettelsen af amtsråd og de deraf 
følgende ændringer gjaldt i Sønderjyl
land. Kun Haderslev fik et amtsråd i 1858.

Det gamle Haderslev amt (en overgang 
delt i et østeramt og et vesteramt) strakte 
sig tværs over landsdelen til Vestkysten, 
og det gamle Tønder amt langt ned i det 
nuværende Sydslesvig. Også for denne nu 
tyske del af Tønder amt ligger der endnu 
en del materiale i landsarkivet i Åbenrå.

Enkelte større områder var unddraget de 
almindelige amtmænds beføjelser og hen
lagt under de adelige godser. I Vestslesvig 
hørte de såkaldte kongerigske enklaver 
under Ribe stiftamt. Arkivalierne herfra 
er dog så vidt muligt delt efter 1864- 
grænsen mellem Nørrejylland og Sønder
jylland, således at materiale fra områder
ne syd for Kongeåen findes i landsarkivet 
i Åbenrå.

Arkivalierne i de ældre sønderjyske 
amtsarkiver er i en del tilfælde ordnet an
derledes end i kongeriget. Dette skyldes 
direkte og indirekte påvirkning af tysk ar
kivtradition. Efter 1864 blev administra
tionen lagt om efter prøjsisk mønster, og 
amtmændene erstattet af landråder med 
hver sin kreds under sig. Landrådernes 
beføjelser som kontrolmyndighed over
gik deres forgængeres; men en skildring 
heraf vil falde uden for rammerne her og 
må søges i speciallitteraturen.

Vejle amtsgårds skrivestue 1918. På reolerne ses en del a f  amtsarkivet med rækker a f  pro
tokoller og gruppeordnede sager på de øverste og nederste hylder. Årene 1914-17 kan 
skimtes på pakkeskiltene. I  midten antagelig de nyeste og måske verserende sager. -Bil
ledet må betegnes som ret enestående, da den daglige embedsvirksomhed hos amtmænd 
eller andre embeder for den sags skyld normalt ikke er foreviget kunstnerisk eller foto
grafisk. (Vejle byhistoriske arkiv)
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Ordningsprincipper og tilgængelighed

Efter arkivvæsenets overordnede ord
ningsprincip - proveniensprincippet - 
skal hvert enkelt embedes arkiv holdes 
som en helhed, som så vidt muligt gen
spejler det i sin tid benyttede kontor- og 
ordningssystem. Dette er kun nogenlun
de overholdt ved amtsarkiverne. Der fo
religger således ikke altid et klart skel 
1793ff ved omdannelsen af de ældste am
ter, og som tidligere nævnt er amt og 
amtsråd heller ikke altid holdt adskilt. 
Som forklaring på det sidstnævnte skal 
dog siges, at amtmanden ofte lod amtsrå
dets sager indgå som en gruppe i amtets 
journal. Derfor er de to myndigheders 
akter normalt heller ikke adskilt efter af
leveringen til landsarkivet.

Arkivalier ældre end 50 år er normalt 
frit tilgængelige; i familieretlige sager er 
grænsen dog 80 år eller 100 år. Der kan 
ske ændringer i forbindelse med vedtagel
se af en ny arkivlov. Man kan regne med, 
at sagerne frem til sidst i 1950’erne er af

leveret til landsarkiverne. En del amter 
har dog fået dispensation fra den norma
le afleveringsfrist på 30 år og har afleveret 
helt frem til 1970-reformen. Oplysninger 
fra de nyere og derfor utilgængelige sager, 
f.eks. ved adoption og deraf følgende ar
vespørgsmål, søges ved skriftlig henven
delse til det nuværende amt, uanset om sa
gerne er afleveret til arkivvæsenet eller ej. 
Adgang til utilgængeligt materiale til vi
denskabeligt brug søges gennem landsar
kivet, der videresender ansøgningen til 
rigsarkivaren med en udtalelse.

Amtsarkiverne kan benyttes på lands
arkivernes læsesale, og i en del tilfælde 
kan udvalgte dele også lånes fra et arkiv til 
et andet. Dog kræver et sådant udlån som 
regel, at man først har gennemgået mate
rialet på det landsarkiv, hvor amtsarkivet 
hører hjemme. Undtaget fra udlån er bl.a. 
journaler, brevbøger, registre og skifte
protokoller.

