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Forord
Denne fremstilling af Kultusministeriets organisation og arkiv fra
dets oprettelse i 1848 til dets deling i 1916 er først og fremmest
udarbejdet til brug for dem, der ønsker at benytte arkivet. Den
svarer således nøje til den fremstilling af Justitsministeriet, som i
1982 blev udgivet som bd. 6 i nærværende serie. Et ministerielt arkiv
er ordnet med henblik på at kunne fungere praktisk i det daglige
administrative arbejde. Når det overgår til arkivvæsenet, forbliver
det i alt væsentligt i den orden, hvori de, der skabte det og brugte det
i deres arbejde, efterlod det, da de ikke længere havde brug for det.
At bruge et adminstrativt arkiv til forskning forudsætter dels, at
man kender dets tilblivelsesmiljø, dvs. den organisation gennem hvis
arbejde det er skabt, dels, at man kender den systematik, der er
anvendt ved arkivets opbygning. Forskeren må kende forretnings
gangen og kunne følge sagerne gennem dens forskellige led.
Ministeriernes arkiver indeholder et væld af kilder om den del af
samfundet, de hver for sig har beskæftiget sig med, men som regel
meget lidt om deres egne interne forhold. Det er sjældent, man
finder instrukser om sagsbehandling og arkivdannelse. Reglerne på
disse områder har for det meste udviklet sig i form af indforståede
vaner, der ikke krævede skriftlig nedfældning. Det kan gøre det
vanskeligt at få indsigt i, hvordan et ministerium har arbejdet, men
ikke mindre nødvendigt at søge det udforsket.
Denne bog er et bidrag til udforskningen af disse spørgsmål.
Forhåbentlig vil den også komme til nytte i en bredere sammen
hæng, som et bidrag til Danmarks administrative historie.
De grundlæggende fællestræk ved ministerielle arkivers opbygning
og journalsystemer vil ikke blive gennemgået i detaljer i bogen. En
kort oversigt herover kan findes i de publikationer, som er omtalt s.
196, og som interesserede kan få ved henvendelse til Rigsarkivets 2.
afdeling.
Niels Petersen
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Ved oprettelsen afKultusministeriet 1848fik ministeriet til huse iden Lercheske Gård (Slotsholms
gade 10). Bygningen var opført i 1741-42 af kong Christian VI som privat palæ for prinsen af
Wiirttemberg-Oels; sit navn har den fra slægten Lerche, som ejede den fra 1747 til staten købte
palæet i 1805. Bygningen ses herfra gårdsiden, som den så ud i 1847; Kultusministeriet fik overladt
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Kultusministeriets organisation

1. Ministeriets oprettelse. D.G. Monrads planer
Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet blev oprettet straks
efter den politiske omvæltning i marts 1848 og bestod til april 1916,
da det blev delt i Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet.
Navnet blev som regel kun brugt i officielle forbindelser. Uformelt
kaldtes det altid Kultusministeriet, et navn som egentlig kun sigter
til den kirkelige del af dets virksomhed.
Ministeriet overtog ved sin oprettelse de kontorer og forretnings
områder, som hørte under Direktionen for Universitetet og de lærde
Skoler og Danske Kancellis 1. departement. Allerede under kollegiestyret havde der været tanker fremme om at forene disse to
områder i ét regeringskollegium. Sagen havde været drøftet på
stænderforsamlingerne, og en kommission havde været nedsat for at
overveje dens gennemførelse. Det var strandet på Danske Kancellis,
især A.S. Ørsteds, modstand1.
1. Afhandlinger om arkiver ved Rigsarkivets 75 års jubilæum 1964 s. 156 ff.
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Under forhandlingerne den 21.-22. marts 1848 om dannelse af et
ansvarligt ministerium var det hele tiden en forudsætning, at der
skulle være et særligt ministerium for kirke- og undervisningsvæse
net, og at D.G. Monrad skulle være minister for det. Kultusministe
riet blev et af de første ministerier, der kom i funktion.
I et notat, som Monrad tilstillede konseilspræsident A.W. Moltke
den 22. marts, samme dag som det nye statsråd trådte sammen,
hedder det i et af punkterne: » Engelstoft og Kolderup-Rosenvinge
afskediges med en til Finantsernes Tilstand svarende Pension«2.
Engelstoft og Kolderup-Rosenvinge var to af Universitetsdirektio
nens fire medlemmer. De to andre var F.M. Knuth og Jens Olaus
Hansen.
Knuth var blevet medlem af direktionen i 1847 i egenskab af
overdirektør for Sorø akademi. Han var nu blevet udenrigsminister i
den nye regering. De tre andre havde en længere virksomhed i
Universitetsdirektionen bag sig, men mens Engelstoft og KolderupRosenvinge var professorer ved Universitetet, havde Jens Olaus
Hansen haft en overvejende administrativ karriere. Ham kunne
Monrad bruge som departementschef, så han skulle ikke afskediges.
Ved kgl. reskript af 27. marts 1848 blev Universitetsdirektionen
ophævet med virkning fra samme dag og fik besked på » ufortøvet at
aflevere alle til Directionens Arkiv henhørende Documenter og
Protokoller, saavelsom alle under Behandling i Directionen væ
rende Sager til Ministeren for Kirke- og Underviisningsvæsenet
Magister Ditlev Gotthard Monrad, eller hvem han maatte bemyn
dige til at modtage samme«3.
Mindre end et år i forvejen var direktionens sekretariat blevet delt
i to kontorer som følge af, at realskolernes anliggender var blevet
overført fra Danske Kancelli til direktionen4. Under de nye forhold
mente man at kunne nøjes med ét kontor. Den ene af de to
kontorchefer, H.P. Selmer, der havde været ansat i direktionen i 20
år, heraf de 11 som kontorchef, blev opfordret til at søge sin afsked.
Han fik sin fulde løn i vartpenge (ventepenge), en praksis som blev
almindelig ved afskedigelser som følge af administrationsreformen5.
Den i 1847 udnævnte kontorchef, Andreas Linde, fortsatte som
kontorchef i ministeriet med Jens Olaus Hansen som departements
chef. Departementets sagområde omfattede Universitetet, Kommu
nitetet, Den polytekniske læreanstalt, Sorø akademi (herunder
driften af akademiets godser), de lærde skoler og realskolerne.
2.
3.
4.
5.
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Konseilspræsidiet (premierministeren) 1848 nr. 2.
Danske kancelli, 2. dept. registrant 1848 nr. 196.
Univ. dir. forestillinger 1847 nr. 2909.
3. kontor, brevsager 1848 nr. U 303-04.

Det næste skridt blev udskillelse fra Danske Kancelli af sager
vedrørende kirkevæsenet samt borger- og almueskolevæsenet. Dette
måtte afvente ophævelsen af kancelliet, hvilket efter kgl. resolution
af 3. april 1848 skete med virkning fra den 5. s.m.6. Fra samme dato
blev kancelliets 1. departement i sin helhed overført til Kultusmini
steriet. Dog blev departementets chef, kancellideputeret Lars Jess
Holm, afskediget sammen med de andre deputerede. Kontorchef
Carl M. Weis, der blev departementschef, og kontorets øvrige
personale overgik derimod til ministeriet, der således nu bestod af to
departementer, et for kirke og det almindelige skolevæsen og et for
den højere undervisning.
Monrad havde imidlertid videregående planer, dels om en udbyg
ning og omlægning af ministeriets organisation, dels som en udvi
delse af dets forretningsområde.
I Danske Kancelli var der allerede gennemført en ekspeditions
mæssig deling af 1. departements sagområde i kirkesager og skolesa
ger. Nu oprettedes et særligt kontor for borger- og almueskolevæse
net. Det trådte i funktion straks efter udskillelsen fra kancelliet. Den
5. juni udnævntes F.C. Bruun til chef for det nye kontor.
Hermed var etableret en kontorstruktur, der bestod sålænge
Kultusministeriet eksisterede. Kontorerne blev i tidens løb betegnet
på lidt forskellig måde, afhængig af om ministeriet bestod af et, to
eller tre departementer7, men i arkivsproget betegnes de i hele
Kultusministeriets tid som 1. kontor (for kirkevæsenet), 2. kontor
(for det lavere undervisningsvæsen) og 3. kontor (for det højere
undervisningsvæsen).
Ved kgl. resolution af 18. maj 1848 ændredes departementsindde
lingen8. Der blev nu et departement for kirkevæsenet og et for
undervisningsvæsenet, hvortil 2. og 3. kontor henlagdes. Dette
gennemførte Monrad imod departementschef J.O. Hansens ønske.
Denne ønskede den hidtidige ordning opretholdt, således at kirkesa
ger og almindelige skolesager blev administreret sammen og det
højere undervisningsvæsen for sig. Til dette var nemlig knyttet en
meget omfattende administration af jordegods, forstvæsen m.v.
samt et betydeligt regnskabsvæsen. Det var i sig selv et stort og
besværligt departement og burde ikke udvides med borger- og
almueskolevæsenet, som iøvrigt var langt stærkere knyttet til de
gejstlige anliggender end til det højere undervisningsvæsen.
Men Monrad fastholdt delingen af kirke- og skolesager. Ved den
6. Justitsministeriet 1. kt. 1848 nr. Y 741.
7. De til enhver tid anvendte officielle betegnelser findes i Den civile Centraladmi
nistration 1848-1893, 1894-1913 og 1914-1935.
8. 3. kontor, forestillingssag 1848 nr. 3056.
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departementale ordning skulle man efter hans mening forsøge at
forene det ligeartede,
og, naar Begrebet af Ligeartethed her bør bestemmes efter Bestyrelsesgjenstandenes indre eiendommelige Væsen, og efter de under Ministeriet
ressorterende Anstalters Virksomhed og Formaal, saa taler efter mit
Skjønnende samtlige Underviisningsanstalters i Grundvæsen eensartede
Natur for en Forening af samtlige, saavel høiere som lavere Underviisningsvæsens Anliggender under samme Departement. Thi vel indbefat
ter Underviisningsvæsenet forskjellige Arter af Skoler, men disse udgjøre
tilsammen en Eenhed, hvori de i Forening danne en Kjæde af Anstalter,
hvis enkelte Led gribe ind i og understøtte hinanden.

Som forholdene var, er der ingen tvivl om, at J.O. Hansens opfat
telse var den mest rimelige. Datidens undervisningsvæsen udgjorde
langt fra nogen enhed, og den omstændighed, at kontorerne for
lavere og højere undervisning kom i samme departement var i så
henseende uden betydning. Det var kun et spørgsmål om arbejdsfor
delingen mellem de to departementschefer, ministeriet havde til
rådighed. Det betød kun, at Hansen fik flere sager og hans kollega
Weis færre.
Monrad så imidlertid denne sag i et politisk perspektiv. I sin
politik som kultusminister fulgte han to spor. Det ene førte i retning
af en forfatningsordning for Folkekirken, det andet i retning af at
samle alle undervisnings- og kulturinstitutioner under Kultusmini
steriet. Den 7. april 1848 meddelte Monrad i Statsrådet, at han
agtede at foretage en betydelig forandring i »Organismen af de hans
Ressort undergivne Institutioner«, idet han navnlig ville give kir
ken en synodalforfatning, d.v.s. en slags lovgivende forsamling for
kirkelige anliggender9. Den 9. maj udsendte han et cirkulære til
biskopperne og amtsrådene med udkast til valg af en kirkeforsam
ling. Monrad arbejdede energisk med denne sag indtil sin afgang i
november, men nåede ingen konkrete resultater10.
Det andet spor, Monrad fulgte i sin politik, viste sig mere
frugtbart. Det var hans erklærede mål, at Kultusministeriet ikke
blot skulle omfatte de egentlige undervisningsanstalter, men alt
hvad der stod i forbindelse med »nationaldannelsen og statens
åndelige interesser overhovedet «.
Til en begyndelse foreslog han Kunstakademiet, Det kgl. biblio
tek og Museet for naturvidenskaberne, der hørte under hofadmini
strationen, overført til Kultusministeriet og lod udarbejde et udkast
til forestilling herom. Den 12. maj 1848 kom denne sag til forhand9. Statsrådets forhandlinger I s. 200.
10. 1. kontor gruppeordnede sager nr. 2601. H.J.H. Glædemark, Kirkeforfatningsspørgsmaalet i Danmark indtil 1874, Kbh. 1948, kap. IV og V.
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ling i Statsrådet11. Konseilspræsident Moltke tog forbehold med
hensyn til Kunstakademiets stilling som selvstændigt institut. Hertil
bemærkede Monrad, at han fandt det inkonsekvent, at der gaves
offentlige institutioner, som ikke henhørte under noget ministerium,
der bar ansvar for dem. I udkastet til forestillingen havde han som
begrundelse for at betragte Akademiet som offentlig institution
fastslået, at stiftelser og indretninger, der bestod enten udelukkende
eller væsentlig ved tilskud fra statskassen, burde underlægges sta
tens højeste regeringsautoriteters bestyrelse.
Monrad gik dog med til at lade spørgsmålet om Kunstakademiets
stilling bero indtil videre. Forestillingen til kongen kom kun til at
omfatte biblioteket og museet, men den almindelige motivering blev
stående, og det samme gjorde en erklæring om, at en såvidt muligt
gennemført centralisation af de ved samme formål for videnskab og
højere dannelse beslægtede offentlige stiftelser og indretninger un
der samme fælles overbestyrelse »vil love en gavnrig Indflydelse
paa disse Indretningers indre Liv og Virksomhed«. Ved kgl. resolu
tion af 18. maj 1848 blev de to institutioner lagt under Kultusmini
steriet12.
Herefter søgte Monrad at give sine synspunkter større vægt ved at
lade sig tilstille et reskript fra kongen, dateret den 1. juni. Det har
følgende ordlyd:
Da de forskjellige videnskabelige Samlinger i Vor Hovedstad hidtil ikke
have staaet under nogen samlet Overbestyrelse, og Vi finde det hensigts
mæssigt, at disse Samlinger i det mindste for største Delen henlægges
under det Dig allernaadigst betroede Ministerium for Kirke- og Underviisningsvæsenet, saa ville Vi allernaadigst have Dig paalagt efter foregaaende Correspondance med vedkommende Autoriteter at nedlægge
allerunderdanigst Forestilling angaaende den fremtidige Ordning af
denne Sag.

De samlinger der hentydedes til, var 1. Den kgl. mønt- og medalje
samling, 2. Det kgl. kunstmuseum, 3. Den nye etnografiske samling,
4. Den kgl. malerisamling på Christiansborg slot, 5. Den historiske
portrætsamling på Frederiksborg slot, 6. Malerisamlingen på Fre
densborg slot og 7. Den kgl. kobberstiksamling. De sorterede ikke
under nogen regeringsautoritet, men stod, med undtagelse af Kob
berstiksamlingen, under overhofmarskallens bestyrelse.
Den 24. juni skrev Monrad til overhofmarskal Levetzau og
Kobberstiksamlingens inspektør, professor Thiele, og udbad sig en
erklæring fra dem om iværksættelsen af den i reskriptet befalede
11. Statsrådets forhandlinger I s. 295 f.
12. 3. kontor, brevsager 1848 nr. U 384-85.
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foranstaltning13. Overhofmarskallen svarede, at det ville blive ham
et stort savn at afgive disse samlinger, men at der iøvrigt fra hans
side ikke ville være noget i vejen for gennemførelsen14.
Der blev herefter udarbejdet en konceptforestilling. Monrad har i
sagen egenhændigt noteret følgende: »Denne Forestilling sendes i
Brev til Statsraadets Præsident med Begjæring om at maatte blive
foredraget første Statsraadsmøde«. En blyantpåtegning oplyser, at
den er sendt til Statsrådets præsident den 6. juli.
Brevet er hverken journaliseret i konseilspræsidiets eller finans
ministerens journal15, og hverken dette eller forestillingsudkastet
har kunnet findes. Brevet findes heller ikke i Kultusministeriets
kopibog, og statsrådsprotokollen indeholder intet om sagen. Frem
sendelsen af såvel brev som udkast må være sket underhånden.
Der er nemlig ingen tvivl om, at begge dele er kommet Moltke i
hænde. I sagen til finansministerens protokol 1848 nr. 128 findes
følgende udaterede egenhændige påtegning af Moltke: »Den Conferentsraad Holm til Afbenyttelse leverede Skrivelse fra CultusMinisteriet, med hosfølgende Concept Forestilling betræffende di
verse Samlinger, bedes snarest muligt remitterede. Moltke«. C.F.
Holm var medlem af Finansdeputationen, hvis chef A.W. Moltke
var i sin egenskab af finansminister. I sin egenskab af konseilspræsi
dent gjorde Moltke brug af Holm ved behandlingen af spørgsmålet
om den fuldstændige gennemførelse af administrationsreformen.
Det er grunden til, at der både i konseilspræsidentens og i finansmi
nisterens arkiv findes en sag om dette.
Den 8. juli afgav Holm en udførlig betænkning til Moltke om,
hvorledes der kunne forholdes med de kollegier og »separate
Bestyrelsesgrene«, der endnu ikke havde fået deres plads under de
allerede ordnede ministerier. I denne betænkning gik Holm ud fra,
at de af Monrad omtalte samlinger (samt Kunstakademiet) skulle
henlægges under Kultusministeriet. Holm har ikke været klar over,
at Moltke ikke delte den opfattelse. På Holms betænkning har
Moltke i marginen noteret: »en Cultusminister er ej forpligtet at
forstaae sig på Konst«.
I et udateret senere notat, som må være affattet mellem den 8. og
27. juli skriver Holm: »Naar det ikke bifaldes, at de videnskabelige
og Kst. Samlingerne henlægges under Cultusministeriet, hvor
skulde de da være? ... Naar nu heller ikke Kunstakademiet skal
13. 3. kontor, brevsager 1848 nr. U 478-79. Heri reskriptet af 1. juni 1848.
14. Overhofmarskallens referatprotokol 1848 nr. 951.
15. Korrespondance og notater vedr. indførelse af ministerialsystemet findes dels i
Konseilspræsidiets journal 1848 nr. 173, dels i finansministerens journal (FMJ)
1848 nr. 128.1 nogle tilfælde er aktstykker noteret i den ene journal og henlagt i
sagen til den anden journal.
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henlægges under Cultusminst., kunne der spørges: vil man da gjøre
et eget Departement af alt hvad der vedk. Kunstsamlingerne? Men
man kommer da i Forlegenhed med, hvilket andet Minist. de skulde
høre under«. Til dette noterede Moltke i marginen »snarest til
Justitsministeriet «.
Med hensyn til Det kgl. Teater og Kapel havde Holm i sin første
betænkning nævnt, at noget talte for at lægge det under Kultusmini
steriet og andet for at det kom under Finansministeriet, men
sluttede sig nærmest til det sidste. I notatet senere på måneden
skriver Holm derimod om teatret og kapellet: »Skulde de vedblive
som Stats-Indretninger, maatte de vel efter Principet høre under
Cultus-M». Men hertil svarer Moltke med sin blyant: »Nej, sna
rere under Minst, for det Indre, hvis ei under Finantsministeriet «.
Den 27. juli 1848 sendte konseilspræsident Moltke samtlige
fagministre (undtagen udenrigsministeren) en skrivelse indehol
dende oplæg til den endelige ordning af ministerialforvaltningen,
forsåvidt det berørte vedkommende ministers sagområde. I skrivel
sen til Monrad opregnede Moltke nogle forvaltningsgrene, som han
mente ifølge deres beskaffenhed burde henlægges under Kultusmi
nisteriet. Først nævnes den årlige uddeling af understøttelser til
videnskabens fremme, især rejsestipendier, samt den almindelige
gymnastiske undervisning. Begge var hidtil opført på Finansdeputationens budget. Endvidere Veterinærskolen, som var underlagt en
særlig immédiat direktion. Muligt kunne også forstundervisningen,
der nu var under Rentekammeret, henlægges til Kultusministeriet,
men da den nærmest sigter mod uddannelse af forstkyndige, der
ansættes ved de kgl. domæneskove, kunne der være grund til at lade
denne undervisning sortere under samme ministerium som skovene,
nemlig Finansministeriet. Moltke ville dog gerne høre Monrads
mening herom.
Det meste af brevet handler om de samlinger, Monrad ønskede
overført til sit ministerium. Når det er anført, siger Moltke, at disse
samlinger, skønt nærmest stiftet i kunstens interesse, hver for sig er
nyttige hjælpemidler for videnskabelige studier udenfor kunstens
egentlige område, kunne Moltke vel tiltræde dette m.h.t. tre af
samlingerne, nemlig Mønt- og medaljesamlingen, Kunstmuseet og
Den etnografiske samling, mens de øvrige samlinger næsten udeluk
kende vedkom kunsten. løvrigt mente Moltke, at også den kronolo
giske Samling på Rosenborg og Museet for nordiske oldsager burde
nævnes i denne forbindelse.
Vel vilde der for Henlæggelsen af alle Samlingerne under Ministeriet for
Kirke- og Underviisningsvæsenet tale den Omstændighed, at de kom til
at sortere under en Overbestyrelse, der for Tiden har Kiærlighed og
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Interesse for Kunsten i det Hele, men der vilde ikke haves nogen
Garantie for, at samme Intelligents og Interesse vilde følge med enhver
Personlighed, der kom i Spidsen for Ministeriet; ja det maa endog antages
at de efter de øvrige Qualifikationer, der kræves af dette, vilde komme til
at mangle der.

Moltke fandt det derfor i princippet rigtigere, at de samlinger, der
nærmest havde med kunsten at gøre, tilligemed Det kgl. teater og
kapel, såfremt kongen ikke ønskede disse under sin civilliste, blev
henlagt under en særskilt overbestyrelse, men således at denne ikke
blev noget egentligt ministerium.
Monrads svar kom i en skrivelse af 2. september 184816. I den
fremsættes nogle principerklæringer om den måde, kulturelle anlig
gender burde administreres på. Af konkrete sagområder beskæftiger
Monrads brev sig næsten udelukkende med to: Forstundervisningen
og de offentlige samlinger. Om den første siger han, at den forekom
ham så overvejende at tilsigte bibringelse af almindelig forstvidenskabelig dannelse, at den nærmest burde høre under Kultusministe
riet, »der saavel i Almindelighed har at varetage de med Underviisningen og den offentlige Dannelse overhovedet forbundne Interes
ser som i Særdeleshed at føre Overbestyrelsen af de for den højere
Underviisning stiftede Institutioner«. Herved ville desuden åbnes
udsigt til en nærmere forbindelse og samvirken mellem de ved
forstundervisningen og ved de øvrige undervisningsanstalter benyt
tede videnskabelige kræfter. Men hvis det skønnes, at disse grunde
må vige for hensynet til de kgl. skoves interesser, ville Monrad ikke
gøre indvendinger imod, at forstundervisningen lagdes under
samme ministerium som skovene.
Med hensyn til spørgsmålet om de offentlige samlinger forudskikkede Monrad den bemærkning, at han forbeholdt sig at tage stilling
til, under hvilket ministerium teatret og kapellet skulle henlægges,
indtil det var afgjort, om de skulle optages under Civillisten. Men
hvordan end forholdet ordnedes, så tillod teatrets og de videnskabe
lige samlingers forskellige væsen og formål under ingen omstændig
heder, at de forenedes under samme umiddelbare direktør eller
bestyrelse.
Om den ministerielle kompetance med hensyn til samlingerne
erklærede Monrad herefter, at
ligesom der til at føre Overbestyrelsen over Landets videnskabelige
Institutioner og de til Oplysnings og Dannelses Udbredelse stiftede
Anstalter, efter min Anskuelse, i selve Overbestyrelsen hverken behøves
eller nogensinde vil kunne ventes funden Fagindsigt og Detailkundskab i
16. 3. kontor, brevsager 1849 nr. U 882.
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alle de specielle videnskabelige og techniske Retninger, hvori samtlige de
under Overbestyrelsens Omraade henliggende Anstalter virke, saaledes
troer jeg heller ikke, at en saadan Fordring bør eller vil kunne gjøres til
selve Overbestyrelsen for hine Samlinger. Jeg forudsætter det nemlig som
en nødvendig Betingelse, at der for disse Samlinger anordnes under
Overbestyrelsen en umiddelbar eller nærmeste Bestyrelse og at i denne
maa findes og skaffes tilstede den Sagkundskab og Specialindsigt, hvorpaa det ved Samlingernes Detailbestyrelse kommer an. Efter mit Skjønnende maatte derfor under alle Omstændigheder beskikkes enten for de
enkelte af Samlingerne en Directeur eller for disse samlede en Direction,
og ved Valget af Directeurerne eller Sammensætningen af Directionen
sees hen til at tilveiebringe det sagkyndige Element, som den umiddel
bare Bestyrelse maa besidde, men ei kan fordres hos Overbestyrelsen.
Og naar, forudsat at Forholdet saaledes ordnes, Spørgsmaalet reises
om under hvilken Overbestyrelse Samlingerne da vilde være at henlægge,
tør jeg ikke fravige den af mig alt udtalte Anskuelse, at disse efter deres
Formaal i Kunstens og Videnskabens forenede Interesse synes mig
nærmest at høre under det undertegnede Ministerium, hvilket under sin
Ressort turde indbefatte ikke blot de egenlige Underviisningsanliggender, men Alt hvad der staaer i Forbindelse med Nationaldannelsen og
Statens aandelige Interesser overhovedet.

En ordning af disse anliggender måtte imidlertid afvente de bestem
melser, som ved oprettelsen af en kgl. civilliste skulle træffes om
institutioner, bygninger og aktiver, der hidtil havde hørt til hoffor
valtningen eller været administreret i tilknytning til denne. Da dette
skete, var Monrad gået af som minister, men hans synspunkter blev
i alt væsentligt fulgt. Monrad havde tidligere hævdet, at institutio
ner, der helt eller overvejende bekostedes af staten, burde sortere
under en minister. Nu fastslog han yderligere, at der ikke af
overbestyrelsen (ministeriet) kunne fordres eller ventes sagkyndig
indsigt i de anliggender, der er henlagt under den. Ministeriets
opgave var med andre ord af retlig og politisk natur.
Det er formentlig dette perspektiv, der førte A.W. Moltke ind på
tanker, der var uforligelige med ministerialsystemets principper.
Hans forestillinger om risikoen ved at lade en kultusminister admi
nistrere kunstsamlinger må vel ses i forbindelse med, at dette
ministeriums forretningsområde repræsenterede en nydannelse ef
ter nationalliberalt initiativ. Moltkes marginalnoter til Holms be
tænkning og notat tyder på, at han nærmest tænkte sig statens rolle i
forhold til disse samlinger varetaget af Finansministeriet, idet den
alene drejede sig om at stille de resurser, der var nødvendige og
kunne afses til formålet, til rådighed for samlingerne, hvis forhold
staten iøvrigt ikke skulle blande sig i. I Monrads vision omfattedes
derimod alt, hvad der vedrørte kunst og videnskab, af det overbe
greb, han betegnede som »statens åndelige interesser«, for hvilke
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der skulle lovgives og administreres ud fra en overordnet idé om
» nationaldannelse «.
Mens det ikke lykkedes Monrad at komme videre på dette
område, opnåede han at bringe en anden institution ind under sit
ministerium, nemlig Gehejmearkivet. Det havde under det gamle
system sorteret under Danske kancellis 2. departement og var
dermed automatisk kommet under Justitsministeriet.
Efter at have talt med justitsminister Bardenfleth om at flytte
Gehejmearkivet til Kultusministeriets sagområde sendte Monrad
ham den 26. juni 1848 udkast til en forestilling herom. I udkastet
henvises til reskriptet af 1. juni, og det fremhæves, at Gehejmearki
vet kun opbevarer ældre aktstykker, som administrationen ikke
længere har praktisk brug for, og således først og fremmest har
betydning som historisk-videnskabeligt apparat. Derfor burde det
henlægges under Kultusministeriet som den autoritet, der har at
varetage statens videnskabelige og højere åndelige interesser.
I en skrivelse af 5. juli svarede Bardenfleth, at han ikke ganske
delte den opfattelse af Gehejmearkivet, som var udtrykt i forestil
lingsudkastet. Gehejmearkivet opbevarede nemlig også akter om
kongehuset og statens almindelige forhold, som endnu havde prak
tisk interesse. Det kunne ikke blot betragtes som en historisk
samling, men som et egentligt rigsarkiv. Bardenfleth fortsatte:
Men skjøndt jeg - hvad jeg ogsaa maatte ønske udtalt i Forestillingen efter det Anførte just ikke i og for sig vilde finde det principstridigt, om
Gehejmearkivet vedblev at sortere under Justitsministeriet, der nærmest
er traadt istedetfor det danske Cancelli i dettes Egenskab af almindeligt
Rigscollegium, erkjender jeg dog fuldkomment Ønskeligheden af, at der
ved Gehejmearkivets Bestyrelse tages særdeles Hensyn til dettes Betyd
ning som videnskabelig Samling, hvis frie og hensigtsmæssige Afbenyt
telse i høj grad kan fremme historiske og statsretlige Studier, og med
Hensyn hertil kan jeg saa meget mindre have Noget imod, at Bestyrelsen
gaaer over til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, som dette
Ministerium ligesaafuldt som Justitsministeriet vil kunne drage Omsorg
for Archivet i dets Egenskab som Rigsarchiv.

Der blev herefter i forestillingen indført en passus om Bardenfleths
synspunkt. Ved kgl. resolution af 22. juli 1848 blev Gehejmearkivet
lagt under Kultusministeriet 17.
Ved regeringsomdannelsen den 15. november 1848 afløstes D.G.
Monrad som kultusminister af J.N. Madvig, hvis opfattelse af
ministeriets virkekreds var mindre ambitiøs.
17. 3. kontor, forestillingssag 1848 nr. 3067. Justitsministeriet, 1. kontor, 1848 nr. A
314. Justitsministeriet kom ikke til at overtage Danske Kancellis rolle som
»almindeligt rigskollegium«. Den tilfaldt Konseilspræsidiet (nu: Statsministe
riet).
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2. Hofinstitutioners henlæggelse under
Kultusministeriet
Den kgl. kundgørelse af 24. november 1848, der fuldbyrdede admi
nistrationsreformen og ophævede de sidste regeringskollegier, æn
drede umiddelbart intet ved det område, Kultusministeriet havde
faet tildelt gennem de foran omtalte dispositioner. Dets ressort blev i
kundgørelsen defineret således: »Samtlige Kirke-, Underviisningsog Skolevæsenet vedkommende Anliggender og Stiftelser, derunder
indbefattet det store Kongelige Bibliotek og det Kongelige Museum
for Naturvidenskaberne, Sager vedkommende Missionsvæsenet«.
Statskassens bidrag til videnskabs og kunsts fremme samt til rejsesti
pendier, der havde været afholdt over Finansdeputationens budget,
blev overført til Kultusministeriet1.
Det betød ikke, at alle undervisningsanstalter kom under Kultus
ministeriet. Således indeholder kundgørelsen en bestemmelse om, at
den immediate overbestyrelse for Veterinærskolen lægges under
Indenrigsministeriet, en afgørelse der dog betragtedes som forelø
big. Der var netop samtidig planer om at nedsætte en kommission,
der skulle tage Veterinærskolens forhold under overvejelse.
Om de i forrige kapitel omtalte samlinger m.v. hedder det i
kundgørelsen af 24. november 1848: »Med Hensyn til de med
Hofetaten i Forbindelse staaende Samlinger og Instituter, deri
blandt det Kongelige Theater og det Kongelige Capel, ville Vi have
Os forbeholdt at tage nærmere Bestemmelse, naar de i Forbindelse
med Vor Civilliste staaende Spørgsmaal ere afgjorte«.
Der blev straks taget skridt til at ordne denne sag. Grundlovsfor
slaget forudsatte, at der skulle være en civilliste for kongen, d.v.s. en
årlig statsydelse og ret til at benytte visse staten tilhørende ejen
domme. På finansministerens indstilling nedsattes ved kgl. resolu
tion af 19. december 1848 en kommission til at udarbejde forslag om
den kgl. civilliste og dens forhold til staten2. Den bestod af overhof
marskal J.G. Levetzau, generalmajor W. Oxholm, der havde været
hofchef for Frederik 7., mens han var kronprins, hofbygmester J.H.
Koch, den tidligere omtalte C.F. Holm, nu departementsdirektør i
Finansministeriet, og Christian Jürgensen Thomsen, inspektør for
1. Om det sidste indeholdt kundgørelsen intet, men i skrivelse fra Finansministeriet
af 13.12.1848 ansås dette for en følge af den »desangående med Finansministe
ren i sin Tid førte Brevvexling« (se foran s. 7). 3. kontor 1848 U nr. 977.
2. Finansministeriets sekretariat. Sager vedr. civillisten 1848-55. Heri kommissio
nens forhandlingsprotokol og udkast til dens betænkning. Den originale betænk
ning er ikke fundet, men extrakter af den, fremsendt af Finansministeriet, findes i
Indenrigsministeriet (BJ gr. 1 Almindelige bygningssager, 1850 nr. 31) og
Kultusministeriet (Sekretariatet, journal for kunstanstalterne nr. A 10).
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Oldnordisk Museum. På et af kommissionens første møder med
delte overhofmarskallen, at kongen ikke ville overtage teatret og
kapellet på Civillisten.
Betænkningen, der blev konciperet af Holm, drejede sig mest om,
hvorledes der skulle forholdes med de kgl. slotte og haver. Med
hensyn til de institutioner, der har interesse her, mundede betænk
ningen ud i en indstilling om, at teatret, kapellet samt de tidligere
omtalte museer og samlinger skulle blive statsejendom, herunder
også den kronologiske samling på Rosenborg slot, hvis stilling i
forhold til kongehuset dog havde givet anledning til tvivl i kommis
sionen. I overvejelserne over, hvorledes disse institutioners og
samlingers styrelse kunne organiseres, inddrog man også Kunstaka
demiet, der ligeledes antoges for fremtiden at skulle være en
statsinstitution, og som det ville være naturligt at henlægge under
samme ministerium som samlingerne.
Holm forestillede sig bestyrelsen af samtlige disse anstalter og
samlinger fordelt på to niveauer: en underordnet umiddelbar og en
overordnet middelbar. Den umiddelbare administration skulle på
hvile inspektøren eller direktøren for de enkelte institutioner, der
tilsammen skulle henhøre under en overbestyrer eller overdirektør.
Selvom en sådan overdirektion ville få et ikke ringe omfang, ville det
dog ikke være tilstrækkeligt til at organisere den som et ministe
rium. Men da institutionerne nødvendigvis måtte have deres »Re
præsentant i Regjeringen «, måtte overdirektionen indordnes under
et af de bestående ministerier. Herom hedder det i betænkningsud 
kastet:
Efter Institutionernes og Samlingernes Bestemmelse at tjene som Midler
til Udbredelse af Dannelse og Smag blandt Nationen, var maaske
Cultusministeriet nærmest til at optage denne Green af Statsstyrelsen,
men deels er dette Ministerium allerede temmelig vidtløftigt, dels vil det
formeentligen ligge det nærmere at optage under sig endnu en Green af
det offentlige Underviisningsvæsen, der vanskeligen bedre fandt sin Plads
andetsteds, nemlig Statens Havevæsen, hvorom nedenfor nærmere skal
blive handlet, og der synes altsaa ikke at burde gaaes videre med
Udvidelsen af bemeldte Ministeriums Virkekreds.

Tanken om at henlægge havevæsenet til Kultusministeriet begrun
dedes med dets betydning for kunstgartneriet og for undervisning og
uddannelse af gartnerelever, hvilket gør det til »et Led af den
Kjæde af Underviisnings-Anstalter, gjennem hvilke Staten drager
Omsorg for Folkedannelsen «. Om havevæsenets forhold til mini
steriet hedder det videre:
Herimod kan ikke med Føie anføres, at der ikke hos Cultusministeren i
Reglen kunde ventes den Sagkundighed, som Bestyrelsen af det danske
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Havevæsen i det Hele udfordrer; thi denne Bestyrelse skal ikke skee
directe ved selve Ministeren, men netop ved den ham underordnede
sagkyndige Overbestyrelse, hvorimod Ministeriet her, som ved saamange
andre Grene af Administrationen, ikkun nærmest bliver det Organ,
hvorigjennem Overbestyrelsen udtaler sig og dens Anliggender foredra
ges Erhvervelse af endelig Resolution.

Hvad angår den fælles overbestyrelse af samlinger og kunstanstal
ter, drager Holm en parallel til det forhold, hvori generaldirektøren
for postvæsenet stod til finansministeren, altså en vidtgående selv
stændig embedskompetence under personligt ansvar til ministeren.
De modeller for sagkyndig overbestyrelse, Holm opstillede hen
holdsvis for havevæsenet og for kunstanstalter og samlinger, synes
ikke at rumme anden forskel, end at det første skulle underlægges
kultusministeren og de sidste ikke. Derimod medførte betragtnin
gen om, at egentlige undervisningsanstalter burde høre under Kul
tusministeriet, at også Kunstakademiet som led i statens omsorg for
»folkedannelsen«, skulle henlægges under dette.
Holm, der i kommissionen repræsenterede Finansministeriet,
repræsenterede også det standpunkt, A.W. Moltke havde taget året
i forvejen: Det var usikkert, hvilket ministerium kunstsamlingerne
skulle sortere under. Det eneste sikre var, at det ikke skulle være
Kultusministeriet. Men begrundelsen var nu anderledes: Kultusmi
nisteriet risikerede at blive for vidtløftigt.
Holm fik ikke medhold i kommissionen. I betænkningsudkastet
er ved omtalen af samlingerne og kunstanstalterne med blyant
noteret »Cultusministeriet«. I den endelige betænkning bortfaldt
dog enhver omtale af, hvilket ministerium disse anstalter burde høre
under. Derimod blev forslaget om at lægge havevæsenet under
Kultusministeriet stående.
Betænkningen blev afgivet til finansministeren den 14. maj. Der
efter gik det hurtigt, eftersom udsondringen af de kongelige finanser
fra staten skulle være klar, inden grundlovsarbejdet var færdigt.
Den 22. maj 1849 sendte finansminister Sponneck betænkningen
videre til konseilspræsidenten ledsaget af bemærkninger. Disse har i
denne forbindelse kun interesse derved, at Sponneck som en selv
følge regner med, at samlinger og kunstanstalter skal henlægges
under Kultusministeriet3.
Allerede dagen efter forelå A.W. Moltkes forestilling, der fik kgl.
resolution den 28. maj. Resolutionen afveg på enkelte punkter fra
indstillingen. Således forbeholdt kongen sig nærmere at bestemme,
hvorvidt Den kronologiske samling på Rosenborg slot skulle ind3. Premierministeren (Konseilspræsidiet) 1849 nr. 63, forestillinger 1848-55 nr. 58.
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lemmes i statens samlinger eller »betragtes som Vort Kongelige
Huses uafhændelige Eiendom, arvelig fra Konge til Konge«. De
bestemmelser, som herom senere blev truffet, medførte, at denne
samling vedblev at være tilknyttet hofetaten4.
Den 30. maj 1849 udstedtes den kgl. kundgørelse angaaende
Civillisten5. Den indeholdt intet om, under hvilke ministerier, de
bygninger, institutioner og samlinger, der nu overgik til staten,
skulle sortere. Kundgørelsen indeholdt kun, hvad der var nødven
digt for at opfylde bestemmelsen i den kommende grundlovs § 15.
Den 8. juni afgav finansminister Sponneck til A.W. Moltke en
udtalelse om ressortproblemet. Heri hedder det om have- og gartne
rivæsenet: »Ved atter og atter at overveie denne Sag er jeg kommet
til at fravige min oprindelige Anskuelse om Gartneriets Berettigelse
til Indlemmelse iblandt det offentlige Underviisningsvæsen. En
Følge af denne min forandrede Anskuelse er Forslaget om Gartneri
ets Henlæggelse under Indenrigsministeriet istedetfor under Cultusministeriet «6.
Den 16. juni kom sagen til forhandling i statsrådet7. Med hensyn
til de offentlige haver og undervisningen i den højere gartnerkunst
erklærede kultusminister Madvig ingenlunde at kunne indrømme,
at enhver undervisning hørte under hans ministerium. Under kul
tusministeren hørte den almindelige åndelige dannelse, hvorimod
den specielle tekniske dannelse måtte høre under den bestyrelse,
som varetog de praktiske øjemed, der tilsigtedes ved den. Det gjaldt
forst-, navigations-, bjergværks- og haveskoler. Madvig definerede
således Kultusministeriets »naturlige« område mere snævert end
Monrad.
Indenrigsminister Bang havde heller ikke noget imod at overtage
haverne, men føjede til, at da hans ministerium kun undtagelsesvis
kunne tage hensyn, der lå udenfor den strenge økonomi, kunne det
måske medføre, at Rigsdagen blev mindre villig til at bestemme så
rigelige bidrag dertil, at kunstneriske hensyn blev tilbørligt tilgode
set.
Den 18. juni 1849 indgav A.W. Moltke forestilling til kongen om
udførelse af de ved kundgørelsen af 30. maj trufne bestemmelser8.
Havernes henlæggelse under Indenrigsministeriet blev dels begrun
det med, at det var naturligt at give dem samme overbestyrelse som
de slotte, de hører til, dels at havevæsenet stod i nær forbindelse med
4. Kgl. resolutioner af 14.6.1854 og 28.12.1858, kgl. reskript af 20.12.1859. Sekreta
riatet, aim. sager, forestilling nr. 25, j.nr. B 1.
5. Premierministeren (Konseilspræsidiet), forestillinger 1848-55 nr. 61.
6. Samme, 1849 nr. 63.
7. Statsrådets forhandlinger II, s. 162.
8. Premierministeren (Konseilspræsidiet), forestillinger 1848-55 nr. 65.
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andre brancher, som hørte under Indenrigsministeriet, især forstvæ
senet. Det indstilledes, at de kgl. museer, samlinger og gallerier, som
ifølge kundgørelsen af 30. maj overgik til staten, henlagdes under
Kultusministeriet tilligemed Det kgl. teater og kapel. Også Kunsta
kademiet med Charlottenborg slot foresloges henlagt til dette mini
sterium.
Denne gang afveg den kgl. resolution, afgivet den 20. juni, fra
indstillingen på flere punkter. Bl.a. ønskede kongen, at der med
hensyn til Rosenborg slotshave skulle konfereres med overhofmar
skal Levetzau, om den ikke burde betragtes som en undervisnings
anstalt for gartnere og derfor rigtigere burde henlægges under
Kultusministeriet. Forsåvidt angik Museet for nordiske oldsager og
Kunstakademiet ville kongen forbeholde sig en mere umiddelbar
deltagelse i bestyrelsen - Kunstakademiet havde han allerede som
kronprins været præses for. Han imødeså derfor forslag om, hvorle
des dette kunne forenes med disse institutioners henlæggelse under
et ministerium. Endvidere anså kongen det for hensigtmæssigt, at
såvel teatret og kapellet som de offentlige samlinger blev sat under
bestyrelse af en direktør, der kom til at stå i omtrent samme forhold
til kultusministeren som generalpostdirektøren til finansministeren.
Disse korrektioner er hentet fra civilliste-kommissionens betænk-

Det kan forekomme ejendommeligt, at Rosenborg slotshave kom til at spille så relativ stor en rolle i
forhandlingerne om afgrænsningen af Kultusministeriets ressort. Man må dog erindre, at de
dengang rummede de »Kgl. Driverier«, et anseeligt gartneri og væksthus, som også havde
uddannelsesmæssig betydning. »Driverierne«, som her ses på et foto ca. 1900, blev først nedlagt i
1900-tallet. - Kgl. Bibi.
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ning. Det er dog lidet sandsynligt, at Frederik 7. selv har taget
initiativet til dem. Rimeligvis har overmarskal Levetzau, der havde
været formand for kommissionen, ad denne vej søgt at sætte ting
igennem, som regeringen ikke havde tiltrådt. Det sidste punkt om en
fælles selvstændig direktør for teatret og samlingerne peger jo hen
på, at Levetzau kunne fortsætte den overordnede bestyrelse af disse
institutioner, han havde haft, mens de var tilknyttet hofetaten.
I et møde den 23. juni vedtog statsrådet, at konseilspræsidenten
skulle forelægge kongen en kontinuationsforestilling, hvori det bl.a.
skulle meddeles, at spørgsmålet om gartneriets henlæggelse under
Kultusministeriet allerede var blevet drøftet såvel i kommissionen
som i statsrådet9. Denne opgave løste Moltke ved i en forestilling af
25. juni af hæfte sig ved den omstændighed, at kongen i sin
resolution af 20. juni kun havde omtalt »Rosenborg Slots Have med
derværende Driverier«, men ikke samtlige kongelige haver. Moltke
understregede at alle der havde beskæftiget sig med denne sag, også
overhofmarskallen, havde været enige om, at statens havevæsen
skulle underlægges én fælles bestyrelse, og at en adsplittelse, således
at én have underlagdes en anden overbestyrelse end de øvrige haver,
måtte undgås. Og da kongen nu havde bifaldet statsrådets forestil
ling om, at gartneriet lægges under Indenrigsministeriet, kun ikke
Rosenborg have, »nærer Statsrådet det Haab at Deres Majestæt
ogsaa vil give allerhøieste Samtykke til at denne Have kommer til at
høre under samme Ministerium, for at der i Overbestyrelsen kan
blive tilveiebragt den Eenhed, som paa alle de Stadier, nærværende
Sag har gjennemgaaet, har været anseet ønskelig«. Om de øvrige
punkter, der var nævnt i kongens resolution ville det påhvile
kultusministeren senere at nedlægge forestilling.
Herefter bøjede kongen sig og bifaldt ordlyden af den bekendtgø
relse, der den 27. juni blev udstedt af premierministeren angående
nogle nærmere bestemmelser i anledning af den kgl. kundgørelse af
30. maj 1849 om Civillisten10.
De institutioner og samlinger, Kultusministeriet nu overtog,
betegnedes under ét som »Kunstanstalterne«. Ifølge den kgl.
resolution af 20. juni skulle samtlige disse anstalter sættes under
bestyrelse af en direktør, hvis forhold til ministeren skulle være
analogt med generalpostdirektørens. Dette blev forstået på den
måde, at den ministerielle behandling af anstalternes anliggender
ikke skulle ske gennem et af de departementale kontorer, men
foretages umiddelbart af ministeren personlig, eftersom de pågæl
dende sager indkom fra en bestyrelse, der var udrustet med særeget
9. Statsrådets forhandlinger II, s. 170 f.
10. Premierministeren (Konseilspræsidiet), forestillinger 1848-55 nr. 66.
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ansvar. I en forestilling til kongen af 22. august 1849 foreslog
Madvig, at en yngre embedsmand, der gennem sin dannelsesretning
og forretningsdygtighed måtte anses for egnet, som et ekstra hverv
overtog behandlingen og ekspeditionen af disse sager umiddelbart
under ministeren. Denne embedsmand kunne tillige som sekretær
for ministeren varetage ministeriets almindelige sekretariatsforret
ninger, herunder konfidentielle sager, som siden ministeriets opret
telse var blevet behandlet i 3. kontor11.
Forestillingen fik kgl. resolution den 29. august, men allerede fra
begyndelsen af juli måned var ordningen forsøgsvis blevet praktise
ret. Som sekretær for ministeren fungerede en kancellist ved navn
C.C. de Jonquières. Sekretariatet kom til at virke som et lille fjerde
kontor i ministeriet med egne forestillinger til kongen og egen
journalføring.
Madvig fulgte ikke den kgl. resolutions påbud om at indrette et
direktorat, der omfattede alle kunstanstalter. Han tog først fat på
teatret og kapellet, som hidtil havde haft hver sin styrelse. Kapellet
havde haft overhofmarskal Levetzau som chef, mens der for teatret
fandtes en direktion, med overhofmarskallen som chef og to andre
medlemmer, Jonas Collin og J.G. Adler. I en forestilling til kongen
af 14. juli 184912 gjorde Madvig for det første gældende, at da
kapellet var nært knyttet til teatret og måtte betragtes som dettes
orkester, burde det henlægges under samme bestyrelse som teatret.
Dernæst skønnede Madvig, »efter at have gjort denne Sag til
Gjenstand for den modneste Overveielse«, at der burde ske en
forandring med den bestående organisation af teaterbestyrelsen.
Den kollegiale bestyrelsesform kunne hverken med hensyn til
teatrets fremtidige forhold til ministeriet eller til dets eget tarv anses
for hensigtsvarende, så meget mere som direktionen bestod af
mænd, der på grund af anden embedsvirksomhed kun kunne ofre en
lille del af deres tid på teatret. Det retteste ville derfor være at
ophæve teaterdirektionen og overlade den umiddelbare bestyrelse af
teater og kapel til en enkelt mand, der som teaterdirektør kunne
hellige teatret sin udelte trolige opmærksomhed. Denne direktør
skulle have en udstrakt myndighed til at lede teatret, således at kun
almindelige principspørgsmål, personaleansættelse, afskedigelse og
gagering, budgetforslag o.l. skulle afgøres af ministeriet, der dog
tillige skulle udøve en almindelig kontrol med teatret gennem
forelæggelse af sæsonplaner og sæsonberetninger. Til posten som
direktør indstillede Madvig Johan Ludvig Heiberg. De afskedigede
direktionsmedlemmer skulle beholde deres fulde gage som pension.
11. 1. kontor, forestillinger 1849 nr. 123 b.
12. Sekretariatet, sager vedr. kunstanstalterne, forestilling nr. 1, j.nr. All.
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Endelig foreslog Madvig som en følge af teatrets overgang til staten,
at hoffets frie disposition over pladser i teatret reguleredes og
begrænsedes, således at kun visse loger forbeholdtes kongehuset13.
Frederik 7.s resolution, der blev givet den 23. juli, indeholdt en
nøje opregning af de loger, der skulle forbeholdes hoffet. Det var lidt
flere, end Madvig havde tænkt sig. Om de andre punkter sagde
resolutionen blot: »løvrigt bifaldes Din allerunderdanigste Indstil
ling«.
Derefter kom turen til samlingerne. I en forestilling herom af 4.
august 184914 fandt Madvig det påkrævet indledningsvis at give en
forklaring på, hvorfor han havde fraveget den kgl. resolution om en
fælles direktør for teatret og samlingerne. Det lå jo implicit i
Heibergs udnævnelse til teaterdirektør, at dette ville blive tilfældet.
Madvigs forklaring gik ud på, at de institutioner, der nu var kommet
til Kultusministeriet, faldt i to hovedklasser, nemlig de, hvis bestem
melse det er at virke for den scenisk-musikalske kunst, og de, der
sigter mod at befordre den bildende kunst eller andre, nærmest
videnskabelige formål. »Det er formeentlig en Selvfølge, at denne i
selve disse Institutioners Natur og Formaal begrundede Adskillelse
maa betinge en Forskjel i Bestyrelsesformen«.
Samlingerne havde hver sin særskilte bestyrelse. Det forekom
mindre hensigtmæssigt, om disse institutioner uden noget forenende
mellemled blev lagt direkte under ministeriet. Et fælles overtilsyn
kunne repræsentere samlingernes fælles interesser og danne et
passende mellemled mellem ministeriet og den umiddelbare besty
relse for de enkelte samlinger. Madvig foreslog, at der oprettedes et
embede som overdirektør, og at denne stilling blev besat med
overhofmarskal Levetzau, der i forvejen var chef for de fleste af
samlingerne. Udtrykket »chef« hentyder i denne forbindelse ikke
til den faglige ledelse af samlingerne, der varetoges af inspektører,
men til et overordnet tilsyn, varetaget af en enkelt mand eller en
bestyrelse. Madvig tilføjede, at indenrigsministeren (P.G. Bang)
påtænkte at foreslå en lignende bestyrelsesform for de kgl. haver og
agtede at indstille samme Levetzau til også at blive overdirektør for
disse, hvorved en formentlig heldig forening i bestyrelsen af en stor
del af de til statsejendom overgåede i flere henseender beslægtede
institutioner ville kunne finde sted.
Det har sikkert været kongen magtpåliggende, at reformen ikke
medførte tab i stilling og indtægt for Levetzau, som året i forvejen
13. Johanne Louise Heiberg skildrer i »Et Liv gjenoplevet i Erindringen«, hvordan
denne frie disposition praktiseredes (Bd. II s. 207 i 4. udgave ved Aage Friis,
Kbh. 1944).
14. Sekretariatet, sager vedr. kunstanstalterne, forestilling nr. 3, j.nr. A 18.

30

havde fundet det smerteligt af afgive hvervet som chef for Museet
for naturvidenskaberne. Madvigs og Bangs idé om at gøre ham til
dobbelt overdirektør løste dette problem uden at påvirke den
ministerielle ressortfordeling. Forestillingen fik da også uden forbe
hold kongens sanktion den 5. august 1849.
Kunstakademiet var ikke omfattet af denne ordning. Det indtog
en særstilling, dels som selskab, dels som læreanstalt, med et
selvstyre, der hvilede på en fundats. Desuden havde det et specielt
forhold til kongehuset. Kongen var dets protektor. Et medlem af
kongehuset var præses, et hverv der siden fundatsen af 1814 beklæd
tes af tronfølgeren. Præses skulle, foruden at have forsæde ved
akademiets møder, formidle kontakten til kongen i alle sager, der
krævede kgl. resolution. Som daglig leder havde akademiet en
direktør.
Frederik 7. havde som kronprins været præses i akademiet, men
ved hans tronbestigelse blev hvervet ikke genbesat. Efter reglerne
fungerede direktøren som præses, når denne var fraværende. Direk
tøren blev for tre år ad gangen af akademiets midte indstillet til kgl.
udnævnelse.
Da Kunstakademiet blev henlagt under Kultusministeriet, blev
dets sager ligesom teatrets og samlingernes behandlet umiddelbart
af ministeren udenom ministeriets departement. Selvom der var
berøring mellem Akademiet og flere af samlingerne, fandtes der
ikke at være grund til at forene dem under samme styrelse. Spørgs
målet om akademiets fremtidige organisation var netop da genstand
for interne forhandlinger. Madvig ville afvente udfaldet af disse,
men da de tilsyneladende ikke kunne føre til brugbare resultater,
nedsatte han den 15. december 1850 en kommission med departe
mentschef Holm fra Finansministeriet som formand15. Alligevel
trak det ud i årevis. Først i 1857, mens C.C. Hall var kultusminister,
lykkedes det at gennemføre en bekendtgørelse om Kunstakademiets
organisation.
Heri blev det udtrykkelig fastslået, hvad der siden 1849 havde
været praksis, at akademiets formelle kontakt med kongen alene
foregik via Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet. Akade
miets forhold til ministeriet svarede nogenlunde til Københavns
Universitets, bortset fra at intet af ministeriets departementer havde
med akademiets sager at gøre, sålænge sekretariatet bestod.

15. Sekretariatet, sager vedr. kunstanstalterne, forestilling nr. 38, j.nr. A 254.
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3. Ministeriet og Det kgl. teater 1849-1859
Kultusministeriets sekretariat fik ikke nogen lang levetid. Det
forudsatte en minister, der personligt interesserede sig for de sager,
der var henlagt til det og var villig til at beskæftige sig i detaljer med
kunstanstalternes problemer, blandt hvilke problemerne omkring
Det kongelige teater uden sammenligning var de mest komplice
rede.
Denne interesse var utvivlsomt tilstede hos Madvig. Det var den
måske også hos P.G. Bang, der iøvrigt kun bestyrede Kultusmini
steriet ad interim i et halvt år (dec. 1851-juni 1852). Men da juristen,
embedsmanden og forretningsmanden C.F. Simony blev kultusmi
nister, forsvandt det personlige ministerengagement. Simony over
lod behandlingen af kunstanstalternes sager til chefen for ministeri
ets 1. departement C.M. Weis, og da han i marts 1853 skaffede sig
kgl. resolution for denne ordning1, begrundede han det med, at det
var hensigtmæssigt, at disse sager blev undergivet en flersidig
behandling i ministeriet, hvilket naturligvis betød, at departements
chefen kom til at træffe de fleste afgørelser.
Alligevel blev sekretariatet ikke et normalt departementskontor
under ledelse af en kontorchef. Det var fremdeles kun bemandet
med en yngre embedsmand, fra 1852 en kancellist Harald Christen
sen, som gennem sin virksomhed i Kultusministeriet fik en plads i
dansk teaterhistorie.
Der udviklede sig i Heibergs direktørtid en del interne konflikter
på teatret, fremkaldt af eller i hvert fald næret ved, at direktøren var
gift med teatrets primadonna. Da C.C. Hall i 1854 blev kultusmini
ster, ophævede han departementscheffunktionen i sekretariatssa
gerne. Hall havde megen interesse for teatret og stod i venskabsfor
hold til familien Heiberg. Sandsynligvis regnede han med ved
personlig indsats at kunne bringe ro om teatret. Det lykkedes ikke,
hvilket tildels skyldtes, at Hall lod ministersekretæren spille en ret
fremtrædende rolle, bl.a. som medlem af og sekretær for en teater
kommission, der blev nedsat i 1855, i hvilken denne skal have taget
parti for den del af teatrets personale, der var i opposition til det
Heibergske regime2.
Uroen på teatret resulterede i, at Heiberg tog sin afsked som
1. Sekretariatet, aim. sager, forestilling nr. 12, j.nr. A 160.
2. Kommission til at revidere teatrets regulativer, nedsat ved ministeriets skrivelse
af 27.4.1855 (Sekretariatet, sager vedr. kunstanstalterne, j.nr. B 252). Kommis
sionens betænkning af 25.8.1855 findes som bilag til forestillinger vedr. kunstan
stalterne 1853-59 nr. 60. Dens arkiv i Kgl. teaters arkiv nr. 590.
3. Sekretariatet, sager vedr. kunstanstalterne, j.nr. B 349.
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direktør ved udgangen af teatersæsonen 1855-563. Som situationen
var, mente Hall, at en ny bestyrelsesform for teatret burde overvejes.
Stillingen som direktør blev ved konstitution besat med filologen
N.V. Dorph. Men da denne ikke mentes i besiddelse af tilstrækkelig
administrativ erfaring, blev der adjungeret ham en embedsmand
som kommitteret. Til dette hverv udpegedes den ovennævnte kan
cellist Christensen, om hvem Hall i en forestilling til kongen af 3.
maj 1856 skriver, at han »formedelst det Kjendskab han besidder til
Theaterbestyrelsens Stilling til Ministeriet og til Rigsdagen, og til
mine Anskuelser i saa Henseende, og ved sit Forhold til mig som
Secretair, - i hvilken Stilling han fremdels vilde forblive - efter min
fulde Overbeviisning vil være særdeles vel skikket til at fremhjælpe
en, til Forholdene og min Betragtning af samme svarende, Udvik
ling af Theatrets Administration og oeconomiske Stilling«4.
Uenighed mellem Hall og Dorph om indretningen af en ny
styrelsesordning for teatret medførte, at Dorph allerede året efter
trak sig tilbage. Hans virksomhed som kunstnerisk leder havde
heller ikke svaret til forventningerne. Den 6. juni 1857 indberettede
Hall til kongen, at han havde pålagt den kommitterede foreløbig at
overtage bestyrelsen af Det kongelige teater og kapel, som herefter
måtte siges at være kommet under direkte ministerielt styre5. Den
24. august s.å. blev Christensen, da det fremdeles ikke var muligt at
etablere en fastere ordning, ved kgl. resolution formelig konstitueret
som direktør for teatret, samtidig med at han fortsat fungerede som
sekretær for kultusministeren6.
Først fra nytår 1858, efter at uroen på teatret havde nået sin ydre
kulmination gennem Johanne Louise Heibergs afskedsbegæring i
oktober 18577, kom den nyordning af teaterstyrelsen, Hall havde
bebudet. Der oprettedes en direktion med to medlemmer. Den ene
af de to direktører skulle fortrinsvis beskæftige sig med kunstneriske
anliggender og den anden med administrative og økonomiske sager.
Til den første post udnævntes digteren Carsten Hauch og til den
anden konstitueret direktør, H. Christensen8. Teaterhistorikeren
Th. Overskou, der selv blev et af konfliktens ofre, hævder, at
fordelingen mellem de to direktører gik ud på, at Hauch fik ansvaret
og Christensen magten9. Uroen på teatret ophørte i hvert fald ikke.
En afspænding af krisen kom først, da Hall den 6. maj 1859
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kgl. resol. af 11.5.1856. Sammest. forestillinger 1853-59 nr. 56.
Sammest. forestilling nr. 77.
Sammest. forestilling nr. 84.
Sammest., j.nr. B 451.
Sammest. forestilling nr. 88, j.nr. B 498.
Th. Overskou, Oplysninger om Teaterforhold i 1849-1858, 1858 s. 99.
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Teaterdirektør Harald Christensen (1823-1892) har faet en temmelig ublid medfart af eftertiden
på grund af stridighederne omkring det Kgl. teaters ledelse i hans tid. Kritikken har næppe været
fuldt ud berettiget; men Harald Christensen måtte gå fra både teater og ministerium. Han er her
fotograferet i sin senere værdighed som borgmester i Hobro, omgivet af hustruen Wenzeline og
datteren, forfatteren Mathilde (Illa) Christensen (1851-1922). - Foto i privateje (Kgl. Bibl.)

afløstes af Monrad som kultusminister. Monrad fandt det uhold
bart, at posten som sekretær for ministeren var forenet med stillin
gen som teaterdirektør. Det første han gjorde, var ved kgl. resolu
tion af 18. maj 1859 at flytte sagerne om Det kongelige teater og
kapel fra sekretariatet til 2. departements kontor for den højere
undervisning (3. kontor). »Overbestyrelsen af de disse vedkom
mende Sager er af et saadant Omfang og Vigtighed«, hedder det i
forestillingen til kongen, »at samme ikke bør savne det større
Apparat, som ikkun et fuldstændigt Departement med tilhørende
Contoir kan afgive« 10.
Monrad syntes besluttet på med nogle raske forholdsregler at
bringe uroen på teatret til standsning. Han brød helt med Halls
teaterpolitik. Især fandt han det nødvendigt af fjerne Christensen,
hvilket han sørgede for ved at få justitsministeren til at give ham et
embede som by- og herredsfoged i Hobro11.
10. Sekretariatet, sager vedr. kunstanstalterne, j.nr. C 50. Forestillingen findes i
bindet med forestillinger om almindelige sager.
11. Justitsmin. 1. kontor 1859 nr. M 2991.
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Forinden havde Monrad bedt både Hauch og Christensen om at
søge afsked fra deres stillinger som teaterdirektører. De havde inden
Monrads tiltrædelse forhandlet med Hall om at få direktionen
udvidet med et tredje medlem. Det var direkte imod Monrads
intentioner. Han ønskede en mand i spidsen for teatret, der forenede
solid administrativ erfaring med en anerkendt position i samfundet.
Valget faldt på den tidligere minister og kabinetssekretær F. Tillisch. Ved kgl. resolution af 17. juni 1859 blev Hauch og Christensen
afskediget som direktører og Tillisch udnævnt12. Samtidig lykkedes
det Monrad ved personlig henvendelse at formå Johanne Louise
Heiberg til at vende tilbage til scenen13.
Monrads aktion afrundedes med ophævelse af Kultusministeriets
sekretariat. Allerede i 1848 havde han i statsrådet udtalt, at alle
sager burde behandles under departementerne, og at ministeren ikke
selv burde have noget kabinet14. Herved tænkte han muligvis på den
ministerielle organisation i Frankrig, hvor det var almindeligt, at
ministrene ved siden af den departementale organisation havde et
kabinet, som de bemandede personligt uden om det almindelige
karrieremønster. Kultusministeriets sekretariat havde karakter af et
sådant personligt kabinet, og erfaringerne med det havde ikke været
gode. Da Christensen forlod ministeriet med udgangen af august,
blev sekretariatets resterende sager ligesom teatersagerne henlagt
under kontoret for den højere undervisning, som herefter tillige
varetog ministeriets sekretariatssager15.
Harald Christensens dobbeltrolle som ministersekretær og teater
direktør er blevet kritisk bedømt i den teaterhistoriske tradition,
især af Th. Overskou i »Den danske Skueplads« bd. IV og af
Johanne Louise Heiberg i »Et Liv gjenoplevet i Erindringen«.
Traditionen har forsvaret Heibergs virksomhed som teaterdirektør
og har faet Christensens virksomhed til at fremstå som et ministeri
elt magtmisbrug, der støttede sig på klikedannelser.
Mange år efter disse begivenheder, 1890, udgav H. Christensen et
skrift »Det kongelige Theater 1852-59«, i hvilket han forsvarede
både sin egen rolle og den teaterpolitik, Hall stod for. I forordet
henviser han til angreb, der dengang rettedes mod ham i aviserne og
især i Th. Overskous i 1858 udkomne skrift »Oplysninger om
Theaterforhold i 1849-58«. Når Christensen ikke dengang tog
12. 3. kontor, teaterjournal 1859 nr. 21.
13. Herom har Johanne Louise Heiberg givet en livlig fremstilling i »Et liv
gjenoplevet i Erindringen«, 1944, s. 85-89. De ord, der lægges Monrad i
munden, er formentlig nedskrevet adskillige år senere, men giver i deres helhed et
indtryk af Monrads håndfaste behandling af ømtålelige spørgsmål.
14. Statsrådets forhandlinger, I, s. 165.
15. Bekræftet ved kgl. resolution af 19.12.1859, 3. kontor 1859 nr. 4 C 207.
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offentligt til genmæle, skyldtes det ifølge forordet, at kultusminister
Monrad anmodede ham om »for det Første at tilbageholde, hvad
jeg mulig kunde være sindet at fremkomme med i ovennævnte
Retning «.
I sit skrift, der meget nøje gennemgår alle konfliktens faser, søger
Christensen at retfærdiggøre sin egen og ligesindedes rolle i
1850ernes teaterkonflikt. Men han indrømmer også egne fejl. Han
sammenfatter disse i følgende ord:
Dersom jeg i almindelige Træk skal charakterisere mine Feil, saa vil jeg
sige, at jeg, skjøndt jeg ganske vist var anbragt i Theaterbestyrelsen med
det Formaal at skulle reformere, var for ivrig og rastløs heri, tog mig for
meget for ad Gangen, og undertiden ikke standsede, hvor jeg havde
handlet klogt i at lade mig standse; - og endelig var mit Syn paa, hvad der
skulle gjøres, om jeg saa maa udtrykke mig, for meget ministerielt; det vil
sige, jeg havde for meget af det overordnede Syn, der søgte udover
Nutiden og ind i Fremtiden, medens jeg i mange Tilfælde vilde være
kommen bedre fra det, dersom jeg havde seet mere paa Øieblikkets krav
og tænkt mindre paa at arbejde for Fremtiden og grundlægge den16.

Christensen citerer et brev, han modtog fra Monrad i 1872. Anled
ningen til brevet havde ikke noget med den gamle teatersag at gøre,
men Monrad tilføjede følgende bemærkninger om den, som selvom
de er skrevet mange år senere, er et ikke uinteressant bidrag til dens
historie.
De har altid staaet for mig som en ualmindelig forretningsdygtig Mand,
over hvis Virksomhed der var udbredt en med Takt forbunden Friskhed
og Raskhed, der havde en heldig Indflydelse paa Sagernes Gang. Jeg
handlede efter bedste Overbeviisning, da jeg fjærnede Dem fra en Stilling,
som De havde faaet kjær. -... Jeg maa imidlertid indrømme, at efter vore
Forhold var min Behandling af Dem noget haard, og naar jeg har tænkt
paa hine gamle Dage, har jeg i Forholdet til Dem staaet som den, hvem
der var Noget at tilgive ...17.

Det er ikke så meget de rosende ord, der har interesse, som Monrads
erkendelse af, at den fremgangsmåde, han benyttede, »efter vore
forhold « var noget hårdhændet, selvom han ikke ligefrem fortryder
den.
Vurderingen af dette intermezzo, der er fælles for administratio
nens og teatrets historie, har siden undergået en udvikling, hvilket
har afspejlet sig i den behandling, der er givet Harald Christensen i
Dansk Biografisk Leksikon. I første udgave (1889) er han ikke
optaget. I 2. udgave (1934) er han kort biograferet af Robert
16. S. 317.
17. S. 316.
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Neiiendam, der i det væsentlige følger traditionens kritiske opfat
telse. I 3. udgave (1979) findes en af Karen Krogh forfattet udvidet
biografi, der giver en særdeles positiv vurdering af Christensens
reformarbejde, især m.h.t. iscenesættelsestekniken18.
Dette ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at sammenblandin
gen af ministeriel administration og teaterledelse, som Hall bar
ansvaret for, bragte Christensen i en uholdbar stilling og bidrog til
den krise, der udløste Monrads drastiske indgreb.

4. Veterinærskolen
I sommeren 1848, da man planlagde den endelige ministerielle
ressortfordeling, ansås det for naturligt, at Veterinærskolen skulle
under Kultusministeriet, men som nævnt blev den ved kundgørel
sen af 24. november 1848 lagt under Indenrigsministeriet.
Der var i mellemtiden sket det, at Frederik 7. - muligvis af egen
tilskyndelse - den 2. september 1848 havde tilstillet finansminister
A.W. Moltke et reskript af følgende ordlyd:
Da Vi ansee det for hensigtsmæssigt, at saavel Stutteriet paa Frederiks
borg som Landstutteri væsenet samt Veterinairskolen underlægges en og
samme Overbestyrelse, og Vi havde udseet Vor Reisestaldmester, Land
stutmester Kammerherre Bardenfleth til at overtage dette Hverv, ville Vi
allernaadigst have Dig paalagt at nedlægge forestilling om, hvorledes
denne Sag på bedste Maade maatte være at ordne, navnlig med Hensyn
til Kammerherrens Embedsstilling og Gage i denne nye Virkekreds1.

Det er tænkeligt, at kongen har ladet sig lede af betragtninger
svarende til dem, der ovenfor er omtalt med hensyn til overhofmar
skal Levetzau. Kammerherre Bardenfleth var broder til justitsmini
ster C.E. Bardenfleth, som Frederik 7. fra sin tronfølgertid havde et
nært forhold til. Reskriptet medførte, at Veterinærskolen ikke uden
videre kunne henlægges under Kultusministeriet, men det åbnede
dog mulighed for ved en senere forestilling at tage spørgsmålet op
påny. Henlæggelsen under Indenrigsministeriet kunne derfor be
tragtes som foreløbig. Jonas Collin, der siden 1843 ene mand havde
udgjort Overbestyrelsen for Veterinærskolen, blev bedt om indtil
videre at fortsætte sine forretninger. Overbestyrelsen havde hidtil
været en immédiat autoritet, men fungerede efter kundgørelsen af
18. Karen Kroghs artikel henviser til Kirsten Jacobsen, Et vendepunkt i dansk
teaterhistorie?, 1976, s. 28 f.
1.Det originale reskript findes i Rentekammerets relations- og resolutionsprotokol
(forestillinger) 1848 nr. 242.
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24. november 1848 midlertidigt som mellemled mellem skolen og
ministeriet2.
Det var ikke Indenrigsministeriets skyld, at den foreløbige afgø
relse blev den endelige. Ministeriet tilsluttede sig de røster, der
næsten omgående rejste sig til fordel for skolens henlæggelse under
Kultusministeriet3. Jonas Collin sendte den 28. december en lang
skrivelse til Statsrådet, hvori han opridsede de forskellige faser af
Veterinærskolens udvikling siden dens grundlæggelse i 1773 og
sidestillede adskillelsen af smedehåndværket og veterinærmedicinen
med adskillelsen af barberhåndværket og kirurgien. Collin under
stregede den særlig positive udvikling, skolen havde gennemgået i
det sidste tiår, hvor den endog var blevet søgt af studerende fra
naborigerne. Herefter fortsatte han:
Paa dette heldige Standpunkt stod Læreanstalten, da det uventede Slag
nylig traf den at blive henlagt under Indenrigsministeriet, for, som det
bebudes, atter at samles under en fælleds Bestyrelse med Stutteriet, en
Forbindelse, som vil dræbe Veterinair-Videnskaben og gjøre den til et
Haandværk, en Tilbagegang til de ældre af alle Udlandets Skoler forka
stede Princip, at forskaffe Landet Veterinairer af Smedesvende, en
Tilbagegang, der vil være Landet ligesaa fordærvelig som lidet hæderlig.
Denne Bestemmelse var saa meget mere paafaldende som det for faa
Maaneder siden var bestemt og mig af den forrige Cultusminister
tilkjendegivet, hvad der heller ikke syntes at kunne være nogen Tvivl
underkastet, at Veterinair-Skolen maatte komme under det samme
Ministerii Omraade, hvorunder alle Læreanstalter ere henlagte og hvortil
det ligesaafuldt maa henhøre som det pharmaceutiske Studium og som
den polytechniske Læreanstalt, der med sine mechaniske Værksteder
staaer i umiddelbar organisk Forbindelse med Universitetet.
Det kan naturligviis ikke falde mig ind, at ville benægte Muligheden af,
at Veterinairvidenskaben kunde trives ja blomstre under et andet Mini
sterium end just under Cultusministeriet. Sligt beroer paa Tilfældigheder
og Personligheder, hvorom her ikke kan være Tale. Spørgsmaalet er om
et Princip. Fra et reent oekonomisk Standpunct, naar man nemlig blot
seer hen til Veterinair-Videnskabens Indflydelse paa Agerbrug, Hesteavl
og Qvæghold, paa dens Vigtighed til Forebyggelse af Epizotier, kan man
jo let falde paa, at en Læreanstalt for dens Dyrkere kunde passende
underlægges den samme Regjeringsafdeling, hvorunder Landoekonomien og Qvægsygevæsenet ressorterer; men efter denne Slutningsmaade
maatte den pharmaceutiske Examen, som henhørende til Medicinalvæse2. Før 24. november 1848 havde Overbestyrelsen for Veterinærskolens forhold til
skolen været omtrent som Universitetsdirektionens i forhold til Universitetet.
3. Akter vedrørende stutterivæsenets og Veterinærskolens ordning samt lov af
8.3.1856 om oprettelse af en Veterinær- og landbohøjskole er samlet i en sag i
Indenrigsministeriets landvæsenskontor, LJ 1857 nr. 1222. Sagen starter septem
ber 1848 i Rentekammerets almindelige domænejournal som en stutterisag. Efter
Indenrigsministeriets oprettelse føres sagen videre i en journal for stutteri- og
veterinærvæsen samt kvægsyge (ST.V.J.). Fra 1851 journaliseres dens akter i
landvæsenskontorets journal (LCJ, fra 1857 LJ).
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net, staae under Justitsministeriet, og den polytechniske Læreanstalt
uimodsigelig høre under Indenrigsministeriet.

Sagen burde efter Collins mening betragtes fra et videnskabeligt
synspunkt. Det havde en ikke ringe videnskabelig betydning at
kombinere landets læreanstalter således, at de kunne gavne hinan
den mest muligt. De medico-chirurgiske videnskaber og veterinær
videnskaben havde mange berøringspunkter. Flere steder i udlandet
var veterinærskolerne knyttet mere eller mindre nært til de lægevi
denskabelige læreanstalter. Men et nært bånd mellem disse viden
skaber ville aldrig blive knyttet i et land, hvor dyrlægen betragtedes
som håndværker eller efter almuesproget som hestedoktor. Collin
sluttede med at indstille, at Veterinærskolen henlagdes under Kul
tusministeriet, og at der uafhængigt af skolen oprettedes et veteri
nærsundhedskollegium, der som politiforanstaltning kunne henlæg
ges under Indenrigsministeriet.
Collins skrivelse blev fulgt op af en henvendelse fra Selskabet
Philiatrien4 og fra den danske dyrlægestand. Men Indenrigsministe
riet havde allerede taget et initiativ ved den 5. januar 1849 at
nedsætte en kommission med den opgave at indkomme med forslag
til den fremtidige organisation af Veterinærskolen og sammes besty
relse. Den vanskelighed, der lå i, at det kgl. reskript af 2. september
1848 bestemte, at stutteri væsenet og Veterinærskolen skulle under
gives én og samme bestyrelse, kom man foreløbig uden om ved i
samme forestilling at gøre indstilling om en ordning af landstutterivæsenet og udnævnelse af kammerherre Bardenfleth til overstutmester samt om nedsættelse af kommissionen, der alene skulle beskæf
tige sig med skolen. Bardenfleth havde allerede den 20. november
1848 i en skrivelse til A.W. Moltke selv foreslået dette. Ved den kgl.
resolution af 5. januar på indenrigsministerens forestilling opnåede
man, at stutteri væsenets og Veterinærskolens ordning kunne be
handles hver for sig.
Kommissionen trådte imidlertid aldrig i virksomhed. Da den
efter et halv års forløb endnu intet møde havde holdt, angivelig fordi
det havde været umuligt for medlemmerne på noget tidspunkt at
være tilstede samtidig, bad Jonas Collin den 6. august 1849 om at
blive fritaget for sin midlertidige funktion, hvilket bevilgedes.
Herefter tog indenrigsminister Rosenørn spørgsmålet om skolens
henlæggelse under Kultusministeriet op i en skrivelse til dette af 17.
oktober. Han henviste til de andragender i så henseende, ministeriet
havde modtaget fra flere sider, og fortsatte:
4. Selskabet til lægevidenskabens fremme.
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Jeg kan ikke andet end være enig i hvad i de ovennævnte Andragender er
fremført om, at det er stemmende med rigtige Grundsætninger, at
Veterinairskolen som en offentlig Læreanstalt henlægges under samme
Ministerium, hvorunder alle de øvrige Grene af Underviisningsvæsenet
henhøre, hvorimod den øvrige Bestyrelse af Veterinairvæsenet og det
veterinaire Sundhedspolitie fremdeles maatte vedblive at høre under
Indenrigsministeriet. At ovennævnte Commission er nedsat for at gjøre
Forslag angaaende Veterinairskolens Organisation og Bestyrelse, kan
formeentligen ikke være til Hinder for, at denne strax overtages af
Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, men det maa endog
ansees for det rigtigste, at dette ikke udsættes, for at Afgjørelsen af
hvorledes Veterinairskolen skal organiseres, kan skee gjennem det
samme Ministerium, hvorunder den fremtidigen skal sortere.