En amtmand i funktion, sådan som den brede offentlighed har oplevet ham frem til vo
re dage, nemlig i uniformen og med den fjerbuskprydede hovedbeklxdning. Her er det i 
midten stiftamtmanden i Odense J.F. Simony ved krigsveterandagen 1914. (Billedsam- 
lingen, Landsarkivet for Fyn)

14



Den praktiske brug af amtsarkiverne

Søger man materiale i et amtsarkiv, kan 
man ofte med fordel tage udgangspunkt i 
protokollerne. Bortset fra skifteproto
kollerne har de fleste protokoller nemlig 
karakter af kontorhjælpemidler, som en
ten giver et kort resumé af sagerne eller 
angiver, hvor man finder dem. Har man 
brug for detaljer, må man i gang med sel
ve sagerne, som ligger i pakker. Det er 
blot ikke altid, at de findes, for det er et 
generelt træk, at protokoller bevares bed
re end løse sager.

I de fleste amtsarkiver kan der findes tre 
typer protokoller: reversaler, brevbøger 
og journaler.

Reversaler er ofte noget af det ældste, 
der findes i amtsarkiverne. De indeholder

detaljerede arkivfortegnelser med korte 
uddrag af de bøger, der lå i arkivet f.eks. 
ved en ny amtmands tiltræden. Da selve 
brevene ofte senere er gået tabt, har re
versalernes indhold dermed selvstændig 
kildeværdi.

Brevbøger, også kaldet kopibøger, in
deholder kopier (afskrifter, senere presse
kopier og gennemslag) af den udgåede 
korrespondance, altså amtmandens skri
velser enten til andre myndigheder eller 
svar til privatpersoner. Har man f.eks. da
toen på en af amtet udstedt bevilling, kan 
man gå ind i brevbogen på dato og dér fin
de bevillingens tekst. Desuden vil man 
blive vist videre til journalen, hvis en 
sådan findes. Brevbøgerne går nemlig of-
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Titelblad fra Svendborg amts journal 1830. Saggrupper viser amtmandens mangeartede 
funktioner. (Landsarkivet for  Fyn. Foto: Wermund Bendtsen)
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te længere tilbage end journalerne.
Journaler er fortegnelser over indkom

ne breve. De føres kronologisk, som nav
net »journal« = dagbog, angiver. Om
kring år 1800 blev sagsmængden så stor, at 
journaler ikke blot var nødvendige; men 
man fik også behov for at systematisere 
deres indhold. Dette skete ved, at sager af 
de forskellige kategorier fik hvert sit bog
stav (litra) ud over det løbende journal
nummer, f.eks. F=indkvartering, G=ve- 
jvæsen, H=lægdsvæsen, I=brandvæsen på 
landet osv. Herfra er vejen ikke lang til at 
opdele journalen i afsnit efter bogstav el
ler til særjournaler for de enkelte sags
grupper. Som det fremgår af ovenstående 
har hver sag i journalen sit eget nummer, 
senere et litra + et nummer, hvortil gerne 
føjes et årstal, idet de fleste journaler be
gynder forfra i nummereringen hvert år. 
Et journalnummer kan f.eks. se således 
ud: Q 15/1858. Hvis gruppe Q er bevillin
ger, betyder nummeret, at det drejer sig 
om sag nr. 15 blandt bevillingsansøgnin
gerne, der er indkommet i 1858. Omkring 
1850 er journalsystemerne fuldt udviklet 
og fortsætter derefter på det nærmeste 
uændret frem til 1960’erne.

Når man i journalen har fundet henvis
ning til den sag, man søger, kan man be
gynde at gå på jagt efter selve sagen. I ny
ere tid henlægges journalsagerne altid på 
journalnummer. Det betyder, at de sager, 
der er registreret i journalen, ligger i pak
ker mærket med de samme numre som sa
gerne i journalen. I de ældre perioder blev 
der ofte anvendt andre henlæggelsessy
stemer. Sager sendt til amtet fra f.eks. 
Rentekammeret, Danske Kancelli eller

fra privatpersoner, blev således henlagt i 
pakker betegnet »Rentekammersager«, 
»Kancellisager« eller »Particulaire perso
ner«. I sidstnævnte gruppe kan der ofte 
findes klager til amtmanden indeholden
de skildringer af stor personalhistorisk og 
lokalhistorisk værdi.

Sagerne kunne også henlægges efter 
topografiske kriterier (f.eks.: 1736-72. 
Indkomne breve vedr. 0 .  og V. Han her
reder), hvilket gør det lettere for lokalhi
storikeren, men ikke for den, der arbejder 
med administrationshistorie, da det hin
drer overblikket. Journalsagerne udgør 
langt den fyldigste del af amtsarkiverne, 
og har man først lært at finde rundt i dem 
ved at benytte journalerne som indgangs
nøgler, er det ikke så vanskeligt, selv om 
en sag ofte kan vandre fra det ene jour
nalnummer til det andet og først blive 
henlagt flere år efter, at sagen er rejst.

Ud over journalsagerne rummer amts
arkiverne mange sager, der er henlagt ef
ter saglige kriterier. Sådanne sager finder 
man frem til ved at bruge de fortegnelser 
over amtsarkiverne, som findes på lands
arkivernes læsesale, altså uden at gå til 
journalerne. De sagligt ordnede sager er 
ofte udsprunget af amtmandens se
kundære virksomhed som formand for 
nævn og kommissioner eller som tilsyns
førende f.eks. med testamenti eksecuto- 
res. Som eksempler på dette materiale kan 
nævnes kommissionsdomme, eksecutor- 
skifter, udskiftningssager, sager vedr. ho
veriydelser, tiendeafløsning, udskriv
ningssager, sager vedr. amtspas, stran
dingssager og sandflugtskommissionssa
ger samt regnskaber for legater, skoler og
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arbejdsanstalter indsendt til amtmandens 
revision.

Der fandtes ingen faste regler for amts
arkivernes ordning, før arkivvæsenet greb 
ind i 1960’erne. Uhjemlede kassationer 
har fundet sted, således alle ældre akter 
før ca. 1855 i Svendborg amt, og andet er 
gået tabt ved skødesløshed. Det, der er 
bevaret, var i vidt forskellig stand og så 
meget forskelligt ud ved afleveringen til 
landsarkiverne.

Selv om man her havde de samme 
grundregler for ordningen, er resultater
ne fra landsarkiv til landsarkiv blevet ret 
forskellige. Et forhåndsindtryk får man 
gennem landsarkivernes »guider«, men 
ellers må man ty til fortegnelser, som kun 
findes på landsarkivernes læsesale. De har 
ofte form af seddelregistraturer, dvs. ind
holdsfortegnelser skrevet ud på sedler i 
kartoteksskuffer. Nogle steder må man,

hvad angår materiale efter ca. 1870, for at 
kunne bestille sagerne benytte afleve- 
ringsdesignationer, dvs. de fortegnelser, 
der fulgte med sagerne ved afleveringen til 
landsarkivet. For det nørrejyske landsar
kiv i Viborg gælder det dog, at registratu
ren over amtsarkiverne frem til ca. 1850 er 
duplikeret i nogle få eksemplarer. De er 
tilgængelige på alle de statslige arkiver og 
på Statsbiblioteket i Århus, og nogle ek
semplarer kan udlånes til forskningsbrug. 
På grund af amtsarkivernes overvældende 
størrelse - i Viborg fylder de mere end en 
hel etage i den store arkivbygning fra 
1963 - har ingen af landsarkiverne endnu 
vovet at give sig i kast med udgivelse af 
egentlige registraturer forsynet med ad
ministrationshistorisk indledning og bru
gervejledning. Det hører dog til det, der 
står på arkivernes ønskeseddel.
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Ordliste

Amtsfattigdirektion
Oprettet 1803 som tilsynsmyndighed 
med de lokale fattigkommissioner i sog
nene. Amtmanden var formand. Amtsfat- 
tigdirektionernes opgaver overgik 1841 
til amtsrådene.

Amtsfond
Siden landkommunalloven af 1933 beteg
nelsen for den tidligere amtsrepartitions
fond, se denne.

Amtsforvaltere
De embedsmænd, som varetog amternes 
økonomiske forvaltning efter 1660, indtil 
år 1700 som regel kaldet amtsskrivere. De 
af amtsforvalterne førte amtsregnskaber 
findes på Rigsarkivet, ofte med værdiful
de bilag. Deres lokale arkiver opbevares 
på landsarkiverne under betegnelsen 
amtstuearkiver. Betegnelsen ophørte med 
amtstuernes nedlæggelse 1973.

Amtspas
Efter stavnsbåndets ophævelse 1788 skul
le amtmanden i visse tilfælde udstede til
ladelse til en værnepligtig, der ønskede at 
flytte til et andet amt. Denne tilladelse 
kaldes amtspas. Reglen bortfaldt med 
grundloven 1849.