Skrivelsen slutter med at spørge Kultusministeriet, om det havde
noget imod straks at overtage bestyrelsen af Veterinærskolen.
Det havde Kultusministeriet, d.v.s. Madvig. I et af kontorchef
Linde forfattet koncept5 står der følgende:
Idet jeg i dette sidste Punkt ikke ganske kan dele Mening med Indenrigs
ministeriet, undlader jeg ikke herved tjenstligst at tilbagemelde, at jeg,
forsaavidt Sagen vedkommer undertegnede Ministerium ikke vover at
fatte nogen definitiv Beslutning, førend hin Commissions Betænkning
om Veterinærskolens Opgaver og Organisation haves som Grundlag for
en Afgjørelse af det foreliggende Spørgsmaal.

Disse forsigtige bemærkninger har Madvig med sin pen sat et stort
kryds over og erstattet dem med følgende:
Da jeg imidlertid maa gaae ud fra, at Fastsættelsen af det Formaal, for
hvilket Veterinairskolen skal virke, og den Sphære, i hvilken dens
Underviisning ifølge deraf skal bevæge sig, maa gaae forud for Afgjørel
sen af Spørgsmaalet, under hvilket Ministerium den skal henlægges, og
da der ved Sammensætteisen af den nævnte Commission ogsaa blev taget
særligt Hensyn til begge disse Spørgsmaals Sammenhæng, maa jeg for
dette Ministeriums Vegne ønske, at, indtil der i hiin Commission Be
tænkning faaes at væsentligt Bidrag til Afgjørelsen, Skolen forbliver
under det Ministerium og den Bestyrelse, hvorunder den hidtil har været,
saameget mere som der vel turde være Anledning til at tage under samlet
Overveielse, hvorvidt og hvorledes den paa Indsigt og Dygtighed i flere
Retninger af Praxis, der henhøre under Indenrigsministeriets Forsorg,
rettede Underviisning, navnlig foruden Veterinairundervisningen ogsaa
Underviisningen i Agerdyrkning og Forstkyndighed, kan være at bringe i
nærmere Forbindelse, og da tillige, under hvilket Ministerium en omfat
tende practisk Skole i den Retning burde stilles.

Med disse ord lykkedes det Madvig at forhindre, at Veterinærskolen
kom under Kultusministeriet. Som foran nævnt havde han kort tid
5. 3. kontor, Universitetssager, breve 1849, U nr. 882.
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I forhold til sin betydning i uddannelsessystemet indtog Sorø en uforholdsmæssig stor plads i
Kultusministeriets arbejde. Det skyldtes imidlertid ikke akademiet selv, men dets enorme godsbe
siddelser og store formue, der fungerede som finansielt grundlag for en lang række kulturelle og
videnskabelige institutioner. Akademiet ses her midt i sine besiddelser, fotograferet fra Egevang
1909. - Fot. Stender (Kgl. Bibi.).

forinden i Statsrådet erklæret, at kun den åndelige dannelse hørte
under Kultusministeriet6.
Madvig har næppe ladet sig lede af fordomme hentede fra
veterinærmedicinens historie. Hans standpunkt havde en anden
baggrund. Strengt taget indebar hans betragtninger om uddannelse
med praktisk sigte, at heller ikke Polyteknisk læreanstalt burde
sortere under Kultusministeriet, men den var nu engang arvet fra
Universitetsdirektionen. Det er i det hele taget et spørgsmål, om
sondringen mellem »åndelig« og »praktisk« videnskab havde
andet formål end at sikre de første eneretten til visse økonomiske
resurser. Under Kultusministeriet sorterede de såkaldte separate
fonde, der var forbeholdt videnskabelige og undervisningsmæssige
formål. Disse fonde var offentlige formuegenstande, underkastet
statens lovgivning og forvaltning, men de ansås ikke for hørende til
den almindelige statsformue7.
Af speciel interesse var Sorø akademi, fordi denne stiftelse havde
et årligt overskud. At der på finansloven kunne rådes over dette
indenfor rammerne af stiftelsens øjemed, herskede der ingen tvivl
om, men det kunne i høj grad blive genstand for fortolkning og
6. s. 26.
7. se nedenfor s. 172 fif.
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politisk strid, hvor grænserne for dette øjemed gik. Hvis Veterinær
skolen kom under Kultusministeriet, måtte det forudses, at de til
videnskab m.v. henlagte fonde fik endnu en institution at føde på.
Det er overvejende sandsynligt, at dette for Madvig var et vigtigt
motiv til at modsætte sig det, ligesom det var et andet vigtigt motiv
for dyrlægerne til at gå ind for det.
Denne side af sagen kom i hvert fald tydeligt for dagen nogle år
senere - i rigsdagssamlingen 1855/56 - da regeringen forelagde et
forslag om oprettelse af den nuværende Veterinær- og landbohøj
skole. Ifølge forslaget skulle den nye læreanstalt sortere under
Indenrigsministeriet. Folketingets flertal ønskede den imidlertid
lagt under Kultusministeriet, bl.a. med den motivering, at »derved
Adgangen lettere aabnedes til, at en Deel af Omkostningerne, der
ifølge Lovudkastet skulle udredes af Statskassen, kunne tilflyde
Anstalten fra Sorø Academies Overskud «. Kravet måtte dog frafal
des, da det under debatten blev godtgjort, at spørgsmålet om,
hvilket ministerium en institution skulle sortere under, ifølge grund
loven ikke var et lovgivningsanliggende. Der var ganske vist den
udvej ved lov at gøre højskolen til en del af Københavns Universitet,
men det var ikke politisk gennemførligt, og der var i det hele taget
ikke stemning for at lade forslaget strande på ressortspørgsmålet8.
Forhandlingernes resultat blev altså kun en mere holdbar forkla
ring på, hvorfor Veterinærskolen måtte forblive under Indenrigsmi
nisteriet. Det blev ydermere fremhævet i koncepten til forestillingen
om lovforslagets stadfæstelse, at »Kirke- og Underviisnings-Ministeriet ikke har villet af de Samme underlagte Fonds meddele
Understøttelse til Landvæsens-Institutter, Skrifter af landoekonomisk Indhold og videnskabelige Undersøgelser til Landvæsenets
Fremme.... fordi disse Undersøgelser vilde tjene til at fremme
Interesser, som Indenrigsministeriet har at varetage «. I forestillin
gens endelige udformning udgik bemærkningen om Kultusministe
riet, rimeligvis fordi en udtalelse, der kunne udlægges som polemisk
mod et andet ministerium ikke var passende i en forestilling til
kongen. Der blev alene henvist til, at landvæsenets fremme hørte
under Indenrigsministeriet 9.
Sorø Akademi slap dog ikke for at yde bidrag til Landbohøjsko
len. Folketinget fik indsat i loven af 8. marts 1856 om oprettelse af en
Veterinær- og landbohøjskole, at omkostningerne ved opførelsen af
en bygning til den nye læreanstalt skulle udredes dels af statskassen,
8. Rigsdagstidende 1854/55, Folketingets forhandlinger sp. 2013 ff. Anhang B sp.
233 ff.
9. Koncept til forestillingen i LJ 1857 nr. 1222, den originale forestilling i
Indenrigsministeriets relations- og resolutionsprotokoller 1856 nr. 65.
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dels af Sorø akademis overskud. Da anstalten kom i drift, optoges på
finansloven årlige tilskud sammestedsfra.
Veterinær- og Landbohøjskolen kom under Landbrugsministe
riet, da dette blev oprettet i 1896. Først i 1968 blev den overført til
Undervisningsministeriet.

5. Tre departementer 1855-65
Expeditionskontoret for det lavere undervisningsvæsen (2. kontor)
var (bortset fra sekretariatet) fra begyndelsen af det mindste af
ministeriets kontorer. Dets område var sager vedrørende borger- og
almueskolevæsenet, seminarierne og Døvstummeinstituttet i Kø
benhavn. Det synes at have stået lidt i skyggen. Chefen for 2.
departement, som det sorterede under, var som nævnt af den
anskuelse, at kontoret hellere burde henlægges under 1. departe
ment, som det jo var en aflægger af.
På den anden side var den lavere undervisning det område i
Kultusministeriet, som Rigsdagen, fortrinsvis Folketinget, interes
serede sig mest for. Den regering, der tiltrådte den 12. december
1854 med det program at gennemføre en helstatsforfatning i konsti
tutionelle former, havde grund til at komme denne interesse imøde.
Den 13. januar 1855 skrev den nye kultusminister, C.C. Hall, til
Folketingets finansudvalg og bad ved ændringsforslag til finanslo
vens 2. behandling om at få bevilget løn til en tredje departements
chef, som tillige skulle være overdirektør for borger- og almueskole
væsenet. Ansøgningen begrundedes med, at chefen for 2. departe
ment var så bebyrdet med forretninger, at der ikke levnedes ham tid
til undersøgelser og forarbejder til påkrævede reformer, forsåvidt
angik borger- og almueskolevæsenet. Ministeriet ønskede derfor at
have til sin rådighed en mand, der ved personlig iagttagelse og lokale
undersøgelser kunne skaffe sig nøjagtigt kendskab til disse anliggen
der. Man forsikrede dog, at det ikke var hensigten at centralisere
denne bestyrelsesgren mere end den allerede var, men derimod med
større sikkerhed at kunne forberede den reform af det almindelige
skolevæsen, som ministeriet anså for at være en af sine vigtigste
opgaver.
I sagen1 ligger et udkast til skrivelsen med D.G. Monrads hånd.
Det var ham, stillingen skulle oprettes til. Monrad var ligesom de
nye ministre Andræ og Hall blevet afskediget fra deres embeder af
det foregående ministerium Ørsted. Han havde været biskop over
Lolland-Falsters stift, men var nu arbejdsløs. Hans politiske fortid
1. Sekretariatet, aim. sager. Sager vedr. bestallinger udfærdiget gennem sekretaria
tet. Bestalling nr. 63.
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og forhold til visse af det nye ministeriums medlemmer var en
hindring for, at han kunne blive optaget i det. Men han var medlem
af Folketinget, valgt i Maribo amt. Der var god mening i at give ham
embedsansvar på et område, som man vidste var ét af dem, han var
politisk engageret i. Desuden var Hall vistnok ikke selv særlig
interesseret i det almindelige skolevæsen. Flere forhold pegede
således på den foreslåede løsning som meget hensigtmæssig i den
foreliggende situation.
Finansudvalgets flertal tiltrådte ændringsforslaget, men det kom
til en længere debat, da det var til behandling i salen den 31. januar
og 1. februar 18552. Monrads navn var ikke nævnt i ansøgningen og
blev det heller ikke i tinget, men ingen var i tvivl om, hvem det
drejede sig om. Grundtvig hentydede to gange til det ved at bruge
udtryk som »den Person, som jeg formoder, at den høitærede
Minister har for Øie« og »den Personlighed, hvortil her vel
nærmest sigtes ved denne Sag«3.
Der blev peget på det uheldige i at oprette et nyt fast og højt
gageret embede. Et mindretal tilbød istedet ministeren et rådigheds
beløb af samme størrelse som den søgte stilling. Nogle frygtede, at
ordningen trods ministerens forsikring ville føre til øget centralise
ring på bekostning af det kommunale selvstyre. Monrad var tilstede
under forhandlingen uden at tage ordet. Ministerens ændringsfor
slag blev vedtaget med 50 stemmer, herunder Monrads. 45 stemte
imod.
Den 1. april tiltrådte Monrad sin nye stilling, foreløbig som
konstitueret. Der meddeltes ham en af ham selv konciperet instruks
angående de pligter, der påhvilede ham som overdirektør. Den
indeholdt især regler om hyppig inspektion af skoler og seminarier.
Der lå i den dobbelte stillingsbetegnelse, at Monrad foruden som
departementschef at forberede sager til ministerens resolution eller
afgøre dem på ministerens vegne, tillige havde et selvstændigt
embedsansvar som tilsynsførende med den almindelige skoleunder
visning. Ved kgl. resolution af 1. december 1855 blev Monrad
fastansat i embedet.
En af hans første opgaver blev udarbejdelsen af et lovforslag om
skolebygninger, lærerlønninger og skolernes økonomi. Ved et cirku
lære af 6. juli 1855 sendtes det til udtalelse hos samtlige skoledirek
tioner, biskopper og amtsråd4. Cirkulæret var underskrevet af Hall,
men at forslaget var Monrads værk har næppe nogen været i tvivl
2. Rigsdagstidende 1854/55, Folketingets forhandlinger, 2. samling, sp. 617-95.
3. Sp. 673.
4. Udtalelserne findes i 2. kontor gruppeordnede sager nr. 3208.
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om. Han modtog i oktober en trykt adresse underskrevet af 160
købstadslærere. Den indledtes med følgende ord:
Den Velvillie og Varme, hvormed Deres Højærværdighed talte Skolelæ
rernes Sag i Anledning af det Raben-Schølerske Lovforslag5, gav os Haab
om en bedre Fremtid; dette Haab vandt Styrke i Deres Høiærværdigheds
Udnævnelse til Overskoledirekteur og har i det offentliggjorte Udkast til
Lov om nogle forandrede Bestemmelser for Almue- og Borgerskolevæse
net givet os Vished for, at Deres Høiærværdighed vil gjennemføre
Løsningen af det Punkt, der saalænge har været, og endnu er Gjenstand
for Lærernes Ønsker og Forhaabninger.

Det var naturligvis Hall, der skulle føre lovforslaget gennem Rigs
dagen, men i Folketinget kunne Monrad selv bidrage til det gennem
sin deltagelse i debatten. Forslaget blev med nogle ændringer
stadfæstet som lov af 8. marts 1856.
Samtidig med skolelovforslaget udarbejdedes et lovforslag om
seminarierne, der dog først blev til lov i 1857. I forakterne til dette
forslag kan man se Monrads personlige arbejde med udformningen
af paragrafferne og motiverne til dem. Forslaget havde oprindelig
indeholdt en bestemmelse om, at der skulle »indrettes et Underviisnings-Cursus i Kjøbenhavn i det Øjemed at give de fortrinligste af
dem, der have bestaaet Dimissions-Examen ved Seminarierne, en
større Udvikling... «. Bestemmelsen blev imidlertid strøget, men det
blev i motiverne nævnt, at man havde haft den i tankerne. Da der
endnu ikke var nogen almindelig plan for disse kurser, ville man for
tiden indskrænke sig til at søge en bevilling på 2500 rd. for 2. halvdel
af finansåret 1856/576. Beløbet blev bevilget og de påtænkte kurser
kom igang. De blev kendt som »de Monradske kurser« og blev
begyndelsen til det, der nu er Danmarks lærerhøjskole.
Monrad udfoldede som departementschef og direktør en vældig
aktivitet. Foruden inspektionsrejserne og lovforslagene beskæfti
gede han sig ihærdigt med kontorets løbende sager. I journalerne
har han egenhændigt indført talrige ofte meget udførlige resolutio
ner. Antallet af udgående breve i 2. kontor voksede fra 2456 i 1854
til 3033 i 1856.
Den 10. juli 1858 blev Hall, der i maj 1857 var blevet konseilspræ
sident, nu også udenrigsminister, men beholdt stadig posten som
kultusminister. For at blive aflastet med hensyn til denne lod han
5. Der hentydes til et i Folketinget i samlingen 1853/54 fremsat privat forslag til lov
om nærmere bestemmelser for skolelærernes lønninger og byrder (Rigsdagsti
dende, Oversigt over de af Folketinget behandlede sager A III 34).
6. 2. kontor 1855 nr. H 918. Departementstidende 1856 s. 29 f. Angående kursernes
iværksættelse, se ujournaliseret skrivelse af 13.12.1856 til Folketingets finansud
valg (2. kontors kopibog 1856 nr. 2859).
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ved kgl. resolution af 31. august7 Monrad beskikke til direktør for
det samlede Ministerium for kirke- og undervisningsvæsenet for at
han kunne være behjælpelig ved de løbende sagers afgørelse »efter
de nærmere Regler, som i saa Henseende maatte bestemmes«.
Sådanne regler er imidlertid ikke fundet og har muligvis ikke været
skriftligt nedfældet. Det kan heller ikke med sikkerhed siges,
hvordan denne ordning fungerede i praksis. Den 28. august note
rede A.F. Krieger i sin dagbog, at Monrads udnævnelse nu var
arrangeret »til ikke liden Forskrækkelse for Jonquières og Linde8,
hvilket dog nok gaar over. Hall gjør det i og for sig ikke gjærne,
uagtet Sagerne vistnok haardt kunne trænge dertil, men han seer
den politiske Nødvendighed«9.
Harald Christensen oplyser i sit skrift fra 189010, at det fra
begyndelsen var bestemt, at Monrad ikke skulle have med sekretari
atets sager at gøre, og hans navn optræder heller ikke i teaterstriden,
sålænge han kun var ministeriets direktør. Forholdet mellem ham
og Hall, der af samtiden opfattedes som konkurrenter til det
politiske førerskab, var ikke idyllisk. Da Monrad den 6. maj 1859
afløste Hall som kultusminister, noterer Krieger i dagbogen: »Mon
rads Stemning er i det Hele aabenbart tilfreds. Som Directeur havde
han dog næppe holdt længe ud, da Hall adskillige Gange havde
narret ham. F.Ex. m. Hs. til Indflydelse paa Maleriers Anskaf
felse« H.
Som kultusminister måtte Monrad naturligvis forlade sine to
direktørstillinger. Stillingen som direktør for hele ministeriet var
rent midlertidig, nærmest en viceministerstilling. Den bortfaldt
automatisk. Derimod var stillingen som 3. departementschef og
overskoledirektør en fast stilling. Den blev ved kgl. resolution af 6.
juni 1859 besat med stiftsprovsten i Ålborg, K.H. With12.1 forestil
lingen henvises til, at With i sine tidligere stillinger havde haft
lejlighed til praktisk at blive bekendt med borger- og almueskolevæ
senet. Det er uklart, hvad der hentydes til. Han synes ikke at have
virket i andre stillinger end som huslærer, sognepræst og provst.
Ifølge en udtalelse fra departementschef Weis 1866 skal han have
»gjort sig bekjendt for Ministeriet ved en særdeles kyndig og

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Sekretariatet, aim. sager, nr. B 139.
Jonquières chef for 1. kontor. Linde chef for 2. departement.
A.F. Kriegers dagbøger I s. 331.
Se foran s. 35.
A.F. Kriegers dagbøger II s. 32.
Sekretariatets forestillinger for aim. sager. Akter er ikke fundet.

kjærnefuld Betænkning over Madvigs Udkast til en Lov om Almueog Borgerskolevæsenet«13.
Det mest interessante ved udnævnelsen var, at det var så godt
som afgjort, blot endnu ikke lovfæstet, at stillingen skulle nedlægges
ved ledighed. I 1857 havde en kommission til affattelse af nye
gagebestemmelser for kongerigets embedsmænd offentliggjort en
betænkning, hvori der om departementschefstillingerne bl.a. stod,
at »det maatte antages, at den ved Kirke- og Underviisningsministeriet bestaaende Ordning af Forholdene er fremkaldt af særlige
Omstændigheder, og er af en forbigaaende Natur«, hvorfor dette
ministerium kunne nøjes med to departementschefer i fremtiden14.
Denne indstilling blev fulgt i det lovudkast, indenrigsministeren
forelagde i Folketinget den 7. oktober 1858 og opretholdt i udvalgs
betænkningen, men forslaget nåede ikke at blive færdigbehandlet.
With blev udnævnt, inden forslaget genfremsattes i den følgende
rigsdagssamling og blev lov i 1860. With blev siddende i stillingen,
til han døde den 5. juni 1865. Chefen for departementets kontor
fungerede finansåret ud både som departementschef og som over
skoledirektør, men derefter bortfaldt stillingen.
Den særlige funktion som overskoledirektør med dertil hørende
central inspektion ophørte. Kontoret for den lavere undervisning
blev henlagt til 1. departement, hvorunder kontoret for kirkevæse
net hørte. Dermed gik man væk fra Monrads tanke om undervis
ningsvæsenets enhedsstyre og begrundede det dels med, at det ellers
ville give 2. departement for mange sager, dels med den forbindelse,
der ifølge almueskolevæsenets organisation faktisk bestod mellem
de gejstlige sager og skolesagerne.

6. Revisionsvæsen, kassevæsen, arkivvæsen
Ved kundgørelsen af 24. november 1848 blev det bestemt, at den
hver forretningsgren især vedkommende regnskabsrevision og deci
sion skulle henlægges under det pågældende ministerium. Fra
Universitetsdirektionen overtog Kultusministeriet revisionen af
regnskaberne vedrørende Universitetet, Kommunitetet, Polytek
nisk Læreanstalt, Sorø Akademi, de lærde skoler og realskolerne,
der i 1846 var blevet samlet i et særligt revisionskontor under
direktionen. Dette kontor videreførtes i Kultusministeriet og orga13. 3. kontor 1866 nr. K 236. Denne sag indeholder adskillige oplysninger om
overskoledirektørembedet.
14. Betænkning fra den til Affattelsen af nye Gagebestemmelser for Kongeriget
nedsatte Kommission, Kbh. 1857, s. 13. (Svennevig nr. 817).
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Kultusministeriets regnskabsrevision fulgte uden ændringer mønsteret fra enevældens tid. Til hvert
regnskab udarbejdede revisoren »antegnelser« om kritisable punkter. Disse antegnelser blev sendt
til den institution, der havde aflagt regnskabet; her blev hvert punkt besvaret på den blanke spalte
til venstre for antegnelserne. Revisoren kommenterede derefter hvert enkelt punkt i besvarelsen i en
»vedtegning«, og på dette grundlagfældedes ministeriets afgørelse, »decision«, som blev underskre
vet af departementschefen. Ikke blot selve regnskaberne, men også antegnelserne kan indeholde
interessante oplysninger; i eksemplet på de her viste sider - fra antegnelserne til Aarhuus
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videnskabelige Realskoles regnskab 1850/51 - giver skolens leder et øjebliksbillede afarbejdskraft
mangelen i Århus under den slesvigske krig, da revisor Bang i pkt. 3 har påtalt den høje løn, skolen
har betalt for brændekløvning. - Bl.a. på grund af de vekslende revisionsforhold er regnskaber i
Rigsarkivet normalt ikke henlagt efter deres proveniens, men i en særlig gruppe Regnskaber,
inddelt efter institutionstyper. Regnskaber, der er revideret i Kultusministeriet, skal derfor søges i
denne gruppe og ikke i ministeriets arkiv.
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niseredes ved kgl. resolution af 14. marts 1849 som dettes alminde
lige revisionskontor1.
Det overtog dog langfra alle under ministeriet hørende regnska
ber. I første omgang fik det kun nogle regnskaber, der havde sorteret
under Danske Kancellis revisionskontor for skifterne og de offent
lige stifteisers midler, og som vedrørte det lavere undervisningsvæ
sen, nemlig Seminariefonden, Døvstummeinstituttets fond, Skole
lærerhjælpekasserne og Skolebygningskasserne. Regnskabsføringen
for disse fonds blev samtidig overtaget af Universitetets kvæstor.
Revisionen af de øvrige regnskaber under ministeriet var overladt
til forskellige revisorer som særlige hverv. De kom først efterhånden
under revisionskontoret, således Det kgl. teater 1853, Det kgl.
bibliotek, Gehejmearkivet og det naturhistoriske museum 1854 og
kunstsamlingerne 1867, hvortil kom det i 1857 oprettede Blindein
stitut.
Revisionen af de gejstlige stifteisers, stiftsøvrighedernes og skole
direktionernes regnskaber blev i februar 1849 overdraget en fra
Justitsministeriet overflyttet revisor N.C. Bolbroe, og decisionen af
disse regnskaber varetoges indtil 1852 af departementschef i Justits
ministeriet, Andreas Møller, der i dette ministerium havde tilsva
rende opgaver. Dette skete efter henstilling fra Madvig, idet Kultus
ministeriets departementschefer ikke ønskede at overtage disse
decisioner2. Da Madvig gik af som kultusminister, bad Andreas
Møller sig fritaget for denne funktion. Kultusminister Bang søgte at
gøre gældende, at det var en embedspligt at fortsætte den, men
Møller fik sit ministeriums støtte og blev fritaget. Revisionen af de
gejstlige regnskaber foretoges fremdeles af N.C. Bolbroe, men
decisionen gik over til det gejstlige departement3. Til disse regnska
ber kom i 1855 yderligere regnskaberne vedrørende de af staten
overtagne bispetiender4.
I forbindelse med ophævelsen af 3. departement (for borger- og
almueskolevæsenet) i 1866 skete en omordning, hvorved samtlige
decisorforretninger i Kultusministeriet henlagdes under chefen for
2. departement5.
I 1860 oprettedes efter forslag af den tidligere omtalte gagekom
mission et revisionsdepartement for de kongerigske ministerier. Det
blev henlagt under Indenrigsministeriet i dettes egenskab af finans3. kontor, universitetssager 1855 nr. U 786.
1. kontor, 1848 nr. Y 1704.
1. kontor, 1851 nr. C 1361.
Forvaltningen af bispetienderne var pr. 1.4.1855 overført fra Finansministeriets
domænedirektorat til Kultusministeriet. 1. kontor 1854 nr. F 906.
5. Bekendtgørelse af 31.3.1866. 3. kontor 1866 nr. K 236.

1.
2.
3.
4.
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ministerium for Kongeriget. Da dette forhold ophørte i 1865,
overgik Revisionsdepartementet til Finansministeriet. Kultusmini
steriets revisionskontor var imidlertid holdt uden for denne ord
ning6, men det var allerede dengang tanken og også fra politisk side
ønsket, at revisionsvæsenet blev fuldt centraliseret. Da lønningslo
ven af 2. juli 1870 forudsatte gennemførelsen af dette, blev ved kgl.
resolution af 17. august 1870 hele den under Kultusministeriet
hørende regnskabsrevision henlagt under Revisionsdepartementet
for Kongeriget. Regnskabsrevisionen og dens arkiver vil derfor ikke
blive genstand for yderligere omtale i nærværende fremstilling.
Visse regnskaber revideredes dog stadig i Kultusministeriets
kontorer. Det gjaldt således den ved Missionskollegiets ophævelse i
1859 overtagne revision af de grønlandske missionsregnskaber samt
den i 1860 oprettede revision af kirkeregnskaberne fra Als og Ærø,
fra 1864 alene Ærø. Regnskaberne for kirke og skole i Grønland
overførtes i 1912 til Grønlands styrelse. De ærøske kirkeregnskaber
revideredes i Kultusministeriets 1. kontor, senere Kirkeministeriet,
indtil 1946, da kirkerne på øen blev selvejende.
I 1889 fik Kultusministeriet overdraget at revidere samtlige
ministeriers regnskaber for udført trykkearbejde. Denne revision
foretoges i ministeriets 3. kontor.

Medens Justitsministeriet og Indenrigsministeriet fik hver sit
kassererkontor, blev dette ikke tilfældet med Kultusministeriet.
Dettes kassererforretninger blev varetaget af Universitetskvæsturen, indtil der i 1860 under Indenrigsministeriet oprettedes et fælles
kassererkontor for de tre kongerigske ministerier. Det bortfaldt i
1865. Herefter blev udgifterne anvist på Finanshovedkassen.
Ganske vist fandtes der hele tiden i Kultusministeriet et hverv,
der betegnedes som ministeriets kasserer, men det vedrørte alene
dispositionen over de bevillinger, som i det meste af perioden
opførtes på finanslovens § 21 konto I.A.2 (ministeriets medhjælps
sum) og I.B.l (ministerielle og kontorudgifter) samt visse andre
beløb, der udbetaltes kontant i ministeriet.
Ved kirke- og skolesagernes udskillelse fra Danske kancelli med
toges dettes 1. departements arkiv fra og med 1800. En kopist fra
Danske kancelli, Thomas Hansen Erslew, fulgte med og fungerede
som » arkivbestyrer « 7.
I ministeriets arkivforhold skete først en forandring ved kgl.
resolution af 5. februar 1869, da Kongerigets arkiv blev henlagt fra
6. Jfr. gagekommissionens betænkning s. 15.
7. 1. kontor 1849 nr. A 69. Bilag 3 s. 346 ff.
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Indenrigsministeriet til Kultusministeriet. Kongerigets arkiv var
oprettet i 1861 ved en sammenlægning af Justitsministeriets og
Indenrigsministeriets arkiver, der dog opretholdtes som selvstæn
dige afdelinger i det forenede arkiv. Denne sammenlægning sigtede
mod oprettelsen af et Rigsarkiv gennem de ministerielle arkivers
forening med Gehejmearkivet, der som omtalt ovenfor s. 22 i 1848
var blevet henlagt til Kultusministeriet. Overførelsen af Kongeri
gets arkivkontor til Kultusministeriet i 1869 var det næste skridt på
vejen.
Herefter fandtes der i selve Kultusministeriet formelt et arkivkon
tor, der ifølge statskalenderen for 1869 bestod af tre afdelinger, idet
ministeriets eget arkiv udgjorde dets tredje afdeling. I virkeligheden
havde arkivkontoret ikke departemental stilling, idet sager, der
krævede kgl. eller ministeriel resolution ekspederedes gennem kon
toret for den højere undervisning. I lønningsloven af 2. juli 1870 for
embeds- og bestillingsmænd i Indenrigs-, Justits-, Kultus- og Fi
nansministeriet hedder det udtrykkeligt, at loven ikke gælder for
arkivvæsenets embeds- og bestillingsmænd. Arkivkontorets udvik
ling må derfor betragtes som en del af arkivvæsenets historie og vil
ikke blive genstand for yderligere omtale her.

7. Ministeriets geografiske virkekreds
Kultusministeriet var kun ministerium for det egentlige Danmark,
Kongeriget som det dengang kaldtes. Hertugdømmernes kirke- og
skolevæsen var ministeriet uvedkommende. Der var dog visse
undtagelser. At de såkaldte kongerigske enklaver i hertugdømmet
Slesvig, nemlig Ribe distrikt, Møgeltønder og Ballum birker,
Mandø, dele af øerne Rømø, Sild og Før samt øen Amrum, hørte
under Kultusministeriet kan dog ikke betragtes som en undtagelse,
eftersom de også i alle andre henseender var underlagt Kongerigets
lovgivning og administration. Derimod hørte øerne Als (med undta
gelse af Sønderborg købstad og Kegnæs sogn) og Ærø i henseende
til kirke og skole under Kultusministeriet (tidligere Danske Kan
celli), medens de i andre henseender var undergivet hertugdømmets
særlige forvaltningsorganer. Øerne havde helt fra middelalderen
hørt under Fyns stift. I 1819 var de blevet udskilt til et særligt
bispedømme, men stadig som en dansk kirkeprovins. Endvidere
hørte Tørninglen provsti (de nordlige sogne af Haderslev Vester
amt) i henseende til kirkesager, men ikke skolesager, under Ribe
stift og dermed forsåvidt under Kultusministeriet.
Det ministerium, der tiltrådte i marts 1848, havde på sit program
at inkorporere hertugdømmet Slesvig i Danmark, den såkaldte
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Ejderpolitik. Krigsbegivenhederne 1848-50 og fredsordningen med
førte, at dette program ikke blev til virkelighed. Men en udtalelse af
kultusminister Monrad i Statsrådet den 25. marts 1848 viser, at en
indlemmelse af Slesvig var noget, man på det tidspunkt regnede
med. Monrad ønskede at ansætte to unge mennesker i Kultusmini
steriet til grundigt at sætte sig ind i det slesvigske kirke- og
skolevæsen, hvilket han fandt påtrængende nødvendigt, da han til
sin tid skulle forene det slesvigske departement med sit nuværende
ministerium1. Men det blev som sagt aldrig til noget. løvrigt var
hertugdømmet Slesvig med undtagelse af Als og Ærø fra april 1848
til juli 1850 uden for den danske regerings kontrol.
Ved afståelsen af hertugdømmerne 1864 udskiltes de såkaldte
»otte sogne« syd for Kolding (Nr. Tyrstrup herred) af hertugdøm
met Slesvig og indlemmedes i Kongeriget. De kom således først nu
under Kultusministeriet.
Administrationen af kirke- og skolevæsenet i de såkaldte bilande var
ordnet på forskellig måde. For Islands og Færøernes vedkommende
havde disse sager hørt under Danske Kancellis 1. departement og
blev derfor ved kancelliets ophævelse den 5. april 1848 overtaget af
Kultusministeriet. Men allerede ved kgl. resolution af 10. november
s.å. oprettedes Islandske departement, der overtog ekspeditionen af
samtlige ministerielle sager vedrørende Island, Færøerne og Grøn
land.
Islandske departement blev organisatorisk placeret som et depar
tement i Indenrigsministeriet, men med hensyn til ministerresolu
tioner blev departementschefen i hver enkelt sag underlagt den
minister, under hvem den pågældende saggruppe ifølge den almin
delige ressortfordeling sorterede. Det betød, at islandske og færøske
(men ikke grønlandske) kirke- og skolesager behandledes og forbe
redtes til ministerresolution i Islandske departement, men afgjordes
af kultusministeren, uden at Kultusministeriets departement fik
noget med dem at gøre.
Heri skete en ændring, da der pr. 1. august 1874 oprettedes et
ministerium for Island. Ved denne lejlighed udskiltes de færøske
sager fra Islandske departement og henlagdes til et kontor i Justits
ministeriet med undtagelse af færøske kirke- og skolesager, der blev
henlagt til Kultusministeriet. De blev herefter ikke blot afgjort af
kultusministeren, men også behandlet i Kultusministeriets konto
rer. Man havde overvejet at fordele alle færøske sager mellem
ministerierne i overensstemmelse med den almindelige ressortforde1. Statsrådets forhandlinger I 146. Generalprokurør Algreen-Ussing gav udtryk for
samme opfattelse i sit responsum af 9.9.1848 (Konseilspræsidiet 1848 nr. 173)
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ling, men foretrak at beholde dem samlet, da de »i flere Henseender
frembyde ganske særegne Eiendommeligheder«. Kun med hensyn
til kirke- og skolesager gik man en anden vej, da disse »frembyde
færre Eiendommeligheder«2.
Det grønlandske kirke- og skolevæsen administreredes af Det kgl.
missionskollegium, som var identisk med direktionen for Det kgl.
Vajsenhus uden at der iøvrigt bestod anden forbindelse mellem de to

institutioner.
Missionskollegiet var oprettet i 1714 med den opgave i almindelig
hed at få hedninge omvendt til kristendommen. Dets virksomhed
tog først og fremmest sigte på Ostindien, især den danske besiddelse
Trankebar. Grønland var endnu ikke koloniseret. Først ved kgl.
reskript af 8. februar 1737 fik kollegiet tilsyn med den grønlandske
mission.
Missionskollegiet var fra sin oprettelse et immediatkollegium,
men i 1771 mistede det sin forestillingsret og hørte herefter under
Danske Kancelli, selvom det arbejdede ret selvstændigt. Dets virk
somhed finansieredes dels af separate til missionen henlagte fonde,
dels af Den kgl. grønlandske Handel, dels af statskassen. Kollegiet
havde tre medlemmer, blandt hvilke altid var Sjællands biskop, der
havde det gejstlige tilsyn med missionærerne i Grønland. Til Mis
sionskollegiet var knyttet en missionssekretær, der varetog de lø
bende forretninger, samt en revisor. Til sidstnævnte hverv havde
kollegiet i 1828 antaget den foran s. 50 omtalte senere departements
chef Andreas Møller. Missionskollegiet varetog selv regnskabsdeci
sionen.
Ved Trankebars afhændelse til Storbritannien i 1846 forbeholdt
Danmark sig at fortsætte missionsvirksomheden dér. Bestyrelsen af
den blev imidlertid overladt et tysk missionsselskab. Da Missions
kollegiet i 1848 kom under Kultusministeriet, omfattede dets virk
somhed næsten udelukkende Grønland.
Dets stilling under Kultusministeriet blev den samme som under
Danske Kancelli, men i 1850 tog ministeriet initiativ til at søge den
ændret. I en skrivelse af 21. november 1850 gjorde det opmærksom
på, at efter den nu indførte ministerielle forvaltning, var det ministe
ren, der bar ansvaret for såvel missionsvæsenets bestyrelse som for
det dermed forbundne regnskabsvæsen. Det måtte derfor være
principmæssigt konsekvent, at revision og decision af Missionskolle
giets regnskaber for fremtiden overgik til ministeriet. Men inden
videre foretoges, udbad man sig kollegiets ytringer om den påtænkte
forandring.
2. Konseilspræsidiets forestillinger 1874-81 nr. 5.
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Missionskollegiet, der på dette tidspunkt foruden af Sjællands
biskop J.P. Mynster bestod af nationalbankdirektør L.N. Hvidt og
borgmester H.A. Mollerup, svarede den 14. februar 1851 med at
henvise til en instruks af 1714 og reskriptet af 1737, ifølge hvilke
Kollegiet var organiseret som en særegen forvaltningsautoritet med
umiddelbart referat til kongen. Man skønnede ikke, at det kunne
paaligge Missions-Collegiet at aflægge Regnskab til Ministeriet; det er
derimod ganske i sin Orden, at dette Regnskab af Secretairen aflægges til
Missions-Collegiet. Ei heller er det at vente, at Sagen vil kunne vinde ved
en Foranstaltning som den omhandlede, der i betydelig Grad vilde
indskrænke Collegiets Virksomhed; hvorved det ikke bør lades ubemær
ket, at Bestyrelsen af Missionsvæsenet maa være i Besiddelse af særlig
Kundskab til de lokale Forhold m.v. Som Følge heraf kan Collegiet ikke
samtykke i, at der foregaar nogen Forandring i Henseende til Revisionen
og Decisionen af de omhandlede Regnskaber, der netop udgør en
væsentlig og integrerende Deel af de til Collegiet allernaadigst anbetroede Functioner.

Denne skrivelse vakte fortørnelse i ministeriet. En temmelig ufor
skammet besvarelse af en høflig skrivelse fra ministeriet, noterede
kontorchef Jonquières på sagen og føjede til, at den røber en
mærkelig »Ignorents« af alle vore nuværende Forhold. Ministeriet
havde ikke begæret kollegiets samtykke, men dets ytringer.
Jonquières synes ikke at have været klar over, at Missionskolle
giet allerede i 1771 ophørte med at have referat til kongen. Han
støtter sig blot til, at kollegiet efter de administrative forandringer i
forbindelse med grundloven er blevet »en Ministeriet underordnet,
om end mer eller mindre selvstændig, Forvaltningsautoritet«, og
med denne forandrede stilling for kollegiet ophører dets ret, om det
nogensinde har haft en sådan, til selv at decidere sine regnskaber.
Den nuværende ordning var i administrativ henseende en anomali.
Kollegiets revisor, Andreas Møller, der nu var departementschef i
Justitsministeriet, havde mundtligt meddelt Jonquières, at den nu
værende revision under kollegiets decision var aldeles betydnings
løs. Jonquières fandt desuden, at kollegiet ikke havde haft held med
at bevise den absolute uhensigtsmæssighed ved den påtænkte foran
dring. Vel har ministeriet ikke særlig kundskab til de lokale forhold,
men mon Missionskollegiet selv har det?
Hertil bemærkede departementschef Weis, at kollegiet skulle
oplyses om, at der ikke kunne være spørgsmål om at give eller nægte
samtykke, og at ministeriet var sindet at nedlægge forestilling om
forholdets ordning, men man ville ikke undlade at give kollegiet
lejlighed til at ytre sig over, om det med hensyn til sagens ordning i
det enkelte måtte vide noget at erindre.

55

Ifølge journalen skulle der den 22. februar 1851 være faldet
ministerresolution i overensstemmelse med denne indstilling, og i
sagen ligger koncept til en skrivelse til Missionskollegiet, endda i to
versioner, men skrivelsen afgik ikke. Sagen kom ikke videre, og den
indeholder ingen oplysning om, hvorfor den ikke gjorde det3.
Forklaringen kan muligvis være, at Indenrigsministeriet ved kgl.
resolution den 2. marts 1851 nedsatte en kommission til at tage de
grønlandske anliggender under overvejelse. Herom havde der tidli
gere været korresponderet i anledning af, at Indenrigsministeriet
ønskede, at to medlemmer tiltrådte kommissionen for det grøn
landske missionsvæsens vedkommende. Missionskollegiet havde
allerede den 4. november 1850 indstillet to tidligere missionærer til
dette hverv. Den 7. marts 1851 meddelte indenrigsministeriet Kul
tusministeriet, at medlemmerne afkommissionen nu var beskikket4.
Kommissionen skulle også beskæftige sig med den overordnede
styrelse, men kom i denne forbindelse kun ind på handelen og den
almindelige administration, ikke missionsvæsenet, med hensyn til
hvilket kun de lokale forhold blev genstand for overvejelse. Men det
er vel sandsynligt, at Kultusministeriet ikke ville foretage nogen
forandring, medens Kommissionen arbejdede5.
Spørgsmålet om Missionskollegiets stilling blev først taget op igen
i slutningen af 1858. Den 3. december d.å. underrettede ministeriet
kort Missionskollegiet om, at det agtede at nedlægge forestilling om
henlæggelse af regnskabsdecisionen til ministeriet og ville med
skrivelsen blot give kollegiet lejlighed til at fremkomme med de
bemærkninger, som det i den henseende måtte finde anledning til.
Det er sandsynligvis Monrad, der som ministeriets direktør har
taget denne sag op. I Missionskollegiets protokol (journal) er under
nr. 590 noteret, at man efter en diskussion med Monrad fandt, at
kollegiet burde ophæves og hele missionsvæsenet henlægges under
ministeriet. Af medlemmerne fra 1850 var kun borgmester Mollerup
tilbage. Hvidt var afløst af bankdirektør Haagen og Mynster af
biskop Martensen.
I en skrivelse af 8. februar 1859 foreslog Missionskollegiet heref
ter, at det blev ophævet som sådant, eftersom henlæggelse af
missionsregnskabernes decision under ministeriet ville gøre det
umuligt for kollegiet at tage beslutning i noget anliggende, der
3. 1. kontor 1850 nr. B 1285. Missionskollegiet, sager til kollegiets protokol 1850
nr. 397.
4. 1. kontor 1850 nr. B 1175.
5. Kommissionens betænkning er trykt i Samling af Betænkninger og Forslag
vedkommende Den Kongelige Grønlandske Handel, Ved H. Rink, Kbh. 1856.
(Svennevig nr. 1401).
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medførte pengeudgift, uden at have indhentet tilladelse fra den
ansvarlige minister. Det var åbenbart forudsat, at kollegiets kontor,
missionssekretariatet, hvis forretninger varetoges af missionssekre
tæren G. Rung, fortsat skulle bestå, men nu direkte under ministe
riet. Kollegiet bad nemlig om, at Sjællands biskops indflydelse på de
gejstlige anliggender blev bevaret, hvilket kunne opnås ved at
pålægge sekretæren at forelægge ham missionærernes beretninger
og udfærdige de betænkninger og indstillinger, som biskoppen
ønskede at afgive. Forklaringen på dette er, at missionærerne i
Grønland ikke var integreret i den almindelige kirkeorganisation og
ikke hørte til noget stift. Missionskollegiets medlemmer fortsatte
virksomheden som direktion for Det kgl. Vajsenhus. Som nævnt
havde de to funktioner intet med hinanden at gøre. Vajsenhuset
sorterede under Justitsministeriet.
Ved kgl. resolution af 17. juni 1859 blev Missionskollegiet herefter
ophævet og missionsvæsenets bestyrelse samt kasse- og regnskabs
væsenet henlagt direkte under ministeriet6. Ekspeditionerne blev
dog indtil videre varetaget af missionssekretæren Georg Rung, der
tillige var inspektør og forstander ved Det kgl. Vajsenhus. Han
fortsatte Missionskollegiets arkiv og paraferede de af ministeren
underskrevne breve vedrørende missionen. Dette vedvarede, indtil
Rung døde 7. juli 1868. Herefter gik missionens sager ind i den
almindelige sagsbehandling i 1. kontor. Dog var der vedblivende
beskikket en særlig regnskabsfører (revisor) for missionsregnska
berne.
De vestindiske øer var under kollegiestyret blevet forvaltet af et

kontor i Generaltoldkammer- og kommercekollegiet. Dog hørte
gejstlige sager og justitssager under Danske Kancelli. Til gejstlige
sager hørte også borger- og almueskolevæsenet for øernes frie
indbyggere. Derimod hørte det særlige skolevæsen, der mod perio
dens slutning var skabt for de ufrie indbyggere, under Generaltold
kammeret.
Denne sondring måtte bortfalde med de ufrie negres emancipa
tion i sommeren 1848.1 første omgang fik emancipationen i admini
strativ henseende den virkning, at det midlertidige Handelsministe
rium ved kgl. resolution af 18. august 1848 bemyndigedes til at
modtage samtlige til en hvilkensomhelst forvaltningsgren hørende
beretninger og forslag fra koloniadministrationen, dog at intet måtte
besluttes uden forudgående forhandling med vedkommende ressort
ministerium7.
6. 1. kontor 1858 nr. K 1481.
7. 1. kontor 1848 nr. Y 1253.
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Ved kundgørelsen af 24. november 1848 og bekendtgørelsen af 3.
december s.å. om Finansministeriets ordning oprettedes Kolonier
nes Centralbestyrelse som et direktorat i dette ministerium. Direk
toratets forhold til de øvrige ministerier blev nærmere defineret ved
skrivelser til disse af 4. januar 1849. Af disse skrivelser fremgår, at
der forud for Centralbestyrelsens henlæggelse under Finansministe
riet var forhandlet om dette spørgsmål i Statsrådet. Disse forhand
linger er dog ikke refereret i statsrådsprotokollen, men ifølge skri
velserne skulle de have medført en modifikation af den ordning, der
som ekstraordinær foranstaltning var gennemført ved den kgl.
resolution af 18. august 1848, idet anordninger, som »ifølge deres
Væsen udelukkende angaae Gjenstande der efter Moderlandets
Ressortforhold henhøre under et andet Ministerium«, nu ikke
længere kunne udfærdiges og udstedes af Finansministeriet. Mini
steriet fandt det dog ønskeligt at være underrettet om alt, hvad der
passerede i kolonierne, hvorfor man bad de øvrige ministerier om at
lade alle meddelelser, der udfærdigedes til autoriteter eller andre i
kolonierne, udgå gennem Finansministeriet8.
Da den adskillelse, der havde bestået i øernes skolevæsen, nu var
bortfaldet, ville det i og for sig være naturligt at lade Kultusministe
riet overtage alle skolesager. Imidlertid foreslog Finansministeriet
(Koloniernes Centralbestyrelse) i en skrivelse af 3. august 1849, at
de kom under Finansministeriet på grund af de særegne koloniale
forhold. Især pegede man på, at øernes skolevæsen stod i nøje
forbindelse med kommunalvæsenet, som for koloniernes vedkom
mende sorterede under Finansministeriet og på grund af de foran
drede sociale forhold i den nærmeste fremtid ville blive genstand for
en fuldstændig omorganisation. Dog mente Finansministeriet, at
skolelærere, der var ordinerede som gejstlige, skulle udnævnes af
Kultusministeriet. I en skrivelse af 24. april 1850 tiltrådte Kultusmi
nisteriet denne ordning9.
Behandlingen af sager, der vedrørte kirkelige forhold på de
vestindiske øer, kan illustreres ved følgende eksempel:
I 1850 modtog Generalguvernementet dels en ansøgning fra en
reformert præst om tilladelse til, at nogle personer, der var døbt i
den lutherske kirke, måtte konfirmeres i den reformerte kirke, dels
en ansøgning fra en person, der ønskede sig fritaget for ved ægteskab
med en katolik at udstede den ved kgl. resolution af 30. december
1848 påbudte revers om eventuelle børns religiøse opdragelse.
De konfessionelle forhold på øerne var meget blandede. Kun ca.
halvdelen af befolkningen var evangelisk-lutherske, og af disse
8. 1. kontor 1849 nr. A 34.
9. 2. kontor 1850 nr. C 532.
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De brogede religionsforhold pâ de dansk-vestindiske øer afspejlede sig også i kirkearkitekturen.
Her ses den - særdeles engelsk udseende - engelske kirke i Christianssted, fotograferet omkring
århundredeskiftet af J. Futtrup. - Foto i Kgl. Bibi.

tilhørte igen mere end halvdelen Brødremenigheden. Der herskede
en de facto religionsfrihed på øerne, omend der fandtes nogle
lovbestemmelser til beskyttelse af den evangeliske kirkes rettighe
der. Det var netop sådanne bestemmelser, der ønskedes dispensa
tion fra. Generalguvernementet var af den opfattelse, at selv om
grundloven ikke havde gyldighed for de vestindiske øer, kunne den
deri tilståede religionsfrihed ikke nægtes anvendelse dér. I hvert fald
ønskede generalguvernementet faste og bestemte regler om, hvor
dan man skulle forholde sig i sådanne tilfælde.
Gennem Koloniernes Centralbestyrelse forelagde finansministe
ren i en skrivelse af 22. juni 1850 sagen for Kultusministeriet. Man
sluttede sig til generalguvernementets opfattelse og sluttede med
følgende bemærkning:
Idet jeg derfor tjenstlig anmoder Ministeriet for Kirke- og Underviis
ningsvæsenet om behagelig at ville tage dette Anliggende under nærmere
Behandling, tillader jeg mig, forinden endelig Bestemmelse tages, navnlig
den formentlig nødvendige allerhøieste Afgjørelse gjennem velbemeldte
Ministerium erhverves, at udbede mig gjort bekjendt med Sammes
Anskuelse om den Maade hvorpaa de omhandlede Forhold rettest ville
være at ordne.

Herefter blev sagen underkastet behandling i Kultusministeriet,
herunder høring af Sjællands biskop. Den 22. oktober kunne mini-
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steriet meddele Finansministeriet resultatet. Det gik ud på, at man
var enig i, at grundlovens bestemmelser om den kirkelige frihed
burde overføres på kolonierne, men da grundlovens bestemmelser
om, at folkekirkens og de anerkendte trossamfunds forhold skulle
ordnes ved lov, endnu ikke var sket fyldest, fandt man ikke for tiden
at kunne træffe nogen almindelig afgørelse om disse anliggender for
kolonierne, men foretrak, at der blev givet dispensationer i de
enkelte tilfælde. Man spurgte Finansministeriet, om det kunne
tiltræde denne anskuelse.
Hertil svarede Finansministeriet den 12. november, at skønt det
var af særegen vigtighed at fa faste bestemmelser for kolonierne,
bl.a. fordi der på grund af den lange afstand var specielle ulemper
ved at bruge dispensationer i enkelte tilfælde, havde man dog troet
under de nuværende omstændigheder at måtte tiltræde Kultusmini
steriets opfattelse. Kultusministeren nedlagde herefter forestilling
til kongen om bemyndigelse til at træffe afgørelse i enkelte tilfælde
eller klasser af tilfælde af den nævnte art. Denne bemyndigelse blev
givet ved kgl. resolution af 10. december 1850 og meddelt Finansmi
nisteriet, der lod den gå videre til guvernementet10.
Den for afgørelsen ansvarlige minister var altså kultusministeren.
Ikke desto mindre fremgår det af sagsbehandlingen, at finansmini
steren anså sig for berettiget til at være medbestemmende ved
afgørelsen (»tiltræde«). Efter gennemførelsen af kolonialloven af
28. marts 1852 lykkedes det yderligere finansminister Sponneck at
gennemtrumfe, at Finansministeriet alene blev kompetent i vestindi
ske anliggender uanset de i moderlandet gældende ressortforhold.
Den i kgl. resolution af 18. august 1848 indeholdte forpligtelse til at
forhandle med andre ministerier ansås for bortfaldet11.
Kultusministeriet havde herefter ingen kompetence i vestindiske
anliggender og blev kun rådspurgt, når Finansministeriet mente at
have brug for det. Dette gjaldt også besættelse af præsteembeder,
hvilket Kultusministeriet udtrykkelig akcepterede i en skrivelse af
10. maj 1856 til Ministeriet for monarkiets fælles indre Anliggender,
under hvilket Koloniernes centralbestyrelse på det tidspunkt sorte
rede. Dog tog Kultusministeriet det forbehold, at der ingen foran
dring skulle ske i det forhold, hvori øerne i gejstlig henseende stod til
biskoppen over Sjællands stift, der vedblivende kunne stå i direkte
forbindelse med præsterne derovre i egenskab af disses gejstlige
foresatte12.
10. 1. kontor 1850 nr. B 628. Koloniernes Centralbestyrelse, Kolonialkontoret nr.
959 (Ægteskab, generalia).
11. Se herom Vejledende arkivregistraturer XX s. 20 f.
12. 1. kontor 1855 nr. G 1563.
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8. Ministeriets personale i 1850’erne og 1860’erne
Kultusministeriet havde ved sin oprettelse en fast stab på 26
medarbejdere. Der findes ikke nogen samtidig fuldstændig persona
lefortegnelse1. Ansættelsesforhold og lønningsmåder var så forskel
lige, at der ikke var brug for at opstille en sådan.
Halvdelen af personalet kom fra Danske Kancelli og fik deres
gage anvist på Finanshovedkassen. Resten kom fra Universitetsdi
rektionen. Deres gage blev anvist på Universitetskvæsturen. Årsa
gen til dette var, at udgifterne til direktionen havde været afholdt af
de institutioner, der var underlagt dens bestyrelse, nemlig Universi
tetet og Komunitetet med hver 1/6, og Skolefonden og Sorø aka
demi med hver 1/32.
Dette ophørte dog fra og med finansåret 1851-52, hvorefter
lønningerne blev afholdt over ministeriets almindelige lønnings
konto mod en tilsvarende reduktion af statens tilskud til Universite
tet3. Lønanvisningen foretoges herefter på Finanshovedkassen.
Forinden havde imidlertid Finansministeriet i skrivelse af 11. juni
1850 forlangt, at skrivergagerne under hvert ministerium an vistes
kvartalsvis under ét til videre udbetaling gennem vedkommende
ministeriums kasserer4. Da Kultusministeriets kasserer var Kvæ
sturen, medførte det, at alle skriverlønninger (og lønninger til bude)
blev anvist på dennes kasse, medens resten af personalet hentede
deres løn i Finanshovedkassen.
Personaletallet er behæftet med en vis usikkerhed. Nogle var
ansatte på deltid eller havde ekstraarbejde i et andet kontor end der,
hvor de havde deres hovedstilling. Visse arbejder kunne afholdes
over ministeriets kontorholdskonto. Endelig kunne unge jurister
gøre tjeneste i et ministerium som ulønnede volontører. Skønt man
efter 1848 tog afstand fra, at der udførtes arbejde uden vederlag,
forekom det dog stadig, eventuelt kamufleret på den måde, at der
gaves dem en meget lav betaling.
1. I 1905 og 1912 udkom hefter med fortegnelse over ministeriets medarbejdere
siden 1848 inddelt efter personalegrupper og indenfor disse ordnet kronologisk
efter udnævnelsesdato. Der anføres også dato for afskedigelse, oprykning,
overgang til stilling udenfor ministeriet eller dødsfald i stillingen. Revisionskon
torets personale er ikke medtaget. Se bilag 1.
2. Lønningerne toges til udgift i Skolefondens bøger, hvor de øvrige institutioners
bidrag førtes til indtægt som refusion. Se nedenfor s. 173 f.
3. Skrivelse til Finansministeriet af 3.9.1850 i 3. kontor, henlagte sager 1854 nr. 4 E
225. Finansministeriets budgetjournal 1850 nr. 230.
4. Sekretariatet, aim. sager nr. A 34. Finansministeriets krav var foranlediget ved,
at en skriver i Justitsministeriet havde søgt om gageforskud. I en samtidig
skrivelse til Justitsministeriet fastslås, at gageforskud kun fås i stillinger, der er
optaget på finansloven. Finansministeriets sag (sekretariatet 1850 nr. 951) er
kasseret.
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Den personalefordeling, der her opstilles, omfatter alene ansatte i
Kultusministeriet, til hvem der var anvist gage ved Finanshovedkassen eller Kvæsturen5. Listen afspejler personalesituationen i første
halvår af 1850. Den ser således ud: 2 departementschefer, 3 kontor
chefer, 1 revisionschef, 3 fuldmægtige, 4 kancellister, 3 volontører, 2
revisionsassistenter, 6 skrivere, 2 bude, i alt 26.
Kun de kgl. udnævnte embedsmænd var fast normerede med en
bestemt gage, og kun de havde ret til pension, når de gik af. De var
ikke som nu forpligtet til at gå, når de blev 70 år, men kunne blive i
deres stilling, sålænge de var istand til at passe den. Dette sidste
gjaldt også medarbejdere, der ikke var kgl. udnævnte.
Kun departementschefer, kontorchefer, fuldmægtige og kancelli
ster, som alle var juridisk uddannede, var kgl. udnævnte. Efter
grundlovens indførelse var der et stærkt politisk krav om at ind
skrænke både kredsen og antallet af kgl. udnævnte. Det medførte, at
kancellistgruppen efterhånden forsvandt og afløstes af assistenter,
som var løst ansatte unge jurister, der kunne aspirere til ved
ledighed at opnå en fuldmægtigstilling. En assistent svarede således
til, hvad der senere blev kaldt en sekretær.
Uden for det akademiske personale fandtes to grupper: skrivere
og bude. Af betegnelserne fremgår deres funktioner. Det skal dog
tilføjes, at budene også havde den før centralvarmens og elektricite
tens tid ret krævende opgave at holde kontorerne forsynede med
varme og lys.
Den tidligere omtalte gagekommission af 1857 mente, at der ud
over de kgl. embedsmænd ikke burde ansættes faste bestillingsmænd. Alt andet personale måtte betragtes som stående i privat
tjenesteforhold. Der skulle bevilges hvert ministerium en bestemt
sum til aflønning af den arbejdskraft, som behøvedes til tjenestens
forsvarlige udførelse (assistancesummen eller medhjælpssummen),
hvorefter det måtte overlades til vedkommende minister af dette
beløb at lønne sådanne medarbejdere i forhold til deres dygtighed og
arbejdets omfang6.
Uanset dette beholdt i hvert fald i Kultusministeriet de fleste
underordnede medarbejdere deres job i en meget lang årrække. Fem
skrivere, der var beskæftiget i ministeriet ved årsskiftet 1848/49,
havde deres stilling i henholdsvis 62, 45, 31, 23 og 11 år. De to bude
var ansat i henholdsvis 53 og 35 år. De var som nævnt ikke
pensionsberettigede, men hvert ministerium havde en understøttel5. Opgørelsen bygger på Sekretariatet, aim. sager nr. A 26 og på Skolefondens
hovedbog for 1850/51 (Universitetskvæsturens arkiv).
6. Gagekommissionens betænkning s. 11 f.
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sesfond, hvoraf der kunne ydes afgåede veltjente medarbejdere en
lille understøttelse, så de ikke var henvist til fattigvæsenet, når de
ikke længere var istand til at arbejde7.
Den foran opstillede fortegnelse kunne suppleres med oplysnin
ger om de anviste lønninger, men grundlaget er for usikkert til at
give sikker viden om de faktiske lønninger. Det kan vi derimod fa i
en fortegnelse, ministeriet udarbejdede i 1858 i anledning af en lov af
29. december 1857 om løntillæg på grund af stigende priser på
livsfornødenheder8. Den omfatter ialt 27 personer, nemlig
3
4
3
3
3
1
6
2

departementschefer . ,
kontorchefer..............
fuldmægtige..............
kancellister................
volontører..................
arkivbestyrer ............
skrivere......................
bude med henholdsvis

à 2400 rdl.
à 1400-2000
à 700-2000
à 500- 700
à
300
à
500
à 300- 760
370 og 420

rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
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Opgørelsen stammer fra den korte periode, hvor ministeriet havde
tre departementschefer. En af kancellisterne var den tidligere om
talte ministersekretær Christensen, der foruden 500 rdl. fra ministe
riet havde 1200 som medlem af teaterdirektionen. Den højst gage
rede af skriverne, Bachevold, havde sin indtægt på 760 rdl. sammen
sat af 460 som almindelig skriver, 100 som assistent ved
arkivvæsenet og 200 som assistent i revisionskontoret. Det var før
titlen »assistent« blev anvendt om juridiske medarbejdere. Den
gang betød den, at Bachevold benyttedes til andet end rent skriver
arbejde. I revisionskontoret bistod han således med eftertælling af
regnskaber. Om en af de to skrivere, der er opført med en indtægt på
300 rdl., krigsassessor Mørck, noteres det, at han desuden havde
550 rdl. som skriver i Indenrigsministeriet.
Det er dog vanskeligt ud fra disse tal at fa en sikker forestilling om
de enkelte medarbejderes samlede indkomster. Flere kan have haft
ekstraindkomster uden for statstjenesten. Arbejdstid synes at have
været et meget flydende begreb. I hvert fald det juridiske personale
udførte en stor del af arbejdet hjemme.
Dette fremgår bl.a. af en oversigt, som et folketingsudvalg udbad
sig i 1869. Heri skulle for hvert ministerielt kontor gives oplysning
om personalets sammensætning, kontortiden og antallet af ekspedi
tioner pr. år9.
7. Jfr. s. 283 f.
8. Sekretariatet, aim. sager nr. B 129.
9. Rigsdagstidende 1869/70 tillæg B sp. 1003-34.
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Indtil skrivemaskinens gennembrud i begyndelsen af det 20. århundrede var en smuk, letlæst
håndskrift en vigtig forudsætning for ansættelse i ministeriernes skriverstillinger. Trods flittig brug
afpennen bevarede skriverne deres regelmæssige skrift gennem årtier. Der er 38 år mellem disse to
prøver på skriver Lars C. M. Bachevolds hånd. T.v. et eksempel fra 1855 (3. kontor, Universitetssa
ger 1855/786), godt seks år efter Bachevolds ansættelse. T.h. ses hans afskedsansøgning 1893 (3.
kontor 1893/123); skriften er vel mærket af alderen, men stadig klar og regelmæssig.

Kultusministeriets oplysninger er meget summariske. Medens
oplysningerne fra andre ministerier fortæller om hjemmearbejde,
nævnes dette ikke direkte her, men man tør nok slutte, at det har
været almindeligt. Om ministeriets 1. kontor oplyses blot, at kontor
tiden er fra kl. 1P/6 til 4!^. For 2. kontor siges det, at der ikke haves
fast kontortid, men at kontoret er åbent daglig fra kl. ca. 12 til 41Æ
3. kontor oplyser, at kontortiden er fra kl. 8 å 9 til 5, »i hvilken Tid
der stedse er Nogen tilstede«!
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Gagekommissionen af 1857 ønskede at indskrænke antallet af
medarbejdere i administrationen, men til gengæld aflønne dem så
passende, at man kunne forlange, at de lagde hele eller i hvert fald
størstedelen af deres arbejde der. Hvorledes dette skulle forstås,
fremgår af de overvejelser, den gjorde sig om lønniveauet for kgl.
udnævnte embedsmænd. For alle tre grupper foreslog kommissio
nen højere lønninger. Departementscheferne skulle på grund af
embedets vigtighed, betydning og ansvar lønnes som assessorer i
Højesteret (3-4000 rdl.). En kontorchef burde sættes på en sådan
gage, at han »kan med Familie have et nogenledes sorgfrit Ud
komme«. Derimod skulle de yngre fuldmægtiges gage være »be
regnet efter en ugift Mands Fornødenheder, der ved Siden af at være
pligtig til at offre Statens Tjeneste sin hele Tid og Arbejdskraft skal
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kunne føre et passende Liv«10. Det kan hertil bemærkes at Kultus
ministeriets daværende 3 kontorchefer havde været henholdsvis 39,
36 og 33 år ved deres udnævnelse. Ministeriets 2 fuldmægtige havde
opnået deres stillinger i en alder af 37 og 38 år. Alle fem var født i
årene 1813-18. De forudsætninger, kommissionen opererede med,
gjorde i virkeligheden ekstraindkomster nødvendige for alle juridi
ske medarbejdere, der ikke havde opnået en chefstilling.
Den administrative omvæltning i 1848, der skar en bred top af
hierarkiet i Danske Kancelli, skabte momentant gode avancements
muligheder, men det blev ringere for dem, der kom efter. De tre
kontorchefer blev i deres stillinger til henholdsvis 1880, 1882 og
1890. Ingen af dem fik chance for at blive departementschef. Af
fuldmægtigene blev den ene justitssekretær i Højesteret, en stilling
der var bedre end en kontorchefstilling i ministeriet. Den anden
forblev fuldmægtig, tilsidst med titel af ekspeditionssekretær, hvil
ket gav et tillæg til lønnen.
Om det øvrige personales lønforhold udtalte kommissionen sig
ikke ifølge de forudsætninger, den var gået ud fra. Men den havde i
andet øjemed skaffet sig oplysning fra en fabrikant om arbejdsløn
ningerne i København. Daglønnen varierede 1855-57 fra 77 sk. for
en daglejer op til 1 rdl. 24 sk. for en smedesvend11.
Hvis vi antager, at det lavestlønnede bud (årsløn 370 rdl.) var den
lavest lønnede fuldtidsbeskæftigede i ministeriet, får vi med 300
årlige arbejdsdage en dagløn på ca. 1 rdl. 22 sk., altså det samme som
for en faglært arbejder. Det må her tages i betragtning, at lønnin
gerne i 1850’ernes første halvdel havde været stigende. Den foran
nævnte opgørelse havde netop til formål at beregne, hvilket lovbe
stemt tillæg der skulle ydes hver medarbejder. Det ville for en årsløn
på 370 rdl. blive 48 rdl.12. Der er således grund til at antage, at de
lavest lønnede i ministeriet havde en indtægt, der lå lidt over en
faglært arbejders. Når hertil kom tryghed i ansættelsen og udsigten
til en omend meget beskeden understøttelse i alderdommen, har
sådanne stillinger utvivlsomt været særdeles eftertragtede i et sam
fund, hvor fattighjælp var det eneste sociale sikkerhedsnet.

10. Betænkningen s. 10 ff. Betegnelsen fuldmægtig foreslås afløst af ekspeditionssek
retær og ekspedient. Det bemærkes, at betænkningen ikke medtager revisions
kontoret i denne forbindelse, idet revisionsvæsenet foreslås centraliseret, jfr.
foran s. 51.
11. Anhang til Gagekommissionens betænkning s. 8.
12. Sekretariatet, aim sager nr. B 129.
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9. Ministeriets forretningsgang i 1850’erne og
1860’erne
Om arbejdets organisation i Kultusministeriet har vi nogle efterret
ninger i form af interne notater fra ministeriets første tid. Disse
notater, der er udfærdiget dels af departementschef Jens Olaus
Hansen dels af kontorchef A. Linde, beskæftiger sig især med
forholdene i ministeriets 3. kontor1. Af disse notater kan vi se,
hvorledes rollerne var fordelt i beslutningsprocessen.
I et notat af 4. maj 1851 skriver J.O. Hansen bl.a. følgende:
Ministeren aabner selv alle indkomne Breve. Dette kan, efter mit Skiøn,
ikke være anderledes; thi derved vinder Ministeren dog en Kundskab om
eller et Overblik over Departementets Virksomhed, eller hvad der
forefalder under samme; og Ministeren faaer derhos derved den fuld
stændigste Ledighed til at kunne lade sig giøre bekjendt med enhver Sag,
som det af hvilkensomhelst Aarsag maatte interessere ham at faae
nærmere Oplysning om, ved at paategne Sagen et Referatmærke, der
maa medføre, at Sagen bliver Ministeren at foredrage. Videre kan og bør
vel Ministeren heller ikke gaae; thi strax at give en definitiv Resolution
paa et indgivet Andragende, førend dette er formeligt behandlet, vil, hvis
Afgiørelsen er saa let, at derom ikke kan være Tvivl, være unødvendigt,
eller unyttigt; og vil hvis Afgiørelsen frembyder den mindste Tvivl, ikke
være godt2. - Men gavnligt er det, at Ministeren faaer Anledning til at
fordre foredraget for sig ogsaa mangen en Sag, hvis Gjenstand maaskee
hverken er betydelig eller vanskelig, men som giver Lejlighed til Oplys
ning om et eller andet Forhold, som det kan interessere Ministeren at
lære nærmere at kjende; og af denne Grund troer jeg, at Ministeren ikke
vel kan befries fra det ellers for en stor Deel blot tidsspildende Arbeide at
aabne og gjennemløbe de indkomne Breve.
Derefter blive Sagerne afgivne umiddelbart til vedkommende Contoirer,
og her journaliserede, acterede og alle læste af Contoirchefen, som derpaa
refererer dem for Departementschefen. Ved dette Referat blive enten
Sagerne afgiorte, eller det besluttes, at de skulle foredrages for Ministeren
eller det vedtages, at de først skulle læses af Departementschefen. Det
sidste finder Sted i Sager af større Omfang eller hvis Afgiørelse beroer
paa en nøjere juridisk Undersøgelse, og disse blive derefter i Reglen
foredragne for Ministeren selv. Forsaavidt Sagerne med dette Referat
blive afgjorte kan det betragtes som en Art collegialsk Afgiørelse, idet
Departementschefen og Contoirchefen ere enige om Sagens Udfald, i alt
1.

2.

3. kontor, Om forretningernes fordeling i Kultusministeriet efter 1848, gruppe
ordnede sager nr. 254. Heri et af kontorchef A. Linde udarbejdet notat, stilet til
kultusminister Madvig og dateret den 13.11.1849. Af en vedlagt kort skrivelse af
samme dato til J.O. Hansen fremgår, at Linde har sendt sit notat til Hansen uden
at have talt med ministeren om det forslag, det indeholder. Sammesteds J.O.
Hansens notat af 4.5.1851, der ikke er stilet til nogen bestemt, men ifølge sit
indhold må betegnes som koncept til en indstilling til ministeren.
Dette hentyder muligvis til, at Monrad havde den uvane at »resolvere i posten«
ved påtegning på indkomne skrivelser, f.eks. »Bev. D.G.M.«
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Faid er det ikke min Skyld, hvis det nogensinde skulde være anderledes;
thi naar Contoirchefen har en anden Mening end jeg om den Afgiørelse,
der bør finde Sted, og bestemt yttrer dette, saa vilde jeg aldrig afgiøre
Sagen, men lader den da altid foredrage for Ministeren, uden Hensyn til
Sagens Gienstand.
Efter Referaterne for Departementschefen eller for Ministeren besørges
Expeditionerne, være sig ved Breve eller ved Forestillinger af Contoir
chefen, men han kan heri lade sig assistere af Fuldmægtig og Cancellist.
Ved enkelte Forestillinger eller Breve kunde Bidrag til Behandlingen
være givne ved skriftlige Opsatser af Departementschefen eller Ministe
ren selv.
Jeg skiønner ikke rettere, end at Forretningsgangen her er ordnet efter
rigtige Principer. Det kunde vel være godt og ønskeligt, om der var en
fast Norm for, hvilke Sager der bør foredrages Ministeren, men dette er,
netop uden for de Tilfælde, i hvilke det er aldeles unødvendigt, heel
vanskeligt; og maa derfor i Reglen beroe paa en Tact hos Departements
og Contoirchefen, hvilket medfører, at en Deel flere Sager bliver refereret
for Ministeren end der vel egentligen burde; et Misforhold i omvendt
Retning vil sjældnere være at befrygte.

J.O. Hansens notat havde som baggrund den opfattelse, at arbejds
byrden i Kontoret for den højere undervisning var altfor tyngende,
og at forretningernes fordeling mellem de to departementer ikke var
ligelig. Notatet var en kommentar til et forslag, kontorchef Linde
var fremkommet med allerede i november 1849. Begge de to herrer
var enige om, at de mange kurante (løbende) sager røvede så meget
af deres tid, at de ikke på tilfredsstillende måde kunne bearbejde de
større og mere komplicerede sager, f.ex. udarbejdelse af lovforslag.
For at bøde på dette havde Linde foreslået oprettet en ny stilling
som kommitteret, der skulle indtage en mellemstilling mellem
kontorchefen og departementschefen ved at varetage kontorchef
funktionen i de vigtigere sager og departementscheffunktionen i de
mindre vigtige. Denne nye stilling havde Linde tiltænkt sig selv.
Kontorets fuldmægtig, Chr. Brücker, skulle så blive kontorchef for
de mindre vigtige sager.
J.O. Hansen fandt ikke denne kompetencefordeling tilstrækkelig
klar, og da hans behov for aflastning af helbredsgrunde var væsent
lig større, end forslaget forudsatte, ønskede han som en foreløbig
ordning, at han selv indtil videre kun varetog departementschef
funktionerne for den lavere undervisning, mens Linde blev konstitu
eret som departementschef for den højere undervisning, og Brücker
som kontorchef for samme.
Der synes ikke at være kommet noget ud af disse overvejelser,
men den 9. december 1851, umiddelbart efter at Madvig som
kultusminister var blevet afløst af domænedirektør P.G. Bang, blev
J.O. Hansen konstitueret i det embede, Bang havde haft. Herefter
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skete ved konstitution den ovennævnte oprykning indenfor den
højere undervisning, mens chefen for 1. departement, C.M Weis,
overtog forretningerne som departementschef for den lavere under
visning.
I april 1853 tog J.O. Hansen sin afsked uden at være vendt tilbage
til Kultusministeriet. Den midlertidige ordning af ledelsesforhol
dene bortfaldt herefter, idet A. Linde blev udnævnt til departe
mentschef for 2. og 3. kontor og Brücker til chef for 3. kontor. Man
var således vendt tilbage til ordningen fra 1848.
Det er for en nutidig betragtning påfaldende, at problemet med at
klare arbejdsbyrden i et ministerium tilsyneladende helt overvejende
var et spørgsmål om antallet af chefposter og funktionernes forde
ling mellem dem. Antallet af chefer var dengang forholdsvis langt
større end i nutidige ministerier. Forholdet mellem dem og de
underordnede akademiske medarbejdere var ca. 1:2, medens det
f.eks. i Ministeriet for kulturelle anliggender i 1970’erne var ca. 1:6.
En sådan sammenligning med 125 års afstand er dog meget usikker,
fordi opgaverne ikke er sammenlignelige.
Klart er det imidlertid, at det juridiske personale under chefni
veau dengang tildels var beskæftiget med arbejde, som i vore dage
alene udføres af kontorpersonale. Således siger Linde i forbindelse
med sit forslag om, at fuldmægtig Brücker skulle overtage de mere
kurante kontorcheffunktioner: » Men han maatte i saa Fald befries
for nogle af sine nuværende Forretninger, fornemmeligen den
Journalisering af Sagerne, som han nu besørger«.
Forklaringen er vel i første række, at man ikke dengang havde
noget, der svarer til nutidens kontorfunktionærer, som kan varetage
alle opgaver uden for den egentlige sagsbehandling. Man havde
skrivere, en betegnelse, der nøjagtig angiver, hvad de var beskæftiget
med, nemlig at renskrive, hvad andre havde konciperet, og afskrive,
hvad andre havde skrevet. Men det er ikke hele forklaringen på, at
den tids yngre embedsmænd i så ringe grad deltog i selve sagsbe
handlingen, endsige i beslutningsprocessen. Deres arbejde bestod
fortrinsvis i at udarbejde koncepter til skrivelser på grundlag af de
afgørelser, der var forberedt af kontorchefen og truffet af departe
mentschef eller minister. Der kan naturligvis ikke være tvivl om, at
f.eks. ovennævnte fuldmægtig Brücker, der af sine foresatte var
udpeget til at fungere som kontorchef, på egen hånd kunne have
besørget talrige rutinemæssige ekspeditioner og måske i virkelighe
den også gjorde det, blot uden at underskrive.
Der herskede dengang en udpræget uvilje mod eller ængstelse for,
i hvert fald utilbøjelighed til, overhovedet at delegere kompetence til
at træffe afgørelser. Denne kompetence var i datidens forestilling
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nøje forbundet med det personlige embedsansvar, selvom man
erkendte de praktiske problemer, der var forbundet med fuldtud at
følge denne doktrin. I teorien skulle ministeren, som ene havde
ansvaret, træffe alle afgørelser selv. Afvigelser fra dette princip var
en praktisk nødvendighed, men skulle have mindst mulig udstræk
ning, hvilket indebar, at kun departementschefen eller den der
fungerede som departementschef måtte træffe afgørelser på ministe
rens vegne.
Hvor betænkelig man var ved at gå videre i denne retning, viser
følgende reflekterende bemærkning i J.O. Hansens notat:
Efter min Mening bør ... ene og alene saadanne reent formelle Expeditio
ner, der kunne betragtes som Sagens Forberedelse til at forelægges til
Afgiørelse, saasom Høringsskrivelser, hvor disse ere utvivlsomt nødven
dige, eller simple Communicationer, kunne skee af Contoirchefen uden
Referat, - eller maaskee bedre, for at undgaae enhver Muelighed for
Uvished, hellere at undlade denne Undtagelse, da Referatet af slige Sager
dog tage saa ubetydelig Tid, at den ikke kommer i Betragtning, altsaa:
Alle Sager uden Undtagelse refereres.