Amtsrepartitionsfond
Oprettet 1819 til dækning af visse amts
kommunale fællesudgifter og administre
ret af amtsforvalteren (se denne), fra 1841

af amtsrådet. Fra 1933 kaldet amtsfond. 

Amtsråd
Amtsrådene blev oprettet ved landkom- 
munalanordningen af 13. aug. 1841 med 
det formål at føre tilsyn med de nyopret
tede sognekommuner og bestyre de fæl
leskommunale anliggender. Indtil kom
munalreformen 1970 var amtmanden for
mand.

Amtsskoledirektion
De amtsskoledirektioner, der oprettedes 
ved skoleanordningen i 1814 bestod af 
amtmanden og amtsprovsten, der sam
men førte tilsyn med skolevæsenet på lan
det. I 1822 afløstes amtsskoledirektioner
ne af provstivis afgrænsede skoledirektio
ner, som ligeledes bestod af amtmanden 
og provsten. Fra 1856 oprettedes påny 
amtsskoledirektioner, som nu bestod af 
amtmanden plus alle amtets provster. 
Sammen med skolerådet bestyrede de 
amtsskolefonden. Amtsskoledirektioner
ne nedlagdes i 1933.

Anordning
Særlig retsregel vedr. offentlige institutio
ner, oprindeligt udstedt af den enevældige 
konge, efter grundlovens indførelse af et 
ministerium inden for gældende lovgiv
nings rammer.

Danske Kancelli
Indtil 1848 det vigtigste regeringskontor
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m.h.t. de indenrigske sager. Danske Kan
celli tog sig i særlig grad af tilsynet med 
retsvæsenet, amterne og købstæderne 
samt kirkelige anliggender.

Eksekutorskifte
Skifte, hvor der ved testamente er indsat 
særlige forvaltere af boet (testamenti exe- 
cutores).

Enklaver
Områder, som geografisk ligger i Sønder
jylland, men administrativt hører til Kon
geriget (Ribe stift og stiftamt). Arkivma
terialet vedr. enklaverne er, hvor det har 
været muligt, udskilt af samlingerne på 
landsarkivet i Viborg og overført til 
landsarkivet i Åbenrå.

Forligskommissioner
Oprettet 1795 til mægling i borgerlige sa
ger. For landdistrikternes vedkommende 
var amtmanden formand. Fra 1857 ind
førtes en nyordning, hvorved amtmanden 
gled ud. Forligskommissionerne ophæve
des først i 1953.

Forstvæsen
Betegnelsen dækker administrationen af 
de statslige skove herunder jagtvæsenet 
og senere tilsynet med de private skove. 
Den centrale administration udøvedes 
gennem Rentekammeret.

Hoverireglement
Aftaler mellem godsejeren og bønderne 
om størrelsen af hoveriforpligtelsen. Ind
gåelse af hoveriaftaler, også kaldet hoveri
foreninger, blev forekrevet i 1791 og re

sterende aftaler gennemført af hoverik
ommissionen af 1795.

Husbond
Person betragtet i forhold til undergivne 
uden for familien og husstanden, især om 
forholdet mellem godsejer og jorddrot på 
den ene side og fæstebønder på den anden 
side.

Høker
Person, der driver detailhandel, især med 
levnedsmidler.

Kommissionsdom
Til at foretage undersøgelser og dømme i 
særlige sager og til at foretage skifte i 
særligt komplicerede tilfælde, kunne der 
nedsættes specielle kommissioner. N or
malt indsendtes de afsagte domme og de 
tilhørende akter til opbevaring i amtsarki
vet, hvis der var tale om lokale kommissi
oner.

Landvæsenskommission
De første landvæsenskommissioner på 
amtsbasis oprettedes efter forordning i 
1761 med henblik på at afgive betænkning 
om ophævelse af landsbyfællesskabet. 
Landvæsenskommissionernes arbejdsfelt 
forandredes efterhånden, således at de i 
dag mest beskæftiger sig med vandindvin
dingssager, forurening og miljøspørgs
mål.

Len
Den administrative enhed, der var for
løberen og forudsætningen for amterne.
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Lensmand
Den administrative leder af lenene, se 
ovenfor. Lensregnskaberne på Rigsarki
vet udgør et vigtigt lokalhistorisk kilde
materiale.

Opbudsbo
Et bo, hvor skyldneren frivilligt overlader 
sine ejendele til kreditorerne til dækning 
af gælden. Ordningen eksisterede til 1858.