Man kunne altså ikke betro en kontorchef, uagtet han var departe
mentschefens stedfortræder, at bestemme, om en høring skulle
foretages, selv i tilfælde hvor det var »utvivlsomt nødvendigt«. Det
kan ikke skyldes tvivl om kontorchefens kvalifikationer i så hense
ende, men snarere en forestilling om at ansvar for afgørelser også
indebar en pligt til selv at træffe dem. Hvordan situationen tog sig
ud fra en kontorchefs plads i systemet fortæller Linde følgende om:
Det er en Erfaring, som jeg tør troe med Sikkerhed at have gjort, at
Vanskelighederne ved den nuværende Forretningsførelse indtræde, naar
større Sager forefalde, der kræve et grundigere Forarbejde og en længere,
mere udelt Tid til Bearbeidelsen. De kunne, som Forholdet nu er ordnet,
ei behandles af Contoirchefen som de bør uden at medføre en skadelig
Standsning i Contoirets øvrige samtidige Forretninger, og Grunden
dertil er, at Contoirchefen selv maa overtage dem, og naturligviis i sligt
Fald nødes til at lade hvile hvad der nogenlunde kan udsættes, I den
forrige Ministers [Monrads] Tid følte jeg nogle Gange Trykket af dette
uafværgelige Tilfælde; under Hr. Ministeren [Madvig] tør jeg ikke sige,
at det nogensinde i besværlig Grad er indtruffet, hvilket maa tilskrives
den Andeel, Hr. Ministeren selv har taget i Udarbeidelsen af dé større
siden Ministerskiftet forefaldende Lovgivningssager, der væsentligt have
angaaet Skolevæsenet. Af denne Aarsag har jeg hidtil ved udelukkende at
anvende al min Tid for Contoiret og ved udholdende Bistand af Fm.
Brücker i de større Universitetssager, nogenlunde kunnet holde Alt â
jour.

Linde tilføjer, at det til lettelse for ham er påtænkt at lade Brucker
overtage referat og expedition af alle universitetssagerne, hvilket
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han bruger som udgangspunkt for sit forslag om at oprette en
stilling som kommitteret.
Til bemærkningen om forskellen på de to ministre må naturligvis
siges, at det altid er behageligt for en minister at blive rost af sine
embedsmænd på bekostning af forgængere. Men Lindes ord er
næppe bare en høflighedsfrase. At Madvig beskæftigede sig intenst
og detaljeret med de vigtigere sager om Universitetet og skolevæse
net, er der bevis for, og var jo også ifølge hans baggrund naturligt.
Det hindrede dog ikke, at både J.O. Hansen og Linde følte sig
splittet mellem de løbende forretninger og de større opgaver.
Denne splittelse er ikke noget usædvanligt fænomen ved admini
strativ ledelse. Det specifikke i situationen dengang er de mulighe
der for en løsning, man opererede med. Under de givne forudsæt
ninger kunne en aflastning af cheferne kun opnås ved oprettelse af
flere chefstillinger. Den billigere udvej at øge det underordnede
juridiske personales antal, lønninger og kompetence var slet ikke
inde i billedet.
At måle arbejdsbyrden i en administrativ institution er i princip
pet ugørligt, i hvert fald forsåvidt angår undersøgelses- og beslut
ningsprocessen. Hvad tiden bl.a. gik med i Kultusministeriet, røber
J.O. Hansen i følgende bemærkning:
Enhver Jurist kjender vor Lovgivnings monstrøse Omfang, der af Ingen
kan haves saaledes i Hukommelsen, at han strax kunde med Sikkerhed
nævne det positive Bud, som kan bringes i Anvendelse, og hvad der er
endnu værre; et møisommeligt og langvarigt Arbejde maa ofte anvendes
for at skaffe sig Sikkerhed for, at intet positivt Lovbud existerer, der kan
stride imod eller vække Betænkelighed ved den Afgiørelse, man i Mangel
af en for Tilfældet given positiv Regel, maa ansee sig nødt til og derfor
berettiget til at gjøre gjældende.

Lovgivningens omfang er vist ikke senere blevet mindre »mon
strøs«, men situationen dengang var, at enevælden i sin sidste fase
havde manglet evne til at producere større lovarbejder, der kunne
afløse den vrimmel af regler og afgørelser i enkelte tilfælde, der i
tidens løb var kumuleret og dannede et stadig mere kompliceret
retsgrundlag for administrationen. Hertil kom et spørgsmål, der i
den første tid under grundloven idelig dukkede op, nemlig om en
førkonstitutionel retsregel var af den art, at det efter grundlovens
indførelse krævede lovgivning at ændre den, eller om en ændring
kunne foretages administrativt.
På departementschefniveau føltes decisionen af reviderede regn
skaber som en særlig byrde. J.O. Hansen fremhæver dette meget
stærkt. Der var dog delte meninger om, hvor stor en arbejdsbyrde,
decisionen indebar. Afgørende var formentlig opfattelsen af det
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ansvar, der ved kasse- og regnskabsforordningen af 1840 var pålagt
revisionscheferne. Det kunne for en regnskabskyndig og pligtopfyl
dende embedsmand som J.O. Hansen trække en betydelig arbejds
byrde med sig, medens byrden for en i regnskabsvæsen ukyndig men
ligeså pligtopfyldende embedsmand som Weis, mest bestod i en
usikkerhed overfor dette ansvars materielle indhold. Det var ikke
arbejdsmæssige hensyn, men ulyst til at påtage sig decisionsansva
ret, der bevirkede, at decisionen i begyndelsen varetoges af den
embedsmand i Justitsministeriet, som havde haft den, mens den var
underlagt Danske Kancelli3.
Der findes som nævnt ingen sikker metode til at måle omfanget af
den arbejdsbyrde, en vis administration medfører. Arbejdsbyrden er
ikke nogen exakt størrelse. Den er bl.a. afhængig af de procedure
normer, man vælger. Man kan opgøre, hvor mange breve et kontor
modtager og hvor mange det afsender, men ikke omfanget af det
arbejde, der foretages fra det øjeblik, et modtaget brev er journalise
ret, til det udgående brev, det giver anledning til, er klar til renskrift.
Postmængdens udvikling er derfor ikke en sikker målestok for
administrationens vækst, men det er den eneste, vi har og den kan
vel, anvendt over en årrække, afspejle tendenser i udviklingen.
Det tidligere omtalte folketingsudvalg, der i 1869 udbad sig
oplysninger om arbejdet i ministerierne, ønskede sig også for hvert
kontors vedkommende meddelt antallet af indgående og udgående
skrivelser i årene 1866 og 1867. Det årlige antal af udgående
skrivelser kan med næsten fuldstændig nøjagtighed aflæses af sidste
brevnummer i hvert års kopibog. Antallet af indkomne skrivelser er
der med det journalsystem, Kultusministeriet brugte, nu ikke læn
gere nogen praktisk mulighed for at gøre op. Men i samtiden kunne
man. Der blev ført lister over de indkomne skrivelser med henblik
på restancekontrol. Numrene fra disse lister er noteret på skrivel
serne, men listerne selv er kun sporadisk bevaret.
Til folketingsudvalget opgav Kultusministeriet følgende antal
indkomne og udgående skrivelser i årene 1866 og 18674:
ind
1. kontor
2. kontor
3. kontor

3.

4.
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ud

1866

1867

1866

1867

3.037
3.024
2.857

2.779
2.957
2.734

3.286
3.174
3.137

3.078
3.095
2.898

8.918

8.480

9.597

9.071

Se s. 50. I 3. kontor 1866 nr. K 236 ligger en af departementschef C. Weis
5.5.1866 udarbejdet erklæring om decisionsforretningerne i Kultusministe
riet.
Rigsdagstidende 1869/70 tillæg B sp. 1029 f.

Denne opgørelse viser umiddelbart to ting: Fordelingen mellem
kontorerne er nogenlunde jævn, og antallet af udgåede breve er i
alle tilfælde lidt højere end antallet af indgåede. Det sidste skyldes
det forhold, at der ofte ved en sags afslutning foruden til en
hovedadressat afgår skrivelser til en eller flere andre, der skal
underrettes om afgørelsen.
Hvis antallet af indgåede breve i 1851 har været nogenlunde
som i slutningen af 1850’erne, har kultusminister Madvig, hvis
han har rettet sig efter sin departementschefs råd, i snit måttet
sprætte knap 30 breve op hver dag. Som nævnt har vi nu kun
praktisk mulighed for at måle udgående skrivelser. De anføres for
hvert 5. år i perioden 1850-70:

1. kontor
2. kontor
3. kontor

1850

1855

1860

1865

1870

2.881
2.029
3.108

3.564
2.494
3.033

3.304
3.329
3.134

3.111
2.644
3.133

3.102
2.634
2.687

8.018

9.091

9.767

8.888

8.423

Tendensen har således været opadgående i det første tiår og
nedadgående i det følgende, men i det store og hele nogenlunde
stabil. 3. kontor lå på førstepladsen i 1850, men havde byttet plads
med 1. kontor i 1870. 2. kontor lå i spidsen i 1860. Det kan som
tidligere omtalt tilskrives den virksomhed, D.G. Monrad udfol
dede, først som direktør, siden som minister. Tallene underbygger
ikke klagerne fra 3. kontor om byrdernes ulige fordeling, men
modbeviser dem heller ikke. Klagerne drejede sig især om byrden
ved lovgivningsarbejder og regnskabsdecision, noget som kun i
ringe grad påvirker ekspeditionstallene.

10. Ministeriets lokaler
Kultusministeriets oprettelse skabte et lokaleproblem. Den 27.
marts 1848 rykkede Monrad ind i Universitetsdirektionens lokaler,
der var beliggende i den Lerche’ske gård (Det wiirttembergske
palæ), nu Slotsholmsgade 10. Den 5. april overtog han tillige
Danske Kancellis 1. departement, hvis lokaler lå i kancellibygnin
gen, et godt stykke derfra.
Monrads plan gik ud på at flytte det overtagne kancellideparte
ment over i den Lerche’ske gård i umiddelbar forbindelse med de
lokaler, Universitetsdirektionen, nu kontoret for den højere under
visning, disponerede over. Der skulle skaffes plads til 12 personer.
Monrad havde til dette formål udset sig nogle tilstødende lokaler,
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11847 - året før den store omlægning fra kollegie- til ministerialstyre - var den Lercheske Gård
blevet opmålt til brug for den statslige bygningsadministration. Herses et snit igennem bygningen;
Slotholmsgade til venstre, gården til højre. Kultusministeriet fik lokaler i stueetagen, hvor de to
kakkelovne står. Den prægtige spisesal med venetianske vægmalerier (på førstesalen) er nu
forsvarsministerens kontor. - Rigsarkivet, Kort- og tegningssamlingen, Statens Civile Bygningsad
ministration 57, Rosenbergske mappe nr. 23.
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der anvendtes af Direktionen for den almindelige enkekasse. Herom
tilskrev han den 2. maj Rentekammeret. Dette var imidlertid ikke
villig til at indlade sig på en delløsning, idet man forudså, at det ville
blive nødvendigt med en større lokaleomrokering, når de resterende
kollegier blev omdannet til ministerier. I et svar af 3. juni 1848
gjorde Rentekammeret opmærksom på, at det ikke kun var Kultus
ministeriet, der havde sine lokaler liggende spredt. Rentekammeret
havde selv kontorer i fire forskellige bygninger. Man ønskede sagen
om lokalernes fordeling foretaget under ét.
Denne besked lod Monrad sig ikke nøje med. Han lod departe
mentschef Weis udarbejde en betænkning om lokaleforholdene, der
giver et af de sjældne indblik i kontorforholdene på den tid. Weis
skriver, at kontorerne for kirkesager og for den lavere undervisning
hidtil »har levet i en nedslaaende Indskrænkethed«. Han fortsæt
ter:
Jeg tør forudsætte som erkjendt, at det er gavnligt for Forretningerne,
navnlig i Expeditionscontoirer, at Contoirchefen har sit eget Værelse. Jeg
skal i den Anledning bemærke, at han paa Contoiret ellers ikkun vil
kunne behandle courante Sager, som Vanen kan lære ham at læse og
bedømme uden at lade sig forstyrre af, at der confereres Reenskrift ved
Siden af ham eller at der gives Besked til Folk fra Byen eller paa anden
Maade idelig finder Afbrydelse eller lydelig Tale Sted, hvorimod han maa
medtage alle større og vigtigere Sager til sit Hjem.

I koncepten har Weis filosoferet lidt mere over dette. Her skrev han
bl.a.:
Dels vil det ogsaa let skee, at Contoirchefens umiddelbare Tilstedevæ
relse i det samme Værelse skal lægge et vist Baand paa Personalet eller
Hensynet til ikke at forstyrre Contoirchefen i hans Arbeide vil gjøre den
Besked, der gives til Fremmedes Forespørgsler mindre velvillig for ikke
at sige frastødende, hvilket bør søges undgaaet, og dels er det heller ikke
godt at Personalet skal finde sig besværet med Contoirchefens stedseva
rende umiddelbare Nærværelse, og dette end mindre naar der ....

På dette ret spændende sted er Weis åbenbart blevet betænkelig.
Han standser midt i sætningen, streger det han har skrevet ud og
fortsætter med noget andet.
Weis kom til det resultat, at der ville blive brug for yderligere 14
fag, og han vidste også, hvor de skulle skaffes fra: de 6 fra
sjællandske revisionskontor og de 8 fra Livrente- og forsørgelsesan
stalten. »Jeg antager«, skriver han, »at der ikke vil være nogen
bindende Nødvendighed for, at disse nævnte Contoirer ved Omor
ganisationen af Collegierne til Ministerierne bør blive netop, hvor de
nu ere«. Ved at få disse lokaler ville ministeriet ikke blot få en godt
og roligt beliggende Plads, men også værelser, der er lyse og friske.
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Herpaa lægger jeg megen Vægt, ikke blot for vor egen Skyld, men jeg tør
ogsaa antage, at det ikke er aldeles udenfor Sagernes Interesse; thi det er
vel upaatvivleligt, at en lykkelig Behandling og Løsning af Opgaverne i
de vigtige Sager, som kræve tankefuldt Arbeide, kan baade med Hensyn
til Realitet og Form ofte ikke lidet paavirkes af de Omgivelser, under
hvilke Arbeidet udføres.

Ledsaget af Weis’ betænkning sendte Monrad den 9. juni en skri
velse til Rentekammeret og bad dette udpege en af sin midte til at
konferere mundligt med ham om Sagen, »for at jeg, om muligt
kunde opnaa den Ordning af samme, som er paatrængende nødven
dig«.
Heri indvilgede Rentekammeret. Mødet fandt sted den 24. juni.
Resultatet fremgår af en Rentekammerskrivelse af 15. juli 1848. Der
blev under mødet lavet udkast til en kompromisløsning. Kultusmi
nisteriet kunne få Revisionskontorets lokale, medens Enkekassen og
Livsforsikringsanstalten afgav hver ét lokale til Revisionskontoret. I
en skrivelse siger Rentekammeret, at det med fornøjelse ville være
gået ind på denne foreløbige løsning, men desværre havde man fået
en skrivelse fra chefen for det pågældende Revisionskontor, gående
ud på at de to værelser, han skulle have som kompensation, ikke gav
hans kontor tilstrækkelig plads.
Dette var jo meget heldigt for Rentekammeret, som så fik
anledning til at falde tilbage til sit oprindelige i og for sig meget
rimelige standpunkt, »at det ville være rettest at opsætte en Foran
dring med de her omhandlede Localer, indtil den kunde sættes i
Forbindelse med den Forandring i Localerne, der i det Hele vil blive
en Følge af samtlige Collegiers Omdannelse til Ministerier, hvilken
ikke kan være fjern«. Det eneste, man i øjeblikket kunne tilbyde,
var derfor de to lokaler, Enkekassen og Livsforsikringsanstalten
havde været villige til at afgive. For alle tilfældes skyld blev det
tilføjet, at der ikke på det indeværende års fmansbudget var penge til
lokaleforandringer, anskaffelse af nye møbler m.v.
På denne skrivelse findes følgende blyantpåtegning, vistnok med
Monrads hånd: »Det er vel bedst at lade det blive, som det er, indtil
en aldeles tilfredsstillende Forandring, som af R K antydet, kan
finde Sted« L
Kultusministeriet måtte altså vente, men omfordelingen af loka
ler kom meget hurtigt efter den kgl. kundgørelse af 24. november
1848 om den endelige ordning af ministerierne. Der ses ikke i den
anledning at være korresponderet med Kultusministeriet. Måske er
sagen ordnet ved mundtlig forhandling. I Indenrigsministeriets
1.
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1. kontor 1848 nr. Y 860. Rentekammerets bygningsdomænejournal 1848 nr.
891.

Opmålingen fra 1847 af den Lercheske Gård (sml. foregående billede) blev taget i brug, da man
skulle skitsere de nye ministeriers indretning i 1848. Etageplanerne bærer endnu meget udviskede
blyantsnotater om lokalernes fordeling mellem ministerierne og udkast til de ombygninger, der
blev gennemført. Her ses stueetagen; bogstaverne A. og St. står ved porten mod Slotsholmsgade. Det
kan anes, at indretningen af Finansministeriet i palæets vestlige halvdel ikke medførte de store
ændringer. I Kultusministeriets halvdel (bygningens venstre halvdel, set fra gaden) fjernede man til
gengæld samtlige eksisterende trapper og indrettede en helt ny indgangstrappe i bygningens
længdeakse. Herved indvandt man plads til to nye kontorer.

bygningssager findes en »Plan til Localforandringer i Anledning af
Collegiernes Ophævelse«. Den er dateret den 30. november 1848 og
approberet af indenrigsminister Bang den 2. december. Af den kan
man se, at det meget har lettet sagen, at Det slesvig-holstenlauenborgske kancelli, hvis opgaver som følge af krigsforholdene
var indskrænket til et minimum, nu kunne nøjes med to værelser.
Kultusministeriet fik som ønsket tildelt Revisionskontorets loka
ler samt 2 værelser i den nordre del af stueetagen i Lerches gård2.
Her boede ministeriet indtil begyndelsen af dette århundrede.

11. Tre stillinger nedlægges
Efter landafståelsen i 1864 skete der en indskrænkning af centralad
ministrationens personale. Dette skulle i og for sig ikke berøre
Kultusministeriet, hvis geografiske virkekreds ikke var blevet næv
neværdigt ændret. Men i den politiske konstellation, der gennem
førte grundlovsændringen i 1866, var der stemning for generelt at
reducere det administrative personale. Det var en udbredt opfat2. Indenrigsministeriets bygningsjoumal (BJ) gruppe 18, 1850 nr. 13.
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telse, at administrationsreformen i 1848 ikke havde indfriet forvent
ningerne i så henseende.
I juli 1867 nedsatte finansminister Fonnesbech en kommission til
udarbejdelse af lovforslag om embedslønninger i ministerierne og
institutioner under disse. Den skulle ikke blot beskæftige sig med
embedsmændenes løn, men også med antallet af dem1. Det var en
embedsmandskommission, til hvilken hvert ministerium udpegede
ét medlem. Formand var Finansministeriets repræsentant, general
direktør for skattevæsenet F.E. Ramus. For Kultusministeriet
mødte departementschef A. Linde.
Opgaven var bunden. Det lovudkast, kommissionen skulle udar
bejde, måtte nødvendigvis indeholde betydelige nedskæringer i
lønudgifter og antallet af embedsmænd. Ellers ville det være om
sonst at forelægge det i Rigsdagen. På den anden side var det
forudsat, at ingen embedsmand umiddelbart skulle afskediges som
følge af loven. Udkastet skulle opstille det mål, der skulle nås ved
naturlig afgang.
Da Kultusministeriets forhold kom til forhandling, udtalte Linde
ifølge kommissionens forhandlingsprotokol, at intet af dets to de
partementer var meget bebyrdede, »men dog tilstrækkeligt til at
udfylde en Mands Tid«. At samle alle ministeriets sager i ét
departement forudsatte, at revisionssagerne blev henlagt til Revi
sionsdepartementet, og »det vilde endda formeentlig være vanske
ligt paa Grund af de geistlige Sagers særegne Beskaffenhed«.
Ricard fra Justitsministeriet mente dog godt, det kunne lade sig
gøre. Det gejstlige departement kunne ikke udfylde en mands tid og
forretningerne med borger- og almueskolevæsenet kunne lettes
gennem decentralisering2.
I betænkningen blev det formuleret således3:
Uagtet særdeles meget kunde tale for Bibehold af de ... bestaaende 2
Departementer, har det dog under de Overveielser, som vi have foretaget
med Hensyn til Indskrænkninger, fremstillet sig for os som en Mulighed,
at sammendrage dem til eet.

Under forudsætning af revisionssagernes afgivelse ville kommissio
nen bringe denne indskrænkning i forslag.
1.

2.
3.

78

Finansministeriets sekretariat, gruppeordnede sager. Forslag til lønningslov
1866-68. Heri Kommissionens arkiv, bl.a. forhandlingsprotokol.
Protokol over Forhandlingerne i den til Udarbejdelsen af nye Gagelovforslag
nedsatte Commission, s. 16.
Et trykt eksemplar af Kommissionens delbetænkning om ministeriernes embeds
mænd findes i 3. kontor 1867 nr. L 640. Citatet findes s. 19. Betænkningen synes
ikke at være egentlig publiceret. Den er ikke registreret i Svennevigs fortegnelse
over Kommissionsbetænkninger.

Med hensyn til kontorerne mente Linde, at den ene af kirkekonto
rets to fuldmægtige kunne undværes, og at Skolekontoret kunne
lægges ind under dette, hvorved en kontorchefpost inddroges, dog
mod at fuldmægtigen i Skolekontoret fik et honorar som ekspedi
tionssekretær. Til gengæld burde assistancesummen forøges med
lønning til to assistenter. Disse forslag fik kommissionens tilslut
ning4.
I kommissionens betænkning findes en skematisk opstilling af de
enkelte ministeriers bemanding med embedsmænd og disses lønnin
ger, således som de var, og således som de ville blive i fremtiden. For
Kultusministeriet ser den således ud5:
Antal af embedsmænd efter finansloven for 1867/68
2 departementschefer à 3.01714 rdl. . . . . 6.03414
3 kontorchefer à 1.907% rdl................. .. 5.72314
4 fuldmægtige à 99714 rdl..................... . . 3.990
9 embedsmænd.....................................
Til medhjælp......................................... . .
Sædtillæg*) deraf................................. . .
Ekspeditionssekretærhonorarer ..........

15.747% rdl.

6.250
840
7.390

rdl.

23.137% rdl.

I alt........................................................

*) 1860-70 blev der til lønnen ydet et tillæg, hvis størrelse var bestemt af
kornpriserne.

Antal af embedsmænd efter forslaget
1 departementschef........................... . ... 3.100
2 kontorchefer à 2.000 rdl................. . ... 4.000
3 fuldmægtige à 1.050 rdl.................. . ... 3.150
6 embedsmænd.................................
Ekspeditionssekretærhonorarer .... . . ..
Til medhjælp..................................... . ...

Ialt............................................................

600
8.100

10.250

rdl.

8.700

rdl.

18.950

rdl.

Dette blev også regeringens forslag, som efter langvarige forhandlin
ger blev stadfæstet den 2. juli 1870 som lov om lønninger for de i
ministerierne med undtagelse af Udenrigsministeriet, Krigsministe
riet og Marineministeriet ansatte embeds- og bestillingsmænd. Fol
ketingets udvalg havde foreslået Kultusministeriets antal af fuld
mægtige reduceret til to, men det kom ikke igennem6. Nedskærin
gerne skulle som sagt ikke ske med det samme, men ved
4.
5.
6.

Kommissionens forhandlingsprotokol s. 17.
Betænkningen 1 s. 62 f.
Rigsdagstidende 1869/70 tillæg B sp. 994.
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indtrædende vakancer. Til gengæld nedsattes medhjælpssummen
med 1000 rdl., indtil en kontorchef og en fuldmægtig var afgået.
Fuldt gennemført ville loven for Kultusministeriets vedkommende
medføre en årlig besparelse på 4187 rdl.
I forbindelse med lovforslagets fremsættelse i rigsdagssamlingen
1869/70 gjorde Kultusministeriet et forsøg på at undgå bortfaldet af
den ene departementschefpost. Dette er bemærkelsesværdigt. Linde
havde i kommissionen, omend med betænkelighed, akkviesceret ved
indskrænkningen. Lovforslaget, den indgik i, havde to gange været
fremsat i Rigsdagen uden protest fra Kultusministeriet. Initiativet
udgik muligvis fra kultusminister Aleth Hansen personligt. I hvert
fald beskæftiger den skrivelse, han den 9. september 1869 sendte
Finansministeriet, sig udelukkende med de problemer, der kunne
opstå for en minister i Kultusministeriet, når han kun havde én
departementschef til rådighed7.
I skrivelsen gøres gældende, at selvom Kultusministeriets sags
masse ikke var så stor som Indenrigsministeriets og navnlig Finans
ministeriets, »maa det paa den anden Side ikke lades ude af Syne, at
der under Cultusministeriet er samlet Sager af en meget heterogen
Beskaffenhed«. Det kunne derfor ved besættelsen af en departe
mentschefpost, når der kun var én af dem, være umuligt at finde en
mand, der kunne gøre fyldest i disse mange forskellige brancher. En
minister ville i så fald være tilbøjelig til at foretrække en mand, der
var særlig hjemme i sager, der lå ham selv fjernest. Dette ville fa
uheldige følger, hvis et ministerskifte medførte, at ministeriet blev
betroet en mand, der var særlig bevandret i samme fag som
departementschefen. »Følgen ville da blive ved Siden af et Overflod
af Kræfter i een Retning en tilsvarende fuldstændig Mangel i en
anden Retning«. Subsidiært foreslog Aleth Hansen, at der bevilge
des ministeriet indtil 2000 rdl. årlig, der kunne gøre det muligt for
en minister til enhver tid udenfor eller indenfor ministeriet at skaffe
sig understøttelse på områder, hvor han ikke følte sig tilstrækkelig
understøttet af den ansatte departementschef.
Finansministeriets svar blev et afslag. I en skrivelse af 15. septem
ber 1869 udtalte det, at Kultusministeriet ikke ved lønningsloven
ville blive stillet ugunstigere end de andre ministerier. Der var
iøvrigt ingen mulighed for at føre dets ønsker gennem Rigsdagen.
Hertil kom, at kultusministerens subsidiære forslag om et rådig
hedsbeløb til udførelse af ledelsesfunktioner delvis imødekom en
stærk stemning i Folketinget for overhovedet at afskaffe departe-

7. 3. kontor 1869 nr. IV 649.
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mentschefstillingerne og erstatte dem med generalsekretærer, udpe
get af ministrene alene for disses funktionstid8.
I Kultusministeriet konciperedes herefter en vidtløftig og temme
lig skarp imødegåelse af Finansministeriets afslag. Heri erklærede
ministeren ikke at kunne berolige sig med den af Finansministeriet
anførte modgrund, at der næppe ville være fjerneste udsigt til at fa
de nødvendige bevillinger.
Det afgjørende i denne Sag forekommer mig nemlig ikke at være at
udfinde, hvad Rigsdagen vil bevilge, men hvad Sagernes forsvarlige
Behandling kræver, idet det må antages, at Rigsdagen dog tilsidst i denne
som i andre Sager vil lade sig overbevise om, at Ministeriet ikke er gaaet
ud over det Nødvendige til en forsvarlig Udførelse af Forretninger, naar
Rigsdagen gjennem det subsidiaire Forslag seer, at Mst. endog er villig til
at gaae ind paa en Ordning, som dog fører til Besparelse i Sammenligning
med Fortiden.

Koncepten er forsynet med nogle blyantrettelser, der synes foretaget
af kultusminister Aleth Hansen selv, og som i nogen grad mildnede
fremstillingen. Således udgik den citerede passus, og et andet sted
ændredes »uoverstigelige Vanskeligheder« til »meget store Van
skeligheder«.
Brevet blev imidlertid aldrig sendt. Finansministeriets brev af 15.
september blev journaliseret i Kultusministeriet den 17. Allerede
den 21. noteres i journalen »MR vedlægges«. MR betyder minister
resolution. Udtrykket »vedlægges« bruges i journalsproget i til
fælde, hvor et brev, der er modtaget som led i en brevveksling, ikke
giver anledning til at foretage yderligere.
Det interessante ved denne ministerresolution er, at den blev
afgivet dagen før et ministerskifte. Den 22. september afgik Aleth
Hansen som kultusminister. Det kan være årsagen til, at han, skønt
han havde ladet en svarkoncept udarbejde og havde rettet den til,
har fundet det rigtigst ikke at lade den afgå, især da formuleringen
var ret personlig med hyppig brug af ordet »jeg«. Om efterfølgeren
Emil Rosenørns mening ved vi intet bortset fra den kendsgerning, at
der ikke blev gjort mere ved sagen.
Ingen skrev men flere må have talt om en anden mere håndfast
konsekvens af nedskæringen, nemlig at den i en lang fremtid
tilintetgjorde enhver rimelig udsigt til avancement i ministeriet.
Hvis intet uforudset skete, skulle begge departementschefer der var
født i henholdsvis 1809 og 1814, gå af eller dø, før der kunne blive
tale om nogen bevægelse. De tre kontorchefer var født i årene 18128. Denne stemning kom til udtryk i folketingsudvalgets betænkning, Rigsdagsti
dende 1869/70 tillæg B sp. 985 ff.
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17, så deres udsigter var nærmest lig nul. Af de fire fuldmægtige var
én født i 1818 og de tre andre i årene 1829-31. De tre sidste søgte i
løbet af 1870’erne ud af ministeriet. Én blev assessor i overretten i
Viborg, de to andre retsbetjente.
Den 18. januar 1872 døde departementschef Weis. Derved kom
man i den kritiske situation, som man i 1869 havde udmalet for
Finansministeriet, nemlig »ved Siden af et Overflod af Kræfter i een
Retning en tilsvarende fuldstændig Mangel i en anden Retning«.
Kultusminister i 1872 var C.C. Hall. Han var, ligesom den tilbage
værende departementschef A. Linde, mest orienteret i retning af
højere undervisning, kunst og teater. Linde var endda siden 1866
tillige direktør for Det kgl. teater.
Dette sidste var muligvis grunden til, at Linde efter Weis’ død
ikke med det samme blev departementschef for hele Kultusministe
riet. Weis havde inden sin død været sygemeldt i længere tid, og i
den periode havde de to kontorchefer i hans departement, Jonquières og Bruun, varetaget departementscheffunktionerne. Denne
ordning lod man indtil videre fortsætte, nu blot formaliseret ved kgl.
resolution af 30. januar 1872, ifølge hvilken de to herrer »uden
særlig Godtgjørelse« hver for sit kontor udførte departementschef
forretningerne. De var ikke konstitueret. De »varetog« blot forret
ningerne9.
De i 1869 forudsete »uoverstigelige vanskeligheder« lod sig
tilsyneladende meget godt overvinde. Det eneste problem, der i den
anledning fandt vej til ministeriets akter, var spørgsmålet om,
hvordan de udgående breve skulle underskrives, eller rettere: hvem
der skulle parafere dem. Reglen var, at kun minister eller departe
mentschef underskrev, medens den kontorchef, der havde behandlet
sagen, paraferede. Nu var spørgsmålet: når kontorchefen under
skrev breve i egenskab af fungerende departementschef, hvem skulle
så parafere?
I 2. kontor forlangte Bruun, at fuldmægtig Skibsted skulle para
fere alle breve, som var underskrevet af ministeren eller af Bruun
som fungerende departementschef, uanset om han (Skibsted) havde
deltaget i behandlingen af de pågældende sager. Bruun henviste til,
at Monrad som første kultusminister havde forlangt, at intet måtte
afgå uden at være paraferet og dertil bemærket, at det var en
betryggelse for ministeren, at der på breve, der afgik på hans vegne,
altid fandtes to navne.
Skibsted protesterede. Han ønskede ikke at medunderskrive eks
peditioner, hvis behandling han ikke havde deltaget i. Paraferingen
9.

82

3. kontor 1872 nr. Q 72.

var efter hans mening ikke nødvendig, og den blev en tom formali
tet, hvis den foretoges af andre end vedkommende referent. Ikke alle
myndigheder benyttede parafering af breve, således ikke Udenrigs
ministeriet.
Alle tre kontorchefer afgav skriftlig udtalelse om spørgsmålet.
Schwartzkopf i kontoret for højere undervisning holdt med Skib
sted. Paraffen betød, at ekspeditionen var i overensstemmelse med
ministerens eller departementschefens resolution. Følgelig kunne
kun den parafere, der havde refereret sagen for ministeren og hørt
hans resolution eller behandlet sagen overfor departementschefen.
Hvis en sag alene behandledes af kontorchefen og denne tillige som
fungerende departementschef afgjorde den, måtte skrivelsen afgå
uparaferet.
Bruun fastholdt, støttet af Jonquières (som iøvrigt ikke fandt
sagen af større interesse), at enten skulle alle breve paraferes eller
også skulle ingen. Ellers kunne det udadtil virke som en skødesløs
hed eller ligefrem bringe forretningsgangen i miskredit. Men hvis en
fuldmægtig eller assistent havde betænkelighed ved at parafere en
skrivelse, der var underskrevet af en som departementschef funge
rende kontorchef, burde brevet ikke afgå, førend det havde været
forelagt ministeren og var godkendt af ham.
Dette var en åbenbar misforståelse af paraffens betydning, idet
den ikke indebar nogen del i ansvaret for afgørelsen. Ministerens
resolution af 14. februar 1872 gik da også ud på, at samtlige sager,
der refereredes for ministeren, paraferedes af referenten, d.v.s.
kontorchefen eller en anden, og at sager, der ekspederedes uden
referat for ministeren, paraferedes af den, som havde behandlet
sagen, og afgik, hvis det var den samme som underskrev brevet,
uden paraf.
Schwartzkopf havde korrekt fastslået, at paraffen alene var en
bevidning af de som regel mundtligt afgivne resolutioner, således at
underskriveren ikke behøvede at læse de renskrevne breve. Ganske
vist antog Bruun, at underskriverne altid læste brevene igennem,
inden de satte deres navn under og dermed påtog sig ansvaret for
deres indhold. Nogle har måske gjort det, men de fleste har nok
fundet det tidsspildende.

12. Nye områder til Kultusministeriet
I løbet af 1870’erne og 1880’erne fik Kultusministeriet en række nye
sagområder at arbejde med. En udvalgsbetænkning fra 18921 opreg1. Rigsdagstidende 1891/92, tillæg B sp. 781-83.
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nede følgende 12 områder, som i denne periode var overført til eller
opstået indenfor ministeriets forretningsområde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Overbestyrelsen af Frederiks hospital samt Fødsels- og plejestiftelsen
Vajsenhuset
Folkehøjskolerne
De private realskoler
Dansk skolemuseum i København
Åndssvageanstalterne
Undervisningen for farmaceuter og tandlæger
Sager ang. litterær og kunstnerisk ejendomsret
Embedsmændenes forsyning med papir og blæk
Revisionen af regnskaberne over ministeriernes udgift til tryksager
Provinsarkivvæsenet
Døvstummeskolerne i Nyborg og Fredericia.

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af dem vedrører kirkevæsenet,
og at kun sagerne vedrørende provinsarkivvæsenet (landsarkiverne)
er opstået som følge af lovgivning. De to årtier var fattige på
reformlove.
Det eneste mere indgribende lovarbejde i denne periode var lov
nr. 64 af 1. april 1871 om undervisningen i de lærde skoler. Den
tæller imidlertid ikke med blandt de nye områder. Det gør heller
ikke betydelige byggesager som Det kgl. teater og Statens museum
for kunst. Ej heller administrationen af de afgifter til stiftsmidlerne,
der fra 1877 administrativt pålagdes de bedst aflagte præstekald ved
nybesættelse.
Umiddelbart virker fortegnelsen overvældende, men der var stor
forskel på, hvor meget de enkelte sagområder sysselsatte ministeriet.
Således opstod Dansk skolemuseum i kraft af en bevilling på
finansloven på 5000 kr. til afløsning af en bevilling til forbedring af
undervisningsmidler. I det følgende vil kun de vigtigste af sagområ
derne blive genstand for omtale.
I 1870 blev Det kgl. Vajsenhus og året efter Det kgl. Frederiks
hospital tilligemed Den kgl. fødsels- og plejestiftelse overført fra
Justitsministeriet til Kultusministeriet. Der er det ejendommelige
ved de to ressortændringer, at de ikke som vanligt blev ekspederet
gennem Konseilspræsidiet, men gennem Justitsministeriet. Det
kunne give anledning til den formodning, at de skyldtes personlige
aftaler mellem de to nationalliberale ledere, C.C. Hall og A.F.
Krieger, der i 1870 indtrådte i ministeriet Holstein-Holsteinborg
som henholdsvis kultusminister og justitsminister.
Når disse to stiftelser i 1848 var kommet under Justitsministeriet,
skete det automatisk, fordi de hørte under det departement i Danske
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Kancelli, som administrerede offentlige stiftelser, der virkede på
grundlag af kgl. konfirmerede fundatser.
Vajsenhuset2, der var oprettet i 1727, havde selvstændig formue
og nød visse privilegier. Bl.a. havde det siden 1740 haft privilegium
på at trykke og sælge danske bibler og nye testamenter. Formålet
var dels at skaffe Vajsenhuset indtægter, dels at hindre bibeludgivel
ser i en form, der efter den herskende opfattelse ikke egnede sig til
brug i den danske kirke. Der kunne dispenseres fra denne regel, men
kun efter forhandlinger mellem Justitsministeriet og Kultusministe
riet, idet dispensationen både var et kirkeligt anliggende og en
undtagelse fra et privilegium.
Det var imidlertid ikke blot dette upraktiske forhold, der var
anledningen til, at Vajsenhuset ved bekendtgørelse af 11. juli 1870
blev henlagt under Kultusministeriet, men også at dets virksomhed i
henhold til kgl. resolution af 4. december 1869 ændredes. Tidligere
havde det bl.a. ydet støtte til forældreløse børn i provinsen. Vajsenhusets opgave skulle herefter fortrinsvis være at yde skoleundervis
ning til et antal forældreløse børn og efter deres konfirmation
anbringe dem »ved Haandværk, som Tyende eller paa lignende
Maade«. Det var en virksomhed, der kunne sidestilles med Blindeinstituttet og Døvstummeinstituttet, der begge betragtedes som
almindelige statsinstitutioner og hørte under Kultusministeriet. I
forestillingen til kongen omtaltes alene det sidstnævnte forhold. I
koncepten havde bibelprivilegiet også været omtalt, men koncipisten havde i marginen noteret følgende:
Medens jeg, da Deres Exellence mundtligt har omtalt Bibelspørgsmålet,
har troet at burde tilføie efterstaaende Bemærkninger herom, skal jeg dog
henstille, at disse udelades, da de neppe egne sig til den Offentliggjørelse,
for hvilken forestillingen rimeligviis bliver Gjenstand, og formentlig ikke
ere nødvendige til Begrundelse af Forestillingen, hvortil det foran An
førte formentlig er tilstrækkeligt.

Ministeren fulgte henstillingen. Det forekom, at forestillinger blev
udførligt refereret i Departementstidende. Det skete dog ikke i dette
tilfælde3.
Vajsenhuset blev henlagt under Kultusministeriets 2. kontor, der i
forvejen havde Blindeinstituttet og Døvstummeinstituttet. Dog blev
dispensationer fra bibelprivilegiet, som det hele tiden havde været
tilfældet, behandlet i ministeriets 1. kontor. Det var især »British
2. Chr. Ottesen, Det kgl. Vaisenhus gennem to hundrede Aar, Kbh. 1927.
3. Justitsministeriets 2. kontor 1870 nr. Y 1305. Kultusministeriets 2. kontor 1870
nr. Y 632.
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and Foreign Bible Society «, der i flere tilfælde søgte og fik tilladelse
til at kolportere et vist antal på dansk trykte bibler mod at erlægge
en stempelafgift til Vajsenhuset. I 1871 søgte det om en permanent
tilladelse, hvilket det fik bevilget, dog mod en afgift til Vajsenhuset
for hvert eksemplar.
Sagen havde forinden været til høring hos biskopperne, hvis
flertal i modsætning til tidligere nu var stemt for at give tilladelse på
visse betingelser. En af biskopperne sluttede sin erklæring med
følgende ord:
Jeg kan ved denne Ledighed ikke tilbageholde den Bemærkning, at det
næppe er i sin Orden, at man lægger paa Biblen en Stempelafgift til
Vaisenhuset. Der er noget Modsigende i at beskatte Guds Ord i et
christeligt Land, og hvis Vaisenhuset ei kan undvære denne Indtægt, er
det næppe underkastet nogen Tvivl, at Ministeriet jo paa anden Maade
kan skaffe det Erstatning.

Bemærkningen kom fra Kultusminister C.C. Halls tidligere mini
sterkollega og partifælle, nu biskop i Lolland-Falsters stift, D.G.
Monrad. Guds ord vedblev dog at være beskattet4.
Medens Vajsenhuset måske ikke i nævneværdig grad øgede Kul
tusministeriets forretninger, var overtagelsen af Frederiks hospital
samt Fødsels- og plejestiftelsen en betydelig større opgave. Den
skete ved bekendtgørelse nr. 112 af 1. juli 1871. Baggrunden var de to
institutioners betydning for det lægevidenskabelige studium ved
Københavns Universitet. Deres henlæggelse under Kultusministe
riet var blevet foreslået af professor P.L. Panum i 1868 i et skrift med
titlen »Det medicinske Studiums og Examens væsens Reform ved
Kjøbenhavns Universitet«.
1 1870 blev der under Justitsministeriet nedsat en kommission til
at overveje, hvorledes der på den hensigtsmæssigste måde kunne
finde et ordnet samkvem sted mellem Universitetet og hospitalerne
til den lægevidenskabelige undervisnings og uddannelses fremme.
Kommissionen afgav betænkning i marts 1871 og foreslog en nær
mere tilknytning mellem Universitetet og Frederiks hospital. Det
skønnedes i den forbindelse rimeligt, at såvel undervisningen som
administrationen af hospitalet blev varetaget af ét og samme mini
sterium, nemlig Kultusministeriet5.
Justitsministeriet havde været utilbøjelig til at afgive sin indfly4. 1. kontor 1871 nr. Y 997.
5. Betænkning og Forslag om en ordnet Samvirken mellem Universitetet og
Hospitalerne til den lægevidenskabelige Undervisnings Fremme. Afgiven af den
under 27de August 1870 nedsatte Kommission, Kbh. 1871, s. 45-48 (Svennevig
nr. 1085).
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»
Overførelsen af Frederiks Hospital fra Justitsministeriet til Kultusministeriet i 1871 kan betragtes
som en efterregulering af ressortfordelingen ved Danske Kancellis opsplitning i ministerier i 1848.
Problemet i dennne forbindelse var, om hospitalet skulle betragtes som en stiftelse under
Justitsministeriets tilsyn, ellersom en uddannelsesinstitution under Kultusministeriet. En admini
strativ forbindelse med sundhedsvæsenet var ikke på tale, og blev først realiseret i 1983. Billedet
viser professor Kn. Faber, som underviser en gruppe læger omkring en patient på Frederiks Hospital
1901. - Foto i Kgl. Bibi.

delse på administrationen af disse stiftelser ud fra det synspunkt, at
disses fundatsmæssige etablering til pleje af syge og af fødende
kvinder ikke burde underordnes hensynet til den lægevidenskabe
lige undervisning. Kommissionen fastslog derfor, at det »maa
erkjendes for rigtigt, at der haves fuld Betryggelse imod, at Sygeple
jen bliver gjort Undervisningen underordnet «. Der var vistnok ikke
noget konkret grundlag for Justitsministeriets bekymring, der sna
rere skyldes en fra kancelliet arvet forestilling om pligt til at sikre de
retsforhold, de offentlige stiftelser var etableret på. Vajsenhusets,
Frederiks hospitals og Fødselsstiftelsens flytning til Kultusministe
riets område var udtryk for, at institutionens aktuelle formål nu
tillagdes større vægt ved den ministerielle ressortfordeling6.
6. Justitsministeriets 2. kontor 1871 nr. Z 730. Kultusministeriets 3. kontor 1871
nr. P 362.
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De næste punkter i den foran nævnte fortegnelse var folkehøjsko
lerne og de private realskoler. Det var ikke opgaver, der var tilført
ministeriet udefra. De var »voxet op« inden for dets egne rammer.
Folkehøjskoler og realskoler var sagområder, der også fandtes før
1870, men der var blevet flere af dem og regler om tilskud og tilsyn
var blevet udbygget. Til gengæld var der oprettet stillinger uden for
og under ministeriet som tilsynsførende. Fra 1876 fandtes en tilsyns
førende for højskolerne og fra 1886 en undervisningsinspektør for
realskolerne.
Skolevæsenets udvikling i forskellige retninger skabte flere og nye
opgaver for ministeriet, men det var undervisningsinspektørerne,
der i første instans modtog og bearbejdede de indberetninger, som
skoler, der var undergivet statens tilsyn, havde pligt til at afgive. Det
kan illustreres med følgende eksempel7.
Den 24. december 1889 indsendte Undervisningsinspektøren for
de kommunale og private realskoler til ministeriet en fortegnelse
over 25 (ud af 64) realskoler, som i skoleåret 1888/89 ikke havde
overholdt de bestemmelser, der var sat som betingelse for tilladelsen
til at afholde almindelig forberedelseseksamen. 13 skoler havde
ifølge beretninger eller program et ugentlig antal læsetimer, der var
højere end de 30, der var fastsat. 9 skoler havde færre end de fire
foreskrevne ugentlige timer i gymnastik. 1 skole havde indsendt en
plan indeholdende mangelfulde oplysninger, og 4 skoler havde
hverken indsendt program eller beretning.
Ifølge 3. kontors journal gik departementschefens resolution ud
på, at »24 realskoler tilskrives i Sagens Anledning«. Det skete den
24. januar. Koncepterne til dem fylder fire sider, idet der reelt kun
var tale om at skrive fire breve, nemlig ét for hver af de fire grupper,
der var omtalt i inspektørens indberetning, idet kun skolens navn og
evt. de klasser, det påklagede forhold vedrørte, skulle varieres. Kun
en enkelt skole slap for tilrettevisning, idet ministeriet godkendte
dens omregningsforhold ved anvendelse af forkortede timer. Den i
ministeriet, der i denne sags anledning fik mest at bestille, var den
skriver, der med pen og blæk skrev 24 tildels enslydende breve, alle
begyndende med »Da Undervisningsinspektøren for de kommu
nale og private Realskoler har indberettet hertil, at ...«.
Sagen medførte yderligere nogen korrespondance, idet der indløb
nogle dispensationsansøgninger, som ministeriet afgjorde i overens
stemmelse med undervisningsinspektørens indstilling, bortset fra et
enkelt tilfælde, hvor ministeriet forlængede en dispensation, som
inspektøren havde ment kunne ophøre.
7. 3. kontor 1890 nr. 160.
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Eksemplet viser, at der ikke behøver at være nogen ligefrem
forbindelse mellem antallet af brevnumre og ministeriets arbejds
byrde. I dette tilfælde medførte det voksende antal realskoler i det
væsentlige kun en forøgelse af det manuelle skrivearbejde. Derimod
fik undervisningsinspektøren, der desuden skulle inspicere skolerne
på stedet, en voksende byrde, hvilket iøvrigt resulterede i, at han i
løbet af 1890’erne fik ansat en medhjælper.
Af større betydning for departementet blev derimod nogle nye
opgaver, der i slutningen af 1880’erne blev overdraget Kultusmini
steriet. Det gjaldt sager vedrørende statens papirforbrug m.v. (be
kendtgørelse nr. 6 af 19. januar 1888), revisionen af regnskaber over
ministeriernes udgifter til tryksager, leveret i henhold til kontrakt
afsluttet af Justitsministeriet på Statens vegne (bek. nr. 67 af 3. maj
1889) og sager angående eftertryk m.m. samt eftergørelse af kunstar
bejder og fotografier, der ved bekendtgørelse nr. 128 af 8. oktober
1889 henlagdes fra Indenrigsministeriet til Kultusministeriet.
Spørgsmålet om statens papirforbrug blev rejst af gehejmearkivar
A.D. Jørgensen i en skrivelse af 11. august 1885 til Kultusministe
riet8. Heri påpegedes en række ulemper ved de i statstjenesten
anvendte papirsorters kvalitet og formater. På denne foranledning
foreslog Kultusministeriet Konseilspræsidiet at nedsætte en kom
mission med repræsentanter for alle ministerierne. Konseilspræsi
diet erklærede sig enig i, at problemerne skulle undersøges i en
kommission, men fandt det rettest, at ledelsen af disse spørgsmåls
afgørelse forblev under Kultusministeriet.
Herefter nedsatte kultusministeren ved skrivelse af 8. marts 1886
den såkaldte papirkommission med gehejmearkivaren som formand
plus 7 medlemmer, et fra hvert ministerium (undtagen Ministeriet
for Island). For Kultusministeriet indtrådte kontorchef A.F. As
mussen. Kommissoriet gik ud på at overveje den administrative
ordning af de forhold, som var af vigtighed med hensyn til offentlige
arkivsagers bevaring, såsom valg af skrivematerialer, førelsen af
kopibøger og surrogater for disse o.s.v., så vel for ministeriernes som
for domstolenes og de forskellige lokale autoriteters vedkommende.
Med surrogater for kopibøger hentydedes til mekanisk fremstilling
af kopier i modsætning til den traditionelle afskrivning af udgåede
breve.
Kommissionen afgav betænkning den 13. december 1887. Den
foreslog indførelse af bestemte normer for papirsorter til forskellige
formål, hvis brug skulle gøres obligatorisk for embedsmænd, og om
8. 3. kontor 1885 nr. 574. Meddelelser fra det kongelige Geheimearkiv og det
dermed forenede Kongerigets Arkiv fra 1886-88. Kbh. 1889, s. 53 ff.
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hvis levering staten skulle kontrahere med en eller flere papirfabrik
ker, således at produktionen underkastedes teknisk tilsyn af en
statskonsulent9.
Herefter blev det ved kgl. resolution af 19. januar 1888 overdraget
til Kultusministeriet
1) at udarbejde et reglement, der bestemmer, hvilket skrive- og
trykpapir der skal anvendes til statstjenestens forskellige brug,
2) at afslutte kontrakt om leverance af sådant papir og kontrol
lere, at det leverede svarede til det ved kontrakten betingede, samt
3) at autorisere de blæksorter, som udelukkende ville være at
bruge i statens tjeneste10.
Allerede den 26. maj s.å. (bek. nr. 101) udkom det første regle
ment for anvendelsen af de papirsorter, som af Ministeriet for
Kirke- og undervisningsministeriet skulle anskaffes eller bestilles til
brug i statstjenesten samt om blæk til samme brug. Samme dag
udkom en bekendtgørelse (nr. 102) om de aftaler, ministeriet havde
truffet om leverance af de autoriserede papirsorter. Hovedforhand
ler af skrivepapir blev I. Chr. Petersens papirhandel, der i sin
nuværende skikkelse (BICP) stadig har aftale med staten om
levering af kontorartikler.
I 1888 kom yderligere to bekendtgørelser, nr. 197 af 26. oktober
om forhandling af blanketter og skemata, trykt på det befalede
papir, og nr. 216 af 15. december om forhandling af det til statstjene
stens forskellige brug indkøbte papir. Den sidste bekendtgørelse
havde følgende ordlyd:
Efter Andragende fra »Dansk Papirhandlerforening« henledes Op
mærksomheden paa, at det ved Ministeriets Foranstaltning indkjøbte
Papir til Statstjenestens forskjellige Brug, ifølge Reglement af 26. Mai
d. A. § 3, jfr. ogsaa Prislisten over nævnte Papir, kan erholdes ikke alene
hos den antagne Hovedforhandler af Papiret, men ogsaa gjennem en
hvilkensomhelst Papirhandler her i Landet.

Der var altså ikke tale om, at I. Chr. Petersen havde fået monopol på
at levere papir til statens institutioner. Aftalen indebar kun en
forpligtelse for firmaet til altid at holde de autoriserede papirsorter
på lager.
Sagen fulgtes op i 1889 med endnu fire bekendtgørelser (nr. 17 af
23. februar, nr. 112 af 24. august og nr. 151 af 2. december om
autorisering af blæksorter, samt nr. 148 af 26. november om konvo
lutter). Der kan ikke være tvivl om, at dette nye område på alle
9. Betænkning afgiven den 13. december 1887 til Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsenet af den under 8. Marts 1886 nedsatte Kommission til at
gjøre Foreslag om Statens Papirforbrug m.m. Kbh. 1887. (Svennevig nr. 1).
10. Konseilspræsidiet 1889 nr. 37.
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niveauer har medført en øget arbejdsbyrde i det kontor (3. kontor),
hvor disse sager behandledes.
Til at kontrollere, at de autoriserede varer opfyldte de fastsatte
kvalitetsnormer oprettedes 9. februar 1888 i tilknytning til Polytek
nisk læreanstalt et laboratorium, kaldet Statens tekniske bureau for
papirundersøgelse, bemandet med en bestyrer og en assistent. Til
hvervet som bestyrer udpegedes docent i teknisk kemi ved Lærean
stalten, Aug. Thomsen, der tillige blev beskikket som statens konsu
lent i disse anliggender. De foran omtalte reglementer blev udarbej
det af Aug. Thomsen.
Ministeriets 3. kontor havde til opgave at publicere disse regle
menter, iværksætte licitationer, aftaler m.v., hvilket medførte en
betydelig korrespondance især i den indledende fase. I 1889 opret
tede kontoret i sit brevregister et rubrum »papirsagen«, hvoraf
fremgår, at der dette år udgik 227 skrivelser indenfor dette område.
De følgende år faldt antallet af skrivelser til ca. 15011.
Med disse sager fulgte en del regnskabsrevision. Denne blev mod
et særligt honorar overdraget en af ministeriets yngre embedsmænd.
Ved kgl. resolution af 3. maj 188912 fik ministeriet tillige overdraget
revisionen af regnskabet med de trykkearbejder, der udførtes for
regering og rigsdag af Schultz’ bogtrykkeri i henhold til en kontrakt,
der stammede fra 1872. Kontrakten var på regeringens vegne sluttet
af Justitsministeriet, men revisionen af dette mellemværende havde
ministerierne hidtil selv varetaget hver for sit vedkommende.
Beskyttelsen af litterær og kunstnerisk ejendomsret havde hidtil
hvilet på en lov af 29. december 1857 om eftertryk m.m. med en
række senere tillægslove. Denne lovgivning hørte under Indenrigs
ministeriet, idet den som eneretsbeskyttelse betragtedes som hø
rende til næringsvæsenet. Eftertryksloven af 1857 kom samtidig
med næringsloven. Opfattelsen af dette sagområde havde imidlertid
ændret sig og skabt behov for en mere omfattende lovgivning, især
efter at der i 1886 var tilvejebragt en international konvention om
beskyttelse af forfatteres og kunstneres rettigheder, den såkaldte
Bernerkonvention, som Danmark ikke kunne tiltræde, fordi dets
lovgivning ikke var fyldestgørende.
I rigsdagssamlingen 1888/89 blev der i begge ting rettet opfor
dring til indenrigsministeren om at tage et initiativ med hensyn til
revision af lovgivningen på dette område. Hertil erklærede ministe
ren sig villig, men kom allerede under de indledende overvejelser til
11. 3. kontor, gruppeordnede sager nr. 3212-3227. Sager vedr. statens forbrug af
papir m.v.
12. Konseilspræsidiet 1889 nr. 37.
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den opfattelse, at dette anliggende rettest burde høre under Kultus
ministeriet.
I en skrivelse af 31. august 1889 fra Indenrigsministeriet hedder
det således:
Medens det ... formentlig maa erkjendes, at de særlige interesser, som
Staten værner om ved den herhenhørende Lovgivning, ikke frembyder
nogen væsentlig Tilknytning til det Forretningsområde, som ellers un
derligger Indenrigsministeriet, skjønner man paa den anden Side ikke
rettere end, at disse Interessers Varetagelse paa naturlig Maade slutte sig
til de Formaal, som vedrøre Kirke- og Undervisningsministeriet, idet
Statens Omsorg for Literaturens og Kunstens Fremme iøvrigt er betroet
velbemeldte Ministerium, og derhos de Myndigheder og Institutioner,
som repræsentere disse Aandsvirksomheder, sortere under Samme. Hi
dindtil er nu vel Kirke- og Undervisningsministeriets Udtalelse stedse
begjært herfra ved Spørgsmål om Forandringer i Lovgivningen om
Beskyttelsen for Forfatternes og Kunstnernes Ret, ligesom man har
paakaldt velbemeldte Ministeriums Bistand til at erholde Erklæringer fra
sagkyndig Side om saadanne Spørgsmaal, men efter Indenrigsministeri
ets Formening vilde det være en naturligere og heldigere Ordning, at
disse Sagers Behandling helt blev lagt i Kirke- og Undervisningsministe
riets Haand, og man skal derfor i Tilknytning til de mellem Hs.
Excellense Kirke- og Undervisningsministeren og Indenrigsministeren
stedfundne mundtlige Forhandlinger tjenstligst tillade sig at udbede sig
en Udtalelse fra det ærede Ministerium, om hvorvidt Samme med
Indenrigsministeriet maatte være enigt i Ovenstaaende, og om velbe
meldte Ministerium derfor vil være villigt til fremtidigt at overtage
Behandlingen af Sager angaaende Beskyttelse mod Gjengivelse af lite
rære Værker og mod Eftergjørelse af Kunstarbejder, hvorunder i denne
Forbindelse formentlig vilde være at henregne den beslægtede materie
om Beskyttelse mod Eftergjørelse af Fotografier, jfr. Lov af 24. Marts
1865.

Da ministrene som nævnt var enige, blev Kultusministeriets svar af
17. september 1889 naturligvis imødekommende. Mod sædvane,
men dog som nævnt ikke uden fortilfælde, blev denne ressortæn
dring foretaget uden om Konseilspræsidiet. Det blev indenrigsmini
steren der den 5. oktober erhvervede kgl. resolution på disse sagers
henlæggelse under Kultusministeriet.
I sin skrivelse af 17. september havde Kultusministeriet anmodet
om, at »den disse Sager vedrørende Del af Indenrigsministeriets
Arkiv vil blive afgiven til dette Ministerium«. Dette skete med
Indenrigsministeriets skrivelse af 12. oktober 1889, med hvilken
fulgte en fortegnelse over de pågældende sager, ialt 13 journalsager
fra ministeriets kontor for kommune- og næringssager (KK). De
blev i 1947 afleveret til Rigsarkivet fra Undervisningsministeriet og
er nu henlagt i rækken af KK-journalsager13.
13. Indenrigsministeriet KK 1889 nr. 1431.
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Kultusministeriets sager om forfatter- og kunstnerret fra 1889 og
fremefter blev behandlet i ministeriets 3. kontor, hvor de fik fast
nummer og henlagdes i kontorets række af gruppeordnede sager14.
Da dette ikke er tilfældet med Indenrigsministeriets sager, gengives
her fortegnelsen over de KK-journalsager, der i 1889 midlertidig
blev afgivet til Kultusministeriet:
1877 nr. 362, 1878 nr. 1653, 1880 nr. 723 og 1883 nr. 2328 ang. indgåelse
af konvention med Sverige og Norge om gensidig beskyttelse for kunstar
bejder.
1878 nr. 418 og 1884 nr. 1255 ang. indgåelse af konvention med Sverige og
Norge om gensidig beskyttelse for litterære værker.
1868 nr. V 3770, 1870 nr. Y 386, 1879 nr. 1284,1883 nr. 2486 og 1884 nr.
631 ang. indgåelse af konvention med Tyskland om gensidig beskyttelse
for litterære værker og særlig for musikalske kompositioner samt angå
ende forandring i lovgivningen, således at der ydes forfatterne beskyttelse
mod oversættelser.
1884 nr. 212 og 1886 nr. 1611 ang. Danmarks indtrædelse i den internatio
nale union til beskyttelse af litterær og kunstnerisk ejendomsret.

Kultusministeriet gik straks i gang med at udarbejde et lovforslag,
der skulle gøre det muligt for Danmark at tiltræde Bernerkonven
tionen, men det lykkedes først i 1902 at få en lov ført igennem
Rigsdagen, således at Danmark i 1903 kunne tiltræde konventionen.

13.

Ministeriets embedsmænd 1870-90

Lønningsloven af 1870 indeholdt en bestemmelse om, at den skulle
tages op til revision i rigsdagssamlingen 1879/80. Forinden nedsatte
finansministeren en kommission, der ligesom den forrige bestod af
en repræsentant for hvert ministerium. Formand var departements
chef Caroc fra Finansministeriet. Fra Kultusministeriet indtrådte
ligesom sidst departementschef Linde1.
Resultatet blev denne gang mere tilfredsstillende for Kultusmini
steriet. Ifølge kommissionens forslag, skulle det normeres med 2
departementschefer, 3 kontorchefer og 3 fuldmægtige. For de to
første gruppers vedkommende betød det en tilbagevenden til situa
tionen før 1870, medens antallet af fuldmægtige skulle forblive som i
1870-loven. I forhold til denne havde Kultusministeriet på dette
tidspunkt endnu en overtallig kontorchef og en overtallig fuldmæg
tig14. Kultusministeriets 3. kontor, gruppeordnede sager nr. 3202-3205. Sager vedr.
forfatter- og kunstnerret (Bernerkonventionen), 1883, 1889-1901.
1. Finansministeriets sekretariat, gruppeordnede sager, Forslag til lønningslov
m.m. 1878-83. Kultusministeriets 3. kt. 1879 nr. Y 501.
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Den foreslåede nye departementschef skulle tillige have titel af
overskoleinspektør. Ifølge bemærkningerne til det lovforslag, der
forelagdes i Folketinget, skulle han alene beskæftige sig med borgerog almueskolevæsenet og de dermed beslægtede institutioner, d.v.s.
ministeriets 2. kontor. Det havde forbindelse med, at Rigsdagen
samtidig skulle behandle et forslag om en skolereform.
Som forbillede henvistes til det embede, der i 1855 var blevet
oprettet til Monrad og var blevet nedlagt i 1866, jfr. foran s. 43-47.
Den overordnede tilsynsvirksomhed, der havde påhvilet dette em
bede, kunne umuligt varetages, når ministeriet kun rådede over én
departementschef. Herefter hedder det med tydelig appel til Folke
tingets flertal:
Men saaledes som alle Borger- og Almueskolevæsenets Forhold i de
sidste Decennier have udviklet sig og Trangen paa alle Punkter af dette
Omraade gjør sig gjældende til Forbedring og Udvidelse, idet Kravene til
Folkeoplysningens Fremme stige og brede sig og Fordringerne forstær
kes til et hensigtsmæssig indrettet, med Lærer- og Tilsynskræfter og det
hele ydre materielle Apparat efter Tidens Behov udstyret Skolevæsen,
have de omtalte Kræfter allerede længe været meget føleligt savnede i
Ministeriet og kunne nu ikke længere undværes.

Da den foreslåede overskoledirektør ofte ville være fraværende på
længere rejser, ville det blive nødvendigt, at der tillige var en
kontorchef i denne afdeling af ministeriet. Det blev således stillet i
udsigt, at de to avancementsstillinger, ministeriet ønskede, alene
skulle komme den almindelige skoleundervisning til gode.
Beløbet til medhjælp (assistancesummen) var på finansloven for
1879/80 opført med 16.800 kr. Det foresloges forhøjet til 20.000 kr.
Af forhøjelsen på 3200 kr. tænktes 1200 anvendt til ansættelse af en
yderligere assistent i det gejstlige kontor og 800 kr. til en assistent på
deltid, der skulle besørge kontorernes arkivforretninger. I sidste
henseende havde man hidtil klaret sig ved at låne en assistent i
Kongerigets arkivkontor, men dette havde nu selv brug for alle sine
assistenter. De sidste 1200 kr. af forhøjelsen skulle bruges til
aflønning af en assistent, når det overtallige fuldmægtigembede blev
vakant, hvad jo ville blive tilfældet hvis forslaget om en departe
mentschef og en kontorchef gik igennem.
Regeringens lovforslag kom til 1. behandling i Folketinget den 22.
oktober 1879 og mødte kritik fra begge sider af tinget. Fra højre side
(Ingerslev og Bille) blev det bl.a. kritiseret, at der kun for Kultusmi
nisteriet var foreslået en ny departementschefpost, skønt der måtte
være meget større behov for det i Finansministeriet og Indenrigsmi
nisteriet.
Fra venstre side kritiserede man især de foreslåede højere lønnin94

ger, som forslaget også indeholdt. Et par talere beskæftigede sig med
spørgsmålet om departementschefen. Tauber udtalte således, at
»Meningen med Departementscheferne jo ingenlunde er den at
skabe en dobbelt, en 2den Behandling af alle Sagens Enkeltheder.
Naar det har udviklet sig i denne Retning, saa kan det jo være af
forskjellige Aarsager. Det kan enten være paa Grund af, at de
forskjellige Departementschefer have lyst til at blande sig i Enkelt
hederne, eller fordi der er Kontorchefer, som maaske ikke ere fuldt
skikkede til deres Hverv«. Tanken i 1870-loven var, at departe
mentscheferne skulle være ministrenes administrative rådgivere,
medens kontorcheferne som traditionens bærere skulle tage sig af
detaljerne. En anden taler fandt, at hvis der var brug for en ny
departementschef, så måtte Kultusministeriet vist være det sidste
sted, der kunne komme i betragtning. Finansministeren (Estrup)
erklærede, at ministeriet havde set bort fra, hvad der i betragtning af
administrationens byrder kunne være ønskeligt, og indskrænket sig
til kun at forlange det nødvendige2.
Samtidig med dette lovforslag havde regeringen forelagt løn
ningsforslag for specielle administrationsområder. De blev alle
henvist til samme folketingsudvalg som forslaget om ministeriernes
lønninger. Dette udvalg afgav ikke betænkning. Den almindelige
politiske konflikt gjorde det i de følgende år næsten umuligt at føre
større lovarbejder igennem. Lønningslovforslagene blev genfremsat
næsten uændrede fire år i træk, sidste gang i samlingen 1883/84, og
de blev hver gang begravet i ét og samme udvalg. Det må også have
været tanken at genfremsætte dem i 1884/85, eftersom Kultusmini
steriet i august 1884 i lighed med tidligere år modtog en høringsskri
velse fra Finansministeriet angående eventuelle ønsker om foran
dringer i lovforslaget3. Men netop i den følgende samling kulmine
rede den politiske konflikt, hvilket formentlig er grunden til, at
sagen om en almindelig revision af lønningslovene nu helt blev
opgivet.
Det var altså vedblivende lønningsloven af 1870 med dens ned
skæringer, der var gældende. Endnu havde den for Kultusministe
riet kun faet virkning på departementschefniveau. Den midlertidige
ordning for dette embede, der blev truffet i 1872, bortfaldt i 1876, da
Linde ophørte med tillige at være chef for Det kgl. teater. Fra 1. juli
1876 fik han overdraget samtlige ministeriets departementscheffor
retninger4.
2. Rigsdagstidende 1879/80, Folketingets forhandlinger sp. 356-411, Ingerslev sp.
377 f, Bille sp. 373 fT, Tauber sp. 389, Juel sp. 397, Estrup sp. 400. Lovforslaget i
tillæg A sp. 1249 ff.
3. 3. kontor 1879 nr. Y 501.
4. 3. kontor 1872 nr. Q 72.
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I 1880 trak Schwartzkopf sig tilbage som chef for ministeriets 3.
kontor. Da det ikke var dette kontorchefembede, men derimod
skolekontorets, der skulle nedlægges ved vakance, blev det straks
genbesat med fuldmægtig A.F. Asmussen5. Men da kontorchef
Bruun, der siden ministeriets oprettelse havde ledet kontoret for den
lavere undervisning, døde den 11. januar 1882, stod ministeriet uden
hjemmel til at genbesætte hans stilling. Dette søgte man at bøde på
ved til 2. behandling af finanslovforslaget for 1882/83 at stille
ændringsforslag om bemyndigelse til at konstituere en fuldmægtig
som kontorchef med gage som sådan på første trin. Man henviste til,
at denne tredje kontorchefstilling var optaget i det forslag til ny
lønningslov for ministerierne, som havde ligget på Rigsdagens bord
siden 18796.
Folketingets finansudvalg ville imidlertid undgå at præjudicere
dette forslag, men gik med til at bevilge et personligt tillæg til en
fuldmægtig svarende til lønforskellen7. 2. kontor blev således ikke,
som tanken havde været sammenlagt med 1. kontor. Det var
vedblivende et selvstændigt kontor, men kun bemandet med én fast
embedsmand.
I 1887 indledtes den såkaldte forhandlingspolitiks første fase.
Under det lidt mildere politiske klima lykkedes det punktvis at fa
noget af det igennem, man tidligere forgæves havde søgt gennem
ført. Således vedtoges i 1888 et lovforslag om genoprettelse af det
kontorchefembede, der var bortfaldet ved Bruuns død. Bortset fra
det ubillige i at nægte en mand udnævnelse i en stilling, han faktisk
bestred med fuldt ansvar, blev der i bemærkningerne til lovforslaget
henvist til det uheldige i, at kontoret for borger- og almueskolevæse
net som formentlig det eneste regeringskontor ikke havde en fast
ansat stedfortræder for chefen i dennes forfald. Lovforslaget, der
blev behandlet i Folketingets finansudvalg, mødte ingensomhelst
modstand. Det blev stadfæstet den 31. marts 1888, og samme dag fik
kontorets leder, fuldmægtig C.C. Holm, sin udnævnelse til kontor
chef8.
Den 3. samme måned var departementschef Linde afgået ved
døden efter 52 års tjeneste som embedsmand, heraf 35 år som
departementschef. Siden 1876 havde han haft hele ministeriet som
embedsområde, men i hans sidste år havde sygdom i længere
perioder holdt ham borte fra ministeriet. I disse perioder havde

5.
6.
7.
8.
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3. kontor 1880 nr. Z 538 og 562.
3. kontor 1882 nr. 0 48.
Rigsdagstidende 1881/82 tillæg B sp. 327 f.
3. kontor 1888 nr. 127.

kontorcheferne hver for sit kontor, ligesom i perioden 1872-76,
tillige varetaget departementschefforretningerne.
Nærmest til at efterfølge Linde var den ældste af kontorcheferne,
Jean André Frederic de Jonquières. Han havde været chef for
kirkekontoret siden ministeriets oprettelse og ved flere lejligheder
fungeret som departementschef. Han var af fransk afstamning og
medlem af den franske reformerte menighed, hvilket ikke synes at
have skabt noget problem. Tværtimod nød han tilsyneladende stor
agtelse og tillid i kirkelige kredse. Men han var nu 73 år og frabad
sig at blive udnævnt til departementschef. Dog ville han gerne
vedblive at fungere som sådan for sit eget kontor.
Ministeriets eneste post som departementschef blev herefter besat
med chefen i kontoret for den højere undervisning, Andreas Frede
rik Asmussen. Han var født i 1840 og havde, siden han i 1867 blev
assistent i ministeriet, gennemløbet alle karrierens trin uden på
noget tidspunkt at have beskæftiget sig med kirkevæsenet. Det var i
overensstemmelse med den nye departementschefs egne ønsker, at
den faktiske deling af ministeriet i to departementer nu fik kgl.
konfirmation, dog kun indtil videre9.
Den 23. december 1890 døde Jonquières. Endnu den 20. decem
ber findes hans navn under et brev fra ministeriet, og hans død kom
ret uventet. Den 26. december skrev biskop H. Stein i Odense til sin
kollega i Viborg J. Swane, at han havde besøgt den gamle i
november. »Han var livlig, elskelig, som sædvanlig, og sagde, at
han ikke længe havde befundet sig saa vel. Jeg holdt inderlig af den
fromme, fine, kirkelige, velvillige Mand; og skjøndt hans lille
Cabinet med det tæt belagte Skrivebord temmelig meget lignede
Løvens Hule, hvortil alle Spor førte, men intet førte derfra (der
ligger fyenske Sager derinde paa 10de Aar!) - saa seer jeg med dyb
Bekymring paa den ledigblevne Plads«10. Biskopperne havde om
fattet den gamle Jonquières med megen kærlighed. I 1889 var der
planer om at hædre ham ved at lade ham male11. Og de var meget
indignerede, da »Dagbladet« den 16. november samme år angreb
Kirkedepartementet og Jonquières personlig for smøleri, men Stein
tilføjer: »desværre, det er forskyldt«12.
Allerede inden Jonquières død var man begyndt at tale om, hvad
der skulle ske bagefter. F.J. Stemann, der var chef for ministeriets 3.
9. 3. kontor 1888 nr. 168.
10. Brevveksling mellem biskopperne Swane og Stein er i 1958 udgivet af P.G.
Lindhardt og Jørgen Swane under titlen »To højkirkemænd«. Det her anførte
brevcitat findes s. 91.
11. To højkirkemænd s. 64.
12. To højkirkemænd s. 74 og 76 f.
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kontor, havde i slutningen af 1889 overfor biskop Stein udtalt sin
dybe beklagelse af forholdene, som ikke kunne tåles længere.
»Dette privatissime! « skrev Stein til S wane. Stein havde sagt til
Stemann, at der burde virkes for en gejstlig direktør. Det havde
Stein også sagt til Sjællands biskop Bruun Juul Fog, der syntes godt
om tanken, men tvivlede på den13. Idéen med en gejstlig topembed
smand i Kultusministeriet var naturligvis nærliggende for biskop
perne, men ikke særlig realistisk. I et brev til Fog den 26. december
1890 kaldte Swane den et »pium desiderium«14. Der var ingen
embedsmand i ministeriet, de havde tillid til i rollen som deres mand
hos ministeren.
Det var imidlertid ikke det, der i 1890 bekymrede biskopperne
mest. Deres absolut største problem var kultusminister Jacob Scavenius’ person15. Han var kendt for at have sympati for Georg
Brandes og var under svær mistanke for at være fritænker. Han
havde erklæret, at han ikke var kirkens tjener, kun statens16. Værre
var rygterne om ministerens personlige vandel. Biskop Swane næv
ner 1890 i et brev til Fog, at han »fra troværdig Kilde« har hørt om
skandaler som ministeren »har begaaet ved Søndervig Badested i
Sommer«17. Biskopperne anvendte al deres indflydelse på at fa
Scavenius fjernet. At de prioriterede dette højere end spørgsmålet
om Kirkedepartementets ordning, viser følgende betragtninger i et
brev fra Swane til Stein den 30. december 189018:
Ikke Rygte, men factisk er det, hvad der for en halv Snees Dage siden
meddeltes mig, at Sc. har forlangt, at Asmussen skal overtage det
geistlige Dptmt. foruden sit eget, og at Sc. vil, at Burm. Becker skal være
Contorchef. Asmussen er ulykkelig derover, da han er fremmed for
Sagerne og har nok forud, og da han ikke kan samarbejde med B.B., som
er stædig. Her maae vi sige, var Jonquières Liv bleven sparet nogle
Maaneder længere, indtil der var kommen en anden Minister! Det eneste
Rette vilde være, at den inddragne Dptmts-chefpost blev gjenoprettet, og
Almueskolevæsenet og de geistlige Sager forenede under samme, der da
helst maatte betroes en dygtig og erfaren Provst med en Contorchef
under sig som fEx Timm19. Assessor Larsen20 vilde ogsaa være ypperligt
skikket til Dptmtschef med den store Erfaring og de martensenske
13. To højkirkemænd s. 77.
14. Historie IV s. 121, jfr. flg. note.
15. Akter og kommentarer vedrørende dette er udgivet af P.G. Lindhardt under
titlen »Kirke, stat og borgerlig moral« i tidsskriftet Historie IV 1957-58, s. 97128.
16. Historie IV s. 117.
17. Historie IV s. 120.
18. To højkirkemænd s. 97 f.
19. Johannes Emil Timm, fuldmægtig i ministeriets 2. kontor.
20. Erhard Florian Larsen, assessor i Hof- og stadsretten, svigersøn af biskop
Martensen.
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Traditioner, som han besidder. Ja, maatte vi dog efter den lange Ørken
vandring under uværdige Kirkeministres Styrelse til Spot og Skam for
Ministeriet Estrup omsider opleve, at et Høire-Ministerium giver os en
conservât™ Minister21.

Jacob Scavenius’ politiske konservatisme var der imidlertid ikke
noget i vejen med, og han havde megen opbakning i sit parti. Det var
biskop Fog klar over. Selvom han fuldt ud delte sine kollegers
opfattelse af ministerens person, sørgede han for at holde sig på
talefod med ham. I et brev til Swane af 4. januar 1891 siger Fog, at
han ikke kan beklage sig over mangel på imødekommen og loyalitet
fra ministerens side.
Hvis det Swane berettede som »ikke rygte men faktisk« overho
vedet har noget på sig, blev det i hvert fald hurtigt overhalet af et
initiativ, Fog tog. Herom fortæller han i brevet til Swane22:
Saa snart den kjære, dyrebare Jonquières havde lukket sine Øjne, gik jeg
til Ministeren og forestillede ham, hvor paatrængende det maatte ønskes
og fordres fra Kirkens Side at have sit eget Departement og Departementsdirectør ... Jeg fandt Ministeren beredvillig til at gaa ind paa min
Tanke, skjøndt han havde store Betænkeligheder med Hensyn til Mulig
heden af at sætte den igjennem i Rigsdagen.

Samtalen resulterede i følgende brev af 29. december 1890 fra
Scavenius til Fog23:
Der er nu givet Ordre til at udarbejde et Lovforslag om Oprettelsen af et
Departementschefsembede for de kirkelige Sager i Kultusministeriet, der
vil blive forelagt hurtigst muligt efter Rigsdagens Genoptagelse af sine
Møder. Skøndt jeg ikke nærer stort Haab om dets Gennemførelse, skal
jeg naturligvis gøre hvad jeg kan for Sagen. Jeg antager, at en Skrivelse
fra Dem og Deres Kolleger til Ministeriet, der fra et kirkeligt Stade
anbefalede det nye Embedes Oprettelse, vilde gøre sin Gavn. (Om der fra
grundtvigiansk Side kunde indvirkes paa det danske Venstre til Fordel
for Sagen, vilde det være ret heldigt). Skøndt noget tidligt, for tidligt
endog, vil jeg dog anføre, hvad jeg, om det blev mig, der kom til at gøre
Indstilling om en ny Departementschefs Ansættelse, maatte fordre af en
saadan Mand: Han maatte være Jurist, ikke være Medlem af Rigsdagen, i
det Hele taget ikke praktisk Politiker, han maatte være arbejdsdygtig,
ikke langsom og ikke bange for hurtigt at tage en Beslutning, endelig
maatte han være en sand dannet Mand, der med Venlighed og Høflighed
og uden Utaalmodighed vil tage imod og tale med de Besøgende i
Ministeriet.
Jeg har talt med Burman-Becker om Sagen. Han er enig med Dem i, at
21. Biskoppeligt set havde Scavenius’ forgænger J.C.H. Fischer, der var kultusmini
ster 1875-80, ikke været spor bedre.
22. Historie IV s. 124.
23. Biskop Bruun Juul Fogs privatarkiv, Kgl. bibi., Ny kgl. saml. 3176, 4°.
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en Departementschef for de kirkelige Sager er om ikke nødvendig saa for
Arbejdets gode og hurtige Gænge særdeles hensigtsmæssig. Han er
ligeledes villig til som Kontorchef at staa under en saadan ny Mand.
Derimod vil han dels af de aim. Grunde, der gør, at man ønsker det nye
Embede oprettet, dels vel ogsaa af personlige Grunde, meget nødigt staa
under Asmussen, og denne vel lige saa nødigt, ja endnu nødigere,
overtage Departementschefsforretningerne for Kirkekontorets Vedkom
mende. Foreløbig vil Sagen blive ordnet saaledes, at Becker vil blive
indstillet til Kontorchef, og at han indtil videre, indtil Sagen er forhand
let til Ende paa Rigsdagen, altsaa vel indtil 1. April, i det ved Jonquières
Død indtraadte Interregnum indtræder i Jonquières’ Stilling dog ikke
ved kgl. Resolution, men ved simpel ministeriel Bemyndigelse. Hvad der
skal ske, hvis Rigsdagsforhandlingerne ikke gaa efter Ønske, maa Mini
steriet forbeholde sig at tage nærmere under Overvejelse. Becker er
upaatvivlelig en dygtig Mand og en loyal Mand. Jeg er fuldt overbevist
om, at sit nye Embede vil han bestyre med Omhu og Iver, og jeg haaber,
at de Særheder, de skarpe Kanter, han maatte besidde, ikke vilde virke
paa en skadelig Maade paa Sagernes Forhandling og Gang. - Samtidig
bliver Damkjær Fuldmægtig, jeg beholder gamle Werlauff, og de to unge
paa halv Gage, Ploug og Bloch bliver virkelige Assistenter.

Brevet viser, at hverken ministeren eller biskoppen havde nogen
bestemt mand i tankerne til det embede, de var enige om at søge
oprettet. Man har åbenbart talt om at finde en udenfor ministeriet,
hvad der har faet Scavenius til i brevet at præcisere de egenskaber,
en sådan skulle være i besiddelse af, hvoraf den første og vigtigste
var, at det skulle være en jurist, ikke en gejstlig. De menneskelige
egenskaber, der nævnes, synes at hentyde til Jonquières og BurmanBecker på den måde, at det den første havde manglet, var den anden
i besiddelse af og omvendt.
Godtfried Burman-Becker var født i 1&31 og havde siden 1861
været ansat i Kultusministeriet, fra 1873 som fuldmægtig i Kirke
kontoret. Han omtaltes som en habil og retsindig embedsmand,
både af biskopperne og af sin foresatte, Jonquières, men ifølge Stein
havde den sidste ikke skjult, at han nødig tænkte sig Burman-Becker
som sin efterfølger24. For de højkirkelige biskopper stod han som
»Grundtvigianer af reneste Vand« og dertil sær og stiv25. Han
kunne, efter hvad Scavenius siger i brevet til Fog, ikke være i tvivl
om, at det ikke var en stilling til ham, der søgtes oprettet. Derimod
var der ingen tvivl om, at han skulle efterfølge Jonquières i dennes
egenskab af kontorchef. Denne udnævnelse kom allerede den 31.
december 1890.
Af et brev fra Fog til Swane den 4. januar 1891 fremgår, at det er
Fog, der overfor Scavenius har nævnt muligheden af en henvendelse
24. To højkirkemænd s. 91 f.
25. J. Swane til Fog 26.12.1890, Historie IV s. 121.
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Kontorchef Godtfried Burman-Becker (1831-1894) var en dygtig embedsmand, men hans vanske
lige sind forhindrede ham i at opnå den stillingsom departementschef hans evner i øvrigt synes at
have berettiget ham til. - Foto i Kgl. Bibi.

underskrevet af samtlige biskopper26. Da ministeren fandt dette
hensigtmæssigt, affattede Fog en sådan skrivelse, der blev rundsendt
til biskopperne til underskrift. I en følgeskrivelse af 6. januar til
Swane, som var den første der fik den, siger Fog: »Jeg kunde ikke og
kan ikke finde det rigtigt, at gjøre nogen Hentydning til hvilken
Mand, der kunde ønskes«27. Henvendelsen lød således:
Ved Justitsraad Contoirchef under Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet de Jonquières nys indtrufne Død ere vi undertegnede
Biskopper i den danske Folkekirke bievne foranledigede til at forebringe
Ministeriet et længe af os næret indtrængende Ønske, om at dette vilde
26. Historie IV, s. 124.
27. Historie IV, s. 125.
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udvirke, at der, som forhen var Tilfældet, bliver oprettet et særligt
Departement og ansat en særlig Departementsdirecteur for de kirkelige
Sager. Under Ministeriet henligge saa mange vigtige Interesser, der ere
meget forskjellige fra, og stundom kunne være vanskelige at forlige med
Kirkens. Dennes Væsen og Forhold ere saa ejendommelige, at dens Tarv
højlig trænger til at varetages af en Mand, der med oprigtig Kjærlighed
til den forener Indsigt i det meget, som her kommer i Betragtning, en
Mand, der ganske kan ofre sig for den, og hvis Stilling nyder saadan
Anseelse og modtager saadan Løn, at det kan antages, at den, som har
opnaaet den, vil blive i den, hvad ikke i Reglen kan ventes af en
Contoirchef. Saalænge Justitsraad Jonquières levede og virkede, føltes
Savnet af en Departementsdirecteur for de kirkelige Anliggender mindre.
I 43 Aar, lige fra Begyndelsen af den hele nuværende Ordning af
Statsstyrelsen, havde denne Mand under de vexlende Ministre havt de
kirkelige Sager til Behandling, havde saa ganske indlevet sig i dem og
omfattede saavel Sager som Personer med saa megen Kjærlighed, at
hverken kunde han tænke paa at skille sig fra dem, eller Kirkens Tjenere
ønske deres Anliggender forelagte Ministeren af bedre, trofastere og
dygtigere Hænder. Dette er nu faldet bort, og vi ville finde en stor
Betryggelse for Fremtiden i, om det kunde udvirkes, at der ansattes en
særlig Departementsdirecteur for Kirkevæsenet, og om dertil maatte
beskikkes en Mand med kirkeligt Sind og med den fornødne Indsigt og
Dygtighed. Vi have derfor tilladt os i Forening at frembære for Ministe
riet denne Henvendelse og indstændige Bøn.

Da skrivelsen var vendt tilbage til Fog med biskoppernes under
skrift, blev den sendt til ministeriet. Da var lovforslaget allerede
fremsat i Folketinget, men det udvalg, der behandlede forslaget,
blev gjort bekendt med den28.

14. Et nyt departementschefembede
Den 9. januar 1891 forelagde Scavenius i Folketinget sit lovforslag
om oprettelse af et departementschefembede i Kultusministeriet. I
bemærkningerne gjordes opmærksom på, at Kultusministeriets
forretninger siden 1870-loven dels gennem lovgivning, dels ved
flytning af forretningsområder, var blevet betydeligt forøgede.
Denne forøgelse havde ganske vist kun berørt de kontorer, der
havde med undervisningsvæsenet at gøre, men netop derfor var det
utilrådeligt også at bebyrde ministeriets eneste departementschef
med det gejstlige kontors forretninger. Det udelukkede naturligvis
ikke, at man kunne vedblive med at lade chefen for det gejstlige
kontor tillige fungere som departementschef, men dette fandt mini
steriet uheldigt. Herom siges i bemærkningerne:
28. Biskoppernes henvendelse ligger i 3. kontor 1891 nr. 38.
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Bestræbelserne for en nøjagtig og samvitighedsfuld Opfyldelse af hans
Embedspligter ville nemlig da let kunne føre denne Embedsmand til at
fordybe sig i Detaillen af Forretningerne og de i Henseende til deres
Betydning underordnede Sager paa en saadan Maade, at han udsætter sig
for at miste Overblikket og tabe Styret med Hensyn til de større og
vigtigere Opgaver, der ligger for. Dette vil være saa meget mere indly
sende, naar man betænker, hvor mangesidigt og omfattende det Omraade
er, der henhører under den kirkelige forvaltning i Danmark, og hvor
megen Agtpaagivenhed der udkræves alene til at iagttage og overskue de
religiøse Bevægelser og de forskellige kirkelige Interesser med deres
stigende Behov og at følge med Udviklingen, saaledes som den kommer
til Orde i Livet og i Litteraturen. Skal den administrative Ordning være
saaledes indrettet, at den er beregnet paa virkeligt at være i Stand til at
fyldestgøre de krav, som Folkets religiøse Liv og Folkekirkens Tarv stille,
saa maa Forretningerne i Ministeriets gejstlige Afdeling nødvendigen
være fordelte mellem en Overordnet, hvem der er forbeholdt den nødven
dige Tid og Lejlighed til at bevare Overblikket og føre Overtilsynet, og en
rutineret Underordnet, til hvem hin med Tryghed kan overlade Besørgel
sen af de dagligdags eller løbende Forretninger, med andre Ord mellem
en Departementschef og en Kontorchef.

Bemærkningerne slutter med at fastslå, at man på den måde ville
komme tilbage til den ordning, som blev etableret i 1848 L
I sin forelæggelsestale fremhævede Scavenius, at ministeriets
forretninger var for heterogene til, at én mand kunne være departe
mentschef for det hele, og at de kirkelige forretninger var af så
speciel en karakter, at det var nødvendigt at have en særlig departe
mentschef for disse »som virkelig Bærer af Traditionen paa dette
Punkt«2.
Folketinget sendte uden forhandling forslaget til behandling i et
udvalg, der arbejdede med et andet lønningslovforslag. Udvalget
afgav ikke betænkning inden Rigsdagens hjemsendelse. Herefter
skaffede ministeren sig ved kgl. resolution af 9. april 1891 hjemmel
til at bruge 2600 kr. på forventet tillægsbevilling til besørgelse af
forretningerne i det gejstlige kontor3. Han støttede sig herved til
loven af 26. marts 1870 om almindelige bestemmelser om embedsog bestillingsmænds lønningsforhold. Ifølge dennes § 6 kunne, når
der gaves en embedsmand konstitution i et andet embede i mindst 6
uger, et vederlag tilstås den konstituerede, når han samtidig besør
ger den med begge stillinger forbundne tjeneste. Denne påberåbte
hjemmel forekommer lidt tvivlsom. Der var jo netop ikke noget
departementschefembede at give konstitution i.
Det var heller ikke meningen, at Burman-Becker skulle have alle
1. Rigsdagstidende 1890/91, tillæg A, sp. 3121 ff.
2. Rigsdagstidende 1890/91. Folketingets forhandlinger sp. 1922 ff.
3. 3. kontor 1891 nr. 255.
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pengene for at fungere som departementschef. Han fik et tillæg på
1000 kr. Resten benyttedes til midlertidig at ansætte en ny assistent i
stedet for den nys pensionerede fuldmægtig Werlauff og tillige give
sidstnævnte et mindre beløb for at »yde Ministeriet sin Tjeneste i
indskrænket Omfang ved Besørgelse af de Forretninger, hvormed
han er fortrolig«. Da forslaget til tillægsbevillingslov for 1891/92
kom til behandling i Folketinget, henviste regeringen til de bemærk
ninger, der havde ledsaget forslaget om en ny departementschef.
Bevillingen mødte ingen vanskeligheder. På det tidspunkt var loven
om departementschefembedet gået igennem.
Det blev imidlertid ikke Scavenius, der fik den gennemført. Han
blev den 6. juli 1891 afløst som kultusminister af professor i
retsvidenskab, Carl Goos. Det var næppe så meget biskoppernes
pression, der havde fremkaldt ministerskiftet, som den optøning af
forholdet mellem højre og den moderate fløj af venstre, der havde
udviklet sig i den forløbne rigsdagssamling og resulteret i visse
lovgivningsresultater (fattiglov, alderdomsunderstøttelse, ølskat).
Scavenius’ holdning til denne tilnærmelse var overvejende negativ.
Ministerskiftet blev i hvert fald opfattet som en forhandlingsven
lig gestus. Frede Bojsen fortæller, at indenrigsminister Ingerslev
lagde det forhandlende Venstre på sinde at gøre noget for Goos i en
større sag, hvor Scavenius ikke havde opnået noget4. Departements
chefsagen var vel ikke nogen større sag - det var snarere lønningslo
ven for Universitetet, Ingerslev havde i tankerne - men i det mildere
klima kom også Kultusministeriets anden departementschef igen
nem i samlingen 1891/92 med højres og de moderates stemmer imod
de radikales. Ved forslagets 3. behandling fremkom der antydninger
om, at de to fløje af Venstre det foregående år i et partimøde hver for
sig havde udtalt sig modsat de standpunkter de nu indtog, og at det
skyldtes kultusministerskiftet, at de nu havde byttet standpunkt. De
radikale havde haft lettere ved at kommunikere med den i visse
henseender frisindede Scavenius end med den mere traditionelt
konservative Goos5.
De moderate medlemmer af det udvalg, der behandlede lovforsla
get, havde dog ikke slået sig til tåls med de ret abstrakte begrundel
ser, der stod i anmærkningerne til det. Den 28. januar 1892 skrev
udvalget til ministeriet og udbad sig oplysninger om ind- og udgåede
breves antal for såvel kirkevæsenet som skolevæsenet i årene 1869,
1870, 1879, 1880, 1890 og 18916.
4. Frede Bojsens politiske erindringer, udg. af Kristian Hvidt, Kbh. 1963, s. 213.
5. Rigsdagstidende 1891/92. Folketingets forhandlinger sp. 2745-50.
6. 3. kontor 1891 nr. 38. Betænkningen i Rigsdagstidende 1891/92 tillæg B sp. 781
ff.
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Antallet af indkomne breve kunne på grund af journalsystemet
enten ikke opgøres eller kun angives i omtrentlige tal, men for de
udgåede breve fremkom følgende statistik:
1869
1870
1879
1880
1890
1891

1. kt.
3575
3345
3480
3635
4407
4939

2. kt.
2707
2648
3330
3646
4237
4538

3. kt.
2680
2687
3236
3615
5360
5662

ialt
8962
8660
10046
10896
14004
15139

Hvis man tør lade sådanne tal sige noget om den administrative
aktivitet, kan vi fastslå, at en markant stigning først er indtrådt efter
1880, og at der over hele perioden er sket en forskydning mellem
kontorerne. Væksten var langt mindre i kirkekontoret (38%) end i
kontoret for den lavere undervisning (68%) og kontoret for den
højere undervisning (111%). For ministeriet som helhed var væksten
69%.
En sammenligning med Justitsministeriets to ekspeditionskonto
rer, udregnet på grundlag af gennemsnittet for årene 1869-70 og
1890-91, viser en stigning for Kultusministeriet på 66% og for
Justitsministeriet på 74%. I 1869-70 havde Justitsministeriets to
kontorer 22% flere udgående skrivelser end Kultusministeriets tre
kontorer og i 1890-91 28% flere.
Der skal ikke drages bestemte slutninger af denne sammenlig
ning, især da det drejer sig om forskellige sagområder. Men af selve
tallene for udgående skrivelser kan man i hvert fald ikke slutte, at
Kultusministeriet var særligt hårdt belastet. Tallene gjorde imidler
tid indtryk, og folketingsudvalget havde ikke tal fra andre ministe
rier til sammenligning. Udvalgets flertal lagde desuden vægt på, at
Kultusministeriet siden 1870 havde fået sit ressort betydeligt udvi
det. Man opstillede den foran s. 84 omtalte liste over disse nye
områder, som ganske vist alle var tilfaldet 2. eller 3. kontor, men den
kunne tjene som begrundelse for, at den departementschef, der
ledede disse to expanderende kontorer, ikke også burde belastes med
kirkesagerne. Det eneste positive argument, der i betænkningen
anførtes for at lade 1. kontor udgøre et særligt departement, var en
afsluttende bemærkning om, at dette »under de herskende kirkelige
Rørelser i Landet ogsaa maa ansees for heldigt «.
Udvalgets mindretal mente derimod ikke, at der var grund til at
fravige den ordning man i flere år havde klaret sig med, nemlig at
kontorchef- og departementschefforretningerne i de kirkelige sager
udførtes af den samme person.
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Mindretallet kan saa meget mindre tro, at Chefen for det gejstlige Kontor
ikke skulde være i Stand til at opfylde de Krav, der stilles til ham, som
der kun er Tale om en Varetagelse af de daglige Forretninger, ikke om
indgribende Arbejde paa kirkelige Reformer. Disse have jo i mange Aar
hvilet, og der foreligger ikke for Mindretallet noget som helst, der kunde
gøre det sandsynligt, at større kirkelige Reformarbejder ere nær forestå
ende. Da Flertallet ikke nærmere har udviklet, hvorledes »de herskende
kirkelige Rørelser i Landet « kunne være Motiv til Oprettelsen af et nyt
Departementschefembede, maa Mindretallet opsætte at udtale sig
herom, til en nærmere Udvikling foreligger.

Det tilføjedes, at mindretallet ikke ville være uvillig til at bevilge den
fornødne medhjælp, hvis der var brug for arbejdskraft til at give den
nuværende departementschef eller chefen for det gejstlige kontor en
lettelse i deres arbejde, men det fik hverken tilslutning fra flertallet
eller fra ministeren. Det lå i mindretallets tilbud, at der ikke skulle
oprettes nye faste stillinger, kun ansættes løs juridisk medhjælp.
Kultusministeriet havde altså nu fra 1. april 1892 faet en ny
departementschefstilling. Det næste problem var at fa den besat. Da
ministeriet i 1855 fik en departementschefstilling, var besættelsen af
den intet problem. Manden stod parat. Stillingen var oprettet til
ham. Det var ikke tilfældet denne gang. Scavenius synes som nævnt
at have overvejet at hente en mand udefra, men nu var det Goos, der
stod for udnævnelsen. Ministeriets kontorchefer har vel betragtet
det som en selvfølge, at det måtte blive en af dem.
Der var tre kontorchefer: G. Burman-Becker, 60 år, ansat siden
1861, udnævnt 31. december 1890. Fr. Stemann, 48 år, ansat siden
1877, udnævnt 16. marts 1888. Carl Christian Holm, 45 år, ansat
siden 1878, udnævnt 31. marts 1888, men fungerende siden 22. juli
1884. Burman-Becker var uden tvivl den bedst kvalificerede til
netop denne stilling, men som tidligere nævnt var der med hans
person forbundet det, der i vore dage kaldes samarbejdsproblemer.
Biskopperne synes at have forholdt sig passivt interesserede. I et
brev til biskop Stein den 17. december 1891 meddeler biskop Swane
med biskop Sthyr og departementschef Asmussen som kilder, at det
er Holm, der skal have stillingen. Det viste sig at være rigtigt, men
på det tidspunkt var lovforslaget endnu ikke vedtaget, end ikke
betænkningen var afgivet. Hverken Swane eller Stein kendte noget
videre til Holm. Hvordan er hans personlige forhold til kirken og
Vorherre, spurgte den første. Om Holm er at foretrække, aner jeg
ikke, svarede den sidste, efter en bemærkning om, at det gjorde ham
ondt for Burman-Becker, »da han er flittig og brav og vist vil blive
krænket «7.
7. To højkirkemænd s. 144 og 146.
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Det var altså Holm, Goos havde bestemt sig for, efter - som han
skrev i forestillingen til kongen - »at havde overvejet de forskjellige
ved denne Lejlighed magtpaaliggende Hensyn, som maa tages til
Arbejdets Fordeling indenfor Ministeriet og til Ministeriets Samvir
ken med Landets Gejstlighed«. Goos erklærede sig overbevist om,
at der med udnævnelsen af Holm ville opnaas den for bestyrelsen af
Kirkens anliggender heldigste ordning. Holm var desuden den af de
tre kontorchefer, der havde fungeret længst som sådan, nemlig siden
1884, selvom han først blev udnævnt i 1888.
Nogen større kildeværdi bør man under et ansvarligt minister
styre ikke tillægge formuleringer i forestillinger til kongen, men
undertiden røber de et eller andet. I dette tilfælde har Goos nok følt,
at der måtte gives en forklaring på, hvorfor embedet ikke gik til den,
der klart havde de bedste forudsætninger for at bestride det, men
derimod til en, der aldrig havde beskæftiget sig med kirkesager.
Anciennitetskriteriet var ikke så overbevisende, at det kunne stå
alene. Det skinner igennem, at Goos vejrede problemer, hvis han
udnævnte Burman-Becker.
Den nye departementschefstilling udløste en såre velkommen
avancementsbølge blandt ministeriets jurister, der ellers ville have
lange udsigter til at opnå noget uden at søge andre steder hen. Det
gik nøje efter anciennitetsprincippet. Den ældste fuldmægtig A.P.
Weis, 41 år, assistent 1879 og fuldmægtig siden 1888, fik Holms
stilling som chef for 2. kontor, og den ældste assistent, H. Hage, der
både var cand.jur. og cand.theol. og havde været ansat i ministeriet
siden 1882, blev udnævnt til fuldmægtig.
Det var vist også det eneste positive, der kom ud af den sag. Noget
tyder på, at folketingsudvalgets mindretal havde ret: man kunne
godt have fortsat med at lade én mand være både kontorchef og
departementschef. Der er flere vidnesbyrd om, at Holm som depar
tementschef nærmest var overflødig.
Den 11. marts 1893 skrev Stein til Swane, at det var den alminde
lige mening, at Holm »har lidet at sige, er famlende og lidet aktiv
medens B.B., som er flittig, har stor indflydelse hos Ministeren«.
Holm omtales som kedelig og ubetydelig. Det var stadig BurmanBecker, man skulle gå til, hvis man havde problemer8.
I marts 1894 døde Burman-Becker. Hans efterfølger, den tjenstældste fuldmægtig, blev halvandet år senere assessor i Hof- og
stadsretten, hvorefter den næste i rækkefølgen rykkede op. Det var
Oskar Damkier, 41 år, kendt som juridisk skribent og medudgiver af
en lovsamling. Efter hans udnævnelse skrev biskop Swane, at han
8. Sammest. s. 223, 225, 227 og 246.
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trods Damkiers forretningsmæssige dygtighed ikke nærede tillid til
ham, »hvad Personligheden angaar«9.
Damkier blev imidlertid en af Kultusministeriets navnkundige
embedsmænd, fra 1909 som dets departementschef. Han synes dog
at have været mere respekteret end elsket10. Vi har et par vidnes
byrd om, at Damkier allerede som kontorchef reelt styrede kirkede
partementet og gjorde det på en måde, der demonstrerede Holms
uduelighed.
Den senere højesteretspræsident, Troels G. Jørgensen, havde i
sine unge dage, fra august 1900 til oktober 1901, et vikariat som
assistent i Kultusministeriets 1. kontor. I sine erindringer fortæller
han om situationen dengang. Vi far at vide, at personalet bestod af
departementschefen, kontorchefen, en fuldmægtig, 5 assistenter, en
skriver og en anpart i ministeriets to bude. Om departementschefen,
hvis navn Troels G. Jørgensen diskret undlader at nævne, siges, at
det var blevet hans skæbne, at hans avancement ikke var faldet
inden for skolevæsenet, men inden for kirkevæsenet, som han stod
fremmed for. »Han havde ikke haft Energi og Personlighed nok til
at erhverve sig den fornødne Viden og i det hele taget hævde sig. Det
var vitterligt for alle, at hans Skriven under baade på Kontorchefens
Resolutionspaategninger og Koncepter og Breve var rent formel.
Kontorchefen ledsagede ham under Referaterne hos Ministeren og
førte der Ordet. Tilbage var saa foruden Avislæsningen at tage imod
Embedsansøgere og give dem nogle Ord« H.
En lignende fremstilling af »magtforholdene« i Kultusministeri
ets gejstlige afdeling har vi fra en anden af ministeriets daværende
assistenter Frantz Dahl, senere kontorchef i ministeriet og til sidst
professor ved Universitetet. I 1923, da Damkier tog sin afsked på
grund af alder, gav Dahl i Nordisk administrativt Tidsskrift en
karakteristik af ham, hvor han betegnedes som departementets
majordomus gennem hele sin kontorcheftid. Vi far også at vide, at
Damkier var en streng chef, der sørgede for orden og raskhed i
sagernes behandling, men uden på nogen måde at være ynder af
moderne kontorteknik12.
Af Troels G. Jørgensens underholdende skildring af personer og
forhold i det gejstlige kontor får man indtryk af, at Damkier har haft
en del at rette op. Som tidligere nævnt havde kontoret ry for
usædvanlig langsomhed. Både om den af alle elskede afdøde Jonquières og om kontorets fuldmægtig, Hother Ploug, berettes at de hver
9. Sammest. s. 368.
10. »Der stod Respekt om ham, men ikke Tilbedelse af nogen Art« (Frantz Dahl i
Nordisk administrativt tidsskrift IV, 1923, s. 74).
11. Troels G. Jørgensen, I Justitias Tjeneste. Kbh. 1954, s. 79 ff.
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Oskar Damkier (1853-1924) er her fotograferet på sit kontor kort efter udnævnelsen til departe
mentschef 1909. Billedet indgår i serien af Elfelt-fotografier af Kultusministeriets lokaler 1909-10
(se s. 133). - Foto i Kgl. Bibi.

for sig havde »formøblet« et større antal sager. Den sidste funge
rede slet ikke som fuldmægtig (overreferent), men udrettede almin
deligt assistentarbejde, foruden at han fungerede som sekretær for
det lidet aktive Kirkelige råd.

15. Ministeriet i 1890’erne
Uanset at Kultusministeriet i 1880’erne havde fået flere nye og
tildels krævende opgaver, var dets personale ikke vokset. Tværti
mod. Det bestod i 1870 af 22 medarbejdere og i 1890 af 21.
Tilbagegangen skyldtes det departementschefembede, der bortfaldt
med C.M. Weis’ død i 1872. Ellers var der nu som dengang 3
kontorchefter, 4 fuldmægtige, 6 assistenter, 5 skrivere og 2 bude.
Men allerede to år senere var medarbejdertallet vokset til 25,
forøget med 1 departementschef, 3 assistenter og 1 bud og formind
sket med 1 fuldmægtig. Om departementschefstillingen er tidligere
fortalt. Når der var blevet en fuldmægtig mindre, skyldtes det, at
J.C. Werlauff havde taget sin afsked i marts 1891 efter 35 år som
fuldmægtig. Dermed forsvandt omsider det overtallige fuldmægtig
embede, som ifølge lønningsloven af 1870 skulle bortfalde. Til
12. Nordisk administrativt tidsskrift IV, 1923, s. 72-76.
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erstatning for ham optoges på finansloven et beløb på medhjælps
kontoen til aflønning af en assistent.
De to andre nye assistenter blev som tidligere omtalt ansat på
forventet tillægsbevilling, da det i begyndelsen af 1891 blev klart, at
det foreslåede departementschefembede ikke gik gennem Rigsdagen
i denne omgang. Beløbet til alle 3 assistentstillinger blev optaget på
tillægsbevillingsloven for 1891/92 og, skønt departementschéfembedet blev bevilget pr. 1. april 1892, blev tre assistentlønninger optaget
på finansloven for 1892/93, på hvilken der også bevilgedes løn til
ansættelse af et tredie bud i ministeriet1.
Normalbemandingen med juridiske medarbejdere under chefni
veau var i perioden 1870-90 ni, ligeligt fordelt med en fuldmægtig og
to assistenter til hvert kontor. Hertil kom Werlauff i 1. kontor, som
således havde to fuldmægtige og dermed var det stærkest beman
dede af de tre kontorer. Udvidelserne 1890-92 ændrede intet herved.
1. kontor fik ikke blot den assistent, der trådte i stedet for Werlauff,
men også den ene af de to helt nye stillinger. Den anden tilfaldt 3.
kontor. Fra 1. april 1892 var fordelingen mellem de tre kontorer af
juridisk personale under chefniveau 5-3-4.
1 1893 oprettedes endnu en assistentstilling, i 1897 to og i 1899 én.
Ved århundredskiftet havde ministeriet 3 fuldmægtige og 13 assi
stenter. Fordelingen mellem kontorerne af juridisk personale under
chefstilling var herefter 7-5-4, d.v.s. at forøgelsen siden 1890 var
fordelt med 3-2-1.
Dette harmonerer ikke ganske med udviklingen i sagområder og
ekspeditionstal, i hvert fald ikke, hvis det skal betragtes som en
tilpasning til den vækst, der var sket i 1880’erne, og som havde været
stærkest i 3. kontor. I 1890’erne blev den samlede vækst omtrent
som i 1880’erne. Det årlige antal udgående breve fra hele ministeriet
havde omkring 1880 ligget på ca. 10.000. Omkring 1890 var det på
ca. 14.000 og ved århundredskiftet på ca. 18.000, men næsten hele
væksten i 1890’erne faldt på 2. kontor.
En af grundene til dette var lov nr. 58 af 1. april 1891 om
skolelærernes enkeforsørgelsespligt m.m., der pålagde ministeriet at
føre tilsyn med opfyldelsen af denne pligt, jfr. cirkulære nr. 127 af 11.
juni 1891 om udfyldning og indsendelse af skemaer til oplysning om
fyldestgørelsen af skolelærernes enkeforsørgelsespligt. Hver gang en
lærer blev ansat, forflyttet eller fik højere løn, måtte der herefter
korresponderes med ministeriet om beregningen af præmien til
Statsanstalten for livsforsikring.
1. Rigsdagstidende 1891/92, tillæg A sp. 3593 f, 1892/93 tillæg A sp. 837 f, tillæg B
sp. 259 f. 3 kontor 1891 nr. 255.
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I 2. kontor oprettedes en særlig journal for enkeforsørgelsessager
med tilhørende række af kopibøger. Disse sager var vel for største
delen rene rutinesager, men synes at have lagt beslag på en juridisk
medarbejders hele tid, hvortil kom ekspeditionen af et større antal
breve, i 1890’erne mellem 1000 og 2000 om året.
Sammenlignet hermed havde 1. kontor en beskeden vækst, mens
udviklingen i 3. kontor var stagnerende. Det sidste svarer meget
godt til, at dette kontors personale fik den mindste forøgelse. At 1.
kontor hele tiden havde det største personale, selvom dets ekspedi
tionstal var af samme størrelse som 3. kontors og sakkede langt
bagefter 2. kontor, kan måske forklares med, at 1. kontor havde
langt det største antal embedsbesættelser. Hvert år skulle et stort
antal præstekald besættes, hvilket dengang i hvert enkelt tilfælde
var en ret omstændelig proces. Derimod er det umiddelbart vanske
ligt at forstå, hvorfor halvdelen af personaleforøgelsen i 1890’erne
tilfaldt Kirkekontoret. Der gennemførtes i denne periode ikke
nogen kirkelig lovgivning af større betydning, men muligvis er det
netop i dette forhold, at forklaringen skal søges.
Den kirkelige administration var en uhyre kompliceret ting. Det
kan man overbevise sig om ved at studere »Haandbog i den danske
Kirkeret«, der i 1891 med Kultusministeriets støtte blev udgivet af
professor Henning Matzen og Johannes Timm, fuldmægtig i mini
steriet. Den er på 988 sider, heraf alene 128 om præsters indtægter,
pensionering m.m.2.
Det kirkelige var ikke lige at løbe til, skriver Troels G. Jørgensen
om sin korte tid som vikar i det gejstlige kontor. Man skulle tilbage
til Danske lov og andre bestemmelser fra enevældens Tid. »Sager,
der skulde til ministeriel Afgørelse, affødtes af stort og smaat fra nye
kirkers Opførelse, Opvarmning og Vedligeholdelse lige ned til
Restaurering af ubetydeligt Inventar. Af det juridiske var Beregnin
gen af det saakaldte Naadensaar, der tilkom Sognepræsten af
Embedets Indtægter Aaret efter hans Afgang, Genstand for en
særlig og ikke let tilgængelig Viden«3. Kirken var en af datidens
store administrative maskiner, og apparatet var tungt og gammel
dags. Reformer blev der først politisk mulighed for efter systemskif
tet i 1901.
For de jurister, der ansattes som assistenter i Kultusministeriet,
havde avancementsudsigterne aldrig været gunstige, og tilkomsten
af nye assistentstillinger i 1890’erne gjorde dem endnu ringere. I
perioden 1861-1900 ansattes 38 cand.jur.’er. Af disse nåede 22 at
2. August Roesen, Dansk Kirkeret, 2. udg., Kbh. 1965, er på 321 sider.
3. I Justitias Tjeneste s. 85 f.
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blive fuldmægtige. Gennemsnitligt tog det knap 9!4 år for en
assistent at avancere til fuldmægtig, men der var i 1890’erne en
tendens til at ventetiden blev længere. 1861-90 var den gennemsnit
lig 8 år, men i det følgende tiår næsten 11.
Af de 16 assistenter, der ikke blev fuldmægtige, døde én efter
næsten 12 års tjeneste, medens de øvrige fik stillinger udenfor
ministeriet. 2 overgik til privat advokatvirksomhed, 1 blev docent
ved Universitetet, 3 fik embeder i institutioner under ministeriet og
9 fik andre statsembeder (heraf 3 retsbetjentembeder). Af de 22
fuldmægtige avancerede 12 til chefstillinger i ministeriet. 1 tog sin
afsked 49 år gammel og døde året efter, 2 avancerede til embeder
under ministeriet, 6 fik retsbetjentembeder og 1 blev assessor ved
landsoverretten i Viborg, ifølge Troels G. Jørgensen, fordi han var
uanvendelig som fuldmægtig i ministeriet.
De assistenter, der blev i ministeriet, kunne med sikkerhed vente
fast ansættelse, når turen engang kom til dem. 22 af de 38 havde
inden deres ansættelse som assistenter virket som volontører eller
vikarer. Af de øvrige kom de fleste fra andre statslige institutioner
eller embeder, så de var i forvejen blevet »prøvet«. Oprykning til
fuldmægtigstillinger skete nøje efter ansættelsesanciennitet som
assistent.
Der var omkring 1890 ikke sket nogen ændring i de lønninger, der
siden 1870 var normeret for de ansatte i ministeriet. Som foran
nævnt lykkedes det ikke regeringen at komme igennem med en
revision aflønningsloven af 1870. Det stagnerende, tildels faldende
prisniveau i 1880erne gjorde spørgsmålet mindre aktuelt.
Årslønnen var for en departementschef 5200-6800 kr., for en
kontorchef 3200-4800 kr. og for en fuldmægtig 1600-2400 kr. Af
ministeriets 8 assistenter var i 1891 tre ansat til en årsløn af 1000 kr.,
tre til 1200 kr. og to til 1400 kr. Af de fem skrivere var én ansat til
1200, tre til 1400 og én til 1800 kr. Af de tre bude havde to 1200 kr.
og én 1400 kr.4
De fleste havde imidlertid højere indtægter end de her nævnte.
Forsåvidt de pågældende havde bopæl i Københavns kommune, og
forsåvidt deres ekstraindtægter stammede fra ministeriet, kan vi
aflæse dette af de lønopgørelser, der årligt indsendtes til Køben
havns skatteinspektorat til brug ved ligningen af den kommunale
indkomstskat i København. Opgørelsen skulle omfatte »oppebaarne Lønninger, Emolumenter eller andet vederlag for udført
arbejde«5.
Forholdet mellem den normerede løn og den i 1891 til skattein4. 3. kontor 1891 nr. 255.
5. 3. kontor 1891 nr. 828.
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spektoratet indberettede løn var som følger, idet kun medarbejdere,
der var ansat i hele dette år, er medtaget:
Kontorchef
Fuldmægtig
Assistent
Skriver
Bud
-

Stemann
Holm
Burm. Becker
Timm
Damkier
Lillienskjold
Hage
Thrige
Ploug
Tvermoes
Bachevold sen.
Schønberg
Bachevold jun.
Hornbech
Bojesen
Larsen
Jacobsen
Jeppesen

3.200
3.200
3.200
1.200
1.600
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
1.800
1.200
1.400
1.400
1.400
1.400
1.200
1.200

5.000
4.000
4.200
3.400
2.968
1.800
1.350
1.666,68
1.083,33
1.608,32
1.800
1.200
1.400
1.400
1.450
1.400
1.200
1.200

Om fuldmægtig Timm anføres, at han desuden havde modtaget 800
kr. til udgivelse af et videnskabeligt arbejde, og om skriver Schønberg, at han desuden havde oppebåret 800 kr. »for Arkivet«.
Derudover var der en række »ben« i ministeriet: for at fungere som
ministersekretær eller som ministeriets kasserer, for at revidere
papir- og trykkeriregnskaber, for at være sekretær for Det kirkelige
råd eller bestyrer for Præstepensionsfonden eller for at udgive
Gejstlige reskripter. Burman-Becker fik 1000 kr. i tillæg for at
fungere som departementschef og en fuldmægtig 600 kr. for at
fungere som ekspeditionssekretær.
På den måde kom embedsmændenes lønninger op på et højere
niveau end det normerede, så en kontorchefløn blev mindst 4.000 og
en fuldmægtigløn omkring 3.000 kr. For assistenternes vedkom
mende er billedet mere ujævnt. Forklaringen på dette er rimeligvis,
at nogle havde indkomstkilder udenfor ministeriet. Troels G. Jør
gensen beretter om sine kolleger, at de »havde alle Bibeskæftigelser,
de to af dem Sagførerfuldmagt, Dahl manuduktion og Rudbeck som
Assistent i Hof- og Stadsretten«. Da han selv på dette tidspunkt var
optaget af en prisopgave, var han afskåret fra andre erhverv, men så
»var det jo heldigt, at mine Familieforhold tillod denne Tilvæ
relse«6.
At dømme efter indberetningen til skatteinspektoratet, havde
skriverne normalt ikke indtægter ud over deres faste løn. Imidlertid
6. I Justitias Tjeneste s. 86 og 91.
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fandtes på ministeriets budget en konto 1 B, ministerielle og kontor
udgifter, der havde en underkonto for »extraskrivning«. På den
blev der i finansåret 1891/92 udbetalt ialt kr. 1.446,19, heraf følgende
beløb til tre af kontorets skrivere, nemlig:
Bojesen
Schønberg
Hornbech

kr.
-

485,00
387,50
190,00

kr. 1062,50

Resten var fordelt på to skrivere, der ikke hørte til ministeriets faste
stab. Hvad der udbetaltes på denne konto, synes Københavns
skatteinspektorat at være holdt i uvidenhed om. Udgiften til ekstraskrivning udgjorde 20% af de samlede normerede skriverlønninger.
Også budene havde ekstraindtægter f.eks. ved rengøring, trækning
af ure og andet, som ikke regnedes til deres almindelige arbejde7.
Arbejdsgangen i ministeriet synes ikke at have ændret sig særlig
meget fra det, vi har efterretninger om fra Madvigs ministertid 40 år
tidligere. De yngre jurister var stadig beskæftiget med opgaver, som
nu varetages af kontorfunktionærer. Af Troels G. Jørgensens erin
dringer fremgår, at journalføring og konferering af den udgående
post udførtes af assistenterne8. Kontorpersonalet bestod endnu kun
af skrivere. Det kan undre, at man i begyndelsen af 1890’erne stadig
kunne klare sig med 5 faste skrivere, det samme antal som i 1850,
skønt antallet af breve vitterligt var steget meget stærkt. Skrivema
skiner var endnu ikke indført, og kopiering af udgående skrivelser
foregik stadig ved håndskrivning i kopibog med de rettede koncep
ter som forlæg.
Dette forhold havde Folketingets lønningslovudvalg allerede i
1869 været opmærksom på. Det havde anbefalet dels at undlade
kopiering af helt ubetydelige skrivelser, dels at gå over til mekanisk
fremstilling af brevkopier, således som det brugtes på mange han
delskontorer. Der hentydedes til de såkaldte pressekopier, der
frembragtes ved, at et ark fugtigt silkepapir pressedes over det
renskrevne brev, så der afsattes en spejlvendt kontaktkopi, der
kunne læses retvendt gennem det tynde papir9.
Denne form for kopiering var allerede indført i nogle ministerielle
kontorer. Tidligst var den blevet anvendt i Postrevisionskontoret
(fra 1861) og Generalpostdirektoratet (1866). I de følgende år gik
ministerierne efterhånden alle over til pressekopiering. Kun Kultus
ministeriet holdt sig tilbage.
7. Ministeriets hovedbog 1891/92.
8. I Justitias Tjeneste s. 87 f.
9. Rigsdagstidende 1869/70, tillæg B sp. 991.
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o
Arsagen kunne dels være en særlig konservativ ånd i dette
ministerium, dels at ministeriets skrivekapacitet tidligere ikke havde
været fuldt udnyttet. Der kunne dog også rejses saglige indvendin
ger mod den nye kopieringsmetode. Man var allerede dengang
opmærksom på, at der var problemer med pressekopiernes holdbar
hed, hvilket kunne få til følge, »at Administrationen vel kunne
dokumentere sine egne Afgørelser fra de foregaaende Aarhundreder, men ikke fra vor egen Tid«10.
Heroverfor stod imidlertid de kontante fordele ved pressekopie
ringen. Herom sagde Papirkommissionen af 1886:
Saa ønskeligt det nu end, med Holdbarheden af Kopieringsmaterialet for
Øje, kunde være, at man vendte tilbage til en fuldstændig Haandkopiering af de udgaaende eller andre Skrivelser, saa vil det dog ikke kunne
nægtes, at et Forslag herom vil kunne mødes med vægtige Indvendinger,
ligesom det sikkert vil støde paa stor Modstand fra de paagjældende
Embedsmænds Side. Kopieringen af en Skrivelse på Silkepapir kræver
kun en ringe Tidsanvendelse, og Benyttelsen af denne Metode vil derfor
gjøre det muligt altid at have Kopibogen ført à jour med Afsendelsen af
de udgaaende Skrivelser. Haandskrivningen af Kopibogen tager derimod
lang Tid og bevirker, at Førelsen af Kopibogen altid vil være et Stykke
bag efter Expeditionen. Silkepapirkopieringen giver dernæst altid en tro
Kopi af den Skrivelse, som virkelig er blevet afsendt, hvilket særlig kan
have sin Betydning, naar der forekommer Talstørrelser i den, medens der
til Grund for Haandkopieringen for ikke at sinke Expeditionen maa
lægges Koncepterne til de udgaaede Skrivelser. Medens det endvidere er
umuligt, at der kan indløbe Skrivefejl i Silkepapirkopien, vil der jævnlig
findes Fejl i de haandskrevne Kopibøger, fordi Skriveren misforstaar sit
Forlæg eller ligefrem springer Ord eller Linier over, og fordi der sjældent
foretages en Konferering af hans Afskrift.

Kommissionen havde undersøgt, hvor stor merudgiften ville blive,
hvis man genindførte håndkopiering overalt, hvor man var gået over
til pressekopiering. For de ministerielle kontorer ville den andrage
24.160 kr. om året, hvilket nogenlunde svarede til 17 skriveres
årsløn11.
Kultusministeriets kontorer måtte da også til sidst kapitulere,
men det skete sent og ikke samtidig. I 1892 gik 2. kontor, hvis
brevskrivning som nævnt voksede mest, over til pressekopiering.
1903 fulgte 1. kontor. Først i maj 1916, umiddelbart efter ministeriets
deling, opgav 3. kontor håndkopieringen.
At Kultusministeriet ikke på ethvert punkt strittede imod den
tekniske udvikling, viser den omstændighed, at det allerede i maj
10. Skrivelse af 24.8.1885 fra Geheimearkivet. Betænkning fra kommissionen vedr.
statens papirforbrug, Kbh. 1887 (Svennevig nr. 1), s. 2.
11. Papirkommissionens betænkning s. 27 f.
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1895 fik telefon. På dette tidspunkt var Marineministeriet det eneste
ministerium, der stod i telefonbogen. To år efter fulgte Krigsministe
riet med. Af offentlige institutioner var det dengang fortrinsvis
militære myndigheder, statsbanerne og tekniske tjenester der havde
fået telefon. Det er kun af Kultusministeriets regnskabsbøger, vi kan
fastslå hvornår det fik telefon. Det har ikke været muligt at finde
nogen forklaring på, hvorfor dette ministerium fik det så tidligt. Der
kan ikke have været mange at telefonere med i begyndelsen.
At der i begyndelsen af 1890’erne var en mærkbar stigende
aktivitet i Kultusministeriet, kan formentlig også udledes af den
omstændighed, at ministeriet ved ændringsforslag til 3. behandling
af finansloven for 1891/92 fik forhøjet assistancesummen med 1200
kr. til aflønning af et bud udover de to, man hele tiden havde haft. I
den anledning blev der udarbejdet en »Instruks for Budene under
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet«, dateret den 9.
april 1891. Det var åbenbart noget nyt. Forinden havde kontorchef
Stemann nemlig underhånden udbedt sig oplysninger om budenes
arbejdsforhold i andre ministerier. I sagen ligger svar fra Indenrigs
ministeriet, Justitsministeriet og Finansministeriet. Da det første af
disse skrev sit svar på Stemanns skrivelse, kender vi formuleringen
af hans spørgsmål. Stemann havde ønsket oplyst, hvor lang daglig
arbejdstid der krævedes af budene, og hvilket årligt vederlag og
øvrige emolumenter de oppebar, derunder hvorvidt de fik særskilt
vederlag for enkelte arbejder i ministeriets tjeneste12.
Instruksen fik følgende ordlyd:
§ 1. Budene skulle daglig være til Stede i Ministeriet paa følgende
Klokkeslet:
1ste Bud Kl. 9!4-2 og fra Kl. 3 til Kontortidens Slutning Kl. 5;
2det Bud Kl. 10-1 og 2-5;
3dje Bud Kl. 10-12 og 1-5.
§ 2. 3dje Bud har Station i den til Departementschefens og 2det
Ekspeditionskontors Lokaler hørende Budstue. 1ste og 2det Bud opholde
sig i Ministeriets almindelige Budstue, dog skal 2det Bud i Tiden Kl. 12-1,
da 3dje Bud er fraværende, overtage hans særlige Plads og Tjeneste.
§ 3. Foruden den sædvanlige Budtjeneste i Ministeriets Kontortid have
Budene følgende regelmæssige Forretninger:
1ste Bud fører Tilsyn med Rengøring og Opvarmning i samtlige Lokaler
og sørger for Belysningen samt for Anskaffelse af Frimærker og Kontor
rekvisitter til Ministeriets Brug.
Budene besørge Udbringeisen og Ombæringen af Postsager, Breve og
mindre Pakker til alle Addressater, der bo på Kristianshavn og i
Kjøbenhavn indenfor Søerne og de nærmest tilgrænsende Gader, nemlig
paa Østerbro: Classensgade og paa Vesterbro: Bernstorffsgade.
§ 4. Det er en Selvfølge, at der efter omstændighederne kan paalægges
12. 3. kontor 1891 nr. 316.
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Budene ekstraordinære Forretninger, f.Eks. naar deres Tjeneste behøves
udenfor de nævnte Tider eller Breve ønskes ombaarne udenfor den
almindelige Grænse.

Den normale arbejdstid må efter tidens forhold, hvor en 10-timers
dag var almindelig på arbejdspladserne, betragtes som meget kort.
Hvad vi ikke ved noget om, er hvad det almindelige forbehold i § 4
med hensyn til arbejdstiden har betydet i praksis. Under alle
omstændigheder har disse stillinger i henseende til både løn- og
arbejdsforhold været ganske fordelagtige.
Instruksen viser, at ministeriet gennem budene opretholdt sin
egen » fodpost «. Denne virksomhed må have optaget en ret stor del
af budenes tid. Det er vel sandsynligt, at den stærke forøgelse af
postmængden har været hovedmotivet til, at antallet af bude blev
forøget fra to til tre. Af forarbejderne til instruksen ses, at postbesør
gelsen var tænkt fordelt mellem 2. og 3. bud, og at det nyansatte Bud
skulle have det mest ubekvemme distrikt (den vestlige del af byen
tilligemed Christianshavn). Rimeligvis har disse fodture været følt
som temmelig belastende, hvad følgende brev til kontorchef Stemann fra en funktionær i Schultz’ trykkeri, dateret 16. september
1895, kunne tyde på:
Jeg tager mig herved den Frihed at henlede Hr. Contoirchefens Opmærk
somhed paa en Uskik som et af Ministeriets Bude, Hr. Jacobsen begaar,
idet han af og til lader Trykkeriets Bude besørge Ministeriets Brevskaber.
Dette maa og vil de ogsaa gjøre, naar Ministeriet ikke har Noget
derimod, og jeg skulde derfor ikke paatale dette af denne Grund, men i
den senere Tid har bemeldte J. flere Gange tildelt Trykkeriets Bydrenge
Slag paa Øret o.s.v. naar de ikke kunde eller havde Tid til at besørge hans
Ærinder, hvilket har havt til Følge at Vedkommende har faaet Skræk for
at gaa over i Ministeriet og derved meddelt mig Sagens Sammenhæng.
Jeg vil derfor paatale dette Forhold, men haaber at Hr. Contoirchefen
ikke vil være for streng, men muligvis give bemeldte J. en Tilrettevis
ning13.

Ministeriets tre bude var Ole Larsen, ansat 1884, Lars Jacobsen,
ansat 1886 og Niels Jeppesen, ansat 1891. Kun om den førstes
ansættelse er der bevaret aktstykker i ministeriets arkiv14. Der var 9
ansøgere til stillingen. De var i alderen 31-56 år. 6 af dem var
herskabstjenere eller lignende, en var politibetjent, en postpakmester og en huslærer. Troels G. Jørgensen vil vide, at ministeriets
bude var fhv. tjenere på Scavenius’ gods, Gjorslev. Faktisk havde to
af ansøgerne, herunder den der fik stillingen, en kortere tid været
13. 3. kontor, kontorchef Stemanns papirer, gruppeordnede sager nr. 2543.
14. 3. kontor 1884 nr. 750.
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Det er yderst sjældent at finde billeder af det underordnede personale i ministerierne i ældre tid.
Her har hoffotograf Elfelt dog taget sig tid til at forevige et af Kultusministeriets gamle bude i
romantisk modlys ved budets plads, for enden af den lange gang i ministeriets sidefløj (se planen s.
123). - Foto 1909 i Kgl. Bibi.
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det og havde anbefaling fra Scavenius, men ingen af dem kom lige
derfra.
Den der blev ansat var 36 år og havde ernæret sig i »tjenende
stillinger«. Han vedføjer afskrift af tre anbefalinger fra årene 186976. Han må vel have haft eller kunnet skaffe flere, men har skønnet,
at anbefalinger fra følgende tre var nok: lensbaron Reedtz-Thott,
kammerjunker Wulff Sneedorff og som nævnt J.F. Scavenius.
I slutningen af året 1900 iværksatte ministeriets dengang 12
assistenter en lønaktion. I en fælles skrivelse til ministeriet gjorde de
gældende, at de, sammenlignet med andre ministerier, repræsente
rede det, der på nudansk hedder et lavtlønsområde. Deres gennem
snitlige løn lå på ca. 958 kr. og gennemsnitslønsatsen på 917 kr.,
medens den i Indenrigsministeriet, Landbrugsministeriet og Mini
steriet for offentlige Arbejder var 1200, i Finansministeriet endog
1300 kr. Som nævnt lå Kultusministeriets assistentlønninger i 1891
på 1000 til 1400 kr. Når gennemsnittet nu var kommet under 1000,
skyldtes det, at de fem yngste assistenter i 1900 kun havde en årsløn
på 500 til 800 kr.
Ansøgningen blev af Kultusministeriet sendt til Folketingets
finansudvalg med anbefaling samt et ændringsforslag til 2. behand
ling af finansloven om forhøjelse af ministeriets medhjælpssum med
2.900 kr. Afgørelsen faldt dog først ved 3. behandling, idet Finans
udvalget i en skrivelse af 30. januar 1901 til ministeriet udbad sig
oplysning om assistenternes arbejdstid samt om, hvorvidt de havde
andet arbejde eller ansættelse, og hvilke indtægter de havde af
dette15.
I sit svar af 4. februar 1901 gav ministeriet en beskrivelse af
assistenternes arbejdsforhold. Man forklarede, at deres arbejdstid
for saa vidt ikke kan opgives til noget bestemt dagligt Timetal, som en
betydelig Del af Arbejdet udføres uden for den Kontortid paa 3 à 4 Timer
daglig, hvor deres Nærværelse i Ministeriet er nødvendig af Hensyn til
Samarbejdet med Ministeriets Embedsmænd og Ekspeditionen af Folk,
der i stedse stigende Omfang personligt søge Oplysninger i dette Ministe
riums Kontorer. Da den overvejende Del af Kontortiden medgaar hertil
samt til Udførelsen af saadanne Arbejder, der udkræver Benyttelse af de i
Kontorene værende Protokoller, Journaler og andre Arkivalier, maa det
Assistenterne paahvilende Arbejde med selve de indkommende Sagers
Behandling - herunder Conciperingen af Svarene og Udarbejdelsen af
Forslag til Sagers Afgørelse, Affattelse af Ekstrakter af Ansøgninger om
ledige Embeder og Understøttelser o.s.v. -, for det meste gøres udenfor
Kontortiden, da disse nødvendigvis udkræve baade længere samlet Tid
og roligere Arbejdsforhold, end der kan tilvejebringes i et Ekspeditions15. 3. kontor, ujournaliserede sager, brev nr. 1654/1901. Rigsdagstidende 1900/01,
tillæg B sp. 1246-52.
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kontor, hvor Assistenterne som nævnt baade skulle være til Tjeneste for
Ministeriets Embedsmænd og for Publikum m.H.t. Tilvejebringelse af de
til ethvert givet Tidspunkt fornødne Oplysninger om de Sager, der
sortere under vedkommende Kontor.

Spørgsmålet om assistenternes indtægter ud over lønnen, det være
sig inden for eller uden for ministeriet, voldte det tilsyneladende
noget hovedbrud at give et passende svar på. Koncepten indeholder
flere rettelser, der tyder på overvejelser om, hvordan dette spørgs
mål kunne præsenteres for de folkevalgte på den mest overbevisende
måde. Skrivelsen fortsætter:
Da dette arbejde saaledes maa udføres som Hjemmearbejde, kan den
daglige Arbejdstid under ingen Omstændigheder siges at være indskræn
ket til den sædvanlige Kontortid, hvorfor Stillingen som Assistent i
Ministeret maa betragtes under Synspunktet af at være vedkommendes
Hovedstilling, saa meget mere som Ministeriet maa forlange, at Assisten
terne skulle stille deres Arbejdskraft saaledes til Disposition, at det paa
visse Tider af Aaret stiger over det almindelige og saaledes netop herved
vanskeliggør Overtagelsen af andet fast Arbejde for Assistenterne. Da de
Midler, der ere bevilgede til Lønning for Assistenterne under Ministeriets
Assistancesum imidlertid ikke have været tilstrækkelige til at forskaffe de
paagældende Funktionærer en saadan Lønning, at de blot tilnærmelses
vis kunde leve deraf har man ....

I ministeriets brevkoncept følger herefter: »... været nødsaget til at
tillade dem at have andre Stillinger ved Siden af deres Stilling i
Ministeriet til Trods for den Ulempe, at man dermed til Tider, hvor
Arbejdets Omfang gjorde det ønskeligt at kunne benytte hele deres
Arbejdskraft, maatte slaa af paa denne Fordring af Hensyn til deres
Arbejde udenfor Ministeriet ...«.
Denne passus er overstreget i koncepten og i marginen er med
blyant noteret »bør maaske helst udgaa«. Den afgåede skrivelse
fortsætter fra afbrydelsen ovenfor således:
... søgt at bøde herpaa ved at skaffe Assistenterne saadanne Ekstraarbej
der, hvis Udførelse ikke nødvendiggjorde, at der lagdes Beslag paa deres
Arbejdskraft paa anden Maade, end at denne, naar det til Tider kræve
des, helt kunde staa til Ministeriets Raadighed, saaledes, at det Honorar,
der var forbundet med disse Arbejder, til Dels kunde være et Vederlag
for Opgivelsen af Arbejde i faste Stillinger uden for Ministeriet, uden at
man dog derved har kunnet komme til nogen helt tilfredsstillende
Regulering af Lønningsforholdene, dels paa Grund af at man kun i
begrænset Omfang disponerede over saadanne lønnede Ekstraarbejder,
dels fordi disse ofte paa Grund af deres Beskaffenhed ere saaledes
knyttede til de enkelte Kontorer, at en herigennem regulerende Løn
ningsstigning efter Ancienniteten er udelukket, og dels endelig fordi
saadanne lønnede Hverv hyppigt bibeholdes af den Assistent, der ved
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Avancement rykker op til Fuldmægtig og derved unddrages Dispositio
nen til Fordel for Assistenterne, idet den lave Fuldmægtiglønning
ligeledes nødvendiggør, at Indtægten saa vidt muligt søges suppleret paa
denne Maade.

Ministeriet gjorde endvidere gældende, at assistentstillingerne ikke
længer kunne betragtes som blotte gennemgangsstillinger, idet de
ofte beklædtes i 10 til 14 år, hvorfor indehaverne først kunne vente
avancement, når de var henved 40 år.
Den statistik, ministeriet efter Finansudvalgets begæring opstil
lede over assistenternes samlede indtægter, var imidlertid ikke egnet
til at støtte ansøgningen. Det viste sig, at medens assistenternes faste
løn udgjorde tilsammen 11.500 om året, var honorarporteføljen for
ekstraarbejder i eller under ministeriet på 7.824 kr. om året eller 625
kr. pr. assistent. Den var dog meget ulige fordelt. To fik slet intet
ekstra og to havde mere i ekstraindtægt, end deres faste løn
udgjorde. Skalaen for samlede indtægter fik herved en spredning fra
500 kr. til 3.500 kr.
Hertil kom, at 4 assistenter havde arbejde udenfor ministeriet i
andre statsinstitutioner, heriblandt de to, der ikke havde ekstraind
tægter i ministeriet. Indtægterne herfra er ikke oplyst. Endelig var
der en, der havde sagførerfuldmagt. Troels G. Jørgensen nævner i
sin erindringsbog, at assistent Frantz Dahl »manuducerede i ud
strakt Grad«. Det står der intet om i statistikken, men manuduktion har måske ikke været regnet som almindeligt arbejde og har jo
nok også været vanskeligt at kontrollere. Troels G. Jørgensen
hentyder iøvrigt til assistenternes lønaktion og nævner en af de
yngste assistenter, Rudbeck, som initiativtager16.
De oplysninger, Finansudvalget fik, bevirkede at det nedskar
bevillingen fra de ansøgte 2.900 kr. til 1.200 kr. Udvalgets ordfører,
J.C. Christensen, få måneder senere selv kultusminister, udtalte ved
finanslovens 3. behandling, at kun et par af de sidste ansatte
assistenter havde for lave lønninger. Derfor kunne ministeren få det
mindre beløb til at forbedre disse17.
Sådan gik det imidlertid ikke. Bevillingen gik ud på en forhøjelse
af konto I A 2, medhjælp, d.v.s. aflønning af ikke fast ansatte
medarbejdere. Til dette formål kunne ministeriet råde frit over den
sum, der var opført på kontoen uden at være bundet af en ordfører
udtalelse i Folketinget. Lønreguleringen ordnedes på den måde, at
assistenterne efter anciennitet deltes i fire klasser med tre i hver.
Lønnen blev fastsat til henholdsvis 1400, 1200, 1000 og 700 kr. Det
16. I Justitias Tjeneste s. 82 og 88.
17. Rigsdagstidende 1900/01, Folketingets forhandlinger sp. 4187 og 4223.
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Selv om han kun var ansat kort tid i
Kultusministeriet, har Troels G. Jørgen
sen (1874-1971) efterladt sig nogle le
vende erindringer om forholdene i mini
steriet omkring 1901. Billedet er taget
nogle år senere og viser den senere høje
steretspræsident ved sit skrivebord i In
denrigsministeriet. - Foto i Kgl. Bibi.

betød, at de to ældste klasser fik en samlet forhøjelse på 600 kr. og de
to yngste på 800 kr. tilsammen altså 200 kr. mere end det merbeløb,
der var bevilget. Det gjorde ikke noget, når blot kontoen ikke blev
overskredet. Der indtraf ofte begivenheder, der medførte forskyd
ninger i pengeforbruget, f.eks. orlov, vakancer, konstitutioner
o.lign. Troels G. Jørgensen oplyser, at han som vikar fik et vederlag
af 500 kr. årlig, men at det er ham helt ubekendt, hvem han
vikarierede for18.
Baggrunden for assistenternes lønaktion må nok søges i den
omstændighed, at ministeriet gennem 1890erne øgede assistentsta
ben ved at »strække« medhjælpssummen. Da det i forvejen ansås
for givet, at ingen kunne leve af en assistentløn alene, var det med de
ubestemte krav til arbejdsydelsen muligt til meget lave lønninger at
ansætte kandidater, som var interesseret i at få en fod indenfor i
ministeriet. Det minder om den gamle volontørordning, hvor selve
dette at få lov at arbejde i et ministerium var om ikke hele så dog en
del af lønnen.

16. Lokaleudvidelser
Efter alt at dømme rådede Kultusministeriet indtil 1890 over de
samme lokaler, som det havde faet i 1848. Personalet var ikke
vokset, så man skulle vente, at den tilfredshed, der havde ytret sig
dengang (se foran s. 73 ff), ville holde sig. Men netop i 1890 fik
18. I Justitias Tjeneste s. 79 og 91.
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Grundplan afstueetagen i ministerialbygningerne i Slotsholmsgade. Slotsholmsgade løber dér hvor
målestokken er lagt. Kultusministeriet havde til huse i den venstre halvdel af Lerches Gård (til
venstre for portrummet) og i sidefløjen. Efter ombygningerne i forbindelse med ministeriets
indretning i bygningerne (se kap. 10) var der ikke sket andre ændringer, end at der var opsat nogle
nye skillevægge i kontorerne mod gaden. - Efter kommisionsbetænkningen 1907, se note 1 og 7.
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ministeriet efter tidligere forgæves forsøg en ret betydelig udvidelse
af sine kontorlokaler.
I 1879 opgjorde slotsforvalteren den plads, ministeriet dispone
rede over, til 1.325 kvadratalen (ca. 525 m2). De omfattede stueeta
gen til venstre i Lerches Gård samt 3 værelser i sidebygningen (på
vedføjede skitse betegnet som 13-27), ialt 15 rum af forskellig
størrelse1.
På dette tidspunkt ventede ministeriet personaleudvidelse og en
stærk expansion af forretningerne som følge af de forslag til løn
ningslov og skolelov, der var fremsat i Rigsdagen. Ingen af disse
lovforslag blev gennemført, og lokaleønsket blev foreløbig skrinlagt.
Det blev genoptaget i 1886, men også denne gang uden resultat2.
Tre år senere tog ministeriet et nyt initiativ. I en lang skrivelse af
12. december 1889, der her gengives i sin helhed, får vi en indgående
beskrivelse af de daværende lokale- og arbejdsforhold i Kultusmini
steriet3.
Ved tidligere Skrivelse af 22. December 1879 og 9. November 1886 har
man henledet Indenrigsministeriets Opmærksomhed paa Utilstrækkelig
heden af dette Ministeriums Lokaler og stillet Forslag om Foranstaltnin
ger, hvorved Pladsmangelen kunde afhjælpes. Da det ikke ved disse
Lejligheder er lykkedes at opnaa Forandring i Forholdene, og da den
herværende Pladsmangel stadig er bleven mere og mere trykkende, ser
man sig nødsaget til atter at henvende sig til velbemeldte Ministerium i
samme Anledning.

Det vil være bekendt, at dette Ministerium, foruden Budstue og de
Lokaler, der benyttes af Ministeren og af Departementschefen, og som
ikke ere større end netop nødvendigt, har til Disposition følgende Rum:
for det gejstlige Departement 2 Værelser til Gaden, et ud til Gaarden og 2
ganske smaa Arkivrum; for det 3die Ekspeditionskontor 1 større og 1
ganske ubetydeligt Værelse, begge ved Gaden; og for Kontoret for
Almueskolevæsenet 1 Værelse til Gaden og 1 mindre i Sidebygningen ved
Gaarden.
For ti Aar siden var det navnlig dette sidst nævnte Kontors Forhold, som
gav Ministeriet Anledning til at begære en Pladsudvidelse. Kontorets
egentlige Arbejdsværelse, hvor en Fuldmægtig, to Assistenter og en
Skriver arbejde samtidigt, og hvor alle Bøger og Arkivsager, som til
Stadighed benyttes, maa opstilles saa godt det lader sig gøre, er et meget
smalt tofags Værelse. Pladsen er så kneben, at det ligefrem er umuligt at
faa det nødvendige Inventar anbragt, at kun en ringe Del af de stadig
benyttede Protokoller og Brevpakker kunne opstilles i Kontoret, og at
1. Indenrigsministeriet, B.J.-sager, gruppe 1 aim. sager, 1883 nr. 311. Skitsen findes
i betænkning fra kommissionen af 26.11.1906, jfr. note 7.
2. 3. kontor 1879 nr. Y 1057. Indenrigsministeriet, B.J.-sager gruppe 18, ministerialbygningerne, 1880 nr. 649, 1886 nr. 667.
3. 3. kontor 1889 nr. 817. Indenrigsministeriet, B.J.-sager, gruppe 18 ministerialbygningerne, 1889 nr. 663.
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dette ikke engang lader sig udføre paa nogen hensigtsmæssig Maade. Paa
mange Maader foraarsages herved Ubekvemmeligheder og Tidsspilde,
og Pladsmangelen bliver saa meget mere generende, som Kontorets
Forretninger medføre talrige personlige Henvendelser fra Ansøgere,
hvem det ikke er muligt at skaffe Siddeplads i Værelset. Da Forretnin
gerne stadigt voxe i Omfang, og særligt paa saadanne Omraader, f.Ex.
Omsorgen for Aandssvage, forskellige Understøttelser m.m., hvor der
ofte bliver Anledning til personlig Konference med vedkommende Pri
vate, blive disse uheldige Forhold mere og mere følelige. Det andet til
Skolekontoret hørende Rum er et lille etfags, i alle Henseender meget
ubekvemt Værelse, som benyttes af Kontorchefen, og hvor den mest
voluminøse Del af de nødvendige Bøger er opstillet. Det er ved en lang
Korridor adskilt fra Expeditionsværelset til stor Gene for alle Parter;
dette Forhold medfører blandt andet, at de Besøgende, som vente paa at
faa Kontorchefen i Tale, maa opholde sig i Korridoren. Den forskjelligar
tede Literatur, som det vilde være af Interesse for Kontoret at besidde,
kan der ikke være Tale om at anskaffe, alene af den Grund, at der ikke er
nogen Plads til Opstilling af nye Bøger og Tidsskrifter.
Ministeriet maa anse det for nødvendigt, hvis Kontoret for Almueskole
væsenet paa tilfredsstillende Maade skal kunne varetage sine bestandig
voxende Opgaver, at der skaffes det et passende Kontorchefsværelse, og
desuden et særskilt Værelse for Fuldmægtigen og et til Opbevaring af
Bøger og Arkivsager. Kontoret behøver altsaa i det Hele to Værelser
mere, end det nu har.