Overdigegreve
Ved en omdannelse af reglerne for digefor
bundene, »digebåndene«, i Tønder amt 
1803 dannedes 1. slesvigske digeforbund 
med amtmanden som overdigegreve og en 
digegreve som teknisk rådgiver.

Overøvrigheden
Betegnelsen for amtmanden som tilsyns
myndighed med de øvrige embedsmænd.

Rentekammeret
I tiden indtil 1848 dækkede betegnelsen 
rigets økonomiske centralforvaltning.

Retsbetjent
Anvendes i arkivsammenhæng som regel i 
den ældre betydning: den som betjener 
retten d.v.s. byfoged og herredsfoged samt 
birkefoged. Retsbetjentarkiver betegner 
således alle ældre retlige arkivfonds.

Ryttergods
Fra 1670 til bortsalget af det sidste rytter
gods i 1774 udgjorde ryttergodsdistrik
terne særlige områder af krongods, hvis 
indtægter gik til underhold af rytterregi
menterne.

Ryttergodssession
Den daglige ledelse af ryttergodserne var 
lagt i hænderne på regimentsskriveren, 
der sammen med obersten, land- og 
krigskommissæren samt stedets amtmand 
udgjorde ryttergodssessionen, der vare
tog den egentlige lokale ledelse af rytter
godserne.

Skiftejurisdiktion
Myndighed til at foretage skifte. Skifteju
risdiktionen samledes efterhånden hos 
by- og herredsfogederne, men tilkom tid
ligere i princippet husbonden. Se nærme
re herom i hæftet om skiftevæsenet i in
formationsserien.

Skiftevæsen
Den myndighed, som foretager bodeling 
efter afdøde.

Sognefoged
Lokal embedsmand med visse politifunk
tioner, siden 1791 udnævnt af amtman
den. Sognefogedinstitutionen afskaffedes 
pr. 1. april 1973.

Statsomvæltningen 1660
Ved noget, der lignede et statskup, ind
førte kong Frederik 3. i 1660 den arvelige 
enevælde, som eksisterede i Danmark 
indtil grundlovens indførelse 1849.

Søindrullering
Værnepligtige i særlige distrikter langs 
kysterne (sølimitter) udskreves ikke til 
hæren, men til flåden. De optoges i de 
særlige søruller, som indførtes i 1770. De 
særlige sølimitdistrikter ophævedes i
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1849 ved indførelsen af den almindelige 
værnepligt.

Sønderjylland
I dag dækker betegnelsen normalt Nord
slesvig, dvs. den del af det oprindelige 
hertugdømme Slesvig, som fra 1864 var 
underlagt Preussen (Tyskland), stræk
kende sig fra Kongeågrænsen syd for Ri
be og til den nuværende rigsgrænse. Om
rådet har sit eget landsarkiv, Landsarkivet 
for de sønderjyske landsdele, i Åbenrå.

Tamperret
Gejstlig ret, der bl.a. varetog skilsmisser 
indtil 1797. De bevarede tamperretspro- 
tokoller findes på landsarkiverne i bispe- 
arkiverne.

Tiendeafløsning
Omlægning af den oprindelige naturalie- 
afgift, d.v.s. afgift i f.eks. korn og andre af 
egnens landbrugsprodukter, til en fast 
pengeafgift. Den endelige afløsning med 
udbetaling af kapitalen fandt sted ved lov 
i 1903.

Tingbog
Her i den ældre betydning: retsprotokol. 

Udskiftning
Opløsning af landsbyernes gamle dyrk
ningsfællesskab, som regel efterfulgt af 
udflytning af de gårde, der havde fået til
delt jord længst væk fra den gamle lands
by.
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RIGSARKTVET/G*E-C GAD

Arkivernes Informationsserie omfatter 
en lang række små bøger. De tjener to 
formål. Nogle af bindene giver en lang 
række konkrete oplysninger, der gør 
udnyttelsen af arkivernes samlinger let
tere og hjælper til at få det bedst muli
ge ud af et arkivbesøg. Andre af bøger
ne retter sig især til de mange, der har 
ansvaret for at sikre bevaringen af nuti
dens arkivalier, inden de afleveres til 
statens arkiver. Her gives de tekniske 
oplysninger, der letter det ansvarsfulde 
arbejde og svarer på en lang række 
spørgsmål, der opstår i dagligdagen.

Bøgerne skrives af medarbejdere i 
Rigsarkivet og landsarkiverne.

DIS-Danmark