Hvad her er sagt om dette Kontor, gælder imidlertid i fuldt saa høj Grad
for det 3die Expeditionskontors Vedkommende, saaledes som det alle
rede fremhævedes i Ministeriets Skrivelse af 1886. Paa Grund af den
forskelligartede Karakter af de til Kontoret henlagte Sager og de temme
lig ubestemte Grændser for Forretningsomraadet er Antallet af Sager i
en stadig og stærk Tilvæxt, og netop i de sidste Aar er der foregaaet en
særdeles betydelig Udvidelse af Arbejdsstoffet, hvorved Pladsmangelen
er bleven saameget mere trykkende. Kontoret besidder et i og for sig
rummeligt trefags Værelse, men her er ogsaa enhver Plet optagen, og
Meget, som burde have Plads her, kan ikke faa Plads. I hele Kontortiden
arbejde her 5 Personer, nemlig Fuldmægtigen, 2 Assistenter og 2 Skri
vere, i umiddelbar Nærhed af hverandre; de stadig benyttede Dele af
Arkivet kunne kun til Nød finde Plads langs Væggene; til Bøger er her
saa godt som ingen Plads, og de mangfoldige Tryksager - Lovforslag og
tilhørende trykte Betænkninger, Anordninger og Cirkulærer m.m., som
af Hensyn til Efterspørgslen fra forskellige Sider stadig maa haves ved
Haanden - er man nødt til at henlægge paa Gulvet. Til Aktering af Sager
er der ingen passende Plads. Kontorchefen har til sin Raadighed det
tilstødende Værelse, der neppe fortjener Navn af Værelse, da det kun har
en almindelig Korridors Bredde, og Pladsen yderligere er indskrænket
ved de langs alle Vægge anbragte Reoler, hvor Kontorets Lov- og
Reskriptsamlinger og andre absolut uundværlige Bøger ere opstillede, da
der ikke andetsteds er Plads til dem. Pladsen i dette Rum er kun akkurat
tilstrækkelig for to Personer ad Gangen, uagtet Kontorchefen ofte har
Anledning til at forhandle paa een Gang med Flere.
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I Henseende til de personlige Samtaler og Forhandlinger, som det 3die
Expeditionskontors Forretninger i saa høj Grad give Anledning til,
blandt andet fordi saa mange forskelligartede Understøttelser fordeles
igjennem Kontoret, har Ministeriet i det Hele den aller største Anledning
til at fremhæve de Vanskeligheder, som de nuværende Forhold lægge i
Vejen for en forsvarlig Udførelse af Forretningerne. Det er i dette Kontor
ingenlunde ualmindeligt, at Antallet af Besøgende, dels højtstaaende
Embedsmænd, dels Ansøgere af de mest forskellige Kategorier, som
samtidigt opholde sig i Kontoret, dels for at forhandle med Fuldmægti
gen eller for at faa Svar paa Spørgsmaal, dels for at vente paa efter Tur at
faa Adgang til Kontorchefen, er større end Antallet af det arbejdende
Personale. Det maa være klart, at saadanne Forhold i den højeste Grad
vanskeliggøre ethvert nogenlunde regelmæssigt Arbejde i Kontoret, og at
dette maa gaa ud over Personalet, som bliver nødt til at udføre alle større
og vigtigere Arbejder udenfor Kontortiden. Disse Ulemper kunne ikke
undgaas, saalænge Fuldmægtigen, der tillige er Kasserer, og i denne
Egenskab baade maa foretage en stor Mængde Udbetalinger og tillige
oppebære Lejen af de Ejendomme, der for Tiden administreres af
Ministeriet, er nødt til at opholde sig i samme Værelse som de underord
nede Funktionærer, og saalænge der ikke er nogen passende Plads for de
Besøgende, der vente paa at faa de vedkommende Embedsmænd i Tale.
Kontoret har kun et Par enkelte Siddepladser for Fremmede, og ofte maa
Flere paa en Gang staa op i Ventetiden. Ligeledes maa alle Samtaler med
Fuldmægtigen føres i staaende Stilling og under saadanne Forhold, at
Enhver, der er tilstede i Kontoret, kan høre Samtalens Indhold. Alt dette
er ikke blot hindrende for Arbejdet, det er tillige under Lavmaalet af,
hvad der er passende for et ministerielt Kontor.
Som det allerede er antydet, have de Ulemper, som her ere skildrede,
netop i de allersidste Aar tiltaget i betydelig Grad, efter at Kontorets
Virksomhed er bleven udvidet ved en saa omfattende og i mange
personlige Forhold indgribende Sag som Kontrollen med Statens Papir
forbrug. Hertil kommer, at det af Hensyn baade til denne og til andre
Forøgelser af Arbejdsomraadet, deriblandt de til Ministeriet fornylig
henlagte Sager angaaende den literære og kunstneriske Ejendomsret,
rimeligvis vil blive nødvendigt at forøge Kontorets Arbejdskraft ved
Antagelse af en ny Assistent, hvorved Pladsmangelen vil blive endnu
mere følelig, selv om der ved Deling af Kontortiden mellem Personalet
tages de størst mulige Hensyn til Forholdene.
For det her omtalte Kontors Vedkommende er endnu at nævne, at der
paahviler dette et meget betydeligt og megen Plads krævende Arbejde
ved den anordnede Omsendelse af Skolernes aarlige Programmer, Dok
tordisputatser, svenske og norske Skoleprogrammer m.m., til samtlige
lærde Skoler og flere andre Autoriteter. Ordningen og Fordelingen af
disse Tryksager foretages nu i Departementschefens Forværelse, som er
det eneste dertil anvendelige Lokale, uagtet Arbejdet her kun kan udføres
under yderst uheldige Forhold.
For det 3die Expeditionskontor er det paatrængende nødvendigt at
opnaa en lignende Udvidelse som den, der er begært for Skolekontoret,
saaledes at der kan skaffes Kontorchefen et nogenlunde rummeligt
Værelse, Fuldmægtigen et særligt Værelse, og til Bøger og Arkiv ligeledes
et særskilt Lokale, ialt 2 Værelser mere end der nu haves.
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For det gejstlige Departement ere Forholdene bedre end for de andre
Kontorer og alligevel langt fra tilfredsstillende. I Kontorets største Rum,
et trefags Værelse, er der kun nødtørftig Plads for den ene af Kontorets
Fuldmægtige, de 4 Assistenter og 2 Skrivere, ialt 7 Personer, som i den
største Del af Kontortiden arbejde her samtidigt. Ogsaa her maa det
tages i Betragtning, at der stadig indfinder sig Besøgende med forskellige
Forespørgsler. For en hensigtsmæssig Opstilling af det til Stadighed
benyttede Arkiv er Pladsen utilstrækkelig. Det tilstødende tofags Værelse
er saa godt som fuldstændigt optaget af de til Kontorets Brug nødvendige
Bøger, samt af Kort, Tegninger og lignende voluminøse Sager, som det
gejstlige Kontor efter Beskaffenheden af dets Forretninger er nødt til at
opbevare i stort Antal. Her savnes i høj Grad et særligt Værelse for en af
Departementets Fuldmægtige. De smaa Rum, hvori de Arkivsager, som
vel ikke stadig benyttes, men dog maa være ved Haanden, opbevares, ere
saa snevre, at Adgangen til Sagerne i overordentlig Grad vanskeliggøres,
og i denne Henseende er Forholdet næsten lige saa uheldigt som for de
andre Kontorers Vedkommende, der have Hovedmassen af deres nyere
Arkiv opstillet i Skabe i Sidebygningens Korridor, hvor Benyttelsen af
Arkivet er forbunden med mange Besværligheder.
Chefen for det gejstlige Departement har stadig været henvist til at
benytte et indskrænket og meget uheldigt beliggende Værelse ud mod
Gaarden, lige ved Portindgangen, hvor Færdselen virker i høj Grad
forstyrrende, og hvor der ikke kan anvises nogen anden Plads for
Ventende end den tilstødende Budstue.
Som en for hele Ministeriet fælles Ulempe maa, foruden de allerede
nævnte uheldige Arkivforhold, anføres, at det Lokale, hvor Ministeriet
maa opbevare den store Masse af Tryksager - Universitets- og Skolemed
delelser, officielt udgivne Samlinger, Skoleprogrammer, Kommissions
betænkninger m.v. - som der ikke er Plads til andetsteds og som maa
haves ved Haanden til Brug ved forskellige Lejligheder, er et usselt, lavt
og halvmørkt Loftsværelse over Porten, hvor alle Ordningsarbejder og
Eftersøgninger næsten ere umulige i Vinterdagene.
For at Ministeriet kan komme til at arbejde under passende Vilkaar, og
for at en forsvarlig Udførelse af dets Forretninger ikke skal lide alt for
meget under ydre Forhold, maa man indtrængende anmode om, at der i
det Hele stilles 5 Værelser til dets Disposition foruden de nu benyttede
Lokaler.

Det maa her bemærkes, at man fornylig har tilskrevet Finantsministeriet
i Forventning om, at en eventuel Udflytning af Invalidebestyrelsen fra
Ministerialbygningen kunde gøre det muligt at stille denne Bestyrelses
Lokaler til Disposition. Finantsministeriet har i denne Anledning under
21 f.M. svaret, at det af Hensyn til Tjenestens Tarv vedblivende maa anses
for nødvendigt, at Invalidebestyrelsens Lokaler ere beliggende i Ministe
rialbygningen.
Ministeriet har imidlertid, særlig da der nu er truffet Bestemmelse om
Udflytningen af Kjøbenhavns Amtstue, ment at kunne gaa ud fra, at
Indenrigsministeriet, i Konsekvens med den derved trufne Afgørelse, vil
finde det rigtigt, at de Grene af Administrationen, som ikke ved den
daglige Forretningsgang ere med Nødvendighed knyttede til en Beliggen
hed i umiddelbar Nærhed af Administrationens centrale Autoriteter, bør
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vige Pladsen for de Institutioner, som nødvendigvis maa have deres Sæde
i Regeringsbygningens Lokaler. Man tillader sig derfor at henstille, om
der ikke ved Udflytning af Administrationen for den grønlandske Handel
kunde erhverves den Plads, som er uundværlig for dette Ministerium,
enten saaledes, at den grønlandske Handels Lokaler overtages af dette
Ministerium, eller derved, at Invalidebestyrelsen overtog dem mod at
afstaa sine Lokaler. Man formoder herved at kunde gaa ud fra, at der
uden særlig Vanskelighed vilde kunde skaffes en fuldt tilfredsstillende
Plads for den grønlandske Handels Kontorer paa et andet Sted, og man
vil i Tilfælde af en saadan Udflytning i hvert fald forvente, at velbemeldte
Ministerium ved Dispositionen over de ledige Lokaler vil tage det
tilbørlige Hensyn til de herfra fremsatte Krav, der for hvert Aar ville gøre
sig gældende med stigende Styrke.
Man imødeser herefter Indenrigsministeriets behagelige Svar paa det
Anførte.

Skrivelsen kan tjene til at forklare, hvorfor de pladsforhold, der 40
år tidligere oplevedes som særdeles tilfredsstillende, nu nærmest
føltes som utålelige, uagtet antallet af medarbejdere ikke var steget.
Der er især to forhold, der træder stærkt frem. Det var blevet
bestandig sværere at finde plads til den voksende mængde af
arkivalier og tryksager, der opbevaredes i eller expederedes gennem
ministeriet. Og dernæst var antallet af besøgende vokset meget
stærkt. Det sidste skyldtes bl.a. udviklingen af jernbanenettet og
dampskibsruterne i de foregående årtier, der havde gjort det betyde
ligt lettere for supplikanter fra provinsen at møde personligt frem i
ministeriet.
Denne gang lykkedes det at fa en udvidelse. Ved skrivelse af 30.
april 1890 meddelte Indenrigsministeriet, at Den kgl. grønlandske
handel i november måned ville fraflytte sine lokaler i ministerialbygningen, og at fem af disse kunne overlades til Kultusministeriet.
Hvis man hellere ville have Invalidebestyrelsens 5 lokaler, ville
Indenrigsministeriet gå i forhandling med Finansministeriet om et
mageskifte. Kultusministeriet tog med tak mod tilbudet. Den 23.
august s.å. kunne Indenrigsministeriet meddele, at sagen var gået
iorden, hvorefter Kultusministeriet overtog de ønskede lokaler. De
er på skitsen betegnet som 28-32, ialt 513 kvadratalen (205 m2), en
tilvækst på næsten 40%4.
Men inden længe var der igen pladsmangel. Det skyldtes naturlig
vis først og fremmest, at ministeriets personale nu begyndte at
vokse. Men det synes overhovedet at være et generelt træk ved
centraladministrationen i 1890’erne, at kontormiljøet var ved at
ændre sig på en måde, der krævede mere plads. Mere personale,
4. 3. kontor 1889 nr. 817. Indenrigsministeriet, B.J.-sager, gruppe 18 ministerialbygningerne, 1889 nr. 663, 1890 nr. 656, 662 og 666.
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indførelse af skrivemaskiner, telefon, kopipresse o.l. medførte ikke
blot støj, men også en uro, man ikke kendte til før i tiden, hvor
kontorerne var optaget af mænd, der kun var optaget af at læse og
skrive, og hvor den væsentligste støjkilde har været lyden af en
messende stemme, når breve blev konfereret.
Nu lå, som vi har set, Kultusministeriet ikke just i spidsen for
denne udvikling. I andre ministerier gik det hurtigere. Behovet for
mere plads blev et fælles behov for institutionerne på Slotsholmen.
En lettelse kunne opnås, når det var muligt at flytte en institution
bort fra Slotsholmen, som tilfældet var, da Kultusministeriet i 1890
fik sin udvidelse. Men mulighederne var begrænsede, eftersom man
lagde vægt på, at de egentlige regeringskontorer lå tæt ved hinan
den. Spørgsmålet var, om der på Slotsholmen kunne frigøres byg
ninger, der var egnede til indretning af kontorer. Nybyggeri til dette
formål kom foreløbig ikke i betragtning i denne periode, hvor
genopførelsen af Christiansborg Slot stod i forgrunden og desuden
Det kgl. bibliotek skulle have en ny bygning. Det sidste banede vej
for en løsning, idet bibliotekets tidligere lokaler kunne stilles til
rådighed for indretning af nye regeringskontorer. Samtidig blev
også Staldmestergården, den vinkelformede bygning langs Frederiksholms Kanal og Tøjhusgade, som havde rummet tjenesteboliger
for staldetatens personale, frigjort til brug for centraladministratio
nen5.
Den 26. november 1906 nedsatte ministeren for offentlige arbej
der en kommission til at tage under overvejelse, hvilke lokaleudvi
delser på Slotsholmen, ministerierne havde brug for, og på hvilken
måde pladsmanglen kunne afhjælpes. Der pegedes i kommissionen
på de to ovennævnte bygninger som dem, der først og fremmest kom
i betragtning. Kommissionens formand blev departementschef i
Ministeriet for offentlige arbejder generaldirektør Fr. Nordlien.
Som medlemmer indtrådte en repræsentant for hvert af de øvrige
ministerier med undtagelse af Udenrigsministeriet, der boede uden
for Slotsholmen. Kultusministeriet var repræsenteret ved departe
mentschef Asmussen6.
Kommissionen afgav betænkning den 5. september 19077. Den
havde i sine overvejelser inddraget spørgsmålet om at skaffe Rigsar5. Ifølge lov nr. 38 af 9.3.1906 om kong Frederik den ottendes civilliste skulle bl.a.
Staldmestergården afgives fra Civillisten uden vederlag, så snart lovgivnings
magten måtte bestemme det.
6. Ministeriet for offentlige arbejder, B.J.-sager, gruppe 1 aim. sager. 1906 nr. 258.
Kultusministeriets 3. kontor 1906 nr. 833.
7. Betænkning afgiven af den af Ministeriet for offentlige Arbejder under 26de
November 1906 nedsatte Kommission angaaende Tilvejebringelse af forøgede
Lokaler til Brug for Ministerierne. Kbh. 1907. (Svennevig nr. 704).
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kivet større og bedre lokaler, i hvilken anledning rigsarkivaren var
indtrådt i kommissionen. Disse overvejelser førte til, at biblioteks
bygningen faldt bort som udvidelsesmulighed for regeringskonto
rerne, idet kommissionen foreslog den nedrevet og erstattet af en
nybygning for Rigsarkivet8.
Tilbage blev foruden Staldmestergården de lokaler i kancellibyg
ningen, Rigsarkivet disponerede over. Der blev herefter udarbejdet
en fordelingsplan, der for Kultusministeriets vedkommende betød
mere end en fordobling af dets gulvareal fra 1112 kvadratalen (ca.
440 m2) i Lerches gård til 2424 kvadratalen (ca. 966 m2) i Staldme
stergården, fordelt på to etager. Udvidelsen var temmelig ulige
fordelt på de tre kontorer. 1. kontor fik 457 kvadratalen mere, 2.
kontor 119 og 3. kontor 293. Af den samlede plads på det nye sted
skulle 1. kontor have 33%, 2. kontor 20% og 3. kontor 21%. Resten
var ministerværelser, budstue samt bolig for et bud9.
På grundlag af kommissionens betænkning fremsatte regeringen
et lovforslag, der bemyndigede ministeren til at iværksætte de
foreslåede arbejder. Forhandlingerne kom helt overvejende til at
dreje sig om biblioteksbygningen og Rigsarkivet, med hensyn til
hvilke der blev foretaget ændringer. Forslaget blev herefter gennem
ført som lov nr. 152 af 27. maj 1908 om opførelse og omdannelse af
bygninger for Rigsarkivet samt om tilvejebringelse af forøgede
lokaler på Slotsholmen til brug for ministerierne m.v.
Der gik mere end to år, inden Staldmestergården var klar til
indflytning. I Kultusministeriet blev man utålmodig. Efter at dets
personale fra 1. april 1909 var blevet udvidet med to nye fuldmægtig
embeder, bad man i en skrivelse af 15. juni s.å. til Ministeriet for
offentlige arbejder om, at ombygningsarbejdet fremskyndedes mest
muligt.
Samtidig bad Kultusministeriet om at få mere plads i Staldme
stergården end oprindelig planlagt, »idet man navnlig skal hen
stille, at de for Sundhedsstyrelsen reserverede Værelser i Fløjen mod
Tøjhusgade, der støder umiddelbart op til dette Ministeriums Loka
ler, og som efter hvad man har bragt i Erfaring, ikke ville finde den
paatænkte Anvendelse, maa blive stillede til Raadighed for nærvæ
rende Ministerium ...«.
»Hvorfra haves den Kundskab« har en sagsbehandler med
8. Skitser til dette projekt findes i betænkningen som bilag 9 a og b.
9. Fordelingsplanen findes i betænkningen som bilag 11. Grundplan af Staldme
stergårdens to etager som bilag 15 og 16. Opmålingstallene fra 1879 og 1906 er
ikke overensstemmende. Den første opmåling er »beregnet efter Bygningernes
udvendige Størrelse, saaledes at alle Muurstykker, Corridorer, Gange og Trap
per m.m. ere medtagne i Kvadratindholdet«. Den senere opmåling omfatter
nettogulvareal.
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blyant noteret i marginen udfor »bragt i Erfaring«. Ministeriet for
offentlige arbejder viderebragte Kultusministeriets ønske til Justits
ministeriet, under hvilket Sundhedsstyrelsen sorterede. Herfra stil
lede man som betingelse, at der enten i Staldmestergården eller i
ministerialbygningerne eller i forbindelse med disse stående bygnin
ger stilledes mindst den samme og helst større plads til rådighed for
styrelsen. Da dette ikke kunne lade sig gøre, erklærede Justitsmini
steriet den 20. august 1909, at det ikke så sig i stand til at medvirke
til opfyldelsen af Kultusministeriets ønske.
Dermed var sagen dog ikke afgjort. Den skrivelse, hvori Ministe
riet for offentlige arbejder den 31. august videregav Justitsministeri
ets meddelelse, har i Kultusministeriet fået nogle blyantpåtegninger.
I den ene står: »Fm. Lehmann meddeler, at Sundhedsstyr, nu har
skrevet til Justm. at man ikke kan nøjes med disse Lokaler. Saa
bliver de jo dog disponible«. En anden påtegning lyder således:
»MR 7/9 09. Ministeren vil forhandle med Justitsministeren«.
Sagen var, at Sundhedsstyrelsen, der lige var blevet oprettet og
havde planer om at expandere, på ingen måde ville klemmes inde i
fem værelser bag ved Kultusministeriet. I en skrivelse til Justitsmi
nisteriet af 4: september 1909 siges det lige ud om lokalerne i
Staldmestergården, at de er »saa indskrænkede og ubekvemme, at
enhver Mulighed for Benyttelse af disse Lokaler paa Forhaand bør
betegnes som udelukket«.
At Kultusministeriet har ydet bidrag til sagens løsning, viser en
kontinuationsskrivelse af 9. oktober s.å., hvori det oplyses, at »det
ved mundtlig Forhandling mellem Sundhedsstyrelsens Formand og
Kultusministeriet er af dette stillet i Udsigt, at den for Tiden af
Professor ved Universitetet C. J. Salomonsen beboede Lejlighed i Ny
Vestergade No. 11 sandsynligvis, naar Professoren om et Aar
fraflytter den, vilde kunde stilles til Disposition for en rimelig
Leje«. Skulle dette glippe, kunne der blive tale om at anbringe
Sundhedsstyrelsen i Frederiks hospital, der vilde blive ledig, når
Rigshospitalet kunne tages i brug. Til gengæld skulle Kultusmini
steriet have de fem lokaler i Staldmestergården.
Det ville Justitsministeriet gerne se skriftligt. Det viste sig da, at
Kultusministeriet i virkeligheden ikke havde noget at handle med. I
en skrivelse til Justitsministeriet af 21. januar 1910 måtte det
indrømme, at »man ikke ser sig i stand til at give noget Tilsagn om,
at der vil kunne skaffes Sundhedsstyrelsen Lokaler i Ny Vestergade
No. 11 eller i Frederiks Hospitals Bygning, idet det henstaar i det
uvisse, hvilken Anvendelse der vil blive gjort af disse Bygninger
efter Rigshospitalets Aabning og særlig for Frederiks Hospitals
Vedkommende, om dette overhovedet vil blive bevaret for Statsøje131

med«. Da man imidlertid havde bragt i erfaring, at Sundhedsstyrel
sen allerede havde lejet lokaler andetsteds, tillod man sig derfor at
påkalde Justitsministeriets velvillige bistand til, at Kultusministeriet
alligevel kunne fa de pågældende lokaler i Staldmestergården.
Den velvillige bistand udeblev. Den 3. februar svarede Justitsmi
nisteriet, at det havde nødvendig brug for lokalerne på anden måde.
Foreløbig stod de ubenyttede, men i 1911 blev ledelsen af det
nyoprettede Statspoliti installeret i dem10.
Den 9. august 1910 meddelte den kgl. bygningsinspektør, at
Kultusministeriets nye lokaler i Staldmestergården nu var klar til
indflytning. Den 6. september meddelte han, at Kultusministeriet
havde fraflyttet sine tidligere lokaler11.
I Undervisningsministeriets nuværende kantine i Staldmestergår
den er ophængt nogle fotografier i forstørret gengivelse visende
interiører fra de kontorer, Kultusministeriet forlod i september 1910
efter at have brugt dem i næsten 62 år. Fotografierne er optaget i
begyndelsen af 1910. Det vedføjede billede viser 2. kontors assistent
kontor. Det er et af kontorerne i sidebygningen til Lerches gård,
sandsynligvis et af dem, ministeriet fik i 1890. Selv om optagelsen
nok ikke er sket uforberedt, så viser billedet i hvert fald, hvordan et
ministerielt kontor kunne se ud for 75 år siden, men altså også et
kontor, man dengang ikke længere fandt akceptabelt.

17. Virkningen af reformer for kirke og skole
I årene omkring århundredskiftet var aktiviteten stærkt stigende i
alle ministerier. Der havde nærmest været reformpause under den
langvarige politiske konflikt. Fra 1890 bedredes mulighederne for
ny lovgivning. Forliget i 1894 skabte endnu bedre muligheder, og
endelig banede systemskiftet i 1901 vej for meget store lovarbejder,
der både i forberedelsesfasen og i udførelsesfasen stillede stadig
stigende krav til administrationen. Det var ikke, som det ofte
antages, 1. verdenskrig, der fremkaldte den akcelererende vækst i
den offentlige administration. Udviklingen var begyndt forinden.
Som årsager kan man pege på det begyndende industrisamfunds
behov for en udvikling af den materielle og immaterielle infrastruk
tur.
10. Ministeriet for offentlige arbejder, B.J.-sager, gruppe 18, Ministerialbygningerne, 1909, nr. 657. Kultusministeriets 3. kontor 1909 nr. 409. Justitsministeri
ets 2. kontor 1909 nr. 6593.
11. Ministeriet for offentlige arbejder, B.J.-sager, gruppe 18, Ministerialbygningerne, 1910 nr. 672.
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Det er vistnok ret enestående, at et ministeriums medarbejdere er blevet systematisk fotograferet
ved deres arbejdspladser allerede før Første Verdenskrig. Måske var det ønsket om at dokumentere
ministeriets pladsmangel, som førte Kultusministeriet til at lade hoffotograf Elfelt forevige
ministeriets lokaler i 1909 og 1910. Der kunne i hvert fald ikke herske tvivl om pladsmangelen i 2.
kontor, hvis man skal tro dette billede. Til venstre anes håndsvinget på den uundværlige kopipresse,
som brugtes til at tage kopier af de udgående skrivelser (sml. s. 114-115). - Foto i Kgl. Bibi.

På alle tre hovedområder under Kultusministeriet blev der i disse
år gennemført betydelige reformer. Mest indgribende blev foran
dringerne på 1. kontors område. Hele det kirkelige system, som
endnu ved århundredskiftet fremstod som et relikt fra det feudale
samfund, blev i de følgende år fuldstændig omkalfatret.
Med det nye regeringspartis førstemand J.C. Christensen som
kultusminister førtes en ny kirkepolitik ud i livet med de kirkelige
love af 15. maj 1903. Lovene angik 1. menighedsråd, 2. brugen af
kirkerne, 3. valgmenigheder og 4. nedsættelse af et kirkeligt udvalg.
Dette udvalg fik bl.a. til opgave at udarbejde lovforslag til opfyldelse
af grundlovens løfteparagraf om, at Folkekirkens forfatning skulle
ordnes ved lov (se i øvrigt nedenfor s. 183 f)1.
Endnu en vigtig kirkelig lov blev stadfæstet den 15. maj 1903. Det
var loven om tiendens afløsning. Den gennemførtes ganske vist af
1. Ministeriets akter vedr. de kirkelige love, Det kirkelige udvalg m.v. se 1. kontors
gruppeordende sager nr. 2618 ff. Det kirkelige udvalgs arkiv findes som 06-199/
263 (27 bd. og 4 pk.)

133

landbrugsministeren, da tienden var en byrde, der hvilede på hart
kornet, men i sin udførelse kom tiendeloven i høj grad til at berøre
Kultusministeriet.
Selvom Det kirkelige udvalg fik udarbejdet forslag til en kirkefor
fatning, blev en sådan aldrig gennemført. Det kirkelige selvstyre
blev begrænset til menighedsrådene og kom aldrig til at gøre sig
gældende i noget centralt organ. Kultusministeriet vedblev at være
kirkens eneste centrale styreorgan.
På andre kirkeområder fortsattes derimod reformlovgivningen,
især med hensyn til kirkens økonomiske forhold. Tiendeloven
banede vej for, at de privatejede kirker kunne overgå til at være
»selvejende«, d.v.s. ejet at menighederne og bestyret af menigheds
rådene. Gamle kirkelige afgifter som højtidsoffer og akcidenser
afløstes, og med præstelønningsloven i 1913 indførtes bestemmelser,
hvorefter præsterne gradvis ved embedsskifte gik over til at blive
fast lønnede tjenestemænd. I forbindelse med jordlovene af 1919 blev
det meste af præstegårdsjorden udstykket til husmandsbrug.
Et enkelt område blev som følge af kirkereformerne overført til
Indenrigsministeriet. I henhold til § 20 i lov af 15. maj 1903 om
menighedsråd skulle disse fremtidig »til Fremme af en fri kirkelig
Fattigpleje« forvalte de midler, der indkom i »Kirkens Bøsser,
Fattigtavler og Blok«. Hidtil var disse midler tilfaldet »De fattiges
kasse«. Ifølge en lov af 8. marts 1856 skulle der være en sådan kasse
i hver kommune til brug for såkaldt fri fattigforsørgelse, d.v.s. til
bistand i situationer, hvor det fandtes ønskeligt at undgå de diskri
minerende retsvirkninger, der var forbundet med modtagelse af
almindelig fattighjælp. Denne lov var i sin tid gennemført efter et
privat lovforslag uden at have været genstand for behandling i noget
ministerium. Der var tilsyneladende nogen usikkerhed om, hvilken
minister forslaget vedkom. Da det var vedtaget, og regeringen var
villig til at lade det stadfæste, blev det kultusministeren, der gennem
det gejstlige kontor nedlagde forestilling herom, antagelig fordi
lovens primære øjemed var at give penge, der indsamledes ved
gudstjenester, en anden anvendelse end hidtil2. De fattiges kasser fik
imidlertid også andre indtægter, herunder tilskud fra de kommunale
kasser. Med tiden blev disse tilskud større end bidragene fra
kirkebøsserne. Da disse bidrag ikke længere skulle tilflyde De
fattiges kasse, men forvaltes af menighedsrådene, foreslog Kultus
ministeriet i skrivelse af 17. oktober 1903 Konseilspræsidiet, at sager
2. Under forslagets behandling i Landstinget tog justitsministeren ordet på inden
rigsministerens vegne (Rigsdagstidende 1855/56, Landstingets forhandlinger sp.
126 og 261). Ingen minister tog ordet under forslagets behandling i Folketinget.
Om lovens stadfæstelse se 1. kontors forestillinger 1856 nr. 24.
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vedrørende De fattiges kasser blev overført til Indenrigsministeriet,
hvor de som en del af forsørgelsesvæsenet naturligt hørte hjemme.
Dette gennemførtes ved kgl. resolution af 20. s.m.3.
Omkring denne tid skete tillige nogle ændringer i bestyrelsen af
de kirkelige forhold på de vestindiske øer og i Grønland.
Ved kgl. resolution af 18. januar 1907 blev det bestemt, at
Kultusministeriet fra 1. april s.å. skulle overtage de folkekirkelige
anliggender på de vestindiske øer, således at disse fremtidig blev
administreret gennem biskoppen over Sjællands stift uden mellem
komst af Finansministeriet eller guvernementet på øerne. Årsagen
til dette var klager over, at den evangelisk-lutherske menighed på
øerne, som dog kun 12% af befolkningen tilhørte, havde en for
dårlig gejstlig betjening. Dette medførte, at Kultusministeriet i
skrivelse af 6. oktober 1904 henstillede til Finansministeriet, at det
fik de kirkelige anliggender på øerne overført til sit ressort, men
Koloniernes Centralbestyrelse var imod tanken og blev støttet af
finansminister Hage.
Ved en ny koloniallov, nr. 124 af 6. april 1906, blev det (§ 50)
bestemt, at statskassen fremtidig overtog udgifterne til Folkekirkens
menigheder på øerne. Herefter indvilgede Finansministeriet i at lade
Kultusministeriet overtage denne administration. Derimod afviste
man at lade sager vedrørende de øvrige trossamfund følge med.
Udgifter til kirkelige formål udenfor Folkekirken skulle nemlig som
hidtil udredes over de koloniale budgetter, over hvilke de lokale
kolonialråd havde bevillingsmyndighed. Finansministeriet gjorde
gældende, at »det vil af Hensyn til Moderlandets hele Forhold til
Øerne være af stor Vigtighed, at det er den samme med Øernes
særlige Forhold bekendte Styrelse, med hvilken Øernes Repræsen
tation er henvist til at forhandle. En anden Sag er det, at Finansmi
nisteriet i alle deslige Sager vil lade sig det være magtpaaligende at
indhente Kirkeministeriets Erklæring, forinden Afgørelsen træf
fes«4.
Med hensyn til Grønland gik udviklingen den modsatte vej, idet
kirke- og skolesager for denne landsdel som led i en reorganisation
af den grønlandske forvaltning overførtes til en nyoprettet styrelse
for kolonierne i Grønland. Der var siden enevældens tid ikke sket
væsentlige ændringer i den centrale forvaltning af de grønlandske
anliggender. Der fandt ingen lovgivning sted. Rigsdagen gjorde sin
indflydelse gældende over finansloven. Grønland blev drevet som en
3. 1. kontor 1903 nr. 3 C 1578. K.K Steincke, Fremtidens Forsørgelsesvæsen, I,
1920, s. 95 ff.
4. Kultusministeriets 1. kontor 1903 nr. 3 C 699. Koloniernes Centralbestyrelse
Kolonialkontoret pk. 921. Vejledende Arkivregistraturer, XX, s. 27 f.
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statsvirksomhed af Den kgl. grønlandske Handel, der både styrede
erhvervsliv og almindelig forvaltning som et direktorat under In
denrigsministeriet. Men som tidligere nævnt havde kirke- og skole
væsenet (missionen) altid ligget uden for KGH’s domæne og sorte
ret under Kultusministeriet.
Den første lov om Grønland, der overhovedet blev givet, kom
netop til at dreje sig om kirke og skole, nemlig lov nr. 82 af 1. april
1905. Loven betød først og fremmest en udbygning af rammer,
forbedring aflønninger m.v. Det kirkelige overtilsyn blev udtrykke
lig lagt hos biskoppen over Sjællands stift. Desuden skulle der
blandt præsterne i Grønland udnævnes en eller to provster til at
varetage det umiddelbare tilsyn. Da Grønland nu omsider måtte
betragtes som et rent kristent land, tildels med indfødte præster,
blev ordet »missionær« erstattet af »præst« og »missionariat« af
»præstegæld«, et ord hentet fra den færøske Kirkeorganisation5.
Loven fastslog, at det grønlandske kirke- og skolevæsen stod
under umiddelbar ledelse af Ministeriet for kirke- og undervisnings
væsenet. Heri skete få år senere en væsentlig ændring. Ved lov nr.
161 af 8. juni 1912 om fællesstyre af de grønlandske anliggender blev
ifølge § 1 styrelsen af kolonierne i Grønland såvel i henseende til de
sager, der hørte under Indenrigsministeriet, som i henseende til
kirke- og skolevæsenet, henlagt under en direktør. Denne embeds
mand blev nærmeste foresatte for den eller de i Grønland ansatte
provster, undtagen i sager af rent indre kirkelig art (rituelle spørgs
mål o.l.), som provsten skulle indsende til biskoppen.
Videre hed det i loven, at direktøren skulle forelægge de ham
underlagte sager for vedkommende minister, forsåvidt de ikke var
henlagt til hans egen afgørelse. Det betød, at Kultusministeriets 1.
kontor afgav den departementale behandling af grønlandske kirkeog skolesager til den nye styrelse, men at det stadig var kultusmini
steren, der havde den ministerielle afgørelse. Ordningen svarede til
den, der gjaldt for Island, indtil Ministeriet for Island blev oprettet6.
Inden for det område, der hørte under Kultusministeriets 2.
kontor skyldtes væksten i det administrative arbejde dels forarbej
derne til, dels følgerne aflov nr. 47 af 24. marts 1899 om forskellige
forhold vedrørende folkeskolen, som det var lykkedes at skabe
politisk forlig om inden systemskiftet, efter at sagen havde været på
dagsordenen næsten uafbrudt i 27 år. Lovens beskedne titel skyld
tes, at den ældre lovgivning om det almindelige skolevæsen, især
anordningerne af 29. juli 1814 og lov af 8. marts 1856, i mange
henseender vedblev at være gældende, men den nye lov, der indførte
5. 1. kontor, gruppeordnede sager nr. 3918.
6. Sammesteds.
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betegnelsen »folkeskole« i lovsproget istedet for »borger- og
almueskole«, betød en kraftig udbygning af statens støtte til og
tilsyn med skolevæsenet. Der fastsattes normer for undervisningens
ordning og omfang og nye regler for lærernes ansættelse og afløn
ning. Loven omtaler ca. 25 steder forhold, hvor ministeren skulle
træffe afgørelser, kunne dispensere eller skulle modtage indberet
ninger7.
I henhold til lovens § 31 oprettedes uden for og under departe
mentet et embede som statskonsulent med den opgave at yde
ministeren medhjælp i sager vedrørende folkeskolen. I 1899-loven
betegnedes stillingen som »formand for censorerne ved den afslut
tende prøve for lærere og lærerinder i folkeskolen«. Ifølge en
instruks af 2. juli 19018 bestod konsulentvirksomheden i
1. at afgive Erklæringer over alle saadanne under Folkeskolevæsenet
henhørende Sager, som maatte blive ham forelagte af Ministeriet, samt,
hvis dette maatte ønske det, gøre sig bekendt med særlige skoleforhold i
enkelte Dele af Landet.
2. fremsætte Forslag til Ministeriet om saadanne Forbedringer i Folke
skolevæsenet til hvilke der efter hans Formening maatte være Trang, idet
han forudsættes dels gennem Skoledirektionernes aarlige Beretninger,
dels i det Omfang, Forholdene maatte kræve det, gennem Selvsyn at gøre
sig bekendt med Skolevæsenets Tilstand i de forskellige Dele af Landet,
ligesom han bør holde sig bekendt med Skolevæsenets udvikling i
Udlandet.
3. udtale sig om Skolebøgers og andre Undervisningsmidlers Brugbarhed
ved Undervisningen i Folkeskolen.

En virkning af 1899-loven blev, at § 21 konto IV på Finansloven,
Tilskud til almueskolevæsenet/folkeskolevæsenet og dermed be
slægtede institutioner (f.eks. seminarier) voksede fra kr. 1.908.238
(40% af Kultusministeriets budget) i 1898/99 til kr. 4.302.543 (61%
af ministeriets budget) i 1902/03. Tallene viser naturligvis kun de
tilskud, der af statskassen blev ydet kommunerne til folkeskolernes
drift. Det almindelige skolevæsen var vedblivende et rent kommu
nalt, eventuelt privat, anliggende, men statens understøttende, regu
lerende og kontrollerende virksomhed var blevet langt mere intens.
Inden for 3. kontors område skete der også reformer og ekspan
sion, der krævede flere udgifter og mere administration. Men
stigningstakten var svagere. I modsætning til den lavere undervis
ning drejede det sig her overvejende om institutioner, der hele tiden
havde været umiddelbart statsstyrede.
7. 2. kontors gruppeordnede sager nr. 3211-3213. Sager vedrørende Folkeskolere
formen.
8. Ministerialtidende 1901 s. 129.
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Rektor Leuning står omgivet af studenterholdet 1906 fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade i
København. Holdet var det første, der havde fulgt tre års gymnasieundervisning i henhold til loven
af 24. april 1903. - Foto i Kgl. Bibi.

Den absolut vigtigste reform på dette område var lov nr. 62 af 24.
april 1903 om højere almenskoler m.v. Allerede lovens titel marke
rer - ligesom 1899-10ven om folkeskolen - en holdningsændring.
Den officielle betegnelse »lærde skoler« og den gængse »latinsko
ler« forsvandt og erstattedes af »gymnasier«. Den højere undervis
ning blev sat i strukturel forbindelse med folkeskolen gennem
oprettelsen af en 4-årig mellemskole som overgang til to afsluttende
eksaminer: en realeksamen efter ét år og en studentereksamen efter
tre års undervisning i et gymnasium.
Gymnasieskolen adskilte sig i flere henseender fra den lærde
skole. Den blev ikke udelukkende en forskole til Universitetet, men
en »Dannelsesanstalt med sit eget selvstændige Maal«. Den optog
både piger og drenge. Og den blev udstyret med en ny linie, den
nysproglige. Reformens arkitekt var formanden for undervisnings
inspektionen for de lærde skoler, professor i klassisk filologi M.C1.
Gertz, der politisk var i overensstemmelse med dem, der fik rege
ringsmagten i 19019.
Reformen var først og fremmest en strukturreform. Der blev ikke
flere statsgymnasier, end der hidtil havde været kgl. lærde skoler.
9. Sager vedr. reformen af den højere skole, 3. kontors gruppeordnede sager nr.
2702-2709. Reformen er behandlet i Vagn Skovgaard-Petersen, Dannelse og
demokrati, Kbh. 1976.
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Endnu i 1912 var der, som ved århundredskiftet, 14 statsskoler (når
Herlufsholm medregnes), fra hvilke der kunne tages studentereksa
men. Dertil kom et lidt større, men vekslende antal private skoler
med dimissionsret.
Antallet af dimittender var stigende, men stadig meget lavt. I
1897 tog 403 studentereksamen, i 1912 var tallet 79910, 1,6% af
antallet af 19-årige indbyggere. Det var en uddannelse for fa
udvalgte, og det prægede de folkevalgtes opfattelse af den. Socialde
mokraten K.M. Klausen erklærede under finanslovbehandlingen i
1901, at hver elev, der gik i de offentlige latinskoler, kostede
samfundet 434 kr. om året, cirka halvdelen af en arbejders årsløn11.
Medens folkeskolereformen medførte en kraftig stigning af sta
tens udgifter, fik reformen af den højere almenskole ingen større
finansielle konsekvenser. De tre vigtigste udgiftsposter på 3. kontors
område var Universitetet, Den polytekniske læreanstalt og de lærde
skoler (gymnasierne). Som tidligere nævnt finansieredes de delvis af
»separate fonde«, hvis indtægter og udgifter budgetteknisk blev
holdt udenfor det almindelige statsregnskab. Overblikket vanskelig
gøres ved, at der fandtes to separate fonde, Kommunitetet og Sorø
akademi, hvis anvendelse havde ubestemte grænser. Gennem love
og finanslove blev der disponeret over deres midler til forskellige
formål. Disse to fonde er ladet ude af betragtning i nedenstående
opgørelse, der i to finansår før og efter reformen af de højere skoler
viser, hvad der på finansloven bevilgedes til driften af Københavns
Universitet, Den polytekniske læreanstalt og de lærde skoler (stats
gymnasierne), og hvor stor en del af disse udgifter, der udrededes
direkte af statskassen.

Universitetet
Polyteknisk L.
Lærde skoler
Gymnasier

1899/1900
Heraf fra
bevill.
statskassen
832.207 556.116
95.655
128.865

1904/1905
Heraf fra
bevill.
statskassen
586.760
873.624
214.452
174.403

757.036

281.375

871.106

399.390

1.718.108

933.146

1.959.182

1.155.553

Forskellen udgjordes af indtægter fra de separate fonde, for Univer
sitetets vedkommende især af jordebogsindtægter. Disse fonde var
historiske relikter uden selvstændig betydning. Folketinget havde
siden 1870’erne med held faet reduceret dem ved at gennemtvinge et
10. Dannelse og demokrati s. 304.
11. Dannelse og demokrati s. 232. Rigsdagstidende 1901/02, Folketingets forhand
linger sp. 149.
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forbrug af hele deres likvide kapital. Fra og med finansloven for
1912/13 blev de integreret i det almindelige statsbudget, jfr. nedenfor
s. 181 f.
Medens almueskolens omdannelse til folkeskole var ledsaget af en
stigning på mere end 100% i udgifterne til dette formål, skete der i
forbindelse med den lærde skoles omdannelse til en højere almen
skole kun en udgiftsstigning på ca. 15%.
Reformerne medførte en stærkere stigning end nogensinde før i
Kultusministeriets ekspeditionstal. Antallet af udgående skrivelser
blev fra begyndelsen af 1890’erne til ministeriets deling i 1916 mere
end fordoblet. En analyse af tallene i Kultusministeriets tre kontorer
viser en sammenhæng i tid med den reformlovgivning, der gennem
førtes i hvert af dem. I det følgende anføres indextal for mængden af
de udgående skrivelser i hvert kontor og i ministeriet som helhed.
For at udjævne tilfældige udsving er tallene udregnet på basis af
»rullende« femårsgennemsnit, således at tallene for hvert år er et
gennemsnit af årets plus de fire foregående års absolutte tal. Gen
nemsnitstallene for perioden 1891-95 er sat lig 100.
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

1. kontor
100
101
100
100
101
103
105
106
111
114
125
129
138
145
158
169
180
195
205
226
240

2. kontor
100
101
105
105
105
120
138
149
158
176
176
171
177
206
213
223
248
255
245
248
249

3. kontor
100
103
98
99
97
97
100
103
108
115
129
141
153
167
179
182
185
189
186
184
186

Ialt
100
102
101
102
101
107
114
119
126
135
143
147
156
173
183
192
204
213
212
219
224

Medens udviklingen i alle tre kontorer er nogenlunde stabil i
1890’erne, begynder ekspeditionstallene at vokse kraftigt i 2. kontor
i året 1900, umiddelbart efter folkeskolereformen. I de to andre
kontorer indtræder den først nogle år senere i forbindelse med
kirkereformen og loven om den højere almenskole. Ved periodens
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slutning er stigningen omtrent lige stor i 1. og 2. kontor, medens 3.
kontor end ikke får sine ekspeditionstal fordoblet.
Der kan ikke uden nærmere undersøgelser drages bestemte slut
ninger af den kendsgerning, at stigningstakten i de tre kontorer er
forskellig, udover den blotte iagttagelse af samtidighed med reform
lovene. Den pludselige og meget kraftige stigning i 2. kontor synes
ikke blot at skyldes folkeskolereformen som sådan, men især lovens
bestemmelser om automatisk stigende lærerlønninger i forbindelse
med det foran omtalte tilsyn med, at skolelærernes enkeforsørgel
sespligt opfyldtes. Det viste sig meget hurtigt, at de såkaldte
enkeforsørgelsesbreve efter skolelovens ikrafttræden 1. januar 1901
kom til at tegne sig for over halvdelen af væksten i ekspeditionstal
let. I femåret 1896-1900 udgjorde de 21% og i femåret 1901-1905
35% af de udgåede breve i 2. kontor. Den særlig voldsomme vækst i
dette kontors ekspeditioner skyldtes således ikke noget specielt
skolemæssigt, men den omstændighed, at forsørgelse af embedsmænds enker dengang (indtil 1919) ordnedes forsikringsmæssigt ved
indbetaling af præmier til Statsanstalten for livsforsikring, og at
loven derved utilsigtet resulterede i større ministeriel aktivitet.
Dette særlige forhold gav anledning til, at kultusminister J.C.
Christensen allerede den 22. november 1901 i Folketinget fremsatte
forslag til lov om oprettelse af et nyt fuldmægtigembede i Kultusmi
nisteriet. I bemærkningerne til lovforslaget12 blev det oplyst, at det
ville blive for kostbart at lade tilsynet med enkeforsørgelsespligten
udføre af de lokale skolemyndigheders regnskabsførere. Det var
både billigere og sikrere at lægge dette arbejde i selve ministeriet i
lighed med det tilsyn, Finansministeriet førte med de embedsmænds
enkeforsørgelse, der lønnedes af statskassen. Man havde overvejet at
søge et nyt kontor oprettet til at løse denne opgave, men mente dog
at kunne nøjes med at give 2. kontor endnu en fuldmægtig, samt en
mindre forhøjelse af medhjælpssummen. Ved at beholde disse sager
i kontorfællesskab med de øvrige folkeskolesager, kunne man desu
den undgå en del korrespondance mellem kontorer i ministeriet.
Lovforslaget blev vedtaget i begge ting uden forhandling og uden
udvalgsbehandling13.
Der er omkring denne tid begyndende tegn på en opløsning af det
traditionelle arbejdsmønster i ministeriets kontorer. På finanslov
forslaget for 1903/04 søgtes en forhøjelse af ministeriets medhjælps
sum med følgende begrundelse.
12. Rigsdagstidende 1901/02, tillæg A sp. 3459-64.
13. Rigsdagstidende 1901/02, tillæg A sp. 961 f (Anmærkninger til finanslovforslag
for 1902/03).
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Thyra Fanøe, den første kvindelige ansatte i Kultusministeriet, ses her ved sin skrivemaskine i
ministeriets 1. kontor. Bag hende hænger en holder med store ruller, antagelig bygningstegninger,
der var indsendt til »approbering« (godkendelse) i ministeriet. Billedet er fra 1910; den stående
herre til højre, med hånden i lommen, er formentlig kultusminister M.C. B. Nielsen. - Foto Elfelt
(Kgl. Bibi.)

Det stadig voksende Arbejde i Ministeriets samtlige Ekspeditionskonto
rer gør Forøgelsen af disses Arbejdskraft i høj Grad ønskelig. ... I 1.
Ekspeditionskontor ... har Trangen til forøget Assistance til Kontorar
bejdets Besørgelse i lang tid været meget følelig. Som den mest praktiske
Maade at foretage en saadan Forøgelse paa har Ministeriet tænkt sig
Ansættelsen af en Kontorist, der paa en Gang kan være Skriverne
behjælpelig med disses Arbejde samt overtage en Del af det Assistenterne
påhvilende Kontorarbejde, der væsentlig kun kræver manuel Færdighed,
og som særlig for de yngre Assistenter nu optager en uforholdsmæssig
Del af deres Arbejdskraft og Arbejdstid. Til Lønning af en saadan Mand
foreslaas 1200 kr.

Det er noget nyt, at skrivere som led i deres normale arbejde kan
sættes til andet end at skrive, dvs. renskrive. Hvad der konkret har
fremkaldt dette skridt lader sig ikke fastslå. Efter ordlyden skulle
formålet have været at frigøre assistenter til andet arbejde, men som
vi senere skal se, vedblev disse endnu længe at udføre almindeligt
kontorarbejde. Bevillingsforslagets formulering var imidlertid vel
egnet til at fa forhøjelsen igennem14.
Hvad der herefter faktisk skete, er følgende: En af ministeriets
skrivere, Johannes Larsen, blev udnævnt til kontorist. Han fik dog
ikke mere i løn, og tilsyneladende vedblev han at blive kaldt
14. Rigsdagstidende 1902/03, tillæg A sp. 937 f (anmærkninger til finanslovsforslag
for 1903/04).
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»skriver Larsen«. Samtidig blev der ansat en ny skriver, Thyra
Margrethe Fanøe, den første kvinde, der blev ansat i Kultusministe
riet. Hun var 38 år og havde tidligere været kontorist i firmaet Sthyr
og Kjær. Hun skulle i sin nye stilling have samme løn som Larsen.
Thyra Fanøe tiltrådte i 1. kontor den 1. april 1903. 4. april samme år
finder vi i kopibogen den første kopi af et maskinskrevet brev.
Skrivemaskinen stod parat til hende. Udgiften til den er bogført på
finansåret 1902/0315. Den kostede 375 kr. Den der skulle betjene
den, havde en månedsløn på 100 kr.
Dette kan unægtelig tages til indtægt for den antagelse, at
kvinden og skrivemaskinen fulgtes ad ind i kontorarbejdet. Det
krævede en vis oplæring at skrive på maskine. Kurser i maskinskriv
ning har måske tiltrukket unge kvinder fra de voksende mellemlag,
som derved kunne skaffe sig en passende eksistensmulighed16.
Af den personaleoversigt, der blev udgivet 191217, fremgår, at der
pr. 1. januar dette år var 40 fastansatte i Kultusministeriet, en
fordobling på 22 år. Fordelingen på personalegrupperne var føl
gende: 2 departementschefer, 3 kontorchefer, 7 fuldmægtige, 13
assistenter, 11 skrivere, 4 bude, i alt 40.
Det ses, at fordelingen mellem fuldmægtige og assistenter var
blevet gunstigere. De to ældste assistenter var blevet ansat i hen
holdsvis 1903 og 1905. Begge blev fuldmægtige i løbet af 1912.
Blandt skriverne var der nu to kvinder, den sidste ansat i 1910. I
året 1912 blev yderligere to mandlige skrivere afløst af kvinder. På
dette tidspunkt var ansøgere til skriverstillinger i ministeriet helt
overvejende kvinder.
Der nåede ikke i Kultusministeriets tid at blive ansat kvindelige
akademikere. Skønt kvinder fik adgang til at tage embedseksaminer
ved Universitetet i 1875, var der meget få kvindelige jurister. Første
gang en kvinde bestod den fuldstændige juridiske embedseksamen
var i 1905.
Ved lov nr. 42 af 22. marts 1907 lykkedes det omsider at få
15. 3. kontor, Kultusministeriets hovedbog for 1902/03. Skrivemaskinen er antage
lig leveret umiddelbart før, idet regningen er betalt i finansårets supplementspe
riode (7. april).
16. Den franske administrationshistoriker Guy Thuillier fremhæver stærkt forbin
delsen mellem skrivemaskinens indførelse og »la féminisation des bureaux«.
»L’introduction de la machine à écrire et de la sténographie fut, en vérité, la
grande révolution des bureaux, car elle devait entrainer, à terme plus ou moins
long, la suppression des expéditionnaires et l’entrée des femmes dans les services,
qui eut des conséquences incalculables, car elle détruisait le cadre traditionnel
des bureaux«. La vie quotidienne dans les ministères au XIXe siècle, 1976, s.
197. - Stenografien er dog et ældre fænomen og varetoges, i hvert fald i
parlamentariske forsamlinger, af mænd (»gesvindtskrivere«).
17. Se note 1 til kapitel 8.
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gennemført en lønningslov til afløsning af loven fra 1870. Den nye
lov udvidede systemet med faste lønsummer og automatisk alders
tillæg til også at omfatte de såkaldte bestillingsmænd, d.v.s. assisten
ter, skrivere og bude.
For embedsklasserne gav loven en betydelig lønfremgang. For
departementschefer blev lønrammen 6000-8000 kr. mod 5200-6800
i 1870-loven, for kontorchefer 4000-5500 kr. (3200-4800) og for
fuldmægtige 2400-3300 kr. (1600-2400). For bestillingsmændene
havde den gamle lov ingen faste lønrammer, hvilket som vi har set
kunne medføre en noget tilfældig spredning af lønningerne både
mellem ministerierne og indenfor det enkelte ministerium. Nu fik
assistenter 1200-2200 kr. skrivere 1000-1900 kr. og bude 1000-1800
kr.
For departementschefer ville det herefter tage 16 år at nå op på
slutløn (mod hidtil 20), for kontorchefer og fuldmægtige 12 år (mod
hidtil henholdsvis 20 og 8 år). Assistenter, skrivere og bude ville
opnå slutløn efter henholdsvis 10, 9 og 8 år.
For samtlige berørte ministerier betød loven en merudgift på
26%. For Kultusministeriets vedkommende var stigningen 30%.
Forskellen kan forklares med de tidligere omtalte lave lønninger for
ministeriets assistenter. Medens gennemsnitslønnen for Justitsmini
steriets assistenter inden lovens ikrafttræden var 1246 kr., var den i
Kultusministeriet kun 1075. Det bevirkede, at Kultusministeriets
udgifter til assistentlønninger voksede med 64%, Justitsministeriets
kun med 21%.
Derimod voksede skrivernes løn kun med 2%. Det skyldtes, at de
i forvejen havde været relativt godt lønnede. Lovens § 10 bestemte,
at hvis nogen ved lovens ikrafttræden oppebar et større beløb end
der herefter tilkom ham, skulle forskellen godtgøres ham som
personligt tillæg, indtil den udlignedes ved alderstillæg. 5 af Kultus
ministeriets 7 skrivere fik på dette grundlag et personligt tillæg, da
loven trådte i kraft. I modsat fald ville den samlede løn til skrivere
være faldet med 900 kr.18.
I lovens § 11 blev det fastsat, at samtlige ministerielle kontorer
skulle holdes åbne mindst 5 timer på alle tjenestedage. I lovforsla
gets bemærkninger til denne paragraf omtales det gamle spørgsmål
om personalets arbejdstid. Meningen var ikke, at det

18. Lovforslaget med bemærkninger findes i Rigsdagstidende 1906/07, tillæg A sp.
2647-78. De beregnede lønstigninger findes i bemærkningerne. Da Folketinget
fik skrivernes lønramme forhøjet fra forslagets 900-1800 til 1000-1900, er
stigningen blevet lidt højere, men en del af den er blevet opvejet af mindre
personlige tillæg.
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over alt skulde være ufravigelig Forskrift, at alle Kontorfunktionærer
altid skulle være til Stede i hele den egentlige Kontortid. Et Forlangende
herom vilde umuliggøre eller vanskeliggøre den hævdvundne Ordning,
ifølge hvilken det tillades særlig Fuldmægtige og Assistenter med deres
Ministerietjeneste at forbinde anden, privat Virksomhed, som oftest af
juridisk Art. En saadan Tilladelse bør formentlig ogsaa fremtidig, for saa
vidt Tjenestens Tarv tillader det, kunne indrømmes. I modsat Fald
maatte Lønningerne til saadanne Funktionærer uden Tvivl bringes højere
op, end man har ment at burde foreslaa ... Derhos frembyder den
overleverede Ordning den Fordel - der umiskendelig er saavel i Ministe
riernes som i de paagældende Funktionærers egen Interesse -, at der
gives dem Lejlighed til at opnaa en videre Uddannelse end den, de ere i
Stand til at skaffe sig i det enkelte Kontor, hvis Arbejdsfelt ofte kun giver
en ensidig Udvikling. Paa den anden Side er det en Selvfølge, at naar en
Funktionær maatte have opnået en saadan Tilladelse til ikke at være til
Stede i hele den egentlige Kontortid, maa han udenfor denne, være sig i
Kontoret eller hjemme, udføre det ham paalagte Arbejde.

Som tidligere er arbejdstiden i de ministerielle kontorer beskrevet i
noget svævende vendinger. Arbejdstidens ubestemte længde synes
at gælde alle personalegrupper, og det var på ingen måde en
betingelse for de unge juristers arbejde ved siden af tjenesten, at det
skulle have betydning for deres uddannelse. Et nyt træk er det
imidlertid at dette nu »umiskendelig« betragtes som en fordel også
for ministerierne, en betragtning, der kan tænkes opstået af den
kendsgerning, at det netop var de yngre juridiske embedsmænd, der
fik mest ud af lønreformen.

18. En tredje departementschef
Medens der trods stigningen i sagsmængden vedblivende kun fand
tes de tre kontorer i Kultusministeriet, der havde været siden 1848,
blev der oprettet et nyt 3. departement (d.v.s. departementschefstil
ling), de facto fra 1909, definitivt ved kgl. resolution af 13. august
1912.
Departementschef A.F. Asmussen, der var født i 1840 og siden
1888 havde været chef for de to skolekontorers departement, fik den
12. juli 1909 en attest fra sin læge om, at han på grund af en
fordøjelseslidelse trængte til enten at fritages for sin gerning eller i
hvert tilfælde til en meget væsentlig indskrænkning i sin embeds
virksomhed.
På dette grundlag fik kultusminister Enevold Sørensen den 24.
juli kgl. resolution for, at Asmussen blev fritaget for sine forretnin
ger forsåvidt angik 2. kontor, og at departementschefforretningerne
for dette kontor blev varetaget af dets konstituerede chef, Viggo

145

Departementschef A.F. Asmussen (1840-1914) er her fotograferet ved sit skrivebord, antagelig fa
måneder efter at han af helbredsgrunde var blevet aflastet for en del af sine forretninger. Billedet
lader ane, at den statelige gamle herres helbred var svigtende. Den yngre mand i sofaen er den
senere direktør for Rigshospitalet A.P. Seidelin. Foto Elfelt 1909/10 (Kgl. Bibi.)

Aagesen.1. Altså en udvej, man tidligere havde prøvet, og i hvilken
intet var antydet om en varigere ordning.
At man allerede da havde oprettelsen af en fast tredie departe
mentschefstilling i tankerne, kan der ikke være tvivl om. Året efter,
den 16. december 1910, fremsatte kultusminister Jacob Appel i
Landstinget et lovforslag herom2. I bemærkningerne henvises til
Asmussens afgivelse af sine forretninger vedrørende 2. kontor. Det
siges, at han »alt tidligere« har måttet lægge en væsentlig del af
ledelsen af dette kontor i kontorchefens hånd, og at dette ved kgl.
resolution af 24. juli 1909 kom til at gælde hele kontorets område.
Der nævnes intet om helbredsgrunde. Derimod hedder det videre:
Det forekomer Ministeriet ganske utilraadeligt ved Departementschef
Asmussens Afgang om nogle Aar at gøre Forsøg med igen at forene de to
Kontorer under een Departementchef. Det vilde i Virkeligheden være en
nærmest uoverkommelig opgave, man vilde stille den Mand, der samvit
tighedsfuldt vilde søge at løse den, og det vilde neppe være muligt for
vedkommende, var han end i Besiddelse af den fortrinligste Arbejdskraft,
samtidig med at passe den store daglige Gerning at bistå Ministeren både
1. 3. kontor 1909 nr. 563.
2. Rigsdagstidende 1910/11, tillæg A sp. 2641-48.
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med de løbende Forretninger, med Udarbejdelsen af Lovforslag og med
Gennemførelsen af administrative Forretninger, der maatte vise sig
ønskelige.
Paa den anden Side kan Ministeriet ikke anse Opretholdelsen af den
nuværende midlertidige Ordning, hvorefter Departements- og Kontor
chefforretningerne for 2det Ekspeditionkontors Vedkommende ere fore
nede hos Kontorchefen, for ret vel mulig i Længden.
Der ligger i manges Øjne ligesom en Slags Underkendelse af Folkeskole
væsenets Betydning deri, at dette, der for Tiden staar i den frodigste
Udvikling, ikke har sin særlige Departementschef. Dernæst er der ogsaa
den Mangel ved denne Ordning, at en samvittighedsfuld Opfyldelse af de
talrige Embedspligter let vilde kunne føre den Mand, der forener de to
Embedsstillinger til at fordybe sig for meget i Detailler med Fare for at
tabe det nødvendige Overblik, hvortil kommer, at der i de senere Aar
lægges mere Beslag paa de øverste Embedsmænds Arbejdstid, ogsaa
derved, at de personlige Henvendelser i Ministeriet finder Sted i stadig
stigende Grad. Endelig kan det ikke nægtes, at der under alle Omstæn
digheder trækkes ganske betydelige veksler paa den Mands Kræfter, der
forener disse to Stillinger.

Bemærkningerne henviste desuden til, at hvis en ny tilsynslov for
folkeskolen, som for tiden var til overvejelse i en kommission, blev
gennemført, ville arbejdet i ministeriet yderligere stige. Endelig blev
det tilbudt, hvis der blev oprettet et nyt departementschefembede,
da at lade et fuldmægtigembede bortfalde.
1. behandling i Landstinget, der fandt sted den 11. januar 1911,
blev kort og endte med, at forslaget blev sendt i udvalg3. Den eneste,
der kommenterede det, var Kultusminister Appels partifælle, Ene
vold Sørensen, der selv som kultusminister havde gennemført, at
Asmussen blev aflastet for 2. kontor. Han gjorde opmærksom på, at
da regeringen i forrige samling på tillægsbevillingsloven havde søgt
et honorar til kontorchef Viggo Aagesen, der svarede til forskellen
mellem en kontorchefs og en departementschefs løn, havde Folke
tingets finansudvalg enigt reduceret det til 3/4 af det ønskede beløb
med den begrundelse, at der ellers kunne ske »en vis Præjudicering
af, at man ved Departementschef Asmussens Afgang ad Aare vilde
gaa over til at dele Departementet og oprette et nyt Departement«4.
Enevold Sørensen fandt i dette et varsel om, at forslaget ikke ville
fa en let og hurtig og uanfægtet gang gennem tingene. Han kritise
rede iøvrigt bemærkningerne om, at der skulle ligge en slags
underkendelse af folkeskolen i, at den ikke havde sin egen departe
mentschef. Det smagte af ambition. Folkeskolen havde endda en
særlig embedsmand indenfor centraladministrationen, nemlig stats
konsulenten. Man kunne ved den forestående omorganisation af
3. Rigsdagstidende 1910/11, Landstingets forhandlinger sp. 257-61.
4. Rigsdagstidende 1909/10, Folketingets forhandlinger sp. 5448.
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statens tilsyn med folkeskolen give dennes stilling og virksomhed
fastere former. »Det er jo en Stilling der i sin Tid kom til Verden
ved et Kompromis, og derved er den måske blevet noget svæ
vende«. Endelig pegede han på, at man måske burde ændre noget
ved fordelingen af skolerne. Hvis skoledepartementet blev delt, ville
f.eks. kommunale mellemskoler og mellemskoler ved private real
skoler komme under hver sin departementschef 5.
Enevold Sørensen blev selv medlem af udvalget, der skriftlig
udbad sig forskellige oplysninger af ministeriet, bl.a. om personalets
og arbejdets fordeling i 2. og 3. kontor samt om hvilke statshonore
rede virksomheder, der var knyttet til embedsstillingerne i de to
kontorer.
På dette svarede ministeriet i en skrivelse af 10. marts 1911
følgende6:
I Ministeriets 2det Ekspeditionskontor, hvor der er ansat 1 Kontorchef, 3
Fuldmægtige, 5 Assistenter og 4 Skrivere, er Arbejdet efter den nuvæ
rende midlertidige Ordning, under hvilken Kontorchefen tillige fungerer
som Departementschef, fordelt saaledes, at alle Sager - med Undtagelse
af de Skolelærernes pligtige Enkeforsørgelse vedrørende - refereres for
Kontorchefen. Referatet i Sagerne er fordelt saaledes mellem Kontorets
Personale:
Ældste Fuldmægtig.
Alle Sager fra Aalborg, Randers, Maribo og Færø Amter, Sagerne
vedrørende Døvstummeanstalter, Blindeinstituttet, Aandssvageanstalterne og det øvrige Abnormvæsen, derunder ogsaa Udarbejdelse af den
disse Institutioner vedrørende Del af Finansloven og Tillægsbevillingslo
vene. Endelig alle Sager, der ikke kunne henføres under noget af de i
nærværende Fordeling bestemt afgrænsede Områder.
Endvidere er ældste Fuldmægtig Leder af Tilsynet med Skolelærernes
pligtige Enkeforsørgelse.
Næstældste Fuldmægtig.
Sagerne fra Aarhus, Hjørring, Thisted, Viborg og Vejle Amter, alle Sager
vedrørende Højskoler, Landbrugsskoler, Statens Lærerhøjskole og andre
Kursus, samt angaaende Autorisation af Lærerembeder og Fordeling af
Statstilskuddene til Privatskolerne, Aftenskoler og Efterskoler og Lære
midler til Folkeskolen.
Yngste Fuldmægtig.
Sagerne fra Odense, Svendborg, Ribe og Ringkøbing Amter, Sager
vedrørende Stats- og Privatseminarierne, Husholdningsskoler og Børne
hjem. Sager angaaende det økonomiske Mellemværende mellem Stats
kassen og de enkelte Skolefonds. Udarbejdelsen af den Kontoret vedrø
rende Del af Forslagene til Finansloven og Tillægsbevillingslovene med
Undtagelse af den ældste Fuldmægtig overdragne Del af dette Arbejde.
Kontorets 5 Assistenter referere direkte til Kontorchefen Sagerne hver fra
5. Der hentydes til, at det kommunale skolevæsen sorterede under 2. kontor og de
private realskoler under 3. kontor.
6. Rigsdagstidende 1910/11, tillæg B sp. 2515-18.
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et af de sjællandske Amter, ældste Assistent tillige Sagerne fra Born
holms Amt.
Tillige besørge Assistenterne i det hele Konceptskrivningen og Førelsen
af Kontorets Journaler m.v.

I 3die Ekspeditionskontor, hvor der er ansat 1 Kontorchef, 2 Fuldmæg
tige, 3 Assistenter og 3 Skrivere, er Arbejdet fordelt saaledes mellem
Kontorchefen og Fuldmægtigen, at Kontorchefen varetager Sager vedrø
rende Universitetet, Statens højere Almenskoler, de pædagogiske Kur
sus, Sorø Akademi samt Sorø Skole og Opdragelsesanstalt, det kgl.
Akademi for de skønne Kunster, det kgl. Bibliotek, Universitetsbibliote
ket, Statsbiblioteket i Aarhus, Færø Amts Bibliotek, Biblioteket St.
Geneviève7, Arnamagnæanske Samling, Dansk Folkemindesamling
samt Bogsamlingssager, de danske Kongers kronologiske Samling paa
Rosenborg Slot, det kgl. Teater og Kapel, de Anckerske Rejselegater,
Statens Tilskud til Skolernes fysiske Samlinger, Understøttelser til viden
skabelige og kunstneriske Øjemed, derunder ogsaa Rejseunderstøttelser,
alle Ministeriet i Almindelighed vedkommende Sekretariatssager.
Den ældste afFuldmægtigene varetager Sager vedrørende Rigshospitalet,
det kgl. Frederiks Hospital og den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse8,
Gradmaalingen, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst samt Pro
vinsmuseerne, Rigsarkivet, Landsarkiverne, Pigeskolens Faglærerindeeksamen, Pensionskassen for de private fuldstændige højere Almenskoler
og Pensionskassen for de private Mellem- og Realskoler, Tilskud til
kommunale- og private Mellem- og Realskoler og disses Lærere, Sprog
kursus, Classenske Legatskole, den polytekniske Læreanstalt, den farma
ceutiske Læreanstalt, Tandlægeskolen, Sager vedrørende Kommunitetet,
derunder Understøttelserne til de studerende.
Den yngste Fuldmægtig varetager Sager vedrørende de private fuldstæn
dige højere Almenskoler samt Mellem- og Realskoler, Udarbejdelsen af
Anordninger, Bekendtgørelser og Cirkulærer vedrørende Skolevæsenet,
Sager angaaende Beskyttelsen for litterær og kunstnerisk Ejendomsret,
Sager angaaende Embedsmændenes Forsyning med Papir og Blæk til
Brug i Statstjenesten og Sager angaaende Udførelsen af Trykkeriarbejde
for Regeringen, Udarbejdelse af Ministeriets Regnskabsoversigt samt
Andel i Udarbejdelsen af Finanslovsager.

Hvad dernæst angaar det andet af Udvalget rejste Spørgsmaal bemærkes,
at der ikke til Embedsstillingerne som saadanne i de omhandlede to
kontorer er knyttet statshonorerede Virksomheder, hvorimod man for
Fuldstændigheds Skyld skal oplyse, at de nuværende Embedsmænd
beklæde følgende Hverv af den omspurgte Art:
7. Saggruppefortegnelsen rummer stort og småt mellem hinanden. I Sainte Geneviévebiblioteket i Paris, opkaldt efter byens skytshelgen, findes en skandinavisk
bogsamling. Fra og med finansloven for 1907-08 optoges 500 kr. som årligt
tilskud til en skandinavisk bibliotekar ved biblioteket. (Rigsdagstidenden 1906/
07, tillæg B sp. 1911-12 og 2115-16). - Færø amts bibliotek var ikke noget
statsbibliotek. Her var også blot tale om et årligt tilskud på 500 kr. »under
Forudsætning af, at der af Lagtinget bevilges et tilsvarende Beløb«.
8. Frederiks hospital og Fødselsstiftelsen blev sammenlagt til Rigshospitalet, da
dettes nye bygning blev taget i brug august 1910.
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Kontorchefen i 2det kontor. Ledelsen (den endelige Resolution) af Sager
vedrørende Beregning af Tjenestealder for Lærere og Lærerinder i
Folkeskolen, Gennemgang og Behandling af de aarlige Skoleberetninger
fra samtlige Landets Provster.
Ældste Fuldmægtig. Ledelsen af Tilsynet med Skolelærernes Enkeforsør
gelse. Udgivelsen af den Kontoret vedrørende Del af Love og Ekspeditio
ner vedrørende Kirke- og Skolevæsenet.
Næstældste Fuldmægtig. Referatet i Sager vedrørende Beregning af
Tjenestealder for Lærer og Lærerinder i Folkeskolen. Gennemgang af
Ansøgningerne om og Forslag til Fordelingen af Statstilskud til Privat
skoler, Folkehøjskoler og Landbrugsskoler.
Yngste Fuldmægtig. Regnskabsfører og Kasserer for Seminarierne samt
Kasserer for Døvstummeanstalterne.
Kontorchefen i 3die Ekspeditionskontor. Revision af Rigshospitalets
Regnskab. Udarbejdelse af Studenterlisten.
Ældste Fuldmægtig. Hvervet som Ministeriets Kasserer.
Yngste Fuldmægtig. Hvervet som Ministersekretær samt Tilsyn med og
Revision af Sager vedrørende Embedsmændenes Forsyning med Papir og
Blæk til Brug i Statstjenesten.

Landstingets udvalg færdigbehandlede ikke lovforslaget. Det afgav
den 9. maj 1911 en beretning, ifølge hvilken de oplysninger, udvalget
havde modtaget fra ministeriet, ikke godtgjorde nødvendigheden af
allerede nu at opgive den midlertidige ordning, som blev truffet ved
kgl. resolution af 24. juli 19099.
Ministeriets ovenfor citerede skrivelse af 10. marts 1911 er en af de
få kilder, vi har om arbejdsfordelingen i de ministerielle kontorer.
Desværre rejser den flere spørgsmål, end den besvarer. Skrivelsen
kendes kun fra 3. kontors kopibog og Rigsdagstidende tillæg B.
Ministeriets akter (3. kt. 1910 nr. 973) har ikke kunnet findes. Vi kan
derfor ikke se, hvordan skrivelsen er blevet til, men sandsynligvis
har 2. og 3. kontor hver for sig affattet sin del af den. På anden måde
lader påfaldende forskelle i opstilling og sprogbrug sig vanskelig
forklare.
Nu er det naturligvis skrivelsens formål at godtgøre nødvendighe
den af at oprette et departementschefembede. Derfor må forholdene
i de to kontorer beskrives som forskellige, og i 2. kontor, som
»manglede« en departementschef, må ordningen fremstilles som
midlertidig.
Skrivelsen forudsætter som normalt og kendt, at det kun er
minister og departementschef, der resolverer. Kontorerne er netop
kun ekspeditionskontorer. Det kræver derfor fremhævelse og even
tuel forklaring, når visse kategorier af sager afgøres på dette niveau.
Uden at sige det bestemt synes skrivelsen at forudsætte som nor9. Rigsdagstidende 1910/11, tillæg B sp. 2511 ff.
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malt, at det kun er departementschefen, der far forelagt samtlige et
kontors sager, idet kontorchefen ligesom fuldmægtigene kun be
handler en vis del af kontorets sagområde. Skrivelsen oplyser intet
om, hvori en kontorchefs arbejde under normale forhold adskiller
sig fra en fuldmægtigs. Det må vel antages, at kontorchefens
ledelsesfunktion har bestået i at lede og fordele arbejdet i kontoret,
medens han med hensyn til sit sagområde har stået i samme forhold
til departementschefen som fuldmægtigene. Anderledes kan beskri
velsen af arbejdet i 3. kontor ikke forstås.
Sagområdet er delt i tre dele, hvoraf en »varetages« af kontor
chefen, de to andre af fuldmægtigene. Om assistenternes arbejde
siges intet. Det må vel antages, at man har anvendt systemet med
underreferent og overreferent. De tre assistenter har muligvis været
knyttet til hver sit af de tre områder, men bevis for det har vi ikke.
En analyse af et større antal sager kunne måske afsløre det.
I det »unormale« 2. kontor får vi en helt anden beskrivelse.
Fordi kontorchefen fungerede som departementschef, skulle alle
sager - med undtagelse af en enkelt meget rutinepræget saggruppe refereres for ham og der var ikke - som i 3. kontor - noget område,
han særlig skulle tage sig af. Hele kontorets sagområde var delt
mellem ikke blot fuldmægtigene, men også assistenterne, alle med
direkte referat til kontorchefen. Forskellen var blot, at de områder,
der var tildelt assistenterne, var mindre end dem, der tildeltes
fuldmægtigene. Assistenterne havde tillige den opgave at besørge
konceptskrivningen i samtlige sager, føre kontorets journaler m.v.
Således som forholdene er fremstillet i ministeriets skrivelse,
rummer de ikke nogen overbevisende begrundelse for oprettelsen af
en ny departementschefstilling, idetmindste ikke i den forstand, at
hvert kontor behøvede to chefstillinger, en kontorchef og en depar
tementschef. Der var i begge kontorer kun én embedsmand, for
hvem samtlige sager blev forelagt, i 2. kontor den som departe
mentschef fungerende kontorchef og i 3. kontor departementsche
fen.
Der kan næppe være tvivl om, at så længe man fastholdt, at en
departementschef skulle have samtlige sager forelagt, var det en
uoverkommelig opgave at være departementschef for begge konto
rer. Det lå stadig uden for den herskende tankegang at lade de to
kontorchefer træffe afgørelser »p.m.v.«, så kun de mere vigtige
sager forelagdes departementschef eller minister. Det kunne kun
lade sig gøre ved udtrykkelig at give kontorchefen funktion eller
konstitution som departementschef.
Ledelsesforholdene i Kultusministeriet var i 1911 i forvejen kom
pliceret af konstitutioner, opstået ved, at chefen for 2. kontor A.P.
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Weis, den 10. februar 1909 var blevet konstitueret chef for Det kgl.
teater. I hans sted var fuldmægtig Viggo Aagesen blevet konstitue
ret, og som tidligere nævnt blev det i juli samme år overdraget ham
tillige at fungere som departementschef10.
Omtrent samtidig blev kontorchef Stemann i 3. kontor sygemeldt
for længere varighed og en fuldmægtig konstitueret i hans sted.
Stemann vendte ikke tilbage til sit embede, men ansøgte om og fik
sin afsked pr. 31. marts 1910. Den nærmeste til at udnævnes i det
ledige kontorchefembede var den konstituerede chef for 2. kontor,
Viggo Aagesen. Han blev da også udnævnt, men kunne på den
anden side ikke overtage Stemanns stilling i 3. kontor, uden at hans
stilling blev forringet, da han jo som bekendt fungerede som
departementschef for 2. kontor. Det blev derfor den fraværende
A.P. Weis, der herefter officielt var chef for 3. kontor, medens en
fuldmægtig som konstitueret varetog forretningerne11.
Det har dog ikke været tanken, at A.P. Weis skulle vende tilbage
til ministeriet som kontorchef. Umiddelbart efter hans udnævnelse
til konstitueret teaterchef udtalte kultusministeren »paa given For
anledning« i en skrivelse til ham af 17. februar 1909, at det fra
ministeriets side var en forudsætning, at Weis ved eventuelt indtræ
dende vakance i departementschefembedet i ministeriets 2. Departe
ment, om han måtte ønske det, skulle kunne træde tilbage til
ministeriet i dette embede. Det var jo i virkeligheden en exspektance
på Asmussens stilling, til hvilken Weis også stod nærmest i ancienni
tet12.
Da det trak ud med Asmussens afsked, synes der fra ministeriets
side at være fremkommet et ønske om at få den kontorchefstilling,
Weis havde forladt, endeligt besat. I Asmussens privatarkiv ligger et
kort brev fra Weis, dateret 1. august 1911, med hvilket han »efter
Aftale med Fuldmægtig Glahn« sender sin afskedsansøgning som
kontorchef »med tilhørende Følgeskrivelse«. I denne følgeskrivelse
udbad Weis sig tilsagn om, at ministeriet ved hans udtræden af
statstjenesten ville søge ham tillagt pension beregnet, som om
afskedigelsen ikke havde fundet sted. Han var som tidligere nævnt
kun konstitueret i stillingen som chef for det kgl. teater. Herefter
kunne den konstituerede kontorchef i 3. kontor, Frantz Dahl, få kgl.
udnævnelse i embedet13.
I januar 1912 blev det overvejet at genfremsætte lovforslaget om et
tredie departementschefembede. Der foreligger med Oskar Damki10.
11.
12.
13.
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3. kontor 1909 nr. 17, kopibog 1909 brev nr. 1131.
3. kontor 1909 nr. 173.
3. kontor 1909 nr. 17.
3 kontor 1909 nr. 958.

ers hånd et uafsluttet udkast til bemærkninger til et sådant forslag.
Efter en ajourført redegørelse for det voksende arbejde i de to
skolekontorer hedder det i udkastet:
Det vil efter Ministeriets Formening være ganske utilraadeligt, ja ufor
svarligt igen at gøre et Forsøg med at forene de to Kontorer under 1
Departementschef. En Mand kan umuligt præstere en blot nogenlunde
indgaaende selvstændig Behandling af begge Kontorers Sager, deltage i
Kommissionsarbejder og talrige mundtlige Forhandlinger i og udenfor
Ministeriet, bistå Ministeren med Lovarbejder osv. Hvis Arbejdet skal
gøres samvittighedsfuldt, er det ganske uoverkommeligt.
Den faktiske Deling i to Departementer bør afløses af en retlig, og en
Ordning maa træffes senest ved Departementschef Asmussens Afgang,
der vil finde Sted i Løbet af det kommende FA (Finansaar), sandsynligvis
allerede til Efteraaret. Ved Asmussens Afgang bortfalder Forudsætnin
gen for den nuværende midlertidige Ordning. Der trækkes ogsaa for
store Veksler paa Aagesens Arbejdskraft ved Foreningen af de to
Stillinger som kontorchef.
(-.)
En Ordning maa da nu snart træffes og synes ikke at kunne blive
tilfredsstillende uden ved en Deling af Skoledepartementet i 2 Departe
menter.
Der foreligger i begge Kontorer et saa stort Arbejde, og der er saa mange
Interesser og Opgaver knyttede til hvert af dem, at der samtidig med at
en Deling finder Sted, i Spidsen for hvert bør være en Departementschef
4- 1 Kontorchef ligesom i Kirkedepartementet og i Overensstemmelse
med Ordningen i den øvrige Centraladministration.
Naar denne Ordning gennemføres vil det kunne forsvares at nedlægge et
Fuldmægtigembede i 3. Kontor, hvor Arbejdet ikke er steget saa stærkt
som i 2det Kontor14.

Der kom - uvist hvorfor - ikke noget lovforslag i rigsdagssamlingen
1911-12. Derimod kom Asmussens afskedsansøgning den 9. juni
1912. Han var da 71 år og havde været departementschef i 24 år. Der
blev ved hans afsked sagt mange pæne ord om hans administrative
dygtighed og engagement, der spændte fra åndssvagevæsenet til den
højeste undervisning. Hans indsats var uden tvivl betydelig, og
blandt hans fortjenester bør nævnes, at han efterlod sig et stort
privatarkiv15.
Nu var lejligheden kommet til at legalisere den faktiske deling af
skoledepartementet16. Det var som omtalt Weis, der skulle have den
normerede departementschefstilling, men sammen med Aagesen
afgav han den 3. juli 1912 følgende erklæring:
Vi Undertegnede, der begge i mange Aar har arbejdet baade i Kultusmi
nisteriets 2det og i dets 3die Expeditionskontor, erklære herved, at vi
14. 3. kontor 1911 nr. 1019.
15. 3. kontor 1913 nr. 728. A.F. Asmussens privatarkiv nr. 5060, 15 pk.
16. 2. kontor 1912 nr. AP 1020.
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I Elfelts serie af billederfra Kultusministeriets lokaler 1909-10 ses her den senere departementschef
A.P. Weis (yderst til højre) omgivet af nogle af sine medarbejdere. Da billedet blev taget, må Weis
have været konstitueret som teaterchef mens fuldmægtig Viggo Aagesen varetog hans forretninger
som kontorchef. Er det mon derfor, Weis og de øvrige indtager en nonchalant stilling, der giver
billedet en stemning af herreværelse-passiar? - Foto i Kgl. Bibi.

efter den store Udvikling, som navnlig i Løbet af de sidste 10-12 Aar er
foregaaet paa Skolevæsenets og de andre under disse Kontorer sorte
rende Interessers Omraade, og den overordentlige Stigning til mellem det
dobbelte og 3-dobbelte i Kontorernes Arbejde, som i disse Aar har fundet
Sted, efter vor fulde Overbevisning anser det for ganske uoverkommeligt
for én Mand at bestride Stillingen som øverste og ansvarlig Leder
(Departementschef) af begge disse Kontorer.
Arbejdet vilde ikke kunde besørges blot nogenlunde tilfredsstillende og
forsvarligt, og den der samvittighedsfuldt vilde forsøge at løse Opgaverne
vilde hurtig segne under Byrden af det store Arbejde.
Ingen af os tør saaledes paatage sig at udføre dette Hverv paa en for
Ministeriet og os selv tilfredsstillende Maade.

Det virker ligefrem som en blokade af departementschefstillingen,
men har nok først og fremmest skullet tjene som alibi for ministeren,
når han provisorisk skulle gennemføre den ønskede ordning og
senere fremsætte lovforslag om den.
Ved kgl. resolution af 13. august 1912 blev A.P. Weis med virkning
fra 1. oktober s.å. udnævnt til departementschef efter Asmussen.
Ved samme kgl. resolution blev Viggo Aagesen påny beskikket som
154

fungerende departementschef, men skulle ikke længere tillige være
kontorchef, idet en fuldmægtig blev konstitueret som kontorchef og
en assistent blev fungerende fuldmægtig. I betragtning af den megen
tale om departementschefernes arbejdsbyrde, er det bemærkelses
værdigt, at A.P. Weis, foruden at tiltræde som departementschef,
kunne fortsætte som chef for Det kgl. teater indtil sommeren 1913.
Nu var kadrerne til et Kultusministerium med tre departementer
udfyldt. De nødvendige lønjusteringer blev skaffet over tillægsbevil
lingsloven. Men hele tre medarbejdere fungerede i kgl. embeder,
som de ikke havde bestalling til, ikke fik fuld løn for og heller ikke
var pensionsberettigede af. Derfor fremsatte kultusminister Jacob
Appel i marts 1913 påny i Landstinget lovforslag om oprettelse af et
departementschefembede. Hovedargumentet blev nu billighedshen
syn, nemlig at der »gives de paagældende Embedsmænd den
Stilling - også i pekuniær Henseende - som svarer til det dem
paalagte Arbejde«17.
Da forslaget kom til behandling i Landstinget den 18. marts, slog
Edvard Brandes ned på Weis’ dobbeltstilling, »Nu er det mig
vanskelig at forstaa«, sagde han, »hvorledes en Mand paa en Gang
kan have det byrdefulde og optagende Embede som Teaterchef og
være Departementschef, hvis han ikke naar han afskediges som
Teaterchef, kan overtage Departementschefposten for to Kontorer i
Kultusministeriet. Man skulde dog paa Forhaand tro, at det var lidt
vanskeligere at forene de to Poster som Teaterchef og Departe
mentschef end at have to Kontorer i Kultusministeriet under
sig«18.
Dette udløste en kort debat mellem ministeren og Brandes om
ledelsesforholdene ved teatret, hvorunder ministeren oplyste, at
Weis kun skulle fortsætte som teaterchef sæsonen ud. Men Brandes
bemærkninger kan ikke undgå at have gjort indtryk. Det nedsatte
udvalg gjorde ikke noget ved sagen. Det afgav en kort beretning, der
kun oplyste, at udvalget ikke havde afsluttet sine overvejelser19.
Først efter at ministeriet i 1916 var blevet delt og de to skolekontorer
blevet til Undervisningsministeriet, lykkedes det ved lov nr. 149 af
27. marts 1917 at få lovfæstet den ordning, der de facto havde bestået
siden 1909.

17. Rigsdagstidende 1912/13, tillæg A sp. 4038.
18. Rigsdagstidende 1912/13, Landstingets forhandlinger sp. 1204.
19. Rigsdagstidende 1912/13, tillæg B sp. 2575.
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19. Ledelsesproblemer i Kultusministeriet
Fra parlamentarisk side havde man forståelse for den ekspansion i
Kultusministeriets arbejde, som reformerne på dets område havde
medført. Man havde ikke været karrig med bevillinger til udvidelse
af dets medarbejderstab. Derimod vakte det skepsis, da der frem
kom ønske om at få et tredje departementschefembede i Kultusmi
nisteriet, der trods den stærke vækst måtte betragtes som et mindre
fagministerium. Finansministeriet, der var langt det største ministe
rium, havde (bortset fra revisionsvæsenet) seks departementer,
hvoraf de fleste havde mere end ét kontor, men der var kun fire
departementschefer, idet to af dem bestyrede to departementer.
Det var en nærliggende antagelse, at forretningsgangen i Kultus
ministeriet var mindre hensigtmæssig end i andre ministerier, og
denne antagelse blev bekræftet, da der med nedsættelsen af Admini
strationskommissionen af 1923 for første gang blev mulighed for en
indgående analyse af ministeriernes forretningsgang og for i et vist
omfang at anstille sammenligninger. De undersøgelser, der ligger til
grund for betænkningerne, er foretaget nogle år efter at Kultusmini
steriet var blevet delt, men kontorerne var de samme, og den
arbejdsform, der beskrives, har ikke adskilt sig væsentligt fra den,
der benyttedes i Kultusministeriets sidste år1.
På ét punkt var der dog sket en ændring. Ifølge beskrivelsen »har
Forholdenes Udvikling medført, at en Del løbende Sager ekspede
res, uden at Departementschefen faar dem forelagt til Resolution«.
Formuleringen lader underforstå, at det dels er noget ret nyt, dels
noget man har måttet affinde sig med.
Vi er naturligvis meget langt fra 1850’ernes ideal, at det er
ministeren selv, der åbner de indkomne breve. Nu er det minister
sekretæren, der fordeler ministeriets samlede post mellem departe
menterne. Men alle breve forelægges, før eller efter journaliseringen,
vedkommende departementschef, som herved far lejlighed til at
udskille de sager, der kan færdigekspederes uden påny at blive
forelagt ham.
Om sagsbehandlingen hedder det herefter2:
Sagerne fordeles til Ekspedition mellem de 2 Departementers Kontor
chefer og Fuldmægtige, dels efter Amter, dels efter Sagomraadets Art.
Af Kontorchefen i 1. Departement behandles saaledes Folkeskolesager
fra en Række Amter og Sager vedrørende Seminarieundervisningen samt
1. Undervisningsministeriet er behandlet i Administrationskommissionens 3. be
tænkning, s. 382-403 (Svennevig nr. 707), der udkom i 1925, og Kirkeministeriet
i 4. betænkning, side 482 ff (Svennevig nr. 708), der udkom i 1926.
2. 3. betænkning s. 383 f.
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enkelte andre Saggrupper. Af Kontorchefen i 2. Departement behandles
Sager vedrørende Stats-, Mellem- og Realskolerne, vedrørende videnska
belige Læreanstalter og enkelte andre Saggrupper.
Bortset fra, at Kontorcheferne og den ældste Fuldmægtig i 2. Departe
ment faar Sager forelagt med Forreferat, er Embedsmændene iøvrigt ens
stillet med Hensyn til Ekspeditionen af de dem forelagte Sager. Fremgangsmaaden ved Behandlingen er den, at de Sager, hvis Ekspedition er
overladt til vedkommende Embedsmand med fornøden Resolution afgi
ves til Sekretærerne (for visse Sagers vedkommende til en Kontorassi
stent) til Udfærdigelse af Koncept til Skrivelse. Forsaavidt det drejer sig
om en Høringsskrivelse, der ikke kræver særlig Fremstilling, ekspederes
Sagen straks ved Stempelpaategning af Embedsmanden selv. De Sager,
der skal forelægges Departementschefen, lægges ind til ham med Forslag
til Afgørelse. Forslaget kan bestå i en kortere Redegørelse eller en
længere Udvikling, alt efter som det er udkrævet efter den paagældende
Sags Beskaffenhed, udførligere skriftlige Fremstillinger med længere
Referat af de foreliggende Dokumenter gives forholdsvis sjældent, men
Resolutionsforslaget er hyppigt mere eller mindre formet som Udkast til
selve Ekspeditionsskrivelsen.

Når Departementschefens Resolution er paategnet Sagen, gaar denne
tilbage til den, der har forelagt den, han udtager de Sager, der i Henhold
til Departementschefens Paategning skal refereres for Ministeren, de
andre Sager lægges til Skrivning af Koncept. Konceptet gennemses og
rettes af vedkommende Embedsmand, og han paraferer de paagældende
Skrivelser eller underskriver dem, forsaavidt de ikke er paaresolverede af
Departementschefen.

(...)

I Referaterne for Ministeren deltager foruden Departementschefen alle
Embedsmændene fra vedkommende Kontor, og Sagerne refereres af den
Embedsmand, der har Sagen til Behandling, hvis Departementschefen
ikke selv ønsker at referere den.

Kommissionen har til denne redegørelse knyttet nogle kommenta
rer, hvor der især lægges vægt på den omstændighed, at Undervis
ningsministeriets kontorchefer er noget anderledes stillet end andre
ministerielle kontorchefer. Den del af kommentarerne, der skal
gengives her, indeholder en karakteristik og kritik af forretnings
gangen, som i hvert fald har gyldighed for de sidste årtier af det
gamle Kultusministeriums tilværelse3.
Medens saaledes Kontorchefen ellers ialt væsentligt fungerer som over
ordnet over alle Kontorets Tjenestemænd og bortset fra gængse Sager
deltager i Behandlingen af alle Kontorets Sager og selv afgør, hvilke
Sager der bør forelægges Departementschefen, er Forholdet for Under
visningsministeriets vedkommende, at Kontorchefen kun deltager i Be
handlingen af en Del af Kontorets Sagomraade og i sin Behandling af
3. Sammest. s. 384-87.

157

dette i alt væsentligt er sidestillet med Kontorets Fuldmægtige. Nogle af
de Funktioner, som andetssteds udøves af Kontorcheferne, bestrides
saaledes for Undervisningeministeriets Vedkommende af Departements
chefen.
Denne Ordning, som kun lader sig gennemføre i Departementer, der saaledes som Undervisningsministeriet - har et mindre omfattende
Sagområde, frembyder den Fordel, at der ved Sagernes Behandling i
Almindelighed er eet Led færre end ellers ved de ministerielle Kontorers
Sagbehandling. Den medfører ligeledes en mere selvstændig Stilling for
Fuldmægtigenes Vedkommende, og dette finder Kommissionen hen
sigtsmæssigt - navnlig forsaavidt angaar de ældre Fuldmægtige.

Men Ordningen rummer paa den anden Side visse Ulemper. En skarp
Deling af Sagomraadet mellem Kontorchefen og Fuldmægtigene kan
bevirke, at Kontorchefen ikke faar det fornødne Kendskab til hele
Kontorets Sagomraade, og dette kan navnlig virke uheldigt under Ferier
og Sygdomsforfald, hvor Kontorchefen repræsenterer Departementsche
fen. Ordningen fører også let til - og det er Kommissionens Indtryk, at
dette tildels er Tilfældet i Undervisningsministeriet - at Afgørelsesmyn
digheden selv i løbende Sager overgaar til Departementschefen. Kom
missionen finder dette mindre heldigt. Det synes upaakrævet og uforene
ligt med Kontorchefstillingens Placering, at Afgørelsesmyndigheden i de
mindre betydningsfulde Spørgsmaal unddrages denne, og Departements
chefen, der ved Siden af de daglige Forretninger har en Række vigtige
Funktioner at varetage, overbebyrdes herved med Arbejde. Dette kan
virke forsinkende paa Sagernes Behandling, og det Departementschefen
herved paalagte Arbejde med Sagernes Enkeltheder falder udenfor
dennes naturlige Opgave. Kommissionen er vel klar over, at Karakteren
af en Række af de Sager, som hører til Undervisningsministeriets
Ressort, gør det nødvendigt, at deres Afgørelse føres op til Departe
mentschef eller Minister, medens man i andre Ministerier kan lade Sager,
der finansielt og administrativt set i og for sig er lige saa betydningsfulde,
afgøre af Embedsmænd af mere underordnet Charge. Til ikke helt faa
Sager fra Undervisningsministeriets Område, navnlig 2. Departements,
knytter der sig nemlig Interesser, der særlig hyppig er Genstand for
offentlige Meningstilkendegivelser og Debat i Presse og Rigsdag. Eksem
pelvis skal nævnes Sager angaaende Forfatter- og Kunstnerunderstøttel
ser, det kgl. Teater, en Række Spørgsmaal fra Universitetet og Kunstaka
demiet etc. Om disse Anliggender er der selvsagt ogsaa særlig mange
personlige Henvendelser til Ministeriet, og da disse Henvendelser for de
allerflestes Vedkommende rettes til Ministeren eller Departementsche
fen, maa Afgørelsesmyndigheden naturligvis ogsaa i et forholdsvis stort
Antal Sager henføres til disse.
Imidlertid skal Kommissionen dog henstille, at der arbejdes hen til, at
relativt færre Sager end hidtil gaar til Departementschef- eller Minister
resolution. Hovedreglen bør saa vidt muligt være, at kun principielle og
vigtige Sager forelægges Departementschefen, saaledes at løbende Sager,
naar ikke særlige Hensyn gør sig gældende, afgøres af Kontorchef og
Fuldmægtige.
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I denne Forbindelse ønsker Kommissionen at gøre opmærksom paa, at
Undervisningsministeriet indtager en Særstilling med Hensyn til den
Form, som anvendes ved Sagernes Forelæggelse for Ministeren, ligesom
ogsaa Synspunktet for hvilke Sager, der bør gaa til Ministerreferat, er
forskelligt fra andre Ministeriers, idet man i Undervisningsministeriet
indhenter Ministerresolution i forholdsvis langt flere Sager end i andre
Ministerier. Sidstnævnte Forhold maa sættes i Forbindelse med det foran
fremhævede om visse Sagers Interesse for Offentligheden, men Kommis
sionen maa dog mene, at der selv under fornøden Hensyntagen hertil kan
finde en væsentlig Begrænsning Sted af den Sagmængde, som forelægges
Ministeren. En saadan Ændring maa meget anbefales, da den nuværende
Ordning paa ganske unødvendig Maade forsinker Sagernes Behandling
og Ekspedition og paalægger Ministeren et personligt Arbejde, som
delvis kan og bør udføres i Departementet. - Kommissionen maa
endvidere finde, at den forannævnte Form for Ministerreferat, efter
hvilken alle Departementets Embedsmænd deltager, uanset om den
enkelte Embedsmand har deltaget i Sagens Behandling, er tidsspildende.
Det mundtlige Referat maa i Almindelighed kunne gives af Departe
mentschefen, og dette vil i hvert Fald være Tilfældet, naar den foran
omtalte Begrænsning af Sager, der gaar til Ministerreferat, finder Sted. I
de Tilfælde, i hvilke det skulde være nødvendigt at tilkalde en anden
Embedsmand fra Departementet, kan dette ske direkte for paagældende
Sags Vedkommende, og i hvert Fald maa det anses for upraktisk, at
andre Embedsmænd end dem, som har deltaget i Behandlingen af
paagældende Sager, er til Stede ved deres Forelæggelse for Ministeren.

Med Hensyn til de Sekretærerne tildelte Opgaver bemærkes, at Forhol
det er forskelligt for 1. og 2. Departements Vedkommende. 11. Departe
ment er Sekretærerne beskæftigede dels med Referering af Sager dels
med Konceptskrivning for Fuldmægtigene i de Sager, som disse har
refereret. Efter hvad der er oplyst for Kommissionen, gaar Udviklingen
mere og mere i Retning af at udvide Sekretærernes referende Virksom
hed. I 2. Departement er Sekretærerne saa godt som udelukkende
beskæftigede med Konceptskrivning for Kontorcheferne og Fuldmægti
gene. Kommissionen finder denne Ordning mindre hensigtsmæssig. Ved
kun at tildele Sekretærerne den ret mekaniske Opgave med Koncept
skrivning slappes let disses Interesse for Arbejdet, og deres Initiativ med
Hensyn til Sagbehandlingen udvikles ikke. Kommissionen ser ingen Fare
for Sagbehandlingen ved, at det ligesom i andre Ministerier overlades til
Sekretærerne efter en passende Uddannelsestid at referere i Sagerne,
hvad der er uden Betænkelighed, idet Sekretærer med en længere
Funktionstid besidder den fornødne Uddannelse til en saadan mere
selvstændig Deltagelse i Sagbehandlingen. Det er fra Ministeriets Side
anført, at den nuværende Ordning muliggør en hurtigere Behandling af
Sagerne, men Kommissionen maa stille sig tvivlende heroverfor, naar
henses til, at det altid maa medføre Forsinkelse at en Person refererer
Sagen, og en anden derefter skal sætte sig ind i denne for at skrive
Koncept. Da saaledes efter Kommissionens Opfattelse Hensynet til
Personalets Dygtiggørelse taler for, at Referatet i Sagerne i passende
Omfang henlægges til Sekretærerne, skal man henstille, at der ogsaa for
2. Departements Vedkommende tilstræbes en tilsvarende Udvikling som
i 1. Departement.
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Om det forhenværende Kultusministeriums 1. kontor, nu Kirkemi
nisteriet, skrev kommissionen ganske kort, at forretningsgangen i
det væsentlige er ensartet med den i Undervisningsministeriet4. På
undersøgelsens tidspunkt havde Kirkeministeriet faet to kontorer,
og det viste sig da, at chefen for det nye 2. kontor, i modsætning til
chefen for det gamle 1. kontor, havde faet samme videregående
funktioner, som er knyttede til kontorchefstillingerne i centraladmi
nistrationen iøvrigt. Kommissionens summariske behandling af
Kirkeministeriet gør det umuligt at se, hvordan det oprindelige 1.
kontor har været placeret i henseende til den forskel i forretnings
gangen, som blev konstateret mellem de to skolekontorer.
Af Administrationskommissionens undersøgelser kan vi altså
slutte, at Kultusministeriet har haft en fra de øvrige ministerier
afvigende forretningsgang, og at der desuden har været visse afvigel
ser mellem kontorerne indbyrdes. Nogen forklaring på, hvornår og
af hvilken grund denne afvigende praksis har udviklet sig, har det
endnu ikke været muligt at finde. Den kan i hvert fald i den
skikkelse, hvori vi møder den i tiden omkring ministeriets deling,
ikke føres tilbage til dets oprettelse.
I de oplysninger, vi har fra de første år af ministeriets tilværelse
findes intet der tyder på, at ministerreferatet fandt sted i et embeds
mandskollegium i hvert kontor for sig. Derimod er der træk, der
tyder på, at kontorchefrollen meget tidligt har haft et overvejende
indhold af almindelig sagsbehandling, med den følge, at hvis sager
nes antal voksede udover kontorchefens kapacitet, blev en del af
dem overladt til en fuldmægtig, der så fik samme rolle ved deres
behandling, som kontorchefen havde haft.
Det vil altså sige, at den ledelsesfunktion der i andre ministerier
var kontorchefens, nemlig at forestå sagsbehandlingen i sit kontor
og forberede sagerne til afgørelse, eventuelt selv afgøre sager, der
ikke frembød problemer, opløstes, hvorved ledelsesfunktionen i sin
helhed blev en departementscheffunktion. Dette kan forklare det
relativt store behov for departementschefer, ministeriet gennem
tiden erklærede at have, og som i flere tilfælde opfyldtes ved at lade
en kontorchef fungere som departementschef. Hvis det endvidere
fra begyndelsen har været sådan, som tilfældet var i andre ministe
rier, at det var kontorchefen, der mundtligt refererede for ministe
ren, er det i og for sig logisk, at efterhånden som kontorchefen delte
sin rolle som sagsbehandler med underordnede embedsmænd,
måtte også disse være tilstede ved ministerreferatet.
Det er en mulig forklaring på den særegne udvikling af forret4. 4. betænkning s. 483.
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ningsgangen i Kultusministeriet, men noget bevis for det har vi ikke,
og det giver heller ikke nogen forklaring på, hvorfor netop Kultus
ministeriet fik en særegen udvikling. Administrationskommissionen
tilrådede, at ministeriet gik over til en mere gængs og efter dens
opfattelse enklere praksis, men den var ikke uden forståelse for, at
der netop for dette ministerium kunne gøre sig særlige forhold
gældende fordi dets resort hyppigere, end tilfældet var i andre
ministerier, var genstand for offentlige meningstilkendegivelser og
personlige henvendelser. Dette forhold kalder en anden synsvinkel
frem, som fortjener overvejelse.
Da Kultusministeriet blev oprettet, var det en politisk motiveret
nydannelse. Det blev det første af den slags ministerier, man i
nutiden kalder klientelministerier. De øvrige ministerier, der danne
des i 1848 byggede tildels på den i forvejen bestående ressortstruk
tur. Det gælder umiddelbart Udenrigsministeriet, Krigsministeriet
og Marineministeriet, tildels også Justitsministeriet. Finansministe
riet skabtes ved at sammendrage finansielle ressorts, der var fordelt
på flere regeringsorganer, en foranstaltning, som det gamle systems
inerti hidtil havde lagt sig ivejen for. Indenrigsministeriet blev et
residualministerium, hvortil henlagdes områder, man ikke fandt
plads til i andre ministerier, og hvorfra senere flere nye ministerier
voksede frem.
Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet fik derimod et
forretningsområde, der var sammendraget fra flere sider med hen
blik på at varetage det, Monrad kaldte statens åndelige interesser.
Det gav ministeriet et klart afgrænset klientel: Gejstlighed, pædago
ger, videnskabsmænd, kunstnere. Dette klientel udgjorde veletable
rede og velformulerede pressionsgrupper med bestemte forventnin
ger til »deres« ministerium, som blev krydsfeltet mellem klientel
lets interesser og ministerens politiske holdning.
For det meste tilhørte kultusministrene selv klientellet. I 70% af
perioden beklædtes posten af personer, der var eller havde været
gejstlige, pædagoger eller professorer ved universitetet. Resten var
jurister med undtagelse af den, der havde den længste periode som
kultusminister, nemlig Jacob Scavenius, der sad på posten i næsten
11 år. Han var cand.polit. Scavenius havde imidlertid sine egne
solide kontakter til i hvert fald en del af klientellet. Kun tre
kultusministre var ikke akademikere. Det var de tre ministre,
Venstre leverede, nemlig J.C. Christensen 1901-05, Enevold Søren
sen 1905-09 og Jacob Appel 1910-13, men de var alle pædagoger eller
uddannet som sådanne.
De fleste kultusministre delte ikke deres interesse ligeligt mellem
de tre områder, de styrede. Ministeriets meget faste struktur afspej-
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Enevold Sørensen (1850-1920) var en af de mange kultusministre, som selv havde baggrund i
ministeriets virkefelt, omend hans tid som lærer lå langt tilbage, da han overtog ministeriet i 1905.
Elfelt har her »frosset« et billede af, hvordan en sag blev bragt ind til ministeren, kort før Enevold
Sørensens afgang i 1909. - Foto i Kgl. Bibliotek.

1er sikkert perioden igennem en bevidsthed om, at det var tre meget
forskellige kulturområder ministeriet beskæftigede sig med. De
fleste kunne ikke som Monrad engagere sig lige stærkt i dem alle tre.
Ministeriets klientel var helt overvejende ikke-j urister. Heraf
udsprang måske en tilbøjelighed til at komme i kontakt med
ministeren uden om de departementale jurister, som trods det meget
gode forhold, man ofte kan konstatere, ikke opfattedes som klientel
lets rette talsmænd. At ministrene heller ikke altid opfyldte klientel
lets forventninger, hænger naturligvis sammen med, at langt de
fleste af dem først og fremmest var politikere og prioriterede denne
rolle højere end deres eventuelle tilknytning til klientellet. Med
ganske få undtagelser var ministrene medlemmer af Rigsdagen
samtidig eller på et andet tidspunkt, flere af dem med en fremtræ
dende position i landets politik.
For ministeriets embedsmænd har forholdet til de skiftende
ministre formentlig været vigtigere end forholdet til klientellet. Det
er meget lidt, kilderne røber om dette forhold, hvilket måske
skyldtes, at det har været forholdsvis problemfrit. Embedsmændene
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var opdraget til kongetroskab, og det var ministeren, der repræsen
terede kongen. Rollen som rådgiver for politiske ministre har næppe
været følt som kontroversiel, men som en professionel opgave.
Embedsmænd dengang hældede vel så godt som alle til en miljøbe
stemt konservatisme, men først og fremmest holdt de en lav politisk
profil. Vel forekom det, at en embedsmand i centraladministratio
nen blev minister eller på anden måde markerede sig politisk. I
ministerialsystemets første tid skete det i flere tilfælde, men efter
hånden blev det en sjældenhed. Vi har foran (s. 99) set, at Jacob
Scavenius ligefrem gjorde det til en betingelse for udnævnelse til
departementschef, at den pågældende ikke var »praktisk politi
ker«. Ingen embedsmænd fra Kultusministeriet fik på noget tids
punkt en politisk rolle, bortset fra, at V.K. Holbøll, der i 1898 blev
assistentvikar i Kultusministeriet og nåede posten som departe
mentschef i det senere Kirkeministerium, i 1942 blev kirkeminister i
ministeriet Erik Scavenius, men det var jo netop også i egenskab af
» upolitisk«.
Et spørgsmål for sig er det ministerielle personales møde i 1901
med den første ikke-akademisk uddannede kultusminister, der til
lige var den tidligere oppositions fører. Troels G. Jørgensen beretter
i sin erindringsbog følgende om J.C. Christensens overtagelse af
ministeriet5:
Jeg husker hans første Rundgang i Kontorerne og Benovelsen, der for
hans Vedkommende viste sig ved, at han kun rettede Ord til de mindst
anselige, ligesom man undertiden selskabelig redder sig på Børnene.
Saaledes fik jeg et Ord, og Skriver Hartmann i 3. Kontor blev spurgt, om
han var i Familie med Tonedigteren Hartmann.

Vi har et andet - mere velvilligt - vidnesbyrd fra samme lejlighed,
skrevet af assistent V.K. Holbøll til en bog om J.C. Christensen, der
udkom i 1946. Ifølge dette var det ikke kun »de mindst anselige«,
J.C. henvendte sig til. Holbøll erindrer en gensidig mistro mellem
den nye minister og embedsmændene. I begyndelsen forlangte J.C.
Christensen at se den indgående post. Holbøll beretter også, at
ministeren i den første tid gik op i ministeriet om søndagen. »Jeg
har mange Gange set ham komme ind i det Kontor, hvor jeg var
ansat, og hvor jeg ofte gik om Søndagen for at ordne lidt i Bunkerne.
Saa bad han, om han maatte se Journalen og Brevbøgerne. Han
vilde gerne vide Besked om Forretningsgangen...«
Holbøll hævder, at de yngre embedsmænd så anderledes på
ministerskiftet end de ældre. På baggrund af de afmægtige højrere5. Troels G. Jørgensen, I Justitias Tjeneste, s. 86.
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geringer var det et stort omslag at fa en minister, der havde magt
over tingene. »Jeg husker«, skriver Holbøll, »at jeg en Dag skulde
ind til J.C. Christensen med en Skrivelse til Underskrift. Det var en
Skrivelse til Folketingets Finansudvalg om en Bevilling i et kirkeligt
Øjemed. Da Ministeren havde underskrevet Skrivelsen, gav han mig
den tilbage og sagde: »De kan godt udbetale det med det samme«.
Det var en anden Snak, end man var vant til i saadanne Spørgsmaal«6.
Det sidste er jo nok noget, der har fæstnet sig sikkert i hukommel
sen, men ellers kan der i disse sene beretninger let indgå en del
efterrationalisering af temaet om den folkelige minister, der følte sig
fremmedgjort i forholdet til de embedsmænd, hvis chef han nu
skulle være. Antagelig har hverken Troels G. Jørgensen eller
Holbøll vidst, at J.C. Christensen, inden han blev minister, havde
god kontakt med departementschef Asmussen. I dennes arkiv ligger
nogle (ganske korte) breve fra ham7. Det ældste er dateret den 22.
december 1897 og lyder således:
Hr. Departementschef
Asmussen, Com. af Dbg. Dbmd.
Vil De ikke Hr. Departementschef være så venlig at sende Besked til
Skolebestyrer Jensen om, naar han skal søge Rejseunderstøttelse. Jeg har
i Travlheden i den sidste Tid glemt Sagen. Jeg vedlægger hans Brev.
Undskyld Ulejligheden!
Glædelig Jul!
Med særdeles Agtelse
Ærbødigst
J.C. Christensen.

Brevet tyder på, at de to herrer ikke var helt fremmede for hinanden.
Brevene fra før 1901, ialt fire, handler alle om anbefaling til
understøttelser. Et brev den 28. marts 1900 lyder således:
Undskyld, at jeg atter plager Dem!
Jeg vilde gerne, om sognepræst Jørgensen af Stadil og Skolebestyrer
Kirkegaard af Aarhus, der begge i Aar søge Rejseunderstøttelse, og hver
paa sit Omraade ere meget dygtige Mænd, kunde faa, hvad de søger, og
derfor vil jeg bede Dem om at tage Dem af de vedkommendes Andragen
der, saa at de bliver bevilgede; at tale til Ministeren derom kan jo næppe
nytte, da han måske ikke fungerer, naar Sagen skal afgøres.

Tonen synes at være blevet mere fortrolig. Brevet afspejler situatio
nen, hvor J.C. Christensen styrer scenen fra kulissepositionen som
6.
7.
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V.K. Holbøll, Kirkepolitikeren. Bogen om J.C. Christensen skrevet af hans
Venner, Kbh. 1946, s. 87-103.
Andreas Fr. Asmussens arkiv, privark. 5060, A II 1. Breve fra J.C. Christensen:
1897, 1899(2), 1900, 1903, 1904(2), 1906.

J. C. Christensens brev 28. marts 1900 til departementschef Asmussen er kort og knapt, typisk for
den ikke meget skrivende J.C. Tilgengæld er indholdet ret usædvanligt - oppositionslederen, som
sender sine direktiver til departementschefen!-Brev i A.F Asmussens arkiv, Rigsarkivet (sml. note
7).
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formand for Folketingets finansudvalg. Ministeren med de dystre
udsigter er H.V. Sthyr, der knap en måned senere gik af sammen
med hele ministeriet Hørring.
I det næste brev af 13. juli 1903 er det som minister, J.C.
Christensen giver sin departementschef følgende instruks:
Afgørelsen forleden af Frederiksberg Kommunes Ansøgning om Ferie
rejser for Børn var rigtig nok, men jeg kunde dog ønske, at det blev
tilkendegivet f.Ex. ved en Skrivelse til Skolekommissionen eller maaske
blot til Joach. Larsen, at Afvisningen kun gælder for Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenets Vedkommende, fordi det ikke er nogen
Skolesag, men at dermed jo ikke er givet, at Staten ikke bør tage sig af
Sagen ved en Bevilling f.Ex. gennem Indenrigsministeriet. Kunde De
ikke besørge dette? De kan jo skrive, at det er efter Ministerens Ordre8.
Vi vente Dem altsaa Mandag d. 20 ds. Kl. 12 tillige med Deres 2 Damer,
men jeg glemte at sige, at De endelig maa møde i Formiddagsdragt,
altsaa, gør ingen som helst Omstændigheder, thi det passer os allerbedst.
Deres heng.
J.C. Christensen.

Kommunikationsproblemerne har næppe været så store, som
mange forestillede sig. Også for de ledende embedsmænd var der det
positive ved systemskiftet, at de nu fik politiske chefer, der kunne
føre lovforslag gennem Rigsdagen. Selv havde Asmussen været
stærkt engageret i arbejdet for en reform af de lærde skoler.
Kommunikationskløften eksisterede nok mest som ønsketænkning i
det københavnske borgerskab.

20. Kultusministeriets deling
Ved kgl. resolution af 28. april 1916 blev Ministeriet for kirke- og
undervisningsvæsenet delt i et Kirkeministerium og et Undervis
ningsministerium. Da Berlingske Aften samme dag bragte nyheden,
betegnede man det som noget af en overraskelse. »Ved vor Henven
delse til kompetent Sted oplyses det, at Delingen allerede i nogen
Tid har været under Overvejelse, hvilket motiveres med, at Ministe
riet i de sidste Aar har været saa overbebyrdet med Arbejde, at et
saadant Skridt i stigende Grad blev en Nødvendighed«.
Til dette er kun at sige, at ministeriets deling intetsomhelst havde
med arbejdsmængden at gøre og heller ikke fik nogensomhelst
betydning i så henseende. Den eneste, der blev aflastet, var kultus
minister Keiser-Nielsen, og han var langtfra den af regeringens
ministre, der var mest bebyrdet. Forandringen bestod kun i, at der
8. 2. kontor 1903 nr. AE 1694. Joakim Larsen var skoledirektør på Frederiksberg.
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indtrådte en kirkeminister i regeringen, og at der måtte anskaffes
brevpapir og stempler med de nye navne. Kontorerne fortsatte
uændret, 1. kontor nu som eneste kontor i Kirkeministeriet, 2. og 3.
kontor som ekspeditionskontor for henholdsvis 1. og 2. departement
i Undervisningsministeriet.
Tanken om en deling af Kultusministeriet havde været fremme
før, nemlig ved dannelsen af det første radikale ministerium i 1909.
P. Munch fortæller i sine erindringer, at han havde ønsket at få
historikeren Kristian Erslev med i regeringen som kultusminister.
Da Erslev imidlertid ikke kunne tænkes at ville bestyre kirkevæse
net, ville det blive nødvendigt at dele ministeriet. Men Zahle og
Brandes mente ikke, at det gik an at adskille de to ministerier.
Kultusminister blev provst M.C.B. Nielsen1. Næste gang Det radi
kale venstre dannede regering, i 1913, var det igen en gejstlig, nemlig
provst S. Keiser-Nielsen, der blev kultusminister. Regeringen havde
ingen planer om at dele ministeriet, og da det endelig skete, havde
det andre bevæggrunde end et bevidst ønske om at gennemføre
delingen.
Situationen fremkaldtes ved, at regeringen, som var dannet under
fredsforhold, talmæssigt var for lille til at overkomme det stærkt
voksende antal regeringsforretninger, som krigsforholdene med
førte. Denne voksende byrde fordelte sig dog temmelig ujævnt
mellem de 8 ministre. Hvad der også var ujævnt fordelt, var den
politiske styrke og autoritet, ministrene hver for sig besad i offentlig
heden og i regeringspartiet. Kun fire af ministrene stod i den
henseende stærkt, nemlig konseilspræsident og justitsminister C.
Th. Zahle, finansminister Edvard Brandes, forsvarsminister P.
Munch og indenrigsminister Ove Rode. Der havde siden krigsud
brudet flere gange været tale om regeringsændringer, dels i form af
en samlingsregering, dels gennem omgruppering og udvidelse af den
siddende regering, men hidtil var intet sket.
Det første tegn på den regeringsændring, der fandt sted den 28.
april 1916 findes i C. Th. Zahles dagbog for 29. februar s.å. Her
noterer han i forbindelse med et ministermøde:
Det endte med en ofte gentagen venskabelig forhandling om at optage et
eller to ny medlemmer i ministeriet, fordi arbejdet er uoverkommeligt.
Disse forhandlinger er dog altid resultatløse. Vi kunne nok optage
Povlsen i ministeriet; men hvem skal så være formand for partiet? Det
kan ingen svare paa2.
1. P. Munch, Erindringer 1909-14, Kbh. 1960, s. 7.
2. C. Th. Zahles dagbøger, ved Tage Kaarsted, Kbh. 1974, s. 80 f. Udgivet med
normaliseret retskrivning. Thorvald Povlsen var sognepræst i Hvilsager og Lime
og var siden 1910 valgt til Folketinget i Hornslet-kredsen.
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Th. Povlsen havde i 1913 været på tale som kultusminister, men
dengang fandt man det nyttigere at bruge hans evner på posten som
gruppeformand 3. Det er muligt, at Zahles tanker i februar 1916 gik i
retning af at gøre ham til kirkeminister. Den såkaldte Arboe
Rasmussen-sag, der senere skal omtales, kunne give anledning til
det. Men hovedsagen var, at regeringen i sin personsammensætning
ville blive politisk styrket, hvis Povlsen kom med i den.
Midt i marts blev Edvard Brandes alvorligt syg. Det blev nødven
digt at udnævne en finansminister ad interim. Hertil udpegedes
formanden for Den overordentlige kommission, Christopher Hage,
der havde været finansminister i den regering, der dannedes ved
systemskiftet i 1901. Kom Brandes tilbage, kunne Hage så måske
blive handelsminister4. Denne post havde siden 1913 stået ubesat og
var blevet varetaget ad interim af ministeren for offentlige arbejder,
J. Hassing Jørgensen.
I løbet af en måned var Brandes blevet så rask, at han efter påske
(det var påskedag den 23. april) ville vende tilbage til finansministe
riet. Den 17. april talte Brandés og Munch om, hvornår og hvordan
det skulle foregå og kom under samtalen ind på samtidig at fa
afgjort det spørgsmål, om Povlsen skulle optages i regeringen5.
Da Povlsen samme dag havde sagt til Rode, at han overvejede
ikke at lade sig opstille til næste valg, enedes Zahle, Brandes, Munch
og Rode næste dag om at rette opfordring til ham om at blive
minister. Der var ikke blot tale om posten som kirkeminister, men
også om at aflaste Rode ved at overtage den kommunale afdeling af
Indenrigsministeriet. Heraf tør man vel slutte, at det afgørende
motiv til ændringen var Povisens person. I anden række kom
spørgsmålet om, hvilket forretningsområde der skulle tildeles ham.
At han skulle have kirkevæsenet, var på forhånd givet i kraft af den
fremtrædende rolle, han havde i regeringspartiets kirkepolitik.
Netop på dette tidspunkt befandt man sig på randen af en kirkepoli
tisk krise, der bevirkede, at Keiser-Nielsen ikke havde det mindste
imod at afgive denne del af sit forretningsområde.
Den truende krise skyldtes Arboe Rasmussen-sagen. Denne var
en udløber af en inden for Folkekirken verserende strid mellem
konservative og liberale teologer. N.P. Arboe Rasmussen, siden
1897 sognepræst i Skibsted-Lyngby i Viborg stift, havde i flere
skrifter forfægtet liberale og kritiske opfattelser af kirkens traditio
nelle dogmatik: jomfrufødsen, opstandelseslæren m.v. Dette havde
ført til krav om hans afskedigelse, men en egentlig sag opstod først,
3. P. Munch, Erindringer 1909-14, s. 132. Zahles dagbøger s. 94.
4. P. Munch, Erindringer 1914-18, Kbh. 1961, s. 128.
5. Sammest. s. 129 ff.
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da han i 1913 søgte embede i Vålse i Lolland-Falsters stift og med
anbefaling af menighedsrådet blev indstillet til udnævnelse af Kei
ser-Nielsen, der netop var blevet kultusminister. Inden udnævnelsen
erklærede imidlertid stiftets biskop, Wegener, at han ikke ville give
Arboe Rasmussen »kollats«, d.v.s. ville nægte at indsætte ham i
embedet. Samtidig foranledigede biskopperne, at der under den
gejstlige retspleje blev rejst straffesag mod ham for i sit embede at
have forkyndt falske læresætninger6.
Herefter blev udnævnelsen til Vålse udsat. Sagen mod Arboe
Rasmussen bevægede sig langsomt op gennem det gejstlige retsapparat. I 1914 blev han frifundet ved provsteretten. I 1915 dømte
landemoderetten ham skyldig. Sagen kom derefter for Højesteret.
Da overvejelserne om Povlsens optagelse i regeringen fandt sted, var
Højesterets afgørelse på trapperne. Uanset hvordan den faldt ud,
ville der opstå en kirkepolitisk krise. Domfældelse kunne medføre,
at en fløj af liberale gejstlige forlod Folkekirken. Frifindelse ville
bringe biskopperne i oprør. Det var den almindelige antagelse, at
Povlsen var manden, der kunne finde en løsning.
I denne situation skrev Zahle den 20. april 1916 et brev til Povlsen,
hvor han indtrængende opfordrede ham til at »overtage Kirkemini
steriet og samtidig ledelsen af en del af de under Indenrigsministe
riet liggende forretninger« 7. Efter at have betænkt sig i påskedagene
sagde Povlsen ja. Delingen af Indenrigsministeriet blev dog ikke til
noget, hvilket efter omstændighederne må antages at have været i
overensstemmelse med Povlsens eget ønske.
Da Zahle den 26. april forelagde sagen for kongen, mødte han en
del uvilje. Det blev nødvendigt at ty til Brandes, som tidligere havde
vist gode evner til at sætte Christian 10. på plads. Zahle, Munch og
Brandes aftalte, at Brandes skulle sige til kongen, at oprettelse af et
nyt ministerium burde ske i et statsråd. »Derved kan kongen få
6. Om Arboe Rasmussen-sagen, se: Poul Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehi
storie IV, 1957, s. 227 f. Den danske kirkes historie VIII, 1966, s. 108-20. P.G.
Lindhardt, Morten Pontoppidan II, 1953, s. 228 ff. - Oprindelig blev akterne til
Arboe Rasmussen-sagen journaliseret i 1. kontor under 1911 nr. 3 L 315.
Journalekstrakten lyder således: Vib Bisp: »Klage« over Sprst f. Skibsted og
Lyngby Mhd Arboe Rasmussens Forhold til Folkekirkens Lære i Anl af
Foredrag »Dogmekirke og Vejen frem« 30/1 11. I forbindelse med udlån af
akterne til P.G. Lindhardt tilakteredes de Kirkeministeriets 2. kontor 1952 nr. 2
H 1457, hvor de er forblevet (nu afleveret til Rigsarkivet), P.G. Lindhardt
omtaler akterne i forkortelseslisten (rubrum KA) til bd. II af ovennævnte værk.
De heri omtalte aktstykker med Viborg bispeembede som proveniens er med
Kirkeministeriets skrivelse af 9.2.1953 tilstillet bispeembedet. - Under titlen
»N.P. Arboe Rasmussen-Sagen« offentliggjorde Kirkeministeriet i 1916 en del
af sagens aktstykker.
7. Zahles dagbøger s. 136 f. Koncept i Zahles arkiv (RA priv. ark. nr. 6542).
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Pastor N.P. Arboe Rasmussen (1868-1944), hvis stridigheder med biskopperne indirekte medvir
kede til Kultusministeriets deling, ses her iltert gestikulerende i samtale med en noget mere
reserveret professor J.L. Heiberg. Heiberg var rektor for Københavns Universitet 1915-16, mens
Arboe Rasmussens sag var på sit højeste, og billedet stammer vel fra denne periode. - Foto Holger
Damgaard i Det kgl. Bibi.

lejlighed til at holde en tale og sige til statsrådsprotokollen, at han
betragtede det hele som et foreløbigt arrangement, og at et senere
ministerium godt kan samle kultusministeriet igen eller lignende,
som kan befri hans sjæl«8.
I Statsrådet den 28. april udtalte Kongen ifølge Zahle, at han ikke
betragtede dette som noget så bindende, at det aldrig kunne gøres
om igen, hvortil Zahle bemærkede, at selvfølgelig kunne det, der nu
skete, ikke binde Kongen omgivet af andre rådgivere, ej heller
fremtidige ministerier9.
I Kultusministeriets deling så Kongen, og sikkert mange andre, et
8. Sammest. s. 96 f.
9. Sammest. s. 99.
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varsel om definitiv sønderrivelse af det historiske bånd mellem
Kirken og Folkeskolen. Dette var imidlertid et lovgivningsanlig
gende. Verdsliggørelsen af Folkeskolen kunne hverken hæmmes ved
Kultusministeriets opretholdelse eller fremmes ved dets deling.
Kongens forbehold med hensyn til fremtiden var overflødigt. Det
har hverken før eller siden været anfægtet, at kongen ifølge grundlo
ven til enhver tid under regeringschefens ansvar kan oprette, ned
lægge, sammenlægge eller dele ministerier.
Den 9. maj, fa dage efter Th. Povlsens tiltræden som kirkemini
ster, afsagde Højesteret dom i Arboe Rasmussen-sagen10. Det blev
frifindelse. Nu kunne Arboe Rasmussen omsider blive præst i Vålse.
Biskoppen nægtede imidlertid stadig at give kollats. Der var tanker
oppe om at afskedige Wegener, men Povlsen ordnede sagen på den
måde, at Arboe Rasmussen blev konstitueret, hvorefter der i Rigs
dagen søgtes gennemført et lovforslag om, at det biskoppelige tilsyn
i sådanne tilfælde kunne henlægges direkte under kirkeministeren.
Det lykkedes dog kun at opnå en ordning, der alene dækkede den
aktuelle sag, nemlig lov nr. 107 af 9. marts 1917 om midlertidig
ordning af tilsynsforholdet for Vålse sognemenighed i LollandFalsters stift11.
Ministeriets deling medførte, at der skulle skaffes plads til den
nye minister. Det skete ved nedlæggelse af en portnerbolig i Stald
mestergården. Portneren fik en anden lejlighed i nærheden og blev
iøvrigt ansat i en nyoprettet stilling som bud i Kirkeministeriet.
Delingens konsekvenser i henseende til lønudgifter begrænsede
sig altså til en ministerløn og en løn til et bud, hvortil kom et
honorar på 600 kr. til en assistent for at virke som ministersekretær.
Fordelingen af normerede stillinger før og efter delingen var således:
departementschefer
kontorchefer
fuldmægtige
assistenter
skrivere
bude

KogU
2
3
7
15
12^
4

K
1
1
2
7
4^
2

U
1
2
5
8
8
3

43 V2

17V2

27

10. Højesteretstidende 1916 s. 168-98.
11. 7.6.1916 fremsatte kirkeministeren i Folketinget forslag til lov ang. ændring i
reglerne om det kirkelige tilsyn med Folkekirkens præster i visse tilfælde
(Rigsdagstidende 1915/16, Folketingets forhandlinger, Oversigten A I 78). I
Landstinget ændredes det til Forslag til lov om Vålse sognemenigheds stilling
i Folkekirken (Landstingets forhandlinger, Oversigt A II 67). Folketinget
førte forslaget tilbage til den oprindelige skikkelse, hvorefter det blev forkastet
i Landstinget. I den følgende samling forelagdes forslaget i en skikkelse, der
gjorde det muligt at føre det gennem Landstinget.
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Kirkeministeriets personale kom til at bestå af dem, der var tjeneste
gørende i 1. kontor, da delingen fandt sted. Dette medførte, at
forholdet mellem antallet af henholdsvis fuldmægtige og assistenter
blev temmelig ugunstigt i det nye ministerium, noget der først blev
rådet bod på ved lønningsreformen i 1919.
Ene af de skandinaviske lande, hvor kirkens forhold til staten er
nogenlunde ens, fik Danmark et særligt kirkeministerium og har
siden beholdt det. Da J.C. Christensen i august 1922 af helbreds
grunde trådte tilbage som kirkeminister, overtog undervisningsmi
nister Jacob Appel hans post, men det førte ikke til en genforening af
de to ministerier. Kun ministeren var fælles. Siden da har ingen
samtidig været minister for både kirke og undervisning.

21. Kultusministeriet og finansloven
Kultusministeriet havde det særegne forhold til finansloven, at en
del af de udgifter, der bevilgedes ministeriet, ikke afholdtes af
statskassen, men af såkaldte »separate fonde« knyttet til forskellige
stiftelser, eller som det hed i finansloven: »De under Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet hørende Institutioner med sær
egne Fonds«. Disse budgetter var genstand for samme fmanslovbe
handling som statens almindelige budget, men deres indtægter og
udgifter bogførtes »inden for linjen«, d.v.s. at de ikke taltes med i
det samlede statsregnskab.
Antallet af separate fonde vekslede. En overgang var der ialt ti,
nemlig:
I.
Den grønlandske mission.
II.
Universitetet.
III. Kommunitetet.
IV. Den polytekniske læreanstalt.
V.
Sorø akademi.
VI. Det lærde skolevæsen (skolefonden).
VII. Døvstummeinstituttet.
VIII. Seminariefonden og seminarierne.
IX. Det kgl. akademi for de skønne kunster.
X.
Blindeinstituttet.
Af disse var nr. II-VI de største og vigtigste. De hørte før Kultusmi
nisteriets oprettelse under Direktionen for universitetet og de lærde
skoler og udgjorde hele dennes ressort. Også i de statsbudgetter, der
siden 1841 offentliggjordes af den enevældige regering, var deres
indtægter og udgifter holdt udenfor det almindelige statsregnskab.
Kun nogle mindre tilskud fra statskassen, i 1847 24.476 rbd., var
opført under Universitetsdirektionen.
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Universitetsdirektionens egne administrationsudgifter figurerede
ikke på statsbudgettet. De afholdtes ved bidrag fra de nævnte
separate fonde. På budgettet for 1847 udgjorde de ialt 13.420 rbd.
Det betød i virkeligheden, at de separate fonde tilbagebetalte mere
end halvdelen af de tilskud, de modtog fra finanserne, til dækning af
regeringens administrationsudgifter på dette område. Vel var stats
tilskud og administrationsbidrag forskelligt fordelt på institutio
nerne, men den hele ordning administreredes samme sted, nemlig i
Universitetskvæsturen, hvor der førtes særskilt bogholderi for hver
institution.
Forklaringen på dette mærkelige arrangement med gensidige
tilskud mellem statskasse og fonde var, at såvel tilskud som bidrag
var opstået til forskellig tid og af forskellige grunde, men for en
helhedsbetragtning var det oplagt urimeligt. Efter Kultusministeri
ets oprettelse tog Madvig som minister initiativet til at få admini
strationsbidraget ophævet fra og med finansloven for 1851/52.
Beløbet blev modregnet i finansernes tilskud til institutionerne1.
Det var ikke nogen nødvendig følge af grundlovens bestemmelser
om finansloven, at de separate fonde blev behandlet på lige fod med
det almindelige statsbudget. Berettigelsen af det blev iøvrigt også
anfægtet, se nedenfor s. 174. Årsagen til det var alene, at de i
forvejen stod på den enevældige regerings budgetter. Finansministe 
riet havde, da det første finanslovforslag skulle udarbejdes, instrue
ret ministerierne om at lægge de tidligere budgetter til grund.
Det medførte, at et langt større separat (d.v.s. økonomisk selvbæ
rende) område som kirkevæsenet ikke kom med på finansloven. Det
fandtes nemlig ikke på de enevældige budgetter. Forklaringen er
den, at mens de ovennævnte fonde styredes centralt gennem Univer
sitetskvæsturen, var den umiddelbare styring af kirkens økonomi
fordelt på de lokale stiftsøvrigheder. Derfor blev Universitetet,
lærde skoler m.v. fra grundlovens start underkastet en ligeså indgå
ende og detaljeret bevillingskontrol i Rigsdagen (Folketinget) som
institutioner under andre ministerier, hvorimod den kirkelige øko
nomi blev styret administrativt, uden at bevillingsmagten kunne
blande sig i det.
Dette forhold blev gjort til genstand for omtale allerede i det
første Folketing2, men sålænge Kultusministeriet bestod, skete der
ingen principielle ændringer i det3. Endnu i 1916 udtalte kirkemini1. Se foran s. 61.
2. Rigsdagstidende, 1. Session, 1850, Folketinget sp. 627 ff.
3. I 1870’erne søgte oppositionen at få kirkens økonomi ført ind i finansloven. Se
herom Carl Trock, J.C.H. Fischers kirkepolitik, Kirkehistoriske Samlinger. 1980
s. 163-75 og 1981 s. 81-103.
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ster Povlsen, i anledning af at et medlem havde undret sig over, hvor
lille det nye ministeriums budget var, at »Kirkeministeriet ikke kan
bedømmes ud fra det Budget, som fremtræder på Finanslovforsla
get, idet dets egentlige Budget slet ikke findes her; hele den store
Lønningsfond, Tienderenterne, Offer og Accidenser, Præstegaardene med Tilliggender, alt i alt ca. 6^ Mill. Kr., fremtræder slet
ikke paa Finanslovforslaget. Administrationen er her ret enevældig.
Naar f.Eks. min Kollega Landbrugsministeren vil sælge saa meget
som en lille Klitlod, skal han have Sagen ordnet paa Finansloven,
medens derimod Kirkeministeren kan optræde som Ejendomshand
ler i meget stor Stil...«4.
De separate fonde under Kultusministeriet blev gennem mange år
et politisk stridspunkt. Der var dog helt overvejende enighed om, at
de var underlagt lovgivningsmagtens kompetence og derigennem
også bevillingsmagten. Kun én gang blev der taget skridt til at tage
dem ud af finansloven. Mens Anders Sandøe Ørsted 1853-54 var
premierminister og kultusminister, satte han kontorchef Linde til at
undersøge baggrunden for, at Universitetets og de andre stifteisers
penge- og regnskabsvæsen var blevet optaget som specialbudgetter
på de statsbudgetter, som fra og med 1841 var blevet offentliggjorte.
I en skrivelse til Finansministeriet af 28. juni 1854 blev sagen
forklaret på den måde, at da staten havde en forpligtelse til at træde
til, hvis disse stiftelser ikke kunne klare sig med deres egne fonde,
var det nødvendigt, at fmansbestyrelsen havde tilsyn med og var
underrettet om deres bestyrelse. Budgetters og regnskabers offent
liggørelse skete dengang blot til efterretning for publikum og navn
lig for provinsialstænderne, »som deri havde et Middel til at indsee
det Begrundede i de Tilskud, der muligen maatte blive givne de
videnskabelige Anstalter af Finantserne«.
Nu havde imidlertid optagelsen af stifteisernes budgetter på
statsbudgettet faet en helt anden betydning, samtidig med at be
grundelsen for det var bortfaldet som følge af stigende indtægter. Da
der ikke fandtes nogen i grundloven hjemlet nødvendighed for deres
optagelse, burde det derfor tages under overvejelse at gøre en
forandring i dette. »Hertil turde der også af den Grund være
Anledning, at Optagelsen af de omtalte Stifteisers Budgetter i
Finantsloven stundom fremkalder aldeles uberettigede Indsigelser
mod de paa samme opførte Lønningstillæg, Bygningsudgifter m.m.,
hvorved ikke liden Tid spildes, foruden at urigtige Forestillinger om
Rigsdagens Berettigelse derved næres«.
Ørsted var af den opfattelse, at forandringen kunne ske ved
4. Rigsdagstidende 1916/17, Folketingets forhandlinger sp. 334, 793 f.
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beslutning af regeringen uden forud indhentet samtykke fra Rigsda
gen. Da man imidlertid forudså, at der »paa Rigsdagen vilde vise
sig Besværinger over en saadan Forandring i Finantslovens Indret
ning«, ville man spørge Finansministeriet, »om det i Sagernes
nærværende Stilling maatte være raadeligt allerede nu at iværksætte
denne Beslutning«. Der hentydedes formentlig til den politiske
krise omkring etableringen af en helstatsforfatning.
Finansministeriet (Sponneck) svarede, at der fra dettes side i
finansiel henseende ikke skulle blive lagt hindringer i vejen. Deri
mod opstod der uenighed om, hvilken minister der skulle erhverve
kgl. resolution på beslutningen, finansministeren, som Ørsted
mente, eller kultusministeren, som Sponneck mente. Dette har
rimeligvis forbindelse med den forfatningsmæssigt uklare situation,
der var opstået, efter at regeringen den 26. juli egenmægtigt havde
udstedt en forfatningslov for det danske monarki, der indskrænkede
den grundlovmæssige ansvarlighed overfor Rigsdagen til de mini
stre, der beskæftigede sig med Kongerigets særlige anliggender.
Sagen nåede så langt som til Gehejmestatsrådet, hvor Ørsted den
26. september, da Kultusministeriets budget blev foredraget, erklæ
rede, at han »fra Regjeringens almindelige Standpunkt fandt det
noget tvivlsomt, om man nu skal gjøre denne Forandring«. Der
skete ikke mere, og et par måneder senere trådte regeringen tilbage.
Sagen strandede uden tvivl på betænkeligheder ved i den kritiske
situation at tage et skridt, der på den ene side ville virke provoke
rende på Rigsdagen og på den anden side ikke havde nogen central
plads i regeringens politik. Tilsyneladende kom sagen ikke til
offentlighedens kundskab5.
Den senere politiske strid om de separate fonde drejede sig ikke
om, hvorvidt de skulle med på finansloven eller holdes udenfor, men
derimod om hvorvidt de overhovedet burde bevares som selvstæn
dige budgetenheder. Det blev et af Det forenede Venstres program
punkter at fa de separate fonde opløst og deres indtægter og udgifter
integreret som almindelige poster på finansloven. Den særlige
finansadministration, som de nødvendiggjorde, betragtedes som et
omsvøb, der var til ingen nytte, men komplicerede overblikket,
f.eks. derved at en stiftelse, der havde overskud hjalp en anden
stiftelse, der havde underskud, enten ved lån, der senere blev
tilbagebetalt eller eftergivet, eller ligefrem ved tilskud. Systemet
betragtedes med rette som en forældet administrativ form, stam
mende fra en tid, hvor man kun kunne sikre sådanne stiftelser ved
5. Kultusministeriets 3. kt. henlagte sager 1854 nr. 4 E 225. Finansministeriets
sekretariat, alm. j. 1854 nr. 2013. Statsrådets forhandlinger IV s. 110 f.
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tildeling af privilegier, adkomster og jordegods. Der var almindelig
enighed om, at skulle man i nutiden oprette et statsuniversitet, ville
man ikke gå den vej.
Men der var stærke kræfter, der gik ind for at opretholde de
separate fonde. Ganske vist var deres budgetter under parlamenta
risk kontrol, men det antoges, at de frembød en garanti for, at disse
midler ikke benyttedes til andre formål, end de var bestemt for, uden
tilslutning fra alle dele af lovgivningsmagten og altså ikke blot ved
en postering på finansloven. En vis psykologisk rolle spillede det
også, at institutioner for højere undervisning og uddannelse havde
»egne midler«. Det gav en forestilling om, at disse institutioner,
forsåvidt der var balance på deres regnskaber, ikke kostede samfun
det noget. Man fandt også, at det havde betydning for stifteisernes
institutionelle selvstændighed (selvstyre), en temmelig illusorisk
betragtning, idet ingen økonomiske dispositioner kunne træffes
uden ministeriets approbation6.
Fra oppositionens side blev det gjort gældende, at det var i strid
med moderne finanspolitik, at staten lagde beslag på kapitalresurser
til finansieringen af sine udgifter. Desuden hævdede man, at det
forfatningsmæssigt var muligt at afvikle de separate fonde alene
gennem en anden opstilling af finansloven. I Rigsdagssamlingen
1870/71, hvor det forenede Venstre endnu ikke havde flertal i
Folketinget, fremsatte dets medlemmer i finansudvalget som æn
dringsforslag til finanslovforslaget for 1871/72 en helt ny udform
ning af § 21 (Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet), hvor
samtlige udgifter afholdt af separate fonde var trukket ind i budget
tet som udgifter af statskassen, hvortil sluttede sig forslag om en ny
konto under § 10 (Adskillige Indtægter), hvor alle indtægter af de
separate fonde opførtes som indtægter for statskassen7.
Ændringsforslaget blev forkastet i Folketinget og blev ikke gen
fremsat, da Venstre i 1872 fik flertallet i Folketinget. I stedet gik
man en anden vej. Universitetet havde gennem nogle år haft
underskud på sit regnskab, og dette underskud måtte ventes at stige.
Disse underskud blev dækket af Kommunitetet, der havde et
betydeligt overskud. Siden århundredets midte var en stor del af
stifteisernes godskapital blevet omdannet til pengekapital som følge
af fæstegodsets overgang til arvefæste eller selveje. Nu fik Folketin
gets flertal gennemtvunget, at Universitetets underskud skulle dækkes ved kapitalforbrug. Det betød, at de separate fonde vel bevarede
6. Jfr. en artikel af professor Carl Goos i Dagbladet 23. og 24.4.1879 med
overskriften »Statens Tilskud til Universitetet«.
7. Rigsdagstidende 1870/71, tillæg B sp. 278-370.
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deres særskilte status, men kom til at dække en stadig faldende del
af udgifterne til de institutioner, for hvis skyld de bestod.
Pengestrømmen fra de overskudsgivende fonde blev ledt andre
steder hen. Således blev Kommunitetets midler også stillet til
rådighed for studerende, der ikke var berettiget til akademiske
legater. Sorø akademis overskud havde allerede gennem nogen tid
været anvendt til mange forskellige formål: Tilskud til folkehøjsko
ler og deres elever, tilskud til seminarier, understøttelser til »Viden
skaber og Kunster i Almindelighed« (administreret af ministeriet,
se nedenfor s. 179) og tilskud til Veterinær- og landbohøjskolen.
De øvrige separate fonde (på finansloven nr. I og VII-X) havde en
anden baggrund. De havde ikke kapitaler af betydning. Deres årlige
indtægter bestod overvejende af tilskud eller klientbetalinger. Såle
des fik Den grønlandske mission de fleste af sine indtægter ved
tilskud fra Den kgl. grønlandske handel. Døvstummeinstituttets
fond levede af betaling for eleverne og af statstilskud. Disse mindre
fonde blev også tvunget til at forbruge, hvad de måtte besidde af
kapital, og når den var væk, forsvandt de som separate fonde og blev
til udgiftsposter på ministeriets almindelige budget, således at even
tuelle indtægter modregnedes i bevillingen.
På statsregnskabet for 1875/76 er § 21, Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsenet, opført med en udgift af statskassen på kr.
993.355. Hertil kom samlede udgifter fra de separate fonde på kr.
2.086.751. Af disse var imidlertid kr. 286.004 dækket af tilskud fra
statskassen. Modregnes disse, fas følgende samlet udgiftsbeløb for
Kultusministeriet:
Statskassen ......................................................................
De separate fonde............................................................

kr. 993.355
kr. 1.800.747
kr. 2.794.102

Udgifter afholdt af de separate fonde udgjorde således to tredjedele
af det samlede udgiftsbeløb.
De samlede udgifter på statsregnskabet, de separate fonde ikke
medregnet, var i det nævnte finansår 46,8 mill. kr. Af disse gik 12,6
mill, eller 27% til forrentning og afdrag af statsgælden og 13,1 mill,
eller 28% til de militære ministerier. Til Kultusministeriet gik 2%
af statskassens udgifter. De var fordelt på følgende ni hovedkonti:
I.
II.
III.
IV.

Ministeriets embedsmænd og betjente................... 82.361 kr.
Tilskud til kirkelige øjemed................................... 105.803
De det højere undervisningsvæsen og videnskabelig
hed vedkommende anstalter...................................
72.304
Tilskud til almueskolevæsenet og dermed beslægtede
anstalter.................................................................... 311.247
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kunstanstalter og samlinger...................................
Tilskud til videnskaber og kunster ialmindelighed
Tilskud til Frederiks hospital..................................
Tilskud til Fødsels- og plejestiftelsen.....................
Tilskud til Universitetet..........................................

178.425
14.975
30.000
48.240
150.000

-

993.355 kr.

Om de enkelte konti bemærkes:
Konto I bestod af tre underkonti: A, lønninger til ministeriets
personale, hvortil personalet i Kongerigets arkiv budgetmæssigt
regnedes; B, ministerielle og kontorudgifter, C, ministeriets under
støttelseskasse. Denne kasse fungerede som et beskedent økonomisk
sikkerhedsnet for personer, der havde tilknytning til ministeriet og
dets forretningsområde, og som ikke havde midler til at klare sig
selv. Den brugtes især til at hjælpe ikke-pensionsberettigede, der af
sygdom eller alder var tvunget bort fra arbejdet, eller til enker og
døtre af sådanne.
På konto II var den største post biskoppernes lønning, som
påhvilede staten, efter at den ved lov havde overtaget bispetienderne. Resten var tilskud til forskellige formål: tillæg og godtgørel
ser til visse præsteembeder, bidrag til opførelse af kirkebygninger og
til »Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandina
viske Sømænd i fremmede Havne«. Kirkens egentlige driftsudgifter
var som nævnt ikke på finansloven.
Konto III bestod af tre underkonti: A, Det kgl. bibliotek; B,
Gehejmearkivet; C, Gradmålingen.
Konto IV havde 7 underkonti, hvoraf IV E, tilskud til almuesko
levæsenets skolefond beslaglagde 2/3 af kontoens udgiftssum. Disse
beløb udbetaltes til de lokale amtsskolefonde i henhold til § 7 a og d i
lov af 8. marts 1856 om borger- og almueskolevæsenet. Derudover
var opført et honorar for tilsyn med gymnastikundervisningen.
Derimod var der ikke noget centralt tilsyn med den almindelige
skoleundervisning. Tilsynet varetoges lokalt af de gejstlige myndig
heder. Resten af konto IV gik til institutioner, der vedrørte abnorm
væsenet, af en senere tid betegnet som særforsorg. De vigtigste var
Døvstummeinstituttet og Blindeinstituttet.
Konto V havde tre underkonti: A, Kunstakademiet; B, kunstsam
lingerne; C, Det kgl. teater og kapel. Sidstnævnte underkonto
indeholdt blot et rundt tilskudsbeløb på 60.000 kr. Men hertil
føjedes på finansloven følgende tekstanmærkning: »Theatrets og
Kapellets Udgifter fastsættes iøvrigt i et af Ministeriet approberet
Budget for hvert Regnskabsaar, der gaar fra 1ste Juli, hvorved dog
bliver at iagttage: ...«. Herefter følger 9 punkter med budgetanvis
ninger og andre begrænsninger i ministeriets handlefrihed, f.eks.:
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»Ved Theatret og Kapellet kan i Aarets Løb ingen fast Ansættelse
finde Sted«. I statsregnskabet er en regnskabsoversigt for teatret
anført som bilag til konto V.C. Af denne fremgår, at teatret havde en
gæld til Sorø akademi på kr. 877.443, af hvilken der på grund af
underbalance ikke var betalt renter og afdrag i 1875/76.
Konto VI bestod af to underkonti: A, til videnskabelige formåls
fremme samt til understøttelse af videnskabsmænd og kunstnere og
B, udgifter til videnskabelige institutioners og kunstanstalters byg
ninger, for så vidt de afholdes af statskassen. Kun det under VI B
opførte beløb udrededes af statskassen. Under VI A var opført
13.896 kr. til faste understøttelser, 21.000 til midlertidige understøt
telser og 7.000 til rejseunderstøttelser. Disse beløb udrededes af Sorø
akademi og blev ikke ført til udgift på statsregnskabet, men i Sorø
akademis regnskab. Disse understøttelser stammede fra den enevæl
dige administration. Indtil 1842 bevilgedes de dels af Fonden ad
usus publicos, dels af Finansdeputationen, herefter af Finansdeputationen alene. Ved kgl. kundgørelse af 24.11.1848 blev de henlagt
under Kultusministeriet. Administrationen af disse understøttelser
var genstand for megen politisk interesse og blev hyppigt debatteret
under fmanslovbehandlingen. Der blev sommetider ligefrem sluttet
politisk forlig mellem kultusministeren og et flertal i folketinget,
hvorunder der med navns nævnelse blev forhandlet om de enkelte
kandidater. Fortegnelser over dem findes fra midten af 1870erne i
anmærkninger til betænkninger over finanslovforslagene8.
Kontiene VII-IX var uspecificerede.
19 år senere, i finansåret 1894/95, så Kultusministeriets budget
meget anderledes ud. Dog ikke i budgetteknisk henseende. Kultus
ministeriet havde stadig § 21 på finansloven, og kontosystemet var
det samme. Der var også stadig separate fonde, men deres antal var
halveret. Tilbage var kun de 5 vigtigste: Universitetet, Kommunite
tet, Den polytekniske læreanstalt, De lærde skoler og Sorø akademi.
Det var budgettets tal, der havde forandret sig. De samlede
udgifter under Kultusministeriet var næsten fordoblet fra 2,8 mill,
til 5,4 mill. kr. Det må her tages i betragtning, dels at der dengang
ikke fandtes inflation, dels at der i den mellemliggende tid uafbrudt
havde været politiske konflikter, der stillede sig i vejen for reform
lovgivning. De øgede udgifter var for det meste fremkommet ved
bevillinger, som regering og Folketing år for år forhandlede sig frem
til. Fra 1885 til 1894 udkom ingen normal finanslov, men trods dette
foregik der fra 1887, da oppositionen indledte forhandlingspolitiken,
8. Aage Rasch, Staten og kunstnerne. Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Sprog og
Historie 22, Århus 1968.
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en næsten normal finanslovforhandling. Skønt de provisoriske fi
nanslove efter regeringens opfattelse gjorde det muligt at afholde
udgifter uden Folketingets samtykke, holdt den sig næsten uden
undtagelse inden for, hvad der blev opnået enighed om under denne
forhandling, bortset fra de fa men politisk afgørende kontroversielle
punkter. Sådanne fandtes der ingen af på Kultusministeriets budget.
Følgende tal viser, hvordan udgifterne i 1875/76 og i 1894/95
fordelte sig på statskassen og de separate fonde:
Statskassen
Separate fonde
(minus statstilskud)

1875/76
993.355

...............................

1894/95
3.900.647

1.800.747

................................

1.512.856

2.794.102

...............................

5.413.503

Statskassens udgifter var nu mere end dobbelt så store som de
udgifter, der afholdtes af de separate fonde. Universitetet og Poly
teknisk Læreanstalt havde fuldstændig opbrugt deres likvide kapi
tal. Underskuddet fra disse og de lærde skolers fond blev dækket af
statskassen. Når bidragene fra de separate fonde ikke var faldet
mere, end tilfældet blev, skyldtes det, at Kommunitetet og Sorø
akademi nu tegnede sig for betydelig større bidrag end tidligere.
Statskassens udgifter under Kultusministeriet var fra 1875/76 til
1894/95 vokset med kr. 2.905.292 og udgjorde nu 7% af udgifterne.
Af denne stigning faldt kr. 544.707 på øgede tilskud til institutioner
med separate fonde. Tilbage blev en stigning på kr. 2.360.585,
hvoraf mere end halvdelen, nemlig kr. 1.343.053 tilfaldt konto IV,
tilskud til almueskolevæsenet og dermed beslægtede institutioner.
Det var dog ikke i nævneværdig grad det almindelige skolevæsen,
pengene var gået til. Her var stigningen kun på kr. 178.649.
Stigningen på konto IV skyldtes især to ting. For det første var to
udgiftsposter, der tidligere påhvilede Sorø akademi, nu overført til
statskassen, nemlig seminarievæsenet (kr. 199.890) og tilskud til
folkehøjskoler og deres elever (kr. 312.000). I stedet ydedes der af
akademiets midler tilskud til de mange nye realskoler, der var
kommet til siden 1880’erne, ialt 19 kommunale, 49 privatskoler for
drenge og 10 privatskoler for piger9. For det andet var bevillingerne
til særforsorgsarbejdet vokset meget stærkt. De udgjorde nu kr.
9. Denne udvikling havde udgangspunkt i kgl. anordning nr. 134 af 30.8.1881 om
sammensmeltning af de tvende afgangseksaminer for realdisciple af lavere og
højere grad samt de tvende almindelige forberedelseseksaminer af lavere og
højere grad ved Universitetet til en enkelt almindelig forberedelseseksamen (den
såkaldte præliminæreksamen).
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569.656, næsten 6 gange så meget som i 1875/76. Over halvdelen af
dette beløb gik til åndssvageforsorgen (kr. 297.377). Dette område
modtog i 1875/76 ingen statsstøtte10.
11909 nedsattes under Finansministeriet en kommission, der bl.a.
skulle fremkomme med forslag til en ændret form for finanslov og
statsregnskab, så disse blev mere overskuelige. I kommissionens
betænkning vedrørende dette emne foresloges indsat en ny indtægts
konto som § 4, overskuddet fra Universitetets og statens højere
almenskolers fond. »Da disse særlige Fonds saavel som Seminariefonden«, hedder det i betænkningen, »have vist sig ganske util
strækkelige til at bestride de Formaal, for hvilke de i sin Tid ere
oprettede, har man anset det for naturligt, at Udbyttet af Fondens
Midler opføres som en særlig Indtægt for Statskassen, medens kun
de Indtægter, der ere en Følge af de paagældende Institutioners
Virksomhed, ere forblevne paa disses særlige Budgetter«. Samtidig
blev udgifterne opført på Kultusministeriets almindelige budget
(fremtidig § 18).
Desuden foreslog man udgifterne til det grønlandske kirke- og
skolevæsen overført til en ny § 25, Grønland og de dansk-vestindi
ske øer, »under Hensyn til det ønskelige i, at samtlige de Grønland
vedrørende Udgifter samles paa et enkelt Sted i Finansloven« H.
Den nye opstilling benyttedes første gang i finansåret for 1912/13.
Som følge af de ændringer, der var foretaget, blev Kultusministeri
ets budget ikke i alle henseender sammenligneligt med de ældre. I
1912/13 var forbruget under Kultusministeriet 15,4 mill, kr., næsten
en tredobling på 18 år. Det udgjorde nu 14% af statens samlede
udgifter.
Budgettallets stigning skyldes naturligvis for en del, at udgifterne
til Universitetet m.v. nu for første gang i deres helhed blev ført til
udgift af statskassen. Desuden havde der i den forløbne tid været
nogen stigning i lønninger og priser, men over halvdelen af stignin
gen skyldtes tilskud til folkeskolen.
Hovedpunkterne i Kultusministeriets regnskab for finansåret
1912/13 så således ud:
I.
II.
III.

Centralstyrelsen ........................................................
Tilskud til kirkelige øjemed.....................................
De højere læreanstalter.............................................

278.629
288.196
1.614.530

10. Den første bevilling på finansloven til åndssvageforsorg blev givet 1876-77. Se i
øvrigt H. Hage, Abnormvæsenet i Danmark, Kbh. 1902.
11. Finanslovkommissionens Betænkning vedrørende en ændret Form for Finanslo
ven, 1911,-s. 5, 21, 26 og 28 f. - Finanslovkommissionen, Udkast til en ændret
Form for Finansloven affattet paa Grundlag af Finansloven for Finansaaret
1911-12, 1911, s. 39 f, 106-55 og 188 f. (Svennevig nr. 348)
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Skolevæsenet..............................................................
Uddannelse på folkehøjskoler, landbrugsskoler o.l.
Statens forsorg for døvstumme, blinde, vanføre og
åndssvage ..................................................................
VII. Tilskud til foreninger og institutter til bedste for
forældreløse eller enligt stillede børn.......................
VIII. Biblioteker og samlinger...........................................
IX. Tilskud til kunst og videnskab.................................
X.
Rigshospitalet............................................................
XI. Adskillige udgifter ....................................................
Overordentlige udgifter........................................................
IV.
V.
VI.

8.169.570
480.019
1.263.995

144.723
629.499
313.748
1.552.109
509.556
149.210
15.393.784

Overordentlige udgifter havde hidtil været opført på en fælles post
for alle ministerier (§ 26), men var nu for første gang fordelt på de
enkelte ministerier. Under denne betegnelse opførtes midlertidige
eller engangsbevillinger, f.eks. byggebevillinger, udgivelse af vær
ker, videnskabelige undersøgelser m.v.
Af de separate fonde stod alene Kommunitetet og Sorø akademi
tilbage. Disses indtægter og udgifter holdtes stadig udenfor stats
regnskabet, men de blev optaget på statens formueregnskab, idet
deres formuer opførtes med samme beløb på aktivsiden og passivsi
den.
Sorø akademi ydede stadig tilskud til realskoler samt til kunst og
videnskab, nemlig henholdsvis kr. 184.625 og 143.200 i finansåret
1912/13. Beløbene er modregnet i de pågældende budgetposter (§ 18
IV B og IX B).
Da Kultusministeriet blev delt, var finansåret 1916/17 lige be
gyndt. Budgetfællesskabet fortsatte finansåret ud, men på finanslo
ven for 1917/18 optræder Kirkeministeriet og Undervisningsmini
steriet hver for sig som henholdsvis § 18 og § 19. Til Kirkeministeriet
bevilgedes kr. 465.790 og til Undervisningsministeriet kr.
18.902.027. I budgetmæssig henseende blev Kirkeministeriet langt
det mindste af de daværende ministerier bortset fra Konseilspræsi
diet.

22.

Annekser til Kultusministeriet

Genstand for denne fremstilling er Kultusministeriets departemen
tale organisation og de arkiver, der er fremgået af dens virksomhed.
Kultusministeriets arkiv rummer imidlertid nogle anneksarkiver,
fremgået af aktiviteter, som uden i streng forstand at være departe
mentale, har været forbundet med departementet på en sådan måde,
at det skønnes rimeligt at beskrive dem i sammenhæng med dette.
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Til disse hører først og fremmest de udvalg og kommissioner, der
har været nedsat af ministeriet med den opgave at foretage selvstæn
dige undersøgelser og afgive betænkninger, især med henblik på
lovforslag. Alle ministerier nedsætter sådanne udvalg eller kommis
sioner. Om de kaldes udvalg eller kommissioner har ingen synderlig
betydning. I begyndelsen brugte man næsten udelukkende betegnel
sen »kommission«. Senere blev »udvalg« det mest benyttede. I
arkivsproget kaldes de ad hoc-udvalg til forskel fra udvalg, kommis
sioner og andre kollegiale organer med permanente opgaver.
Som regel er de fleste af ad hoc-udvalgenes medlemmer ikke
embedsmænd. Et af formålene med deres nedsættelse er netop at
inddrage repræsentanter for eksterne interesser, sagkundskab m.v. i
overvejelserne. Hvert ad hoc-udvalg har en sekretær, der fører
forhandlingsprotokollen og besørger dets korrespondance og regn
skab. Hertil beskikkes som regel en yngre ministeriel embedsmand,
hos hvem udvalgets arkiv samles.
Men da der ikke fandtes nogen instruks for udvalgsarkivers
behandling, er det ret tilfældigt, hvilken skæbne de har faet. Nogle
(de mindst omfangsrige) kan være endt i ministeriets sag om det
pågældende udvalgs nedsættelse. Atter andre har overlevet som
selvstændige arkivfonds blandt »diverse sager« eller lignende i
ministeriets eget arkiv.
Som bilag 2 (s. 341 ff) findes en fortegnelse over de ad hoc-udvalg,
der vides nedsat af Kultusministeriet fra 1848-1916. I denne vil for
hvert udvalgs vedkommende kunne ses, gennem hvilket kontor det
var nedsat, om udvalget afgav betænkning, der er trykt, og om
udvalgets arkiv er bevaret. Listen omfatter 80 udvalg, hvoraf 4 er
nedsat gennem sekretariatet (1849-59), 20 gennem 1. kontor, 8
gennem 2. kontor og 48 gennem 3. kontor.
Et enkelt af disse udvalg, Det kirkelige udvalg af1903, jfr. s. 133,
skal specielt omtales på grund af dets usædvanlige sammensætning
og arbejdsform. Det nedsattes i henhold til lov nr. 89 af 15. maj 1903.
Dets opgaver var ifølge lovens § 1 at »afgive Betænkninger over og
gøre Forslag til de Bestemmelser, som anses fornødne til Gennemfø
relse af den i Grundloven foreskrevne Ordning af Kirkens Forfat
ning og hvad dermed står i Forbindelse, derunder ogsaa angaaende
Ordningen af Præstevalg og af Retsplejen i gejstlige Sager«. Derud
over skulle udvalget tillige drøfte forslag, som ministeren måtte
forelægge det, ligesom det var berettiget til selv at fremkomme med
forslag.
Udvalget bestod af 37 medlemmer: 4 valgt af ministeren, Sjæl
lands biskop og 3 andre biskopper valgt af samtlige biskopper (der
var ialt 7), 8 andre gejstlige valgt af sognepræster, residerende
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kapellaner og valgmenighedspræster, 1 medlem af det teologiske
fakultet og 1 juridisk professor udpeget af de vedkommende fakulte
ter, 18 lægmænd valgt ved middelbare valg af menighedsrådene, 1
medlem fra Færøerne valgt af Lagtingets medlemmer og øernes
sognepræster.
Udvalget var så stort, at dets forhandlinger måtte organiseres som
i en parlamentarisk forsamling. Der blev vedtaget en forretningsor
den. Talerne blev refereret stenografisk og løbende udgivet i tryk
ken. Hver sag blev undergivet tre behandlinger.
Det kirkelige udvalgs virksomhed mindede lidt om Den grund
lovgivende Rigsforsamling. Dets hovedopgave var jo netop at udar
bejde en grundlov for Folkekirken. Udvalget sluttede sit arbejde i
1907 med at aflevere et udkast til lov om Folkekirkens forfatning.
Udkastet indeholdt udførlige regler om menighedsråd, og som
overbygning på såvel menighedsråd som den lokale gejstlighed
foresloges oprettet et Kirkeråd på 39 medlemmer. Af disse skulle 27
vælges i valgmandsforsamlinger, bestående af 1/3 præster og 2/3
menighedsrådsmedlemmer. Kirkerådet skulle kun have rådgivende
beføjelser. Forfatningsudkastets § 2 fastslog for Folkekirkens ved
kommende, at magtfordelingen skulle være som i grundloven. Den
lovgivende magt skulle også for Folkekirken være hos Kongen og
Rigsdagen.
Der kom imidlertid hverken dengang eller senere en forfatning
for Folkekirken. Det kirkelige udvalg udarbejdede andre lovudkast,
der tjente som forarbejder til de følgende års reformlove på det
kirkelige område. Størst betydning fik udvalget måske som debat
forum i en situation, hvor kirkens organisatoriske og materielle
rammer var taget op til revision1.
Tanken om under en eller anden form at oprette et kirkeråd som
repræsentativt organ for Folkekirken havde ved flere lejligheder
siden 1849 været oppe til debat. Den blev også en overgang realise
ret, men i en form der var nøje forbundet med det politiske system,
der bortfaldt med systemskiftet i 1901.
Ved kgl. resolution af 8. oktober 1883 oprettedes Det kirkelige
Råd. Det bestod af rigets 7 biskopper med tiltrædelse af et medlem
af det teologiske og et medlem af det juridiske fakultet ved Køben
havns Universitet. Det skulle samles en gang om året under forsæde
1. Den danske kirkes historie, VIII, 1966, s. 31 ff. - Forhandlingerne i det
kirkelige Udvalg, 1.-7. Samling, Kbh. 1904-07. Det kirkelige Udvalgs Udkast til
Love om Folkekirkens Forfatning, Besættelse af Præste-, Provste- og Bispeembeder og Behandlingen af folkekirkelige Retssager samt den af Udvalgets
formand afgivne Betænkning, Kbh. 1907. (Sv. nr. 52). - Udvalgets formand var
Sjællands biskop Skat Rørdam.
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af Sjællands biskop. Dets opgave var at afgive betænkninger og råd i
kirkelige anliggender på ministerens begæring eller på eget initiativ.
Ministeren skulle »i Reglen« indhente rådets erklæring, inden
lovforslag forelagdes eller administrative bestemmelser udstedtes
vedrørende »rent indre kirkelige Forhold«.
I forestillingen til kongen blev det fastslået, at alle hidtidige forsøg
på at opfylde grundlovens bestemmelse i § 75 om, at Folkekirkens
forfatning ordnes ved lov var forblevet frugtesløse, og at det for
tiden måtte anses for umuligt at opfylde den. »Imidlertid paatræn
ger Savnet af et kirkeligt Organ under den stærke Brydning af
forskjellige kirkelige Strømninger sig mere og mere ... for at Kirken
gjennem dette kan lade sin Røst lyde ligeoverfor fremkommende
Forslag og Forlangender om Forandringer i de bestaaende kirkelige
Forhold og Love, ligesom ogsaa selv tage Initiativer til Forslag i
denne Henseende«. Hertil kom, at det for ministeren var af største
vigtighed, at biskoppernes udtalelser ikke kom til at foreligge
enkeltvis, men som resultat af personlige forhandlinger disse imel
lem. »Endelig kan det vel ventes, at Dannelsen af et saadant
kirkeligt raadgivende Organ og dets forhaabentlig heldbringende
Virksomhed i længere Tid vil danne Indledning og Overgang til
Gjennemførelsen af Grundlovens Bud ved Oprettelsen af en egentlig
lovbestemt Kirkeforfatning«.
Videre hed det i forestillingen, at ministeriet - »for ogsaa at give
det Liv, der rører sig i Menighedskredse, Lejlighed til at komme
tilorde i det paatænkte Raad« har tænkt sig at tilforordne dette et
vist antal andre, saavel læge som gejstlige medlemmer. Man havde
dog fundet ikke allerede nu at burde fremkomme med et endeligt
forslag, men først når rådet var trådt i virksomhed forelægge dette et
sådant forslag til betænkning2.
Spørgsmålet om, hvad der kunne gøres for at styrke den bestå
ende kirkeorganisation over for hvad man betragtede som opløsende
tendenser, var i de foregående år blevet drøftet på gejstlige konven
ter og landemoder. Etableringen af et bisperåd fremtrådte her som
en foranstaltning, som vel ikke var ideel, men dog gennemførlig. Det
ville ganske vist med sikkerhed vække politisk modstand, men for
kultusminister Scavenius har det næppe været uden betydning, at
tanken om et kirkeligt råd blev forsvaret og anbefalet af LollandFalsters biskop D.G. Monrad, der havde været med til at skrive
grundloven og tre gange havde været kultusminister. Monrad var i
1882 blevet medlem af Folketinget3.
2.
3.

1. kontor 1883 nr. JJ 1343. Forestillingen er trykt i Ministerialtidende A 1883 s.
147 f.
Den danske kirkes historie, VII, 1958, s. 264 ff. Carl Trock, Om det kirkelige
Råds tilblivelse, Kirkehistoriske Samlinger 1971 s. 157-73, 1972 s. 189-210.
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Oppositionen erklærede omgående oprettelsen af Det kirkelige Råd
for grundlovstridig. Den 20. oktober 1883 anmeldtes i Folketinget
følgende forespørgsel til kultusministeren: »Hvorledes kan Ministe
ren forene den kgl. Resolution af 8de Otbr. d. A. om Oprettelsen af et
kirkeligt Raad med Grundloven?«. Forespørgslen kom til forhand
ling den 16. og 17. november. Den endte med, at der med 50
stemmer mod 16 vedtoges en motiveret overgang til dagsordenen, i
hvilken det udtaltes, at Kirkerådets oprettelse ikke kunne forenes
med grundloven4.
Der er ingen grund til her at redegøre for de statsretlige argumen
ter, der førtes i marken om fortolkningen af grundlovens § 75.
Standpunkterne var underordnet det politiske hovedspørgsmål om
en ministers ret til at handle i strid med Folketingets flertal. Nævnes
skal kun, at Monrad i sit forsvar af ministerens handling demonstre
rede bredden i sit polemiske apparatur ved på den ene side at
bagatellisere sagen som en simpel rationalisering (»Istedetfor at
modtage 7 enkelte Betænkninger ønsker Ministeren at modtage en
samlet Betænkning. Det er det Hele») og på den anden side
fremhæve ministerens skridt som en rent administrativ forberedelse
til opfyldelse af grundlovens løfteparagraf5.
Scavenius fastslog under forhandlingen, at tingets beslutning ville
blive uden indflydelse. Fandt Folketinget Kirkerådets oprettelse
grundlovstridig, kunne det indbringe sagen for Rigsretten. Til
spørgsmålet om, hvordan han ville skaffe de penge, det ville koste,
svarede han: »Hvis det viser sig, hvad der jo er muligt, at Rigsdagen
ikke vil bevilge dem af Statskassen, saa faar Regjeringen at skaffe sig
dem ad anden Vej, og dertil er den istand«6.
Endnu havde regeringen ikke brugt statsmidler uden bevillings
hjemmel, og det gjorde man heller ikke dennegang. Omkostningerne
ved rådets virksomhed ville ikke blive store. Dets første session i
1884 kostede kr. 1925,43. Ved kgl. resolution af 4. september 1884
skaffede ministeren sig hjemmel til at afholde udgifterne af Roskilde
domkirkes midler7. Da der følgelig ikke dukkede noget op om Det
kirkelige råd i forslagene til finanslov og tillægsbevillingslov, udbad
Folketingets finansudvalg sig i en skrivelse af 4. december 1884
meddelelse om, hvilke udgifter Kirkerådet havde medført, og af
hvilke midler de var afholdt. I ministeriet konciperedes et svar, der
gav de ønskede oplysninger, men nogle blyantlinjer i marginen,
foretaget med ministerens hånd, ændrede det til, at da der ikke var
4.
5.
6.
7.
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Rigsdagstidende 1883/84, Folketingets forh. sp. 537, 558, 870-964.
Sammest. sp. 930-33.
Sammest. sp. 896, 957.
1. kontor 1884 nr. KK 1239.

forlangt nogen bevilling til disse udgifter, fandt ministeriet ingen
anledning til at gøre rede derfor8.
Nu var det jo ingen hemmelighed, at de kirkelige midler stod til
kultusministerens rådighed, uden at bevillingsmyndigheden havde
mulighed for at blande sig i det. Men Folketingets flertal var
naturligvis interesseret i at fa mest mulig offentlighed om sagen.
Den 21. januar 1885 fremsattes i Folketinget forslag til beslutning
om nedsættelse af en kommission i henhold til grundlovens § 46
(parlamentarisk kommission) til at fremkalde det svar, ministeren
havde nægtet at give. Kommissionen skulle samtidig undersøge
nogle forhold vedrørende salg af præstegårdsjorder.
Da forslaget den 26. januar kom til 1. behandling, begrundede
Scavenius sin holdning med, at der i den senere tid havde gjort sig en
bestræbelse gældende for at koncentrere Folketingets magt i finans
udvalgets hænder og tillige - hvad der var en endnu ældre bestræ
belse - for at gøre finansudvalget til »et Slags Overadministrations
udvalg, der skal bedømme eller kontrollere hele Administrationens
Gjerning, selv om denne Gjerning hverken direkte eller indirekte
vedkommer Finantsloven«. Hertil havde han i sinde også i fremti
den at nægte sin medvirken. »Derimod er det jo noget ganske
Andet, naar Thinget som saadant finder sig foranlediget til ad en
eller anden Vei at begjære Oplysninger fra Administrationens
Omraade ... Jeg har i disse to Sager aldeles Intet at skjule«.
Kommissionens nedsættelse blev den 28. januar vedtaget med 54
stemmer mod 11. Den kom til at bestå af 7 medlemmer, alle
undtagen én (højremanden professor Scharling) tilhørende opposi
tionen9.
På en henvendelse fra kommissionen gav ministeriet i skrivelse af
17. februar 1885 det svar, som Scavenius to måneder tidligere havde
holdt tilbage. I en ny henvendelse af 6. marts udbad kommissionen
sig oplysninger om ministeriets hjemmel til at disponere over
Roskilde domkirkes midler på den angivne måde. Hertil svarede
ministeriet, at det ikke i så henseende havde nogen udtrykkelig
hjemmel, men at hjemlen lå »i den Myndighed, der efter Forholdets
Beskaffenhed maa tilkomme og er blevet udøvet af den øverste
Kirkestyrelse til efter Omstændighederne at raade over Beløb af de
sig selv eiende Kirkers Overskud til andre selve Kirken uvedkom
mende kirkelige Øiemed ...«. Der nævntes en række fortilfælde,
senest en kgl. resolution af 1. oktober 1876, »hvorved efter Foran
ledning given ved Behandlingen af Finantslovforslaget for 1873-74,
8.
9.

1. kontor 1884 nr. KK 1673. Rigsdagstidende 1884/85, tillæg B sp. 233 f.
Rigsdagstidende 1884/85, Folketingets forh. sp. 353-65. Scavenius’ udtalelse
findes sp. 355.
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den Domkirken uvedkommende Forpligtelse til Vedligeholdelse af
de kongelige Begravelseskapeller overførtes fra Statskassen paa
Domkirken«10.
I sin beretning af 18. april 1885 (der ikke tiltrådtes af Scharling)
erklærede kommissionen at måtte »modsige«, at den af ministeriet
påberåbte myndighed var tilstede. Tillige bemærkedes, at de anførte
fortilfælde »ikke kunne jævnstilles med den i det foreliggende
Tilfælde trufne Disposition«11. Det forklaredes ikke nøjere, hvad
der mentes med dette. Noget ligefrem retsstridigt havde ministeren
ikke begået. Det påstod kommissionen heller ikke. At udgifter til
kirkelige øjemed blev afholdt af kirkelige midler og ikke af statskas
sen, var stemmende med oppositionens opfattelse, men det var
uacceptabelt, at det kunne ske uden om finansloven. I det forelig
gende tilfælde var det særlig kritisabelt, at ministeren på denne
måde afholdt udgifter, som han vidste ikke ville passere, hvis de var
opført på finanslovforslaget.
Da betænkningen blev afgivet, havde forfatningskampen nået et
højdepunkt. Sagen om Det kirkelige råd gled i baggrunden, men
levede videre som et af periodens konstitutionelle stridspunkter.
Rådet selv fortsatte sin virksomhed, men uden den udvidelse af dets
medlemskreds, som var påtænkt. Ministeriet opfordrede rådet til at
fremkomme med forslag herom, men der kunne ikke opnås enig
hed12. Overhovedet havde rådet, skønt dets medlemmer alle var
politisk konservative og modstandere af de såkaldte vækkelser,
svært ved at finde en fælles holdning. Under kultusminister Barden
fleth (1894-97) udnævntes biskopper, der havde en vis tilknytning til
disse bevægelser13. Noget repræsentativt organ (»en røst«) for
kirken blev Det kirkelige råd aldrig, end ikke for gejstligheden.
Ved kgl. resolution af 23. august 1901, en måned efter regerings
skiftet, der bragte Venstre til magten, ophævedes Det kirkelige
råd14.
På den nordiske hygiejniske kongres i København i 1858 var et af
forhandlingspunkterne: hvad bør der gøres for opvarmning af større
offentlige lokaler, navnlig kirker?15. Det ser ud til, at gudstjenester
indtil 2. halvdel af 1800-tallet har været holdt i uopvarmede kirke10.

11.
12.
13.
14.
15.
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1. kontor 1885 nr. LL 162. Ang. den kgl. resolution af 1.10.1876: Rigsdagsti
dende 1872/73, tillæg B sp. 169 f. 1. kontor 1873 nr. Æ 707.
Rigsdagstidende 1884/85 tillæg B sp. 1239-48.
Den danske kirkes historie, VII, s. 266.
Skat Rørdam i Sjællands stift og V.C. Gøtzsche i Ribe stift. Den danske kirkes
historie VII, s. 290 og 310 ff.
1. kontor 1901 nr. 3 A 1069.
Den hygieiniske Congres i Kjøbenhavn Juli 1858, Kbh. 1858, s. 125 ff.

rum. Først på denne tid begynder man at tale om, at opvarmning
»under de nuværende forhold« må anses som en nødvendig betin
gelse for uforstyrret andagt. I lovgivningen omtales spørgsmålet
første gang i lov af 19. februar 1861 om nogle bestemmelser vedrø
rende kirkesyn, præstegårdssyn m.v., hvis § 5 bestemmer følgende:
»Naar Menigheden ønsker det, kan Tiendeeieren ei modsætte sig,
at der i Kirken anbringes en Varmeindretning og et Orgel eller
lignende Instrument, men han kan fordre, at der ei herved paaføres
ham enten strax eller fremtidig nogen forøget Udgift, hvorfor ogsaa
den ved en Varmeindretning bevirkede Forhøielse af AssurancePræmien bliver ham uvedkommende«.
Der opstod i den anledning forskellige problemer. Hvem skulle
begære varmeindretning indført? »Menigheden« var dengang ikke
noget retssubjekt. Hvem skulle betale anlæg, vedligeholdelse og
drift? Hertil kom tekniske problemer. Mange kirkerum var vanske
lige at opvarme, og varmeanlægget kunne skæmme kirkerummets
udseende.
Ved §4 i lov nr. 84 af 7. juni 1873 om tillæg til ovennævnte lov
blev nogle af problemerne løst. Det kunne nu pålægges tiendeejeren
at »anbringe den fornødne Varmeindretning«, dog at fordringen
ikke kunne stilles højere, end at varmegraden i kirken forhøjedes
med 6° Réamur (7,5° Celsius), målt før og efter fyringen. Varmeind
retning i kirker ændredes dermed fra at være ekstra-udstyr til at
blive standard-udstyr.
De tekniske problemer tog det tid at overvinde. Der opstod f.eks.
spørgsmål om, hvordan man skulle anbringe skorstene i kirkebyg
ninger. Ministeriet tog initiativet til at fa udviklet typer af ovne og
varmeværker, der egnede sig til kirkerum, idet man samtidig stillede
sagkyndig bistand til rådighed for de enkelte kirker. Fra 1889
fungerede en arkitekt og en ingeniør som konsulent angående
kirkers opvarmning. De første indehavere af disse hverv var arkitekt
Martin Nyrop og ingeniør Chr. Ramsing16.
I 1893 gennemførtes en lov om kirkers opvarmning (nr. 49 af 9.
marts). Den påbød ikke opvarmning af kirker, men overlod til
kirkesynet at træffe bestemmelser om det, når »Flertallet af Fami
liefedre, Enker og andre Personer med egen Husstand af et Sogns til
Folkekirken hørende Beboere ønskede det «, og forsåvidt varmeindretningen kunne indskrænkes til kakkelovne, som kunne fas i
handelen. Kunne kirken på grund af sin størrelse, monumentale
karakter el.lign, ikke opvarmes ved almindelige kakkelovne, kunne
ministeriet anordne anbringelsen af et særligt varmeapparat. Lovens
16. Ministeriets skrivelse af 11.4.1889. 1. kontors gruppeordnede sager nr. 3610-11.
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Efter at man i århundreder havde affundet sig med uopvarmede kirkerum blev der i løbet affå
årtier omkring 1900 installeret varme i så godt som alle danske sognekirker. Kultusministeriet førte
et indirekte tilsyn med opstillingen af disse indretninger. Trods indsatsen af fremragende
arkitekter som Martin Nyrop blev resultatet i vore dages øjne oftest noget uheldigt, og mere diskrete
opvarmningsformer har nu overtaget kakkelovnenes rolle. Kakkelovnen i Nørre Vium kirke
(Ringkøbing amt) gør et forgæves forsøg på at indpasse sig diskret i det romanske kirkerum; det er
prædikestolen til højre. - Foto Victor Hermansen 1937 (Nationalmuseet).

§ 5 bestemte, at der til sagkyndig medhjælp for ministeriet i disse
tilfælde samt i tilfælde, hvor ministeriet blev spurgt til råds, skulle
bevilges det fornødne beløb på finansloven.
I 1894 måtte Nyrop på grund af arbejdet med opførelsen af
Københavns rådhus afgive hvervet som konsulent. Det overtoges af
arkitekt Axel Berg, der varetog det indtil 1923. Chr. Ramsing
fortsatte som varmekonsulent til sin død i 1914 og efterfulgtes af sin
kompagnon ingeniør J.P. Danstrup.
For begge konsulenter var hvervet en bivirksomhed til deres
almindelige private praksis. De var ikke formeligt ansatte, men
honoreredes i forhold til de arbejder, der blev udført. Der er ingen
forklaring på, hvorfor kun de to arkitekters arkiv, men ikke de to
ingeniørers, er endt i ministeriets arkiv.
Præster havde ikke ret til afsked med pension, uanset hvor gamle de
blev. De fik overdraget deres embede med tilhørende indtægter som
livsvarigt beneficium med pligt til at holde det forsvarligt bestyret.
Kneb det for en ældre præst at klare alle pligterne, havde han den
udvej af embedets indtægter at aflønne en personlig kapellan. Dette
var imidlertid ikke altid muligt. Hvis alder, svagelighed eller andre
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omstændigheder talte for det, kunne der ved kgl. resolution bevilges
en præst entledigelse med en pension, der for størstedelen skulle
udredes af eftermanden i embedet.
I forvejen påhvilede der embederne pligt til at udrede pension til
en formands enke (kaldspension). Den var dog ikke så stor. Præ
sterne havde pligt til at tegne overlevelsesrente i Statsanstalten for
livsforsikring. Skulle der yderligere udredes pension til en entlediget
formand, kom der til at påhvile embedet en betydelig byrde af uvis
varighed. Ansættelsen i et sådant embede blev derved »forbunden
med en odieus Hasard for den vedkommende Eftermand, og et vidt
Spillerum aaben for Tilfældighed ved Besættelsen af saadanne
Embeder. En yngre Præst vil, hvis Pensionen snart bortfalder, nyde
den fulde Indtægt af et Embede, hvortil han under andre Omstæn
digheder ikke vilde været kommet i Betragtning, medens ældre
Præster ved Pensionens Vedvaren i en længere Aarrække savne den
Indtægt, hvortil deres Alder og Embedets Beskaffenhed vilde kvali
ficere dem «.
På Det kirkelige råds initiativ blev der i 1887 taget skridt til at
neutralisere denne usikkerhed. Man bad professor i statistik ved
Universitetet, H.L. Westergaard, beregne den gennemsnitlige tid,
hvori en eftermand i et præsteembede kunne komme til at betale
pension til sin formand i embedet. Med en vis usikkerhedsmargin
sattes denne periode til 8 år efter nådensårets udløb. Ved kgl.
anordning af 16.12.1887 blev der herefter truffet bestemmelse om
oprettelse af et præstepensionsfond. Pensionsydelsernes varighed
blev'faste. Den, der ansattes i et embede med formandspension,
skulle betale den i 8 år efter nådensårets udløb, hvorefter den
bortfaldt, og han skulle betale i 8 år, uanset om pensionisten levede
kortere eller længere. Døde pensionisten før udløbet af de 8 år,
skulle de resterende ydelser indbetales til en fond, af hvilken
pensionerne til dem, der var i live efter de 8 år, skulle betales17.
Fra og med 1888 blev der i alle opslag af embeder, der var blevet
ledige ved entledigelse, tilføjet følgende: »I Anledning af Forman
dens Entledigelse er der paalagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb at
udredes i Overensstemmelse med Reglerne i den kongelige Anord
ning af 16de December 1887«. Hvorledes denne ordning skulle
administreres synes ikke at have været med i overvejelserne. Det
hastede heller ikke, eftersom indbetalinger til Præstepensionsfonden
tidligst kunne blive aktuelle, efterhånden som nådensåret for præ
ster entlediget efter 1. januar 1888 udløb og dødsfald indtraf.
Imidlertid opstod der næsten omgående et problem der krævede
17.

1. kontor 1887 nr. NN 596.
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fortolkning. Pr. 31. marts 1888 var sognepræsten for Vejle købstad
og Hornstrup sogn i Ribe stift blevet entlediget med pension. Tre
uger senere døde han. Hans tidligere embede var to dage forinden
blevet opslået. Der var således ikke blevet beskikket nogen efter
mand med pligt til at betale formandspension. Tidligere ville det
have medført, at embedet blev fritaget for denne pensionsbyrde.
Ville det samme blive tilfældet nu? Det mente Vejle byråd, der
ønskede en omordning af de kirkelige forhold. Denne omordning
skulle ske i forbindelse med nybesættelse af embedet, men kunne
først føres ud i livet, når en eventuel pensionsbyrde var bortfaldet.
I en skrivelse af 7. maj 1888 erklærede ministeriet det for en
selvfølge, at pensionsforpligtelsen nu var bortfaldet, og at embedet
måtte opslås påny. Herimod protesterede biskoppen i Ribe, C.P.
Balslev, som var den, der i Det kirkelige råd havde taget initiativet
til den nye pensionsordning. Han gjorde opmærksom på, at den i
forbindelse med entledigelsen fastsatte pension var gældende, hvad
enten præsten levede nogle dage, nogle måneder eller år efter
entledigelsen. I modsat fald kunne fonden ikke være sikker på at
opfylde sine forpligtelser. Heri måtte ministeriet give biskoppen ret.
I en skrivelse af 14. juni erklærede det sig enig med ham i, at
anordningen måtte gælde også i tilfælde, hvor den entledigede døde,
inden en eftermand var beskikket18.
Herefter skulle indbetalingerne til Præstepensionsfonden be
gynde den 1. april 1889, da nådensåret udløb. Men tilsyneladende
var sagen gledet i baggrunden. Der skete i hvert fald intet. Først et
år senere, da endnu en efter 1. januar 1888 entlediget præst (også i
Ribe stift) var afgået ved døden, blev sagen taget op. Den 15. april
1890 skrev ministeriet til biskoppen i Ribe og bad ham foranledige,
at pensionsydelsen fra de to embeder blev indbetalt til ministeriet.
Om de fremtidige indbetalinger ville der komme nærmere medde
lelse, »naar endelig Bestemmelse angaaende Præstepensionsfondets
Styrelse er truffen«19.
Denne bestemmelse kom den 6. juni s.å. Bestyrelsen af fonden
blev overdraget en af ministeriets assistenter, Oskar Damkier (den
senere departementschef), hvilket i et cirkulære af samme dato
meddeltes biskopperne med anmodning om at give Damkier besked
når en præst, der var entlediget i henhold til anordningen af 16.
december 1887, afgik ved døden. Det er åbenbart manglen af en
sådan bestemmelse i anordningen, der var skyld i at Præstepensionsfondens oprettelse blev forsinket. I fondens kassejournal blev som
18.
19.
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1. kontor 1888 nr. OO 131.
1. kontor 1890 nr. QQ 526.

første post pr. 1. juni 1890 indført en indbetaling fra præsten i Vejle
på kr. 1905,36 for perioden 31. marts 1889 til 31. marts 1890.
Fondens bestyrer havde tre opgaver: 1. indkassering af pensionsy
delser efter anordningens bestemmelse, 2. anbringelse af fondens
midler i rentebærende papirer, 3. udbetaling af pensioner efter
anordningens bestemmelse. Det sidste ville tidligst blive aktuelt i
189720.
Fonden løste kun ét af de problemer, der var forbundet med
præsternes pensionsordning. Et andet problem var det forhold, at
præsternes kaldspension primært var et mellemværende mellem den
pensionerede og hans eftermand i embedet. Det kunne medføre
uregelmæssighed eller udeblivelse af pensionsydelsen, i hvilket til
fælde pensionisten kunne blive henvist til at inddrive den ad rettens
vej. I 1890 sendte 15 entledigede præster et andragende til Det
kirkelige råd om at udvirke, at præsters og præsteenkers pensioner
indbetaltes til og udbetaltes fra stiftsøvrighederne. Det kirkelige råd
fandt imidlertid, den nys oprettede Præstepensionsfond passende
kunne overtage denne opgave.
Under sagens behandling i ministeriet blev der afæsket Damkier
en betænkning herom i hans egenskab af fondens bestyrer. Den blev
afgivet den 27. november 1890 og indeholder bl.a. nogle oplysninger
om de med pension entledigede præster. Af sådanne var der på dette
tidspunkt 187, hvoraf 53 var entlediget siden Præstepensionsfondens oprettelse. Til disse 53 kom 5, der siden fondens oprettelse var
afgået ved døden. Damkier anbefalede, at Præstepensionsfonden
overtog pensionsformidlingen, også forsåvidt angik enkepensio
nerne. Præsteenkernes antal havde man ingen opgørelse over, men
der antoges at være mellem 300 og 400.
Tanken om at udvide Præstepensionsfondens aktiviteter vandt
dog ikke tilslutning fra Kirkedepartementets andre embedsmænd.
Der nævntes flere grunde til det. En af dem - og måske den vigtigste
- var, at fondens styrelse skulle ske ved det i ministeriet ansatte
personale. Kun Damkier (og fondens revisor) fik et særligt honorar,
betalt af fondens midler. Derfor måtte, skrev Burman-Becker i et
notat, »Ministeriets geistlige Afdeling af al Magt bestræbe sig for,
at Fondens Omraade bliver saa lille som muligt og vokser saa
langsomt som muligt... Ministeriets geistlige Afdeling har selv Brug
nok for de Kræfter, hvorover det kan disponere«21.
Sagen ordnedes ved kgl. anordning af 8. august 1892 angående
indbetaling til og udbetaling fra stiftsøvrighederne af de entledigede
20.
21.

1. kontor 1890 nr. QQ 759..
1. kontor 1890 nr. QQ 1544.
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præster og præsteenker tilkommende pensioner. Først senere, i
forbindelse med den lønnings- og pensionsreform for Folkekirkens
præster, der gennemførtes fra 1913, blev Præstepensionsfonden det
sted, hvorfra alle pensioner til præster og præsteenker udbetaltes, og
hvortil følgelig alle bidrag til pensionerne indbetaltes, uanset om de
kom fra kirkelig side eller som tilskud fra statskassen22. I denne
funktion virker Præstepensionsfonden stadig.

22. Lov nr. 47 af 14.3.1913 indeholdende nogle bestemmelser vedrørende Folkekir
kens lønningsforhold, kgl. anordning nr. 244 af 25.8.1913 om nådensårets
afløsning og præsters og præsteenkers pensioner, kgl. anordning nr. 171 af
24.3.1916 om forandrede regler for det ved kgl. anordning af 16.12.1887
oprettede Præstepensionsfond.
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Kultusministeriets Arkiv

1. Indledning
Kultusministeriets arkiv er ikke ét, men flere helt selvstændige
arkivfonde. Hvert kontor havde sit eget arkiv, indbefattende en egen
række af forestillinger til kongen. Selv det lille sekretariat, der
fandtes fra 1849 til 1859, havde sit eget fuldstændige arkiv1.
Umiddelbart fik Kultusministeriets oprettelse i 1848 ingen syn
derlig indflydelse på arkivdannelsen. 1. kontor fortsatte helt uæn
dret den journalisering og henlæggelse af sagerne, som havde været i
brug i Danske Kancellis 1. departement. 3. kontor videreførte på sin
side uforandret den protokolføring og den henlæggelsesmåde, der
anvendtes i Direktionen for Universitetet og de lærde skoler. Da 2.
kontor oprettedes ved udskillelse fra 1. kontor, opstod et nyt arkiv,
hvor man i alt væsentligt fulgte de samme principper som i 1.
kontor, men med enkelte særegne træk.
Der kendes ingen formelle instrukser for kontorernes arkivdan
nelse. Der har muligvis aldrig eksisteret nogen, og hvis der har
været nogen, har de ikke været betragtet som noget, man skulle stå
til ansvar for udadtil, og derfor ikke som en del af arkivet. Det var
helt og holdent overladt til det enkelte kontor, hvordan det ordnede
sit arkiv.
Der var dog enkelte regler, som, selvom de vistnok ikke var
formaliserede, fulgtes i alle arkiver og vel nærmest betragtedes som
selvfølgelige. Alle kongelige viljetilkendegivelser, enten i form af
kgl. resolution, som var påtegnet de i kontoret udfærdigede forestil
linger til kongen, eller i form af kgl. ordrer (reskripter) blev ordnet
efter resolutionsdato og indbundet. Alle udgående breve blev afskre
vet i en brevbog (kopibog). Alle indkomne breve blev registreret i en
journal (journaliseret) med ekstrakt af deres indhold og notering om
resolution og ekspedition. Arkivdannelsens formål var at dokumen
tere den ydre kommunikation.
Kontorernes sagsakter blev for størstedelen ordnet således, at
deres henlæggelse korresponderede med en af disse rækker. Nu er

1. Kultusministeriets arkiv har i Rigsarkivet 06 som proveniensnummer. De
enkelte arkivfonds (subprovenienser) angives med et nummer efter en skråstreg:
06/1 1. kontor, 06/2 2. kontor, osv. 06/199 udvalg.
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de næsten alle henlagt efter journalnummer, d.v.s. efter det num
mer, under hvilket de er journaliseret, og som findes påtegnet
akterne. Men denne henlæggelse er ikke oprindelig. Den er frem
kommet ved en omordning, der er foretaget efter sagernes aflevering
til Rigsarkivet.
I ministeriet var sagerne henlagt efter den måde, de afsluttedes på,
d.v.s efter nummeret på det brev, der var sagens sidste aktstykke. 11.
og 2. kontor førtes, ligesom i andre tidligere kancellikontorer en
såkaldt registrant. Det er en kopibog for kgl. ekspeditioner, d.v.s.
sager, der afsluttedes med kongens underskrift eller med ministe
rens underskrift på kongens vegne (ad mandatum regis). Sådanne
sager kaldtes registrantsager og henlagdes i en særlig række ved
siden af de almindelige brevsager. Hvis en sag hverken afsluttedes
med et udgående brev eller kgl. ekspedition, men f.eks. med en
indkommet skrivelse, der blot blev taget til efterretning, anbragtes
den i en tredie række, der kaldtes Henlagte sager og diverse.
Under sagsbehandlingen skete det hyppigt, at der blev brug for en
tidligere sag. Denne sag blev vedlagt (» tilakteret « ) den nye sag, og i
journalen blev der krydshenvist mellem de to journalnumre. Disse
krydshenvisninger kaldes renvojer. Når sagsbehandlingen var af
sluttet, har det sandsynligvis beroet på skøn og sædvane, om
tilakterede sager blev lagt tilbage på deres oprindelige plads eller
varigt blev vedlagt den nye sag.
Ved den omordning, der har fundet sted efter afleveringen til
Rigsarkivet, er alle sådanne tilakteringer opløst og sagerne henlagt
efter deres journalnummer. Kendskab til den tidligere henlæggelses
måde, som er bevaret i Danske Kancellis arkiv, er derfor i og for sig
uden betydning for benyttelsen af Kultusministeriets arkiv, men
man må være opmærksom på, at henvisninger såvel i akterne som i
litteraturen kan referere til arkivets oprindelige ordning. Denne
metode for journalisering og henlæggelse af sagerne, hvad enten den
sker efter brevnummer eller journalnummer, kaldes Kancellisyste
met. Dettes principper og udvikling er nøjere beskrevet i en vejled
ning, der kan fås på Rigsarkivets 2. afdeling.
Hvad der her er sagt om Kancellisystemets anvendelse i Kultus
ministeriet, gælder i sin helhed kun 1. og 2. kontor (og sekretariatet).
Også i 3. kontor benyttedes et kancellisystem, men det adskiller sig i
visse henseender fra systemet i de kontorer, der var udgået fra
Danske Kancelli. Om dette henvises til kapitlet om 3. kontors arkiv.
Om alle Kultusministeriets arkiver gælder, at et betydeligt antal
sager ikke ligger som nummererede bilag til en protokolrække, men
er henlagt under en emnebetegnelse, som ikke indgår i nogen
systematisk sammenhæng. Sådanne sager er som regel journaliseret.
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Det er ikke muligt generelt at give nogen forklaring om, hvilke slags
sager der er henlagt på denne måde. Praktiske hensyn har antagelig
bevirket, at de er blevet holdt for sig selv, hvorved man undgik at de
spredtes omkring blandt de sager, der er ordnet efter årgang og
nummer. Som typisk eksempel kan nævnes sager vedrørende de
årlige fmans- og tillægsbevillingslove, ansøgninger, indberetninger,
især skemamateriale. Disse sager betegnes i det følgende som
gruppeordnede sager.
Endelig findes nogle anneksarkiver, som ikke er fremgået af den
almindelige departementale proces, men skyldtes aktiviteter, for
hvilke ministeriet har anordnet en særlig behandling. Det gælder
typisk permanente og ikke-permanente udvalg, nedsat af ministeriet
eller fonde med egen bestyrelse. De kan ikke betragtes som selvstæn
dige institutioner (provenienser), eftersom deres virksomhed ikke
nødvendigvis behøver at resultere i en særskilt arkivdannelse. Men
som regel er sekretærfunktionen i sådanne tilfælde overdraget en
ministeriel embedsmand at udføre uden for tjenesten, hvilket kan
medføre, at de pågældende sager holdes adskilt fra ministeriets
øvrige sager. Udvalgsarkiver kan betragtes som subprovenienser
under ministeriet.
Kultusministeriets arkiv udgøres således af fire selvstændige
arkivfonds, der hver for sig består af fire hovedafdelinger: 1. proto
koller, 2. journalsager, 3. gruppeordnede sager og 4. anneksarkiver.
I de følgende kapitler bliver hvert af disse arkivfonds gjort til
genstand for en detaljeret analyse. På dette sted skal der kun gives
nogle almindelige retningslinier for, hvorledes man i Kultusministe
riets arkiver finder de oplysninger eller det materiale man har brug
for.
Den første betingelse er naturligvis at sikre sig, at Kultusministe
riet er det rette sted at søge og, i bekræftende fald, hvilket af dets
arkiver man skal søge i. De såkaldte embedsetater2 indeholder for
hele perioden udførlige oplysninger om ministeriets sagområde og
dets fordeling mellem kontorerne. De samme oplysninger fas i de
årlige hof- og statskalendere. løvrigt var forretningsfordelingen
mellem kontorerne så klar, at man sjældent vil være i tvivl om,
hvilket kontor en sag hører under.
Selvom det emne, man søger belyst, klart ligger inden for Kultus
ministeriets område, er det ikke ganske sikkert, at man i ministeriets
arkiv kan finde noget om det, fordi det udelukkende har været et
anliggende for lokale eller andre underordnede myndigheder. Imid2. Den civile Centraladministration 1848-1893, s. 189-205, 1894-1913, s. 90-94,
1914-1935, s. 136-39.
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lertid var forvaltningssystemet så centraliseret, at enhver sag af blot
nogenlunde betydning og iøvrigt mange bagatelsager fandt sin
endelige afgørelse i ministeriet.
En sag kan meget vel berøre to eller flere ministeriers område. I så
fald vil der i alle berørte ministeriers arkiver findes materiale om
den. Det vil som regel være nok at finde sagsakterne i ét ministerium
og ved hjælp af den korrespondance, de indeholder, spore sig frem
til, hvor der andetsteds kan findes noget om sagen. I sådanne
tilfælde er Kultusministeriet et godt sted at starte. Dets arkiver er
forholdsvis lette at orientere sig i, når blot man er i besiddelse af
visse basisoplysninger.
Hovedparten af ministeriets arkivalier, nemlig de der ovenfor er
betegnet som protokoller og journalsager, er med fa undtagelser
årgangsordnede, d.v.s. at hver kalenderårgang udgør en enhed med
egen nummerrække. De registre, protokollerne er forsynet med,
omfatter kun én årgang, men også hele årgangen i tilfælde, hvor en
årgang består af flere bind.
Heraf fremgår nødvendigheden af ved eftersøgningen af en sag at
skaffe sig en relevant oplysning, der kan tidsfæstes så præcist som
muligt. Lettest går det, hvis det drejer sig om en sag, hvis afgørelse
kræver kongens underskrift. Det gælder f.eks. love, kgl. anordnin
ger og embedsudnævnelser. For det første er datoer for kgl. resolu
tioner ret lette at finde og for det andet vil man ved opslag i
vedkommende kontors forestillingsprotokol finde ministerens fore
stilling med den påtegnede resolution og vedkommende sags jour
nalnummer anført forneden på forestillingen. Det journalnummer,
der er påført forestillingen foroven tilvenstre, er Kabinetssekretaria
tets. Det vil kun undtagelsesvis være af heuristisk interesse.
Forestillingen indeholder som regel en ganske detaljeret redegø
relse for motiverne til den afgørelse, der indstilles til kongen, ofte
også for sagens forhistorie. Denne skik stammer fra enevælden, da
kongen ikke blot formelt, men også reelt var den øverste beslut
ningstager. Efter 1848 vedblev man at indgive udførlige forestillin
ger til kongen på samme måde som tidligere. Først længe efter
begyndte man at gøre forestillingerne kortere og mere summariske.
En anden oplysning, der giver let adgang til en sags akter, er den
omtrentlige dato for en skrivelse fra ministeriet. Brevets tekst vil
findes i kopibogen med vedføjet journalnummer. Ofte vil blot et
opslag i brevregistret være nok. Her anføres brevnummer, journal
nummer, adressat samt et par ord om brevets indhold.
Medens registrene i forestillingerne er fuldt alfabetiserede, er
brevregistrene kun alfabetiseret efter forbogstaver og iøvrigt ført
løbende (kronologisk). Andre ministerier, underordnede myndighe-
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der og andre, med hvilke der er hyppig brevveksling, vil dog ofte
have egne rubra i brevregistret.
I vore dage er en ministeriel skrivelse altid forsynet med journal
nummeret på den sag, den vedrører. Det var ikke tilfældet i
Kultusministeriets tid. Har man som udgangspunkt for sin eftersøg
ning en original skrivelse fra Kultusministeriet, skal man, hvis der
kan være tvivl om, gennem hvilket kontor skrivelsen er ekspederet,
mærke sig navnet på den person, der har paraferet (medunderskre
vet) til højre for og lidt længere nede på brevet. Det er kontorets chef
eller hans stedfortræder. Ved opslag i Hof- og statskalenderen for
det pågældende år kan man så fastslå, hvilket kontor det drejer sig
om.
Har man ikke kendskab til nogen bestemt skrivelse fra ministe
riet, kan man forsøge det, der kaldes den sandsynlige korrespondan
ces metode. Mange sager er af den art, at et ministerium må
korrespondere med bestemte institutioner eller embeder om den.
Desuden var det i ældre tid ikke almindeligt, at borgerne henvendte
sig direkte til et ministerium. Det var ofte ligefrem foreskrevet, at
henvendelsen skulle ske gennem vedkommende lokale myndighed,
der således også blev den, der modtog ministeriets afgørelse »til
efterretning og videre behagelig bekendtgørelse«.
Det betyder, at hvis man nogenlunde kender tiden og stedet for en
bestemt begivenhed, der har været indbragt for ministeriet, kan man
spore sagen ved at gennemgå brevregistret under det rubrum hvor
breve til den pågældende lokale myndighed er opført. Hvis man
f.eks. ved, at der har været ført klage over en sognepræst, kan man
godt regne med, at ministeriet en eller flere gange under sagens
forløb har skrevet til vedkommende biskop om den.
Kan man ikke spore en sag i forestillingsprotokoller eller kopibø
ger (herunder registranter), står tilbage som hjælpemiddel journa
lerne med tilhørende registre. Af forskellige grunde kan de være
vanskelige at arbejde med.
Medens udgående skrivelser registreres i kronologisk orden og far
hver sit brevnummer, er dette ikke tilfældet med indkomne skrivel
ser. De registreres ganske vist altid i journalen, men ikke i kronolo
gisk rækkefølge, og de far ikke hver sit nummer. Hvis en indkom
men skrivelse vedrører en sag, der allerede er korresponderet om,
far den samme journalnummer som den tidligere korrespondance.
Eller med andre ord: en indkommen skrivelse far kun nyt nummer,
hvis den giver anledning til oprettelse af en ny sag.
En sag kan versere i flere år med det resultat, at indkomne
skrivelser noteres i en journal fra et tidligere år uden at efterlade sig
spor i journalen for det år, i hvilket den indkom. Måske er skrivelsen
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noteret i journalregistret for dette år med henvisning til dens
journalnummer i en ældre journal, men det er langtfra altid sket.
Hvis man vil finde en sag ved hjælp af journalen, bør man derfor
helst vide, i hvilket år den er startet. Det kan sommetider være
vanskeligt, da det kan være en skønssag, om man har fortsat
journalisering på en tidligere sag eller har valgt at oprette en ny.
Som eksempel kan nævnes lovforslag, der fremsættes i Rigsdagen
flere år i træk uden at blive gennemført. Der er den mulighed at
journalisere alle akter vedrørende lovforslaget på det journalnum
mer, sagen fik, da det første skridt blev taget. Men der er også den
mulighed at starte en ny sag på et nyt journalnummer, hvergang
lovforslagets genfremsættelse i Rigsdagen forberedes.
Hertil kommer, at journalregistrene principielt er korrespondent
registre, d.v.s. at det er brevskrivernes navne og ikke de emner,
brevene beskæftiger sig med, der registreres. Der findes ganske vist
enkelte realrubra i journalregistrene, men generelt er det ikke muligt
gennem journalerne at lokalisere sager om bestemte emner.
Journalnumrenes rækkefølge er tilfældig. Sagerne fik numre i den
rækkefølge, hvori de oprettedes. I periodens løb sker dog i journalfø
ringen en udvikling, der peger i retning af en emneopdeling. Det
sker ved oprettelsen af »faste numre«, d.v.s. at sager af samme
indhold hvert år får samme nummer eller numre. Man kan ved
hvert års begyndelse reservere visse sekvenser af numre til bestemte
ensartede sager, eller man kan give ensartede sager ét og samme
nummer og give de enkelte sager en undernummerering.
I Kultusministeriet nåede de faste numre kun at få en begrænset
udvikling og var ikke forbundet med nogen emnesystematik. Det
var af naturlige grunde gerne de laveste numre, der gjordes til faste
numre. Kriteriet for oprettelse af faste numre var ikke sagernes
betydning, men deres ensartethed eller regelmæssige optræden. Ofte
kan det være sager af meget ringe betydning, f.eks. trykning af
blanketter, hvilket giver mulighed for at foretage kassationer i disse
ældre arkiver, hvis ordning ellers gør kassation næsten umulig.
Hvad her er sagt om de heuristiske problemer ved benyttelse af
Kultusministeriets arkiv, gælder alene de kategorier der foran er
betegnet som protokoller og journalsager, og som i alle ministeriets
arkiver omfatter hovedparten af materialet. Men derudover findes
som nævnt gruppeordnede sager. Det er sager, som kun er identifi
ceret ved en betegnelse af deres indhold. Det er ofte (men langt fra
altid) sager af relativ stor betydning, f.eks. vedrørende større bygge
arbejder.
De gruppeordnede sager frembyder naturligvis den fordel, at et
materiale om netop de emner, der er ordnet på denne måde, står til
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rådighed uden den søgeproces, der er nødvendig for at nå frem til
sager, der ligger på journalnummer. Men der må tages visse forbe
hold.
Der er som tidligere nævnt ingen systematik i dannelsen af
gruppeordnede sager, og der er heller ikke i journalerne eller
andetsteds foretaget notering om, hvilke sager der er holdt udenfor
rækken af journalsager og hvor de er henlagt. Denne mangel på
orden og systematik har visse uheldige konsekvenser. Når man
starter en undersøgelse i arkiver af denne art, bør man naturligvis
først ved gennemgang af registraturen sikre sig, om der findes
pakker blandt de gruppeordnede sager, der kan tænkes at indeholde
det, man søger. Hvis den basisoplysning, man er i besiddelse af, ikke
entydigt peger i den retning, må man gennem den ovenfor beskrevne
søgeproces finde journalnummeret. Hvis det viser sig, at der ikke
ligger nogen sag på det pågældende journalnummer, kan der være
flere grunde til det.
Sagen kan naturligvis være bortkommet eller lagt forkert på
plads. Den kan eventuelt være kasseret. Under beskrivelsen af de
enkelte kontorers arkiver vil der blive gjort rede for, hvilke kassatio
ner der er foretaget. Endelig kan det ske, at den alligevel ligger i en
gruppeordnet sag, idet indholdsangivelserne ikke altid er så klare, at
det med sikkerhed kan siges, hvad de omfatter eller ikke omfatter.
Manglen på systematik medfører også, at man ikke af en ind
holdsangivelse i de gruppeordnede sager kan slutte, at de indeholder
alt, hvad der klart falder ind under angivelsen. Det kan forekomme,
at dele af en sag ligger på journalnummer og resten et sted i de
gruppeordnede sager.
Endelig skal bemærkes, at en del sager, især fra Kultusministeri
ets sidste tid, kan være vedlagt sager i Kirkeministeriet eller
Undervisningsministeriet. Kun et mindre antal årgange efter Kul
tusministeriets deling er gennemgået med henblik på udskillelse af
ældre tilakterede sager, og det er næppe sandsynligt, at dette meget
tidkrævende arbejde vil blive genoptaget. Man må derfor regne med,
at en del af Kultusministeriets sager har fundet blivende plads i de
efterfølgende ministeriers arkiver. De kan - med lidt held - findes
ved at følge renvoj-kæderne i disses journaler3.
Ministeriets deling pr. 28. april 1916 fik ingensomhelst betydning
for arkivdannelsen. I det ydre markerede den sig ved nye »hove
der« på brevpapiret. Fra et rent arkivalsk synspunkt er der ingen
grund til at sætte et skel ved 1916. Skellet er iøvrigt af praktiske
3. Spørgsmålet om lakuner i rækkerne af journalsager er mere udførligt behandlet
under 1. kontor, se nedenfor s. 206 ff.
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grunde sat ved årsskiftet 1915/16, således at hele årgangen 1916 i alle
tre kontorer regnes for hørende til henholdsvis Kirkeministeriet og
Undervisningsministeriet, uanset at ingen ved årets begyndelse
kunne forudse delingen.

2.

1. kontor eller kontoret for kirkevæsenet

Arkivet er som nævnt en umiddelbar fortsættelse af arkivet i
Danske Kancelli’s 1. departements ekspeditionskontor. Den deling,
der senere har fundet sted, er kunstig og har ikke fuldstændig
kunnet gennemføres. Kontorets overgang fra at være kancellikontor
til at være ministerielt kontor fandt sted den 5. april 1848. For
nemheds skyld har man valgt 1. april som arkivalsk skiftedag. Såvidt
gørligt er alt, hvad der stammer fra før denne dato, anbragt i Danske
Kancellis arkiv, og efter denne dato i Kultusministeriets.
Hidtil havde kontoret ekspederet både kirke- og skolesager, men
allerede i midten af april etableredes en særlig arkivdannelse for
skolesager. Kort efter oprettedes 2. kontor (eller skolekontoret),
hvorefter visse arkivalier blev udskilt af 1. kontors arkiv og indlem
met i 2. kontors.
Forestillinger. Rækken omfatter 68 bd., 1 bind for hvert af årene
1848-19154. Rækken fortsætter herefter i Kirkeministeriet.
Forestillingerne er nummereret fortløbende inden for hvert år. I
hvert bind findes udførlige fuldt alfabetiserede registre. De meget
hyppigt forekommende sager om udnævnelse eller afskedigelse
(entledigelse) af præster er i registret anført tre steder, nemlig under
præstens navn, under embedets navn og i et samlerubrum »præste
kald (eller præsteembeder), bortgivne«, således at man for hvert år
har en samlet oversigt over embedsbesættelserne.
Forneden på hver forestilling er sagens journalnummer anført
med et litra og et tal. Litra er en årgangsbetegnelse. Dette vil blive
forklaret nedenfor under omtalen af journaler.
Bindet for 1848 begynder med nr. 51. De første 50 forestillinger,
der stammer fra januar kvartal, er indbundet for sig og står i Danske
Kancelli’s 1. departement. 8 forestillinger med resolutionsdatoer fra
17. april til 31. oktober 1848, nemlig numrene 55, 58, 59, 84,125,138,
151 og 160, er udtaget og overført til 2. kontor, der har udstreget
numrene og givet dem en ny nummerering. Måske har man ved 2.
kontors udskillelse i maj måned regnet med, at forestillingerne
kunne bibeholdes i en fælles række, og først senere besluttet at
danne en selvstændig række af forestillinger i det nye kontor.
4. Rygtitel: Cultusministeriets 1. Departements Forestillinger.
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Registranterne, der består af 20 bind hver med 3-4 årgange, er
kopibøger for kgl. ekspeditioner. Der er dog ikke tale om fuldstæn
dige afskrifter, idet mange kgl. ekspeditioner udfærdigedes i faste
formuleringer, som i registranten er antydet med forkortelser eller
et par indledende ord og ellers kun med de variable oplysninger
(f.eks. navn og dato). Foran hver indførsel står »V.G.« eller
»G.V.«. Det første betyder »Vor Gunst tilforn« og det sidste
» gjøre vitterlig«. Det hentyder til de former, kgl. befalinger kunne
udgå i, nemlig som »lukkede« eller »åbne« breve. Det har for
denne periode ingen praktisk betydning.
De kgl. resolutioner, der findes i forestillingerne, sætter sig spor i
registranten gennem de ekspeditioner, de giver anledning til. Således
vil ved f.eks. udnævnelser til præsteembeder selve beslutningen
findes som forestilling med kgl. resolution, medens en kopi af det
kaldsbrev, der tilstilledes den udnævnte, findes i registranten. Men
registranten indeholder tillige kopier af de kgl. ekspeditioner, der
ikke umiddelbart hviler på en kgl. resolution, men på en af ministe
ren på kongens vegne afgivet resolution. I sådanne tilfælde anføres
under teksten forkortelsen »adm.« (ad mandatum).
Som eksempler på ad mandatum-sager kan fra ældre tid nævnes
baptisters fritagelse for iagttagelse af lovgivningens bestemmelser
om dåb. Disse afgørelser havde hjemmel i en kgl. resolution af 7.
december 18485. Endvidere konfirmation på de såkaldte tiendefore
ninger. Fra senere tid hører især kgl. konfirmation af legatfundatser
til ad mandatum-sagerne.
Registrene til registranten er udarbejdet på samme måde som
registrene til forestillingerne og findes ligesom disse i selve protokol
len. Kun til registranten for 1854-56 er der et løst registerbind.
Desuden er for 1868-72 bevaret et konceptregister. Indførslerne i
registranten er årgangsvis nummereret. De pågældende sager, regi
strant-sagerne, har tidligere været henlagt efter denne nummere
ring. Registret til registranterne henviser imidlertid ikke til disse
numre, men til protokollernes folienumre, d.v.s. til forsiden og
bagsiden af det blad, der henvises til.
Registranten for 1848 begynder med nr. 1 den 8. april og står
således ikke i nogen forbindelse med registranten for Danske Kancelli’s 1. departement.
Brevbogen eller Kopibogen består af 141 bind. Til og med 31. marts
1903 er de håndskrevne og har register indbundet sammen med
disse. Til og med 1891 er der kun ét bind for hver årgang. Fra 1892 er
der et bind for hvert halvår med register for hele året i bindet for 1.
5. 1. kontor 1848 nr. Y 1228.
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halvår. Fra 1. april 1903 gik man over til at tage brevkopier som
pressekopier. Samtidig begyndte maskinskrivningskopier at dukke
op. I begyndelsen meget spredt, men gradvis hyppigere. Endnu i
1915 forekom enkelte håndskrevne breve i kopibogen. Efter over
gangen til pressekopier bliver der 4 bind brevbøger pr. år foruden et
særligt bind med brevregister. Fra 1911 er der 6 bind brevbøger +
register pr. år.
Som foran omtalt er brevregistrene det vigtigste hjælpemiddel til
lokalisering af journalsager, især gennem ministeriets korrespon
dance med de lokale kirkelige myndigheder. Af disse fandtes to i
hvert stift: biskoppen og stiftsøvrigheden. Den sidste var kollegialt
bestyret af biskoppen og stiftamtmanden. Den beskæftigede sig med
kirkens økonomiske og andre materielle anliggender, f.eks. byg
ningsvæsen. Biskopperne førte tilsyn med præsternes embedsfø
relse, gudstjeneste, menighedsarbejde m.v.
Brevregistrene har for hvert stift to rubra, et for breve til biskop
pen og et for breve til stiftet. Desuden findes der særlige rubra for
ministerierne og enkelte andre brevmodtagere. løvrigt er registret
ordnet i alfabetiske rubra efter forbogstavet i adressaternes navne og
indført kronologisk.
Brevbogen for 1848 starter med årets begyndelse, altså i Danske
Kancelli’s 1. departement. Som tidligere nævnt foretoges der i
kancelliet henlæggelser efter brevnummer. Brevsagerne fra 1. kvar
tal 1848 findes i Danske Kancelli, men den brevbog, efter hvilken de
er henlagt, står i Kultusministeriets 1. kontor.
Allerede den 11. april 1848 startede en brevbog for 2. kontor, som
endnu ikke var fuldt organiseret. Tre breve afgået den 6. april blev
fra 1. kontors kopibog afskrevet i 2. kontor.
Journalerne fra 1848 til 1915 omfatter 72 bind, ét bind for hvert år,
bortset fra årgangene 1908, 1909, 1914 og 1915, der hver omfatter 2
bind. Der er indhæftet register i samtlige årgange. I de årgange, der
har to bind, findes registret i 1. bind.
Årgangene betegnes med litra i alfabetisk orden. Journalnumre
betegnedes i samtiden altid med litra og nummer (f.eks. B 1218),
aldrig med årstal. Kendskab til hver årgangs litra er således nødven
dig for læsning af journalnumrene. I registraturen er hver journalår
gang opført med det tilsvarende litra6.
Brugen af litra i stedet for årstal er en arv fra Danske Kancelli.
Året 1848 havde i kancelliet litra Y. Den journal, der toges i brug i
kancelliets 1. departement ved årets begyndelse, videreførtes af
Kultusministeriets 1. kontor, således at dettes journalnumre af
6. Se s. 242.
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årgang 1848 er betegnet med Y. I 1849 begyndte man forfra med
alfabetet, således at denne årgang fik litra A, 1850 litra B o.s.v.
Det kan være af praktisk interesse at vide, at Justitsministeriets
kontorer, Indenrigsministeriets 1. kontor og Kultusministeriets 2.
kontor betegnede deres journalårgange på samme måde, men at
disse kontorer startede en årgang med litra A i 1848, hvorved 1849
fik litra B, 1850 litra C o.s.v. Det bevirkede, at Kultusministeriets
første kontor vedblev at være et år bagefter de andre kontorer i
årgangslitreringen.
1 1874 var man i 1. kontor nået til litra 0. Herefter begyndte man
forfra, således at 1875 fik litra A, 1876 B o.s.v. Efter nogle år må det
have virket generende, at man ikke kunne se på en journalbeteg
nelse, om den hørte til den nye række eller var 26 år ældre. I 1883,
hvis litra var I (eller J), gik man over til at skrive litra to gange, altså
JJ, KK, LL o.s.v.
I 1900 var man nået til 00. Året efter skulle man igen begynde
forfra og fandt da på den udvej at skrive 3 A for 1901, 3 B for 1902
o.s.v. Sidste journalårgang under Kultusministeriet var 3 P i 1915,
men systemet kørte videre i Kirkeministeriet, hvor en ny runde
begyndte i 1926 med 4 A og 1952 med 5 A o.s.v., indtil et nyt
journalsystem indførtes i 1970.
Nyoprettede sager fik journalnummer i den rækkefølge, i hvilken
de indkom. Administrationens udvikling medførte, at et stigende
antal ensartede sager hvert år dukkede op i et større antal. Det
medførte et praktisk behov for at samle dem i særlige sekvenser i
journalen. Heraf udviklede sig det, der kaldes »faste numre«, se
Rigsarkivets 2. afdelings vejledning »Kancellisystemet« (1982). 1 1.
kontor anvendtes de både i form af reserverede nummersekvenser
og i form af hovednumre med undernumre. De faste numre begyn
der omkring århundredskiftet. Som eksempel kan nævnes sager
vedrørende »missionen«, d.v.s. Grønland, for hvilke der fra 1900 i
hver årgang reserveredes en sekvens af numre. I forvejen havde
missionssager eget rubrum i journalregistret. De faste numre betød,
at sagerne ikke længere fandtes spredt i journalen.
Hovednumre med undernumre opstår typisk i tilfælde, hvor en
ny lovbestemmelse udløser en serie af ensartede henvendelser. Som
eksempel på dette kan nævnes afløsningen af kirketiende. Ifølge § 23
i lov nr. 100 af 15. maj 1903 om afløsning af tienden kunne en
kirketiendeejer, når tiendeafløsning havde fundet sted, over for
Kultusministeriet begære sin forpligtelse over for kirken afløst,
hvorefter kirken ville overgå til at være selvejende. Tiendeafløsning
kunne ifølge lovens § 19 tidligst træde i kraft den 1. januar 1908 efter
en bekendtgørelse fra landbrugsministeren om, for hvilke kommu-
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ner den trådte i kraft. Den første af disse bekendtgørelser kom som
nr. 175 af 22. juli 1907. Den 5. september s.å. skete den første
henvendelse til Kultusministeriet (vedrørende Tuse kirke på Sjæl
land). På dette tidspunkt var 1. kontors journal for 1907 nået til
omkring nr. 1350. Kirketiendesagerne blev betegnet som »kommis
sionsforretninger efter § 23 «7. Til dem reserverede man numrene
1500-1524, men numrene 1501-1523 blev annulleret, så de enkelte §
23-sager fik 1500 som hovednummer samt undernummer i den
rækkefølge, de opstod. Det følgende år fik de 500 som hovednum
mer. På den reserverede plads journaliseredes sager med undernum
mer fra 1-85, men da der stadig opstod nye sager, fortsatte man på
1500 og begyndte forfra med undernumrene. På denne måde fik man
denne saggruppe fysisk samlet på et eller to hovednumre i hver
årgang. Desuden blev der ført et særligt register for disse sager,
ordnet alfabetisk efter kirkerne. Det findes blandt 1. kontors gruppe
ordnede sager som nr. 3614-3615. Sagerne er ikke uden interesse,
idet der i forbindelse med kirkernes overgang til selveje blev foreta
get meget indgående syn. Sagerne indeholder derfor udførlige be
skrivelser af kirkernes tilstand på overdragelsestidspunktet, ofte
med tegninger og fotos.
Journalregistret er som brevregistret ordnet alfabetisk efter for
bogstaver, men inden for disse kronologisk. De enkelte stifter har i
hele perioden egne rubra, men der er ikke som i brevregistret særligt
rubrum for stift og for biskop. Ved de enkelte indførelser i registret
under et stiftsnavn markeres det med et » S « eller et » B «, om sagen
kommer fra stiftsøvrigheden eller fra bispeembedet.
Efterhånden kom flere realrubra til, f.eks. »bispetiende«, »gods
salg«, »syn«. Af særlig interesse er det, at der fra 1866 førtes et
rubrum for »kirker«. Fra 1887 er dette rubrum opdelt i »kirker i
almindelighed« og enkelte kirker ordnet stiftsvis. I 1900 var man
kommet op på 35 realrubra, i 1915 på 40, hvortil kom 18 rubra, som
er identiske med journalens laveste faste numre.
1. kontors journalsager omfatter 1.581 pakker, et gennemsnit på
23 årligt fra 1848 til 1915. Gennemsnittet var stigende i løbet af
perioden. Årene 1901-15 har et gennemsnit på 30 pakker. Som
nævnt ligger de fleste af kontorets sager på journalnummer, men ca.
10% af numrene mangler i pakkerne.
Der kan være flere årsager til dette. En del journalsager er henlagt
i de gruppeordnede sager, som senere vil blive omtalt. De repræsen7. Den kapital, der skulle overgå til en kirke, der blev selvejende, fastsattes af en
kommission med en af ministeren udpeget fast formand for hvert stift samt to
medlemmer udpeget af stiftsøvrigheden og to af tiendeejeren.
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terer dog kun ca. 1% af samtlige journalnumre. Nu medfører
journalisering ikke nødvendigvis, at der bliver noget at arkivere. I en
række tilfælde er det journaliserede materiale blevet videresendt
brevi manu. Det gælder f.eks. regnskaber, der indsendes til revision.
De er uden korrespondance gået videre til revisor, hvilket fremgår af
journalen. Hvis de er bevaret, findes de hos vedkommende revi
sionsmyndighed. Det er også forekommet, at en skrivelse, der hører
til en allerede eksisterende sag, ved en fejltagelse har faet nyt
nummer, hvorefter den senere bliver omjournaliseret. Lakuner i
rækken af journalnumre er også fremkommet ved, at numre er
blevet udstreget i journalen for at give mere plads til andre numre,
jfr. kirketiendesagerne.
En mere speciel grund til, at sager i Kultusministeriets 1. kontor
mangler, findes i den omstændighed, at ministeriet administrerede
kirkesager fra nogle af de områder, der i 1864 blev afstået til
Preussen (se foran s. 52 f). Efter fredsslutningen er en række sager
blevet rekvireret af de preussiske myndigheder. I Ministeriet for
Slesvigs arkiv er blandt de arkivalier, der efter genforeningen blev
afgivet til Rigsarkivet fra det preussiske statsarkiv i Kiel (nu
Landesarchiv Schleswig-Holstein), fundet nogle kultusministerielle
arkivalier om kirker på Als8.
At journalsager mangler, skyldtes kun i ringe grad kassation. Der
er i 1945 truffet aftale om kassation af portorefusionssager9. De var
henlagt for sig selv og ville hvis de var bevaret, være endt blandt
gruppeordnede sager. Blandt sager, der er henlagt på nummer har
det ikke været praktisk muligt at gennemføre kassationer.
Tilbage bliver, at et ikke helt ubetydeligt antal journalsager
mangler, uden at det er muligt at give en forklaring. Da en
nummerrevision er foretaget så sent som i begyndelsen af 1960erne,
er det sandsynligvis kun ganske fa sager, der mangler fordi de er lagt
forkert på plads. Derimod er en hel del sager utvivlsomt forsvundet
ved skødesløshed. Troels G. Jørgensen omtaler i sin erindringsbog,
at Hother Ploug efter sigende skal have »formøblet« et større antal
sager, og at der i arkivet opbevaredes »et tykt Hæfte, kun indehol
dende Numre i hundredevis på Journalsager der var forsvundne
under en tidligere Departementschef Jonquières Hænder«10. Et
sådant hæfte vides ikke at være bevaret. Detaljerne i Troels G.
8. Ministeriet for Slesvig Afd. 792 Requirierte Akten, Kirkesager nr. 1-52 og
Skolesager nr. 53-84. Sager fra Kultusministeriet er nu udskilt.
9. Indtil postloven af 1871 besørgedes tjenstlige breve portofrit, når de var påtegnet
K.T. (kgl. tjeneste). Fra 1872 skulle de frankeres med tjenestefrimærker. Udgif
ten til disse refunderedes af ministeriet.
10. I Justitias Tjeneste s. 81 og 87.
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Jørgensens sene beretning skal man ikke hænge sig i, men bort
komne sager har nok været et problem. Blot det, at embedsmændene udførte meget af sagsbehandlingen som hjemmearbejde, må
uvægerlig have medført, at et antal sager er totalt forsvundet.
En del af de manglende sager vil dog sikkert kunne findes i
Kirkeministeriets sager efter 1916. Som omtalt s. 196 benyttede man
i udstrakt grad varige tilakteringer. Da Kirkeministeriets sager ikke
er gennemgået med henblik på udskillelse, vil man i disse kunne
finde måske temmelig mange ældre sager. Herpå tyder den omstæn
dighed, at antallet af manglende numre stiger stærkt i Kultusmini
steriets sidste årgange. Det er foran nævnt, at det årlige antal pakker
med journalsager er stigende efter århundredskiftet, men stigningen
topper med årene 1905-09, hvor gennemsnittet pr. år er 34,6,
medens det for årene 1910-15 er 29,3. Årgang 1915 består kun af 24
pakker. Det vil naturligvis være de sidste årgange, der stærkest
»rammes« af tilakteringer. Et konkret eksempel er nævnt s. 169
note 6. Arboe Rasmussen-sagen, der er fra 1911, er tilakteret en sag i
Kirkeministeriets 2. kontor fra 1952. Men også ældre sager, f.eks.
om kirkebygninger, kan meget vel gennem tilaktering være endt i
Kirkeministeriet.
Foran de almindelige journalsager står fire pakker med sager, der
er journaliseret i Danske Kancelli’s 1. departement før 1. januar
1848. Det er en rest, der er fremkommet ved sagernes omlægning fra
det gamle kancellisystem til det nyere. Om kancellisystemets to
skikkelser se den s. 196 omtalte vejledning. Ved afleveringen var
kontorets sager ordnet efter registrant og brevnumre, således som
Danske Kancelli’s arkiv stadig er det. Ved ordningsarbejder i
Rigsarkivet blev sagerne omlagt, således at de nu ligger efter
journalnummer. Derved frembragte man et kunstigt brud på arkiv
kontinuiteten. Som tidligere omtalt blev 1. april 1848 arkivalsk
skiftedag. Kun ekspeditioner foretaget fra og med denne dato blev
inddraget i omlægningen. Derved blev nogle sager hjemløse, nemlig
de der var journaliseret før 1. april 1848, men ekspederet efter 1. april
s.å. De kunne hverken anbringes som journalsager i Kultusministe
riet eller som brev- eller registrantsager i Danske Kancelli.
Kultusministeriets 1. kontors journalsager ændrede sig med hen
syn til ydre form ikke meget fra 1848 til 1916, bortset fra at den
»gotiske« (gi. danske) skrift o. 1880’erne afløstes af den latinske, og
at konceptpapirets farve omtrent samtidig skiftede fra blåt til gult i
forbindelse med de foran s. 90 omtalte nye forskrifter om statspapir.
Internt betegnedes kontoret som » Cultusministeriets 1. Departe
ment«, også i perioder, hvor det havde departementschef fælles
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med 2. kontor eller begge andre kontorer. Betegnelser som ministe
riets gejstlige departement eller sekretariat forekommer også.
Prototypen på en journalsag i 1. kontor består af en indkommen
skrivelse, der som omslag har et konceptark, indeholdende svaret på
skrivelsen. På den indkomne skrivelse er noteret forneden »CM 1.
Dept. + journalnummer (årstalsbogstav og nummer) + dato.
Forneden til højre noteredes et nummer, der svarer til en fortlø
bende nummerering af indkomne skrivelser på en kontrol- eller
restanceliste, hvis formål var at skaffe sikkerhed for, at alle ind
komne skrivelser besvaredes11. Hvis en indkommen skrivelse hørte
til en allerede eksisterende sag og således normalt ville være svar på
en tidligere fra kontoret afgået skrivelse, noteredes dennes brevnum
mer foroven til venstre, således at forakterne, der jo lå på brevnum
mer, kunne fremtages. En sådan indkommen skrivelse kaldtes en
»ad-sag«, idet ordet »ad« (=vedrørende) anførtes foran journal
nummeret.
Konceptarkene havde det meste af perioden forneden til venstre
et trykt mærke bestående af en cirkel, i hvilken der stod »CultusMin. 1 Dept.«. Under dette noteredes inden for cirklen sagens
journalnummer og under cirklen den indkomne skrivelses kontrol
nummer. Hvis en sag startede med en skrivelse fra ministeriet,
noteredes forneden på koncepten »nyt nr.« til orientering for
journalføreren. Foroven på konceptarket anførtes, når skrivelsen
var afgået, brevnummeret med stor skrift. Det var jo efter dette
nummer sagen blev henlagt. Bag på koncepter til kgl. ekspeditioner
ses tilsvarende registrantnummeret anført med stor skrift.
Fra 1. kontor har vi to af de meget sjældent forekommende
samtidige udsagn om, hvordan sagerne kontormæssigt har været
behandlet. I en pakke med betegnelsen »Kontorets forretnings
gang« 12, hvis indhold i så henseende som helhed er lidet oplysende,
findes to konceptark med notater, der sandsynligvis er nedskrevet
som »huskesedler« af nye medarbejdere, der er blevet mundtligt
instrueret om arbejdet. Den ene af dem noterer et par spørgsmål om
ting, han ikke kan huske eller ikke har fået besked om.
Det ene notat, der er skrevet med blyant, lyder således:
1. Journalføring
a. skille ad-Sager fra de nye
b. indføre de nye og paategne dem
11. Disse kontrolnumre på indkomne skrivelser forekommer første gang 9.9.1858.
Den tilhørende liste førtes i Kirkeministeriet indtil 1970, da et nyt journalsystem
indførtes. Listen kaldtes »langebog«, hvilket hentyder til formatet af den
protokol, den førtes i (smalfolio). Disse lister er ikke bevaret.
12. 1. kontor, gruppeordnede sager nr. 2508.
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Det er helt usædvanligt, at der er bevaret notater om den praktiske arbejdsgang i ministerierne. Det
var en rutine, et håndværk, som nye medarbejdere blev oplært i mundtligt. Det anonyme
blyantsnotat om forretningsgangen i Kultusministeriets 1. kontor bærer da også i høj grad præg af
at være lavet til personlig brug; det er vel et rent tilfælde, at det har overlevet. Billedet viser
begyndelsen af notatet, som er transskriberet i sin helhed s. 209-211, sml. note 12.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

210

c. Udfinde ad-Sagemes Journal No., indføre og paategne dem samt
skrive det sidst afgaaende Brevs No. i Hjørnet.
d. Indføre ad-Sageme i Joumalregistret.
e. Aktere dem. (Beretninger om Præsters Dødsfald og om Embeders
Beskaffenhed akteres med Kaldsbreve, som findes i den grønne
Bog)f. Optage dem paa Listen.
g. Udslette de tilsvarende No. paa Erindringslisten.
Føre de nye Sager paa Joumalregisteret.
Aftegne Brev No. i Journalen.
Optegne Høringsbreves No. paa Erindringslisten efter at der er
konfereret.
Udslette de expederede ad-Sager af deres Liste efter Konferering.
Samle Ansøgningerne efter Kald og lægge dem i Omslag med Paa
skrift.
Optegne Kaldsbrevenes Datum i den »Grønne Bog«.
Hvor findes Kaldsbrevene i Archivet?
Naar skeer Optegnelserne i Underskrivelsesbogen?
Beretning om Præsters Dødsfald journaliseres og akteres med Kalds
brev, hvorefter naar de er paategnet Res. om, at Embedet skal
opslaaes vakant, der lægges Omslag om med Paategn, af Ansættelsesog Reguleringssum - leveres Bendixen til Omslag, som derefter
henlægger den i Hylden under de grønne Journaler.

Naar da Beretn. om Emb’s Beskaff. indkommer, lægges hine derved,
og naar der er resolveret, at den skal bekjendtgj., og det er skeet,
henlægges Sagen atter i Reolen.
9. Kgl. Sager med Undt. af Forestillinger, indføres i Underskrivelsesbo
gen og Journalen.

Det andet notat er kortere og skrevet med blæk:
1. Beretning om Præsters Dødsfald og om Embedets Beskaffenhed
journaliseres og acteres med Kaldsbrev.
2. Ad-sager føres paa Ad-listen og udslettes af Erindringslisten.
3. Exp. Breve føres forsv. det behøves paa Erindringslisten og forsaav. de
ere ad-Sager, udslettes de af Ad-listen.
4. Kaldsbreves Datum optegnes i den grønne Bog.
5. I Underskrivelsesbogen føres alle Kgl. Expeditioner, naar de ere
underskrevne af Ministeren ad mand, eller af Kgen.
6. Kgl. Resol. føres paa Concept, i Journal, expederes ved Exped. eller
Breve.

Notaterne er udaterede og usignerede. Den Bendixen, der omtales i
det første notat, er skriver cand. phil. J.C.W. Bendixen, der var
ansat fra 1848 til 1859. I notatet omtales et brevnummer, der skal
anføres »i Hjørnet«. Heraf tør sluttes, at det stammer fra før man
begyndte også at sætte kontrolnummer i nederste højre hjørne
(september 1858). Det andet notat er skrevet på bagsiden af et ark,
der først har været brugt til en koncept, der ikke er afsluttet. I denne
omtales en forflyttelse af en præst, der fandt sted i 1854. Notaterne
er skrevet med forskellig hånd, og der er intet bevis for, at de er
samtidige, men det er en rimelig antagelse, at de er fra o. midten af
1850erne.
Selvom oplysningerne hverken er fuldstændige eller helt klare,
giver de et vist indtryk af kontorproceduren, især føring af erin
dringsliste og ad-liste. Af den sidste har man kunnet se, hvilke
tidligere oprettede sager der påny var under ekspedition. Ingen af
disse lister er bevaret, heller ikke af den 1858 oprettede kontrolliste
over indkomne breve. De lå udenfor det begreb om arkivalier, man
opererede med.
Mange af notaternes oplysninger vedrører besættelse af præste
embeder. Embedsbesættelser var en af de mest omfattende opgaver,
der påhvilede 1. kontor. I 1870erne var der i hele landet ca. 1050
faste præsteembeder, hvortil kom provster og biskopper. Antallet af
præsteembeder, der skulle besættes, lå på omkring 100 om året, en
temmelig stor årlig udskiftning. Forklaringen er den, at præsterne
normalt begyndte deres karriere i ret små kald for med tiden at søge
»befordring« til stadig større kald. Når en præst døde eller blev
pensioneret fra et godt kald, udløste det en kæde af embedsbesættel-
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ser, der først sluttede, når et embede blev besat med en ansøger, der
ikke i forvejen var indehaver af et sådant13.
Det fremgår af de to notater, at indberetninger om præsters
dødsfald skulle »akteres med kaldsbrev«, hvis dato fandtes i »den
grønne bog«, d.v.s. at registrantsagen om den sidst foretagne
’embedsbesættelse i kaldet skulle tilakteres, og at man fandt den via
en fortegnelse over samtlige kalds indehavere, der førtes i kontoret,
under navn af »grønne bog«14.
Herefter skulle der træffes afgørelse om embedets opslag. Helt
automatisk kunne det ikke ske, idet der kunne knyttes visse betingel
ser til embedet. Et opslag kunne f.eks. se sådan ud15:

Opslag blev 1848-70 bekendtgjort i Departementstidende, 1870-1910
i Ministerialtidende. Desuden i Berlingske Tidende og Stiftstiden
derne, fra 1904 i Statstidende. Efter opslaget indsendte biskoppen
den såkaldte beretning om embedets beskaffenhed, der f.eks. kunne
se således ud16:
13. Eksempel: 7.8.1876 døde sognepræsten for Karlby-Voldby (Århus st.). Embedet
besattes 21.12. s.å. med sognepræsten for Rimsø-Knatbjerg (Århus st.). Han
afløstes af sognepræsten for Gjøl (Ålborg st.), der efterfulgtes af den residerende
kapellan for Holmslands Klit (Ribe st.). Den 17.9.1877 sluttede kæden, da denne
post blev besat med en cand, theol, uden embede.
14. » Grønne bog « er i Kirkeministeriet og Justitsministeriet en fra Danske Kancelli
stammende betegnelse for protokoller over henholdsvis gejstlige og verdslige
embeder. Kirkeministeriets »grønne bog« blev i 1947 omskrevet til løsblade. To
ældre protokoller, der går tilbage til 1780erne, er afleveret til Rigsarkivet, se 1.
kontor, gruppeordnede sager nr. 2720-2721. Betegnelsen hentyder til protokol
bindets farve.
15. Ministerialtidende B 1876 s. 161. Angående reguleringssum, se anmærkning til
1. kontor, gruppeordnede sager nr. 3401.
16. Ministerialtidende B 1876 s. 110.
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Det krævede en del arbejde at holde styr på de ofte mange ansøgnin
ger, der indkom, når et embede blev opslået. Ansøgningerne blev
ikke journaliseret, men registreret i en såkaldt »supplikantbog«, fra
1897 »protokol over ansøgere til præstekald«. På grundlag af
ansøgningerne opstilledes i et læg en liste med personlige oplysnin
ger om hver ansøger: alder, eksamen, homiletisk og kateketisk
prøve, nuværende og tidligere embeder samt vidnesbyrd fra fore
satte. Denne liste kaldtes præstekaldsliste og vedlagdes forestillin
gen til kongen om embedets besættelse.
Når sagen var afgjort, blev ansøgningen fra den, der fik embedet,
vedlagt registrantsagen om embedets besættelse. Præstekaldslisten
og de øvrige ansøgninger udskiltes og henlagdes særskilt. Præste
kaldslisterne samledes i en række ordnet kronologisk efter embeder
nes besættelse. Oprindelig var også ansøgningerne henlagt på denne
måde, men i 1960erne blev de omordnet, så de nu ligger alfabetisk
efter ansøgernes navne med et læg for praktisk talt hver eneste
præst, der har haft embede i denne periode. Kun præster, der fik
embede hver gang de søgte, vil ikke være repræsenteret. Ansøgnin
gerne er kun bevaret fra og med 1853. De ældre er kasseret.
Præstekaldslister og ansøgninger findes blandt gruppeordnede sa
ger.
Betydningen af at bevare de mange tusind ansøgninger, der for
perioden 1853-1915 fylder 304 pakker, kan diskuteres. Kirkeministe
riet har senere faet tilladelse til løbende at kassere sådanne ansøg
ninger, hvilket er i overensstemmelse med almindelig praksis. Imid
lertid giver ansøgningerne fra Kultusministeriets tid mulighed for at
følge præsternes beskrivelse af deres egne forhold (økonomi, hel213

bred, familieforhold) i en situation, hvor den nedarvede feudalt
prægede kirkeorganisation var på vej mod afvikling17.
Akterne vedrørende selve embedsbesættelsen findes nu som jour
nalsager, men oprindelig har selve udnævnelsen ligget som regi
strantsag og eventuel korrespondance som brevsag. Det har imidler
tid vist sig, at registrantsagen i mange tilfælde ikke er bevaret. Det
gælder især i 1870erne og 1880erne. Nogen sikker forklaring på
dette kan ikke gives. Det kan måske hænge sammen med, at
registrantsager om udnævnelser (»kaldsbreve«, jfr. ovenfor s. 210)
altid blev taget frem til aktering ved næste embedsskifte, og at de
derefter ikke længere havde praktisk betydning. Måske har man
ikke fundet det ulejligheden værd at lægge dem på plads igen. Tabet
af registrantsagen medfører, at ansøgningen fra den, der fik embe
det, er gået tabt, medens ansøgningerne fra dem, der ikke fik det, er
bevaret. Eventuel intern meningsforskel om indstillingen vil også
være gået tabt. Derimod vil korrespondancen være bevaret. Ofte
består den kun i rutinemæssig kommunikation, men den kan også
bestå i brevveksling om embedets og menighedens forhold.
De gruppeordnede sager omfatter 761 enheder. Gruppeinddelin
gen stammer ikke fra ministeriet, men er foretaget i forbindelse med
arkivets ordning i Rigsarkivet og tjener kun til at lette overblikket. I
denne afdeling er anbragt alt fra departementets arkiv, som ikke
hører til de foran beskrevne rækker. Til registraturen over gruppe
ordnede sager findes anmærkninger om de sager, hvis betegnelse
ikke er fyldestgørende, samt sådanne baggrundsoplysninger, som
umiddelbart kan være til nytte.
Der er registreret 20 udvalg som nedsat under Kultusministeriets
1. kontor. Fra 17 af disse er der bevaret arkivalier. De omfatter 43
arkivenheder, hvoraf 31 stammer fra Det kirkelige udvalg af 1903.
Nogle udvalgsarkiver er så små, at flere er samlet i én pakke.
De øvrige anneksarkiver omfatter 91 enheder. De to første af disse
arkiver, nemlig Kommissioner nedsat i henhold til § 3 i lov af 19.
februar 1861 og Kommissioner nedsat i henhold til kgl. resolution af
23. december 1861, er samlinger af protokoller ført af lokale kom
missioner. I begge tilfælde var det udtrykkelig bestemt, at protokol
lerne, når arbejdet var afsluttet, skulle indsendes til Kultusministe
riet18.
17. Jfr. Departementstidende 1860 s. 1106, hvor det om visse præstekalds økonomi
ske problemer hedder: »Ved Gjennemlæsningen af mangfoldige Ansøgninger
om Befordring er Ministeriet kommet til den Overbeviisning, at der virkelig her
er en Ulempe tilstede, som fortjener Afhjælpning«.
18. § 5 i lov af 19.2.1861. Instruks af 21.9.1862 for de i henhold til kgl. resolution af
23.12.1861 nedsatte kommissioner. 1. kontor 1861 nr. N 1690 og 1862 nr. O 725
og 727.

214

Det kirkelige råds forhandlingsprotokoller 1884-1900, ialt 4 bind,
opbevaredes oprindelig i Sjællands bispeembedes arkiv (fra 1923
Københanvns bispeembede). Herfra blev de i 1956 afleveret til
Rigsarkivet.

3. 2. kontor eller kontoret for den lavere
undervisning
Internt kaldes dette kontor Skolekontoret, Skolesekretariatet eller
Skoledepartementet (Skdp.). Det blev oprettet som nyt straks efter,
at Kancelliets 1. departement var overgået til Kultusministeriet.
Der er således ikke tale om nogen kontinuitet bagud, bortset fra at
enkelte arkivalier fra tiden omkring kontorets oprettelse er udskilt
fra 1. kontor og indlemmet i 2. kontors arkiv. Den selvstændige
bogføring begyndte den 11. april 1848, endnu inden 2. kontor
formelt var oprettet. Arkivet fik de samme faste rækker som 1.
kontor.
Antallet afforestillinger blev dog langt mindre i 2. kontor end i 1.
kontor. Det skyldtes bl.a., at mens præsteembeder besattes ved kgl.
resolution, var skolelærerne kommunalt ansatte. Kun overlærere
o.l. ved borgerskolerne samt lærerne ved statsseminarierne var kgl.
udnævnte, men deres antal var ikke stort. Særegent for 2. kontors
forestillinger er indstillinger om benådning af skolelærere med
dannebrogsmændenes hæderstegn, men da det kun vederfaredes
gamle lærere, der havde vundet lokal anseelse gennem mange års
fortjenstfuld virksomhed på samme sted, kunne det ikke bringe
antallet af kgl. forestillinger tilnærmelsesvis på højde med 1. kon
tors. Det første bind forestillinger i 2. kontor omfatter årene 1848-58
og indeholder 153 forestillinger. I de samme 11 år blev der fra 1.
kontor indgivet 1.826 forestillinger. 2. kontors forestillinger 18481915 omfatter 11 bind.
Forestillingerne er nummereret fortløbende for hvert bind (altså
ikke årgangsvis). Registret er indrettet som i 1. kontor, og vedkom
mende sags journalnummer er noteret forneden på hver forestilling.
Om registranten gælder det samme som for 1. kontor, bortset fra
at også den er langt mindre omfattende, kun 3 bind. Desuden er der
en lakune, idet årene 1891-1903 mangler.
2. kontors brevbøger (kopibøger) udgør 321 bind, mere end det
dobbelte af 1. kontors. Det skyldes, at 2. kontor gik over til
pressekopiering af udgående skrivelser 10 år tidligere, nemlig fra 1.
april 1893. Fra da af består hvert års kopibøger af et registerbind og
et større antal indbundne kopier (7-13 pr. år). Derimod introducere215

des skrivemaskinen først 7 år senere end i 1. kontor. Den første
maskinskrevne kopi findes den 8. september 1910. Den 1. september
var en 21-årig kvinde, Gerda Hansen, tiltrådt som den første
kvindelige skriver i 2. kontor, den anden i ministeriet som helhed19.
Om brevregistrene gælder det samme som er nævnt under 1.
kontor, blot at det her er amtsskoledirektionerne, der som de
ministeriet nærmest stående lokale myndigheder har egne rubra i
brevregistret. Enhver lokal skolesag, der nogenlunde kan tidsfæstes,
og har været af den art, at den skulle indbringes for ministeriet, vil
temmelig let kunne identificeres med journalnummer gennem brev
registret.
Journalerne omfatter 86 bind. Til og med 1898 findes ét bind for
hver årgang, derefter to bind pr. årgang, for 1910 dog tre bind.
Årgangene betegnedes med litra. Der begyndes med A i 1848 og
med AA, BB, CC o.s.v. i 2. runde fra 1874.1 3. runde begyndende år
1900 valgte man en anden litrering end 1. kontor, idet 1900 fik
bogstaverne AB, 1901 AC, 1902 AD o.s.v. Rækken fortsatte efter
ministeriets deling i Undervisningsministeriets 1. departements kon
tor til og med AX i 1920, hvorefter man ophørte med at litrere
årgangene.
I de første årgange til og med 1852 førtes journalen på en anden
måde end i 1. kontor. På hvert nummer journaliseredes kun én
indkommen skrivelse med tilhørende ekspedition. Ligesom i rente
kammerjournalen anvendtes til hver journalisering hele protokolop
slagets bredde med ekstrakten af det indkomne brev på venstre side,
resolution og ekspedition på højre side. På hver dobbeltside indfør
tes så mange journalnumre, som der kunne blive plads til.
Der er intet oplyst om årsagen til dette, men det står muligvis i
forbindelse med, at 2. kontor ved sin oprettelse kom under ministe
riets 2. departement sammen med 3. kontor. Dette kontor havde fra
Universitetsdirektionen arvet en journaliseringsmåde, der minder
om rentekammersystemet, se nedenfor s. 226. Vi har en samtidig
udtalelse om dette fra den tidligere kancelliarkivar H.P. Kofod
Møller, der nu var blevet arkivar i Justitsministeriet. I en skrivelse
til Kultusministeriet af 21. februar 1849 om de arkivalske følger af
Kancelliets deling bemærkede han om Kultusministeriets 2. kontor,
at »det ifølge den for dette Contoir indførte nye og i mine Tanker
mindre heldige Journalføringsmaade muligt vil blive nødvendigt at
ordne dette Contoirs Sager paa en anden Maade, end den, der hidtil
i Cancelliet har været brugelig ...«20. Muligt har man opereret med
19. 3. kontor 1910 nr. 254, jfr. foran s. 143.
20. 1. kontor 1849 nr. A 69. Møllers skrivelse er aftrykt in extenso som bilag 3.
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varige tilakteringer, som tilfældet var i 3. kontor. De mange renvojer i journalen til og med 1852 kunne tyde på det. Om sagernes
ordning se nedenfor s. 218 f. Fra 1853 indrettedes 2. kontors journal
på samme måde som 1. kontors, d.v.s. med to journalnumre på hver
side og journalisering på samme nummer af skrivelser, der hører til
samme sag. Det medførte et fald i antallet af journalnumre fra 2076 i
1852 til 1275 i 1853.
Ligesom i brevregistret har hver amtsskoledirektion sit eget
rubrum i journalregistret. Det samme gælder (foruden de andre
ministerier) forskellige under kontoret sorterende institutioner og
embeder, f.eks. seminarierne. Nogle af disse rubra har indforståede
betegnelser, f.eks. (i journalen for 1897) Fejlberg, Keller, Kroman,
Olrik. Disse navne repræsenterer følgende embeder: den tilsynsfø
rende med folkeskoler og landbrugsskoler, forstanderen for de
Keller’ske åndssvageanstalter, konsulenten i almueskolesager og
forstanderen for Statens lærerkursus. Også egentlige realrubra ud
vikledes tidligt og kunne blive stærkt specialiserede. Således findes i
journalregistret før 1897 følgende 17 realrubra med forstavelsen
»skole-« : skolebrændsel, skolebygninger, skoledistrikt, skolefælles
skab, skoleferie, skolefond, skolegangsorden, skolelærere (person
lige forhold), skolelærere (anciennitet), skolelærerembeder oprettes
og nedlægges, skolelærereksamen, skolelærereksamenskommissio 
nens formand, skolelod og fourage, skolepenge, skolemulkter, skole
planer, skoleberetninger.
Fra 1872 findes som appendix til journalregistret et realregister.
Fra begyndelsen indeholdt det dels henvisninger til numre, der var
hovednumre for enstypesager, dels en fortegnelse over bemærkelses
værdige resolutioner i det pågældende år. Den sidstnævnte forteg
nelse, som kun findes til og med 1889, har muligvis fungeret som en
slags visdomsbog, selv om søgemulighederne var begrænset til én
årgang.
En forklaring på, hvorfor visse emner far realrubra i journalregi
stret, medens andre skal findes i realregistret, kan ikke gives.
Emner, der har realrubra, er journaliseret på spredte numre, medens
emner i realregistret er journaliseret på ét nummer (hovednummer)
eller på en sekvens af numre.
2. kontors journalsager omfatter 1.354 pakker, gennemsnitlig ca.
20 pr. årgang. Indtil skoleloven af 1899 steg gennemsnittet ikke
meget. For årene 1891-98 var det lidt over 21. Efter skoleloven steg
tallet til 26 for årene 1900-09 og var i de følgende år på over 30. De
sidste år før ministeriets deling er tallet faldende, hvilket ligesom i 1.
kontor må forklares med tilakteringer til senere årgange.
To journalårgange, 1899 og 1910, indtager en særstilling med
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henholdsvis 83 og 65 pakker. Til begge disse års journal hører et
ekstra bind, i 1899 betegnet »skoleloven« med journalnumre 1909
ff, i 1910 »skoleplaner« med journalnumre 4001 ff. Både i 1899 og
1910 findes en sag for hver kommune (bortset fra København). Om
skoleplaner se iøvrigt nedenfor s. 220 f. I 1899-sagerne findes
desuden skematiske oplysninger om lærerembederne og deres øko
nomiske forhold, herunder skemaer til udregning af lærernes tjene
stealder, et forhold der fik betydning efter indførelsen af lønskalaer
med alderstrin.
2. kontors journalsager minder i det ydre om 1. kontors, dog
findes ingen spor af et kontrolnummersystem for indkomne skrivel
ser, således som det kendes i 1. kontor fra 1858. Til og med 1852
indeholder sagerne kun undtagelsesvis mere end én koncept som
følge af den foran s. 216 f omtalte journaliseringsmåde. Sagerne har
uden tvivl oprindelig været henlagt på samme måde, som 3. kontors
brevsager blev det på samme tid (se nedenfor s. 226 f) d.v.s. at flere
journalnumre var sammenlagt og henlagt under brevnummeret for
ekspeditionen på det sidste af journalnumrene. På mange af sagerne
er noteret »udtaget« med tilføjelse af et eller flere brevnumre. Disse
påtegninger er udført med datidens skrift, så man har sandsynligvis
ret tidligt opløst de dossiers, der har været dannet med 3. kontor
som forbillede.
Iøvrigt har 2. kontors sager indtil 1950erne ligget som brev- og
registrantsager - af de sidste har der dog været meget fa. Først da
blev de omlagt til journalnumre. Man vil derfor i videnskabelige
arbejder fra før den tid finde henvisninger til den oprindelige
henlæggelse. Som eksempel skal nævnes Roar Skovmands disputats
fra 1944 om folkehøjskolerne, idet forfatteren omtaler de heuristiske
problemer, han kom ud for21. Om højskoleindberetningerne skriver
han: »Disse læg er ordnet efter Brevnummersystemet, der tit gør
det vanskeligt at finde Sagerne; ved at slå op i Journalregistet for
hvert Aar er det ganske vist ikke vanskeligt at finde den paagæl
dende Sags Journalnummer, og det er Reglen, at Sagen findes under
sidste Brevnummer, men denne Regel har mange Undtagelser;
Sagen kan være at finde under et tidligere Brevnummer, eller den
kan være overført til senere Aar; saaledes fandtes alle Indberetnin
gerne fra 1868 under et Brevnummer fra 1875. Efter en omhyggelig
systematisk Gennemgang af Journalerne mener jeg dog, at intet
væsentligt her kan være undgaaet min Opmærksomhed«.
Højskolesagerne ligger nu på journalnummer. Det er et spørgs
mål, om det har gjort det lettere at finde dem, i hvert fald forsåvidt
21. Roar Skovmand, Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892, Kbh. 1944, s. 472.
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angår de ældste årgange, idet måden de blev journaliseret på,
ændredes hyppigt. Før omlægningen har de ligget samlet i læg hvert
år for sig på ét brevnummer. Nu findes de spredt på mange
journalnumre.
Højskolesager forekommer første gang i 1851, efter at der på
finansloven for 1851/52 af Sorø Akademis midler bevilgedes tilskud
til, hvad der dengang officielt betegnedes som »bondehøjskoler«
eller »højere bondeskoler«. Ved bekendtgørelse af 10. maj 185122
meddeltes, på hvilke betingelser tilskud kunne opnås. Som følge af
den foran omtalte særlige journaliseringsmåde blev ansøgningerne
journaliseret hver på sit nummer, ligesom erklæringer indhentet fra
provster og skoledirektioner om de ansøgende skoler blev journali
seret hver for sig på andre numre end ansøgningerne. Sager om
samme skole er dog indbyrdes forbundne med renvojer, og desuden
er der ved sagen om bekendtgørelsen af 10. maj 1851 renvoj til de
enkelte ansøgninger.
En sådan samlet renvojering til samtlige ansøgninger findes
derimod ikke i de følgende årgange til og med 1856. Her må man i
joumalregistret finde den ansøgende skoles navn, evt. navnet på den
person eller institution, der har indsendt ansøgningen. For at finde
alle sagerne i en årgang, må man i forvejen vide eller kunne forestille
sig hvem der har søgt. Sager om skoler, der har faet bevilget tilskud,
kan dog som regel findes via anvisningsskrivelsen i brevregistret
under navnet godsinspektør Povelsen (Sorø Akademi), men afslåede
ansøgninger kan naturligvis ikke spores ad den vej.
1857-59 er højskolesager samlet på et enkelt nummer i journalen,
nemlig henholdsvis K 223, L 143 og M 252. Dog forekommer der
også højskolesager på andre numre, men der vil som regel være
renvoj til dem.
1860-63 indeholder journalregistrene efter bogstav B en rubrik for
»Bondehøjskoler«, under hvilken samtlige herhen hørende sager
må antages at være opført. 1864-67 er forholdet derimod omtrent
som før 1857. I journalen for 1868 optager højskolesagerne en
fortløbende række af numre fra 28 til 72. Med denne årgang afløses
betegnelsen »bondehøjskole« af »folkehøjskole« i den ministeri
elle sprogbrug. Fra 1869 samles tilskudssagerne igen på ét nummer
for hvert finansår, og fra 1872 kan dette nummer findes i det foran
omtalte realregister. Eventuelle sager udenfor hovedsagen kan fin
des gennem renvojer. Fra 1867 er ansøgningerne henlagt uden for
journalsageme og findes nu i 2. kontors gruppeordnede sager nr.
4501-4529.
22. 2. kontor 1851 nr. D 928.
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Højskolernes ansøgninger giver ofte udførlige oplysninger om
skolernes tilstand, undervisningens organisation, elevstatistik m.v.
Navnefortegnelser over eleverne forekommer også.
I sagen for finansåret 1876/77 (CC 1209) findes de første rappor
ter fra den i 1876 udpegede tilsynsførende med folkehøjskolerne, dr.
Mathias Steenstrup. På denne sag er noteret følgende: »Forrige Aar
blev Skoledirectionernes Erklæringer indhentede over de indkomne
Ansøgninger; dette behøves formentlig ikke iaar, da der haves en
Tilsynsmand, hvis Dom om Skolerne vel maa være tilstrækkelig til
derefter at foretage Fordelingen ... «. Da Roar Skovmand arbejdede
med sin disputats, befandt Tilsynets arkiv sig hos Statskonsulenten
for ungdomsundervisningen, som embedet senere kom til at hedde.
Det er nu afleveret til Rigsarkivet, men som ikke-departementalt
arkiv vil det ikke blive genstand for beskrivelse her.
De gruppeordnede sager omfatter 859 enheder. Om to af de større
grupper, som indeholder oplysninger om samtlige skoler udenfor
København, nemlig skoleplaner og skoleberetninger, skal der gives
nogle vejledende bemærkninger.
Ifølge anordningerne af 1814 om skolevæsenet i henholdsvis
købstæderne og landdistrikterne skulle der for hver købstad og
hvert sogn til kancelliet (senere ministeriet) indsendes forslag til en
plan for skolevæsenet, indeholdende oplysninger om, hvilke skoler
man ville have, hvor mange lærere, disses aflønning m.v. Når
planerne var approberet, tilbagesendtes de, mens genparter opbeva
redes i kancelliet (ministeriet). Det samme var tilfældet ved senere
ændringer i skoleplanerne. Genparter af approberede skoleplaner
indtil skoleloven af 1899 findes dels i Danske Kancelli under H 46,
dels i Kultusministeriets 2. kontor som gruppeordnede sager nr.
3701-3709. Korrespondance m.v. vedrørende skoleplaner findes i
Danske Kancelli under H 46a og i ministeriets 2. kontor som
gruppeordnede sager nr. 3741-3793. Register til skoleplaner, også
fra kancelliets tid, findes sammesteds som nr. 3737.
§ 12 i folkeskoleloven af 1899 bestemte, at alle købstæder og
landkommuner skulle udarbejde nye skoleplaner, og at dette skulle
gentages hver 10. år. Genparter af de i henhold hertil approberede
skoleplaner findes i 2. kontors gruppeordnede sager som nr. 37103736. Korrespondance m.v. vedrørende disse to rækker af skolepla
ner findes derimod som sager til kontorets journal 00 for 1899
(numre højere end 1900) og AM for 1910 (numre højere end 4000)23.
Sager vedrørende revision af skoleplaner udenfor de 10-årige revisio-

23. Jfr. foran s, 217 f.
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ner skal søges i den før nævnte række i gruppeordnede sager nr.
3741-3793.
Skoleberetninger er årlige indberetninger fra provstierne, hvori
der for hver skole gives oplysning om lærerens eller lærernes navne,
skolens klassedeling, elevtal, forsømmelser m.v. Fra 1857 blev
beretningerne afgivet på trykte skemaer. Ved cirkulære af 20. januar
1908 indførtes nye skemaer, der i særlig grad tog sigte på statistisk
bearbejdelse af de indkomne oplysninger.
Fra tiden før 1848 findes skoleberetninger delvis bevaret i Danske
Kancelli under G 118 (11 pk.). I Kultusministeriets 2. kontor findes
250 pk. skoleberetninger for perioden 1848-1911. Fra og med 1912
synes skoleberetningerne ikke mere bevaret. Måske har de ikke
længere haft ministeriet som proveniens. Skemaerne kom i hvert
fald til behandling i Det statistiske departement og hos Statskonsu
lenten for folkeskolen og seminarierne. Sandsynligvis er de endt
sidstnævnte sted.
1 1957 blev Rigsarkivet opmærksom på, at der i Statskonsulentens
kontor fandtes såkaldte indberetningskort, der - uden tilladelse fra
Rigsarkivet - kasseredes efter 5 års forløb. Disse kort indeholdt
oplysninger om de enkelte skolers lærerpersonale, elevernes antal og
fordeling, timernes fordeling på fag m.v. De må betragtes som en
fortsættelse af skoleberetningerne. Kassation af dette materiale blev
herefter standset, men beretningerne fra 1912-1951 er gået tabt, fordi
deres proveniens ændredes til en ret ny institution, som Rigsarkivet
først på et senere tidspunkt kom i kontakt med24.
Et arkivfond for sig indenfor 2. kontor udgør sagerne vedrørende
skolelærernes enkeforsørgelsespligt. Baggrunden for disse sagers
tilblivelse er omtalt foran s. 110 f og 141. De omfatter 385 enheder
med brevbøger, journaler og brevsager (sagerne er henlagt på
brevnummer). Disse sager er for størstedelen af helt rutinemæssig
karakter. Selvom de indeholder personlige oplysninger om samtlige
lærere, er de for nutidige brugere nærmest utilgængelige på grund af
den måde, de er ordnet på. Oplysningerne vil iøvrigt som regel være
tilgængelige på anden måde.
Der er registreret 8 ad hoc-udvalg under 2. kontor, men kun
bevaret selvstændige arkiver fra 4 af dem. I ministeriets almindelige
arkiv er dog fra enkelte af de andre ad hoc-udvalg bevaret en del
indberetningsmateriale. Om den under 23. juni 1882 nedsatte så
kaldte skolehygiejnekommission bemærkes, at den blev nedsat un
der 3. kontor, idet den oprindelig fortrinsvis fik til opgave at
undersøge forholdene i de højere skoler og blot skulle medtage et
24. RA journal for offentlige arkiver nr. 1706.
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Skoleberetningsskemaerne er et meget rigt og meget benyttet materiale til den danske folkeskoles
historie. For hver skole har man en årlig oversigt over lærerens navn, alder og egenskaber, elevtallet,
undervisningens metoder og indhold, forsømmelser osv. Eksemplet på venstreside viser skoleberet
ningen for Skads herred (Ribe amt) 1855. - Journalindførslen for denne beretning (herover) viser,
at beretningerne var mere end en formalitet. De kunne blive underkastet en nøje behandling, og de
lokale myndigheder kunne blive afkrævet supplerende forklaringer. Eksemplet her viser tillige en
ejendommelighed ved den energiske D.G. Monrads virke som departementschef, idet Monrad
egenhændigt har indført både sin egen resolution (D.R.) 3.7.1856 og ministerens resolution (M.R.)
6.9.1856 (inderste højre spalte); normalt blev journalindførslerne foretaget af de underordnede
embedsmænd, og noget mere kortfattet. Numrene i yderste venstre spalte erjournalnumre, i yderste
højre spalte angiver dato og nummer de udgående breve. -1 dette tilfælde varjournalindførslen så
detaljeret, at den kunne lægges til grund for det udgående brev. Koncepten (fig. side) ligger
sammen med skoleberetningen, forsynet med brevnummer øverst og jounalnummer nederst.
Skoleberetningerne ligger dog ikke efter journalnummer i arkivet, men er udtaget som en særlig
gruppe.
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udvalg af borger- og almueskoler25. Kommissionen udvidede imid
lertid sine undersøgelser til at omfatte samtlige offentlige skoler og
så mange privatskoler som muligt, tilsammen over 3.000 skoler. Til
hver skole udsendtes to skemaer, ét indeholdende 46 spørgsmål om
skolens indretning, omgivelser, rengøring, toiletforhold m.v. samt ét
på hvilket der skulle gives oplysninger om hvert klasseværelses
rummål, lys- og varmeforhold. Materialet blev underkastet stati
stisk bearbejdelse af Marcus Rubin. Resultatet publiceredes som
bilag til kommissionens betænkning, der blev afgivet i maj 188426.
At grundmaterialet endte i 2. kontors arkiv, hænger formentlig
samme med, at det af kommissionen udarbejdede forslag til lov om
sundhedsforholdene i kongerigets skoler tildels indarbejdedes i et
forslag til lov om skoleordningen i Danmark, som forelagdes
Rigsdagen i 1885. Dette lovforslag udarbejdedes i 2. kontor, uagtet
det også indeholdt bestemmelser om den højere skole27. Af en
påtegning på 3. kontors sag om kommissionen ses, at dele af den har
været afgivet til 2. kontor.

4. 3. kontor eller kontoret for højere
undervisning
Dette kontors arkiv falder i to helt adskilte afdelinger, en mindre
omfattende årene 1848-56 og en større omfattende resten af perio
den og fortsættende i Undervisningsministeriets 2. departements
kontor.
Den ældre afdeling er en direkte videreførelse af arkivet for
Direktionen for Universitetet og de lærde skoler og er kunstigt
adskilt fra dette. Direktionen havde et ret kompliceret journalsy
stem, som byggede på en opdeling af dens forretninger i »fag«.
Hvert fag havde sin række af journaler, som hedder referat- og
resolutionsprotokoller. Hver række var betegnet med et tal, nemlig
1
2
3
4
5
6

-

Universitetet
de lærde skoler (skolesager)
Sorø Akademi (Sorø-sager)
almindelige sager
Polyteknisk Læreanstalt
realskolevæsenet

25. 3. kontor 1881 nr. Æ 865.
26. Betænkning afgiven af den under 23de Juni 1882 nedsatte Kommission til at
tilvejebringe Oplysninger om mulige sanitære Misligheder og Mangler i Ordnin
gen af Skolevæsenet, og til at fremkomme med Forslag til saadannes fremtidige
Forebyggelse, Kbh. 1884, Sv. 951.
27. 2. kontor 1885 nr. MM 155.
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Journalerne var ikke årgangsordnede. Når et journalbind, løbende
over flere kalenderår, var udskrevet, tog man fat på et nyt. Journal
bind inden for samme fag blev litreret. En journal, der har betegnel
sen 3 F, er 6. bind i rækken af journaler for Sorø-sager. Indenfor
hvert bind nummereredes de journaliserede sager fortløbende uden
hensyn til årsskifter. Journalnummeret (f.eks. 3 F 1235) giver ikke i
sig selv nogen antydning om sagens kronologiske placering.
Disse 6 journalrækker fortsatte i Kultusministeriets 3. kontor,
men da nye bind blev taget i brug på forskellige tidspunkter, førte
fordelingen af journalerne på direktionens og ministeriets arkiver til
overlapninger. I ministeriets arkiv begynder de 6 journalrækker
således:
1
2
3
4
5
6

K
N
L
D
C
B

-

maj 1846
januar 1849
januar 1848
marts 1848
januar 1849
januar 1849

Efter ministeriets oprettelse kom 3 nye journaler til: i maj 1848
journal 7 for Det kgl. bibliotek, Museet for naturvidenskaberne og
Gehejmearkivet, i januar 1849 journal 8 for rejseunderstøttelser og 9
for videnskabelige understøttelser. I alle tre tilfælde drejede det sig
om sager, der var overført til ministeriet fra andre styrelser. I 1853
skete en vis forenkling, idet journalerne 5, 6 og 7 bortfaldt. Sagerne
fra journalerne 5 og 7 journaliseredes herefter i journal 4 og sagerne
fra journal 6 i journal 2.
Journalerne førtes som rentekammerjournaler med nyt nummer for
hver indkommen skrivelse. På journalens venstre side indførtes
sagsekstrakten. Ved siden af journalnummeret noteredes henvisnin
ger til andre sager, eventuelt tilhørende andre journaler. Disse
henvisninger danner en kædenummerering, omend der ofte sker
frem- og tilbagevisning til mere end ét nummer. Sagsdannelsen var
kumulativ som i et rentekammerarkiv, men henlæggelsen skete efter
den måde, sagerne afsluttedes på: som forestillingssager, som brev
sager eller som henlæggelsessager, jfr. P.A. Heibergs fremstilling
nedenfor s. 228 f.
De kgl. forestillinger, hvortil der slutter sig en række forestillings
sager, udgør en ubrudt række fra 1805 til 1856. De er indbundet
årsvis, men forestillingerne er nummereret fortløbende gennem hele
rækken, ialt 3707 numre. Det sidste bind i direktionens arkiv
indeholder forestillinger for 1847. Den sidste forestilling i dette bind
har nr. 2993. Alle forestillinger fra 1848 står i ministeriets arkiv.
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De fleste sager henlagdes som brevsager, d.v.s. som bilag til
kopibøgerne. Af disse var der til og med 1847 to, en for Universitetet
og skolerne og en for Sorø-sager. Med årets begyndelse 1848, altså
inden ministeriet blev oprettet, startedes to nye kopibogsrækker, en
for skolerne (de lærde) og en for realskolerne, hver med tilhørende
brevsager. Også for kopibøger med brevsager gælder, at hele årgang
1848 står i ministeriets arkiv.
Til journalerne 4, 5, 7, 8 og 9 hørte ingen særlige kopibogsrækker.
Udgående breve journaliseret i disse, førtes i kopibog for universite
tet.
Endelig kunne sagerne ende som henlæggelsessager, opstillet efter
journalnummer. Der var henlæggelsessager til alle journaler med
undtagelse af 8 (for rejseunderstøttelser) og 9 (for videnskabelige
understøttelser).
Journalerne 8 og 9 er indrettet på en anden måde end de øvrige
journaler. De består af to bind, begge med en afdeling for hver af de
to journaler. I første bind er begge journalafdelinger delt i to afsnit,
et for ansøgninger og et for skrivelser og resolutioner. Afsnittene for
ansøgninger består af skematisk inddelte sider med følgende rubra:
ansøgningens løbenummer (journalnummer), dato, ansøgerens
navn, alder, stilling og eksamenskarakter om ansøgeren før har
oppebåret og endnu oppebærer lignende understøttelse og da af
hvilket fond, ansøgningens genstand, anbefalinger, anmærkninger
samt ekspeditioner i anledning af ansøgningerne. Alder og eksa
menskarakter er dog sjældent oplyst. Derimod refereres anbefalin
ger i begyndelsen udførligt, men efterhånden sjældnere og mere
summarisk.
Hver journal har sin fortløbende nummerering. Indenfor hver
journal er den fælles for afsnittet om ansøgninger og afsnittet om
ekspeditioner og skrivelser, således at de numre, der bruges i det ene
afsnit, overspringes i det andet28. Ekspeditionerne er foretaget som
forestillingssager eller brevsager (U-sager), men de vil normalt ikke
ligge i disse rækker. Sager vedrørende understøttelsernes uddeling
findes i kontorets arkiv for 1848-56 som nr. 447. Ansøgningerne er
derimod indordnet i den samlede række af ansøgninger om under
støttelse til rejser og videnskabelige arbejder, der løber fra 1848 til
1915 og findes blandt kontorets gruppeordnede sager som nr. 28252930.
Når Universitetsdirektionen fik et så indviklet journalsystem,
28. I Journal 9 A findes således af de første 100 numre nr. 1-32, 40, 44, 49, 55-57, 59,
63, 65-67, 69, 72-76, 78-79, 83-88, 91-92 og 100 i afsnittet for ansøgninger og nr.
33-39, 41-43, 45-48, 50-54, 58, 60-62, 64, 68, 70-71, 77, 80-82, 89-90, 93-99 i
afsnittet for ekspeditioner.
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skyldtes det vistnok, at direktionens medlemmer havde delt »fa
gene« mellem sig. Måske har de haft protokollerne med hjemme.
Medlemskab af direktionen var for de fleste et hverv, de beklædte
ved siden af et andet embede, f.eks. et professorat.
Ved overgangen til ministerstyre bortfaldt dette hensyn, men
systemet fulgte inertiens lov. Da der dukkede nye »fag« op, kendte
det ingen anden løsning end at oprette nye journaler for disse.
Det er ikke nogen let opgave at finde sagsakter i Universitetsdi
rektionens og Kultusministeriets 3. kontors arkiv til og med 1856.1
et notat, dateret 11. marts 1907, har assistent (arkivar) i Rigsarkivet,
P.A. Heiberg, redegjort for problemerne. Efter indledningsvis at
have betegnet forestillingssager, brevsager og henlæggelsessager
som henholdsvis gruppe I, II og III skriver han:
Naar man nu efter Journalerne ønsker at finde en bestemt Sag, vil det vise
sig enten at den ikke har givet Anledning til nogen skriftlig Expedition
eller Forestilling, og i saa Fald vil Sagen være at søge efter sit Journal
nummer i den paagældende Pakke af »Henlæggelses-Sager« - eller at
den a) har givet Anledning til en eller flere skriftlige Expeditioner, og b)
maaske tillige til en forestilling.
I Tilfælde a, vil man finde de skriftlige Expeditioners Brevnumre anførte
i Journalen, og saafremt Sagen ikke er sammen vist med andre Journal
numre, vil den da være at søge efter sit sidste Brevnummer i den
paagældende Pakke af Gruppe II. Er Sagen fremvist, maa man følge
Fremvisningerne gennem Journalerne, og den samlede Sag skulde da
findes henlagt paa det sidste Brevnummer, der er noteret ved den Sag,
ved hvilken Fremvisningerne standser, eller, hvis denne Sag ikke har
givet Anledning til nogen Ekspedition, da paa dens Journalnummer i den
paagældende Henlæggelsespakke.
I Tilfælde b, d.v.s. hvis Sagen selv eller den Sag, hvortil den endelig er
fremvist, har givet Anledning til Forestilling, vil det som Regel vise sig, at
den kgl. Resolution til denne Forestilling findes anført i Journalen med et
selvstændigt Journalnummer, og som oftest er dette Journalnummer slet
ikke sammenvist med andre. Sagen kan da ikke desto mindre godt være
delvist eller i sin Helhed henlagt paa Forestillingsnummeret (som maa
søges i Forestillingsprotokollerne) i pakkerne af Gruppen I, men som
Regel vil disse Pakker ikke indeholde andet end Koncepten til den
Forestilling, hvis kgl. Resolution findes anført som Journalnummer i
Journalen, og den paagældende Sag søges efter samme Regler som i
Tilfælde a.
Hvis en Sag, der i sin Tid har givet Anledning til Forestilling, senere i
Journalen findes sammenvist med en anden Sag, vil man ofte (men
ingenlunde altid) ved denne sidste Sag i den paagældende Pakke finde
hele Forestillingssagen samlet, med sin Forestillingskoncept og tilhø
rende Journal- og Brevnumre.
Med hensyn til Forestillingsrækkernes Henlæggelse synes der at have
fundet meget Vilkaarlighed Sted, og den samme Vilkaarlighed gør sig
ogsaa gældende ved Henlæggelsen af de øvrige Sager, saa man aldrig kan
være sikker paa at finde Sagen samlet paa det Sted, hvor man, ved at følge
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Journalen efter de anførte Regler er henvist til at søge den. - Og denne
Misère forøges end yderligere meget derved, at Sammenvisningerne i
Journalerne dels er ufuldstændige (idet f.Ex meget ofte en Sag har
Tilbagevisning til en Journalsag, som derimod ikke har nogen Fremvis
ning), dels forvirrende (idet f.Ex. meget ofte en og samme Sag har
Fremvisning til forskellige Sager (endogsaa af forskellige Sectioner), som
ikke ere indbyrdes sammenviste), og endelig kompliceres den hele vage
og uklare Henlæggelsesmetode derved, at der ofte istedetfor at [benyttes]
Henvisninger i Journalerne, er benyttet den Metode at henlægge Henvis
ningssedler i selve Pakkerne, saa at man, istedet for endelig at finde
Sagen, ofte bliver henvist til fornyet Undersøgelse i Journalerne, underti
den med Resultatet: atter at finde en Henvisningsseddel i Pakken,
istedetfor Sagen.

Til afhjælpning af det, Heiberg betegnede som »det nuværende
Henlæggelsessystems Kaos« foreslog han at indrette et »General
register, i hvilket samtlige Journalnumre fandtes indførte i Række
følge. I dette Register kunne man saa ved en Gennemgang af
samtlige Pakker af indkomne og diverse Sager anføre paa hvilken
Plads for Øjeblikket ethvert Journalnummer faktisk befinder sig
... «. Et sådant generalregister blev også udarbejdet og er nu opstillet
i Rigsarkivets registraturværelse. Dets titel er »Fortegnelse over
Numrene i Universitets- og Skoledirektionens Referat- og Resolu
tionsprotokoller. Med Angivelse af Stedet, hvor Numrene er fundet
henlagt«. Fortegnelsen omfatter tre bind, nemlig
I.
Journal 1 til
II. Journal 2 til
III. Journal 3 til
Journal 4 til
Journal 5 til
Journal 6 A

og
og
og
og
og

med
med
med
med
med

ltr.
ltr.
ltr.
ltr.
ltr.

K
O
M
C
B

Foran i 1. bind findes Heibergs oven citerede notat indhæftet.
Henvisningerne til de fire rækker af brevsager er markeret såle
des: U = Universitetssager, S = Sorø-sager, Sk = skolesager, Rsk
= realskolesager. Mange af journalnumrene findes i 3. kontors
brevsager.
Et tilsvarende register er senere udarbejdet for de efterfølgende
journaler til og med 1856. Dets titel er »Kultusministeriets Kontor
for højere Undervisning. Placering af journalnumre 1849-56«. Det
består af to bind, nemlig
I.

Journal
Journal
II. Journal
Journal

1
2
3
4

L-M
P-Q
M-P
D-E
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Journal 5 C
Journal 6 B
Journal 7 A

Journalerne 8 og 9 er ikke omfattet af registret.
Ved hjælp af disse registre vil man, når man har et journalnum
mer, ved et enkelt opslag kunne finde, hvor det pågældende akt
stykke befinder sig. Temmelig mange journalnumre mangler imid
lertid henvisning, hvilket betyder, at sagsakterne ikke er fundet ved
gennemgangen. Noget tyder også på, at gennemgangen ikke har
været fuldstændig. Det må i hvert fald tilrådes, hvis opslag i
registrene giver negativt resultat, at foretage en undersøgelse i
journalerne.
I forbindelse med kopibogsrækkerne findes to protokolrækker:
ekspeditionsbøger og registre over indkomne sager. Ekspeditionsbo
gen er et kronologisk register til kopibogen. Udfor hver brevekstrakt
anføres det, under hvilket journalnummer vedkommende brev er
ekspederet. Registret over indkomne sager er ordnet alfabetisk efter
stikordets første bogstav. Begge rækker stammer fra Universitetsdi
rektionen. Årgang 1848 står i ministeriets arkiv. I 1848, hvor
Universitetet og skolerne fik hver sin kopibogsrække, er ekspedi
tionsbogen og registret stadig fælles.
Fra årets begyndelse 1857 ændredes både sagsdannelse og bogfø
ring i 3. kontor. De tre rækker af kopibøger (for Universitetet,
skolerne og Sorø) sammenlagdes til én fælles kopibog for kontoret.
Sagerne henlagdes fremdeles på brevnummer, men der blev nu kun
én række af brevsager. Om der stadig dannedes forestillingssager, er
det nu næppe muligt at afgøre med sikkerhed. Den fortløbende
nummerering af forestillinger ophørte. Hver årgang fik sin egen
nummerrække.
Også journalerne blev årgangsordnede, men der blev ikke lige
straks en fælles journal for kontoret. Fra 1857 til 1861 var der fire
journaler, der betegnedes på samme måde som før, nemlig journal 1
for Universitetet, 2 for skolerne, 3 for Sorø og 4 for andre sager.
Også litreringen af journalerne bibeholdtes, men man begyndte
forfra og gjorde det til en årgangslitrering, idet 1857 fik A, 1858 B
o.s.v. Et journalnummer fra denne periode, der som forreste led har
3 C, er således en Sorø-sag fra 1859.
I 1859, da teatersagerne overførtes fra sekretariatet til 3. kontor,
oprettedes en særlig teaterjournal med tilhørende sager.
Fra 1862 blev alle journalerne slået sammen til én. Årgangslitreringen fortsatte. 1861 havde bogstavet E, 1862 fik F og så fremdeles,
indtil man i 1882 var nået til 0. Så ophørte litreringen. Journal
numre betegnedes herefter med årstal.
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3. kontor havde således i to tempi bevæget sig bort fra Universi
tetsdirektionens system og bragt sin sagsdannelse i næsten fuldstæn
dig overensstemmelse med de to andre kontorer. Der kendes ikke
noget skriftligt vidnesbyrd om beslutningen eller om de overvejelser,
der gik forud for den. Et holdepunkt for en forklaring udgør den
omstændighed, at 3. kontor i 1856 fik en chef, der stammede fra
Danske Kancelli. I 1848 var kontorchef i Universitetsdirektionen,
A. Linde, blevet chef for ministeriets 3. kontor. Da Linde i 1853 blev
departementschef, efterfulgtes han af C.D.G Brücker, der i 1847 var
blevet fuldmægtig i Universitetsdirektionen. I oktober 1856 ud
nævntes Brücker til byfoged i Nakskov, og den 19. november s.å.
blev C.F. Schwartzkopf chef for 3. kontor. Han var 1842 begyndt i
Danske Kancelli som volontør. 1847 blev han kancellist og året efter
fuldmægtig i Kultusministeriets 1. kontor. Der er intet bevis for, at
det er Schwartzkopf, der straks efter sin tiltræden som kontorchef
har iværksat 3. kontors tilpasning til kancellisystemet, men der
kendes andre eksempler på en sådan koincidens29.
Fra 1862 er 3. kontors arkiv indrettet omtrent som de to andre
kontorers. De fleste oplysninger, der er givet om disse, passer derfor
også på 3. kontor. Dog oprettedes ingen registrant. Et andet
særtræk ved 3. kontors arkiv sammenlignet med de to andre
fremgår af det forhold, at det ikke havde underordnede lokale
myndigheder som melleminstanser under sig. Kontoret stod i di
rekte forbindelse med de institutioner, der hørte til dets ressort.
Disse optræder derfor som registerrubra, Københavns Universitet
endda under tre forskellige: Consistorium, fakulteterne og qvæstor.
De lærde skoler rubriceredes under navnene på de byer, hvor de var
beliggende, Metropolitanskolen dog under sit navn.
I hele perioden (også 1848-56) er 3. kontors forestillinger samlet i
ét bind pr. år. Selvom lærere ved de videnskabelige læreanstalter og
de lærde skoler udnævntes efter kgl. forestilling, er antallet af
forestillinger ikke særlig stort. Bemærkelsesværdige er de kgl.
forestillinger vedrørende understøttelser til videnskabsmænd og
kunstnere. I periodens første tid er de meget udførlige, senere bliver
de mere summariske, men af særlig interesse er det, at der som bilag
til forestillingerne findes en fortegnelse over samtlige ansøgere, altså
også dem, der intet har fået. Det udgør et kontrolmateriale med
hensyn til hvor fuldstændigt ansøgningerne er bevaret, se nedenfor
s. 234 f.
Kopibøgerne består fra og med 1857 af to bind pr. år, 1885 har dog
29. F. eks. i Kolonialkontoret, jfr. VA XX, Koloniernes Centralbestyrelse, Kbh.
1975, s. 39.
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kun ét bind. Register for hele årgangen findes i første bind. Ejen
dommeligt er det, at kontoret i så at sige hele perioden førte
håndskrevne kopibøger. Den 1. april 1916, knap en måned før
ministeriets deling, gik man omsider over til mekanisk kopiering.
Journalerne omfatter fra og med 1862 ét bind om året, til og med
1886 dog med journalregistre i særlige bind. Fra 1887 findes i
forbindelse med de nu indhæftede registre en fortegnelse over faste
numre. Af disse fik kontoret mange. Fra 1890 findes de som trykte
fortegnelser.
Den udstrakte anvendelse af faste numre i dette kontor har gjort
det muligt at gennemføre kassationer i større omfang. Ved skrivelser
af 21. januar 1965 til Undervisningsministeriet og Ministeriet for
kulturelle anliggender fremsendte Rigsarkivet en kassationsplan for
3. kontor. Begge ministerier tiltrådte kassationsforslaget. Planen
findes nedenfor som bilag 730.
Medens 3. kontors arkiv 1848-56 er bevaret, således som det
oprindelig var ordnet, har sagerne fra og med 1857 været genstand
for samme omlægning fra brevnummer til journalnummer som de
andre kontorer. Som det tidligere er bemærket, ekspanderede 3.
kontor ikke så kraftigt som disse kontorer. Mængden af journalsa
ger er følgelig mindre, og den er yderligere blevet reduceret ved
kassationerne.
3. kontors gruppeordnede sager er præget af, at kontoret fra 1859
var ministeriets sekretariatskontor. Således findes her rækker af
ministeriets budgetsager d.v.s. sager vedrørende forslag til finans
love og tillægsbevillingslove. 1849-59 behandledes budgetsageme i
det daværende sekretariat, men arkivalierne herom er opstillet i 3.
kontors arkiv i en fælles række med de senere budgetsager.
En af embedsmændene i 3. kontor havde hvervet som ministeriets
kasserer, hvilket har resulteret i en række af kasse- og hovedbøger.
Det er kun en lille del af udbetalingerne over ministeriets budget,
der gik gennem kassereren. Det meste anvistes over Finansministe
riet, enten som stående anvisninger (f.eks. til lønninger) eller som
anvisningsskrivelser. Det var fortrinsvis ministeriets (departemen
tets) egne løbende udgifter, kassereren administrerede, nemlig de
der var bevilget på finanslovens § 211A 2 (medhjælpssummen) og I
B (ministerielle og kontorudgifter). Man kan heraf se, hvad der
brugtes til skrivematerialer, ekstraskrivning, bogbinderi, rengøring,
belysning, inventar, trykning, aviser og bøger samt rejseudgifter.
Desuden udbetaltes over ministeriets kasse udgifterne til kunstsam
lingerne, herunder Nationalmuseet (konto V B a og V B b) samt
30. RA journal for offentlige arkiver nr. 06/3.
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Også Kultusministeriets 3. kontor blev fotograferet af Elfelt i 1909. Man aner, at arbejdspresset
ikke var så stort som i de to andre kontorer. Øverst til venstre ses journalsager i pakker med svære
papskilte, som var karakteristiske for ministeriets arkiv, indtil det blev ompakket iforbindelse med
udarbejdelsen af nærværende registratur. - Foto i Kgl. Bibi.

indtil Rigsarkivets oprettelse udgifterne til Gehejmearkivet og Kon
gerigets arkiv.
En betydelig del af de gruppeordnede sager udgøres af understøt
telsessagerne. Af disse fandtes tre rækker, når bortses fra stipendiesagerne for de lærde skoler:
1. Understøttelser af ministeriets understøttelseskasse.
2. Understøttelse til videnskaber og kunster i almindelighed.
3. Understøttelse til studerende af kommunitetetsmidler
Alle tre rækker indeholder dels'sager om tildeling af understøt
telse, dels ansøgninger ordnet alfabetisk.
Før 1848 fandtes i regeringskollegierne nogle understøttelseskas
ser, der brugtes til »i mødende Tilfælde at afhjælpe Trang hos de
under Collegierne sorterede underordnede Betjente og deres Efter
ladte« . Deres midler stammede fra særlige dertil henlagte fonde, fra
særlige poster på budgettet og fra såkaldte »uvisse indtægter«.
Kollegierne rådede frit over disse midler, hvis kapitaler, indtægter
og udgifter holdtes udenfor statsregnskabet.
I skrivelser af 26. juli 1849 til Indenrigsministeriet, Justitsministe-
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riet og Kultusministeriet erklærede Finansministeriet, at det var
»lidet foreneligt med rigtige fmantsielle Principper« vedblivende at
holde understøttelseskasserne, hvis fonde inden for civiladministra
tionen udgjorde ca. 30.000 rbd., afsondret fra den almindelige
statsformue. De skulle derfor indgå i statskassen og udgifterne til
understøttelse opføres som særegne poster på ministeriernes budget
ter31. Det der kaldes Kultusministeriets understøttelseskasse, er
således blot en bevillingspost på finansloven (konto I C).
For perioden 1848-56 findes sager om disse understøttelser som
enkeltsager, som regel under journal 4 (almindelige sager). Fra og
med 1857 udgør de en særlig række under gruppeordnede sager.
Tilskud til videnskab og kunst er omtalt foran s. 179. Sagerne om
tildeling af disse understøttelser er fordelt på perioden 1848-56 og
1857 ff, medens ansøgningerne er samlet i én alfabetisk række i
sidstnævnte afdeling. Ansøgninger fra institutioner, tidsskrifter
m.v. er ordnet i en særlig række. En fortegnelse over disse findes
nedenfor som bilag 6.
Understøttelse til studerende af Kommunitetets midler vedrører
en ny udgiftspost på dettes budget, der for første gang optoges på
finansloven for 1875/76. Baggrunden for den var, at Folketingets
flertal havde stoppet den hidtidige praksis, at Kommunitetets over
skud brugtes til at dække Universitetets underskud. Herefter havde
regeringen på finanslovforslaget for 1874/75 foreslået en forøgelse af
størrelsen og antallet af Kommunitetets stipendieportioner. Det
blev afvist af Folketingets flertal, der udtalte den anskuelse, at
»man vilde gjøre større Gavn med en forøget Bevilling, ved at
anvende denne til Mænd, med eller uden akademisk Examen, som
for deres Virksomheds Skyld omkring i Landet ønskede at udvide
deres Kundskab under et kortere Ophold ved Universitetet, i stedet
for, som foreslaaet, at anvende Beløbet udelukkende for yngre
Studerende, ligesom det formentlig vil vise sig rigtigt paa denne
Maade at understøtte Kvinder, som navnlig vilde studere Medi
cin «32.
I håb om at fa en forhøjelse af Kommunitetets ordinære stipen
dier igennem optog kultusministeren på finanslovsforslaget for
1875/76 en ny udgiftspost på Kommunitetets budget på 20.000 kr.
»til Understøttelse for studerende - derunder Kvinder - som ikke
have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier« . Bevillingen til
den nye post blev vedtaget, derimod ikke forhøjelsen af de ordinære
stipendier. Måske af denne grund blev bevillingen, som herefter blev
31. 1. kontor 1849 nr. A 909.
32. Rigsdagstidende 1873/74, tillæg B. sp. 259-62.
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stående, i de første år ikke meget benyttet. Disse stipendier blev
uddelt af ministeriet, medens de ordinære stipendier uddeltes af
Universitetet. Efterhånden blev den ikke blot fuldt udnyttet, men
udvidedes. Bl.a. benyttedes den af kvinder, der studerede ved
Universitetet. Da kvinder i 1875 fik adgang til Københavns Univer
sitet, blev der udtrykkelig nægtet dem adgang til at nyde akademi
ske stipendier.
Ansøgningerne til disse ministerielle stipendier for studerende er
ordnet i to alfabetiske rækker, en for stipendiemodtagere og en for
ansøgere, der har faet afslag.

5.

Sekretariatet 1849-59

Som omtalt foran s. 28 f. og 35 eksisterede der i ti år fra 1849 til 1859
et særligt sekretariat i Kultusministeriet. Det var ikke noget egent
ligt kontor, men funktionen som sekretær for ministeren gav anled
ning til en helt selvstændig arkivdannelse.
Selvom det er et meget lille arkiv på kun 11 bind og 31 pakker, ialt
ca. 3 m, består det i virkeligheden af to selvstændige arkiver, et for
hvert af de to dele, sekretariatets sagområde bestod af, nemlig
ministeriets almindelige sekretariatssager og administration af de
såkaldte kunstanstalter. For hvert af de to områder førtes en
særskilt forestillingsprotokol, brevbog (kopibog) og journal med
tilhørende journalsager.
Sagerne er ikke årgangsordnede, men både brevbøger og journa
ler er delt i tre efter hinanden følgende afsnit, hver for sig med
fortløbende nummerering, nemlig A-sager 1849-52, B-sager 1853-58
og C-sager 1859. De sidste findes dog kun i sagerne om kunstanstalterne. Både forestillinger, brevbøger og journaler er forsynet med
registre.
Da sagerne vedr. Det kgl. teater ved kgl. resolution af 18. maj
1859 flyttedes til 3. kontor, oprettedes i dette en særlig teaterjournal
(se nedenfor s. 310). Ved udgangen af august s.å. flyttedes også de
øvrige sekretariatssager til 3. kontor, hvorved denne særlige arkiv
dannelse ophørte.

6.

Arkivets afgrænsning

I det foregående er det flere gange antydet, at Kultusministeriets
arkiv i og for sig er et kunstigt begreb. Dels er der tale om ikke ét
men flere helt selvstændige arkiver, dels er der i arkivalsk forstand
hverken begyndelse eller ende på det. Arkivkontinuiteten overskri-
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der den kronologiske grænse til begge sider. Denne arkivkontinuitet
er skabt af kontorarbejdets procedurer for materiel behandling af
aktmateriale. Et arkivalsk kontinuitetsbrud opstår først, når disse
procedurer ændres, så arkivdannelsen antager nye former.
De fleste arkiver er delt op i kronologiske led. Traditionelt har
kalenderåret været den mest anvendte opdeling. Når et arkiv er
årgangsordnet, kan man ved et hvilketsomhelst årsskifte dele det,
uden at det fremtræder som et kunstigt kontinuitetsbrud. I praksis
vil der dog næsten altid være større eller mindre dele af et arkiv, der
ikke er årgangsordnede, og som man ikke uden at bringe forstyrrelse
i den administrativt skabte sammenhæng kan skære over på et
bestemt tidspunkt.
Oprettelse af et ministerium eller deling af et ministerium er en
politisk handling, der umiddelbart kun har betydning for beslut
ningsprocessen. På kontorprocessen har den i sig selv normalt ingen
indflydelse. Men hvis den trækker forandringer i den bestående
kontorstruktur med sig, kan det sætte sig spor i arkivdannelsen.
Således medførte etableringen af Kultusministeriets kontor for
lavere undervisning (2. kontor) kort efter selve ministeriets opret
telse, at et nyt arkivfond opstod. Men derudover fik ministeriets
oprettelse som tidligere vist ingen indflydelse på arkivdannelsen.
Det er umuligt at opstille et arkiv, der omfatter samtlige arkiva
lier skabt i Kultusministeriet og kun dem. Enhver der arbejder med
arkivalier fra ministeriets kronologiske grænseområder, må tage
dette i betragtning og søge oplyst, hvor omfattende overlapninger
der er tale om.
Der kan trods den arkivalsk set kunstige afgrænsning være en vis
rimelighed i at standse beskrivelsen og registreringen af Kultusmini
steriets enkelte arkivfonds ved ministeriets deling i 1916, om ikke
andet så af den grund, at der ikke kan findes noget senere tidspunkt,
der er rimeligere. Ministeriets tre kontorer fortsatte efter delingen
indtil videre deres arkivdannelse uændret. Da der senere kom
arkivalske kontinuitetsbrud, indtraf de til forskellig tid.
Det kan imidlertid ikke undgås, at arkivets deling i 1916, eller
rettere ved årsskiftet 1915/16, har faet et præg af vilkårlighed og
ufuldstændighed. Det skyldes ikke så meget den omstændighed, at
korrespondance i Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet
flere år efter delingen kan være journaliseret i Kultusministeriets
journaler og henlagt i dettes arkiv. Heller ikke de ofte omtalte varige
tilakteringer af ældre sager, som det måske aldrig bliver muligt at
opløse. Disse overlapninger vil der altid være en mulighed for at
efterspore gennem journaler og brevregistre.
Vilkårligheden og ufuldstændigheden viser sig i behandlingen af
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det ikke ubetydelige materiale, der ikke er årgangsordnet, d.v.s.
materiale af den art, som i Kultusministeriets arkiv er betegnet som
gruppeordnede sager. Det er for det meste arkivalier, der ved
afleveringen til Rigsarkivet ikke befandt sig i nogen systematisk
orden. I de endnu uordnede afleveringer fra Kirkeministeriet og
Undervisningsministeriet må man regne med at finde materiale, der
stammer fra før 1916. Når disse to ministeriers arkiver engang bliver
gennemgået, vil arkivalier, der ikke med nogen rimelighed kan
registreres under disse, blive udskilt og indlemmet i Kultusministe
riets arkiv. Det er end ikke usandsynligt, at der i Kirkeministeriet og
Undervisningsministeriet stadig ligger enkelte meget gamle arkiva
lier. Så sent som i sommeren 1982 modtog Rigsarkivet fra Kirkemi
nisteriet en mindre aflevering, af hvis indhold enkelte stykker
rækker tilbage til både Kultusministeriet og Danske Kancelli.
Den registratur, der findes i næste afsnit, omfatter de arkivalier i
Rigsarkivet, der med sikkerhed eller dog rimelighed kan siges at
være Kultusministeriets. Om kortere eller længere tid vil den blive
ufuldstændig, idet arkivalier udskilt andetsstedsfra vil blive indlem
met. Og alligevel vil det vedblive at være sådan, at en del af de
arkivalier, der er skabt i Kultusministeriet, skal søges andetsteds.
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REGISTRATUR
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1. kontor
06/1

Protokoller og journalsager
1-68

1848-1915 Forestillinger.......................

68 bd.

Anm.: Et bind for hvert år

69-75

(ikke benyttet)

76-95

1848-1915 Registranter . . . . ................
20 bd.
Nemlig:
76. 1848-1850
85. 1878-1881
86. 1882-1885
77. 1851-1853
78. 1854-1856
87. 1886-1889
79. 1854-1856. Register
88. 1890-1893
til registranten
89. 1894-1896
90. 1897-1899
80. 1857-1861
81. 1862-1867
91. 1900-1902
82. 1868-1872
92. 1903-1905
83. 1868-1872. Register
93. 1906-1908
til registranten
94. 1909-1911
84. 1873-1877
95. 1912-1915

96-100
101-241

(ikke benyttet)

1848-1915 Brevbøger (kopibøger) ....
Nemlig:

141 bd.

101-144. 1848-1891. Ét bind pr. årgang
145-166. 1892-1902. To bind pr. årgang
167-206. 1903-1910.1 hver årgang ét bind pr. kvar
tal 4- registerbind for hele
året
207-241. 1911-1915.1 hver årgang ét bind for hver
to måneder + registerbind
for hele året

242-300

(ikke benyttet)

241

1. kontor

301-372

1848-1915 Journaler.............................
72 bd.
Nemlig:
301. 1848. Y 337. 1884. KK
302. 1849. A 338. 1885. LL
302. 1850. B 339. 1886. MM
304. 1851. C 340. 1887. NN
305. 1852. D 341. 1888. OO
306. 1853. E 342. 1889. PP
307. 1854. F 343. 1890. QQ
308. 1855. G 344. 1891. RR
309. 1856. H 345. 1892. SS
310. 1857. J 346. 1893. TT
311. 1858. K 347. 1894. UU
312. 1859. L 348. 1895. VV
313. 1860. M 349. 1896. XX
314. 1861. N 350. 1897. YY
315. 1862. O 351. 1898. ZZ
316. 1863. P 352. 1899. ÆÆ
317. 1864. Q 353. 1900. 00
318. 1865. R 354. 1901. 3 A
319. 1866. S 355. 1902. 3 B
320. 1867. T 356. 1903. 3 C
321. 1868. U 357. 1904. 3 D
322. 1869. V 358. 1905. 3 E
323. 1870. X 359. 1906. 3 F
324. 1871. Y 360. 1907. 3 G
325. 1872. Z 361. 1908. 3 H nr. 1-1000
326. 1873. Æ 362. 1908. 3 H nr. 1001327. 1874. 0 363. 1909. 3 J nr. 1-1000
328. 1875. A 364. 1909. 3 J nr. 1001
329. 1876. B 365. 1910. 3 K
330. 1877. C 366. 1911. 3 L
331. 1878. D 367. 1912. 3 M
332. 1879. E 368. 1913. 3 N
333. 1880. F 369. 1914. 3 O nr. 1-1000
334. 1881. G 370. 1914. 3 O nr. 1001335. 1882. H 371. 1915. 3 P nr. 1-814
336. 1883. JJ 372. 1915. 3 P nr. 815-

373-400

(ikke benyttet)
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1. kontor

401—404

405-500
501-2078

1841-1847 Sager til Danske kancellis 1.
departements journal, ekspederet efter
31.3.1848 ...........................................
Nemlig:
J. nr. Q 204 - V 1299
J. nr. V 1343 - V 2082
J. nr. V 2113 - X 1499
J. nr. X 1511 -

4 pk.

(ikke benyttet)

1848-1915 Joumalsager ....

1 bd. 1586 pk.

Anm.: 1 bd. som bilag til journalsag 1883 nr. JJ 127.

2079-2500

(ikke benyttet)

Gruppeordnede sager
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

2508
2509-2511

2512

2513-2514

2515

2516

2517-2600

Kontorsager
1848-1850 Resolutionsliste...................
1849-1856 Underskrivelsesbog.............
1894-1908 Ekspeditionsprotokol .........
1852 ff Formularbog.............................
1848-1872 Restancelister .....................
ca. 1844 ff Visdomsbog.........................
1848-1862 Alfabetisk register over sager
nes behandling og ekspedition (vis
domsbog) ...........................................
1850-1896 Kontorets forretningsgang .
1849-1916 Budgetsager vedr. kirkelige
øjemed ................................................
1855/56-1888/89 Budgetter og regn
skabsoversigter vedrørende de af staten
overtagne bispetiender.......................
1872-1899 Gejstlige kontors portojourna
ler ........................................................
1903-1913 Breve til departementschef
Oskar Damkier .................................
1852/1853 - 1854/1855 Fortegnelse over
anviste beløb af Kultusministeriets 1.
dept.......................................................
(ikke benyttet)

1
1
1
1
1
1

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

1 bd.
1 pk.
3 pk.

1 pk.
2 bd.

1 pk.

1 bd.
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1. kontor

2601

2602

2603
2604

2605-2606

2607

2608
2609

2610

2611

2612

Folkekirkens styrelse
1848-1850 Akter vedrørende afholdelse
af en kirkeforsamling til ordning af kir
kens forfatning m.v.............................
1 pk.
1853-1854 Akter vedrørende kommissio
nen af 17.12.1853 angående hvilke for
andringer i landets love og foranstalt
ninger, der kunne findes tjenlige til at
befæste Folkekirken m.m. (»Kirke
kommissionen«) ...............................
1 pk.
1856- 1857 Akter vedrørende kirkeforfat
ningsspørgsmålet ...............................
1 pk.
1857- 1860 Svar på cirkulærer til biskop
perne af 30.9.1857 og 1.11.1859 vedr.
oprettelse af menighedsråd ...............
1 pk.
1859 Udkast til lov om Folkekirkens for
fatning med betænkninger fra gejstlig
heden ..................................................
2 pk.
Nemlig:
2605. Udkast til »Forfatningslov for Folkekir
ken« af 3.8.1859. Betænkninger fra Sjæl
lands stifts gejstlighed.
2606. Betænkninger fra de jyske stifters gejst
lighed.

1861-1866 Akter vedrørende kgl. anord
ning af 2.10.1862 om adgang for dem,
der har løst sognebånd, til at benytte
deres egen sognekirke .......................
1866-1868 Akter vedrørende lov af 15.5.
1868 om valgmenigheder...................
1883-1884 Akter vedrørende cirkulære af
4.1.1884 til biskopperne om frimenig
hedspræsters stilling...........................
1890-1892 Akter vedrørende kommissio
nen af 18.11.1890 til overvejelse af de
kirkelige forhold i København og på
Frederiksberg. Udvalgets arkiv nr.
199/145 ..............................................
1892-1894 Akter vedrørende lovforslag
om ordning af de kirkelige forhold i
København og på Frederiksberg ....
1899 Akter vedrørende kgl. anordning nr.
149 af 11.11.1899 angående adgang til

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1. kontor

2613-2615

2616-2617

2618-2620

2621

2622

2623

deling af sognene i København i sogne
distrikter med egne distriktskirker og
ansættelse af distriktspræster ..........
1 pk.
1901-1903 Akter vedrørende de kirkelige
love af 15.5.1903 ...............................
3 pk.
Nemlig:
2613. Forslag til lov om menighedsråd
2614. Forslag til lov om menighedsråd
2615. Forslag til lov om brugen af kirkerne
Forslag til lov om valgmenigheder
Forslag til lov om bestyrelse af kirker, der
ejer sig selv
De udvidede landemoders erklæringer over
de kirkelige lovforslag (1902)
Biskoppernes erklæringer om forslag til lov
om menighedsråd og om de øvrige kirke
lige lovforslag
Akter vedrørende stadfæstelse af de kirke
lige love af 15.5.1903

1903-1904 Akter vedrørende oprettelse af
menighedsråd i henhold til lov nr. 86 af
15.5.1903 ...........................................
Nemlig:
2616. Generalia. Østifterne
2617. Ålborg, Ribe og Århus stifter

2 pk.

1903-1909 Akter vedrørende det kirkelige
udvalg af 15.5.1903. Udvalgets arkiv nr.
199/263 .............................................
3 pk.
Nemlig:
2618. 1903-1907. Valg af udvalgets medlemmer
2619. 1904—1909. Betænkning og forslag fra ud
valget
2620. 1903-1908. Udvalgets organisation og regn
skab
1908-1909 Akter vedrørende forslag til
lov om menighedsråd.........................
1908-1916 Akter vedr. indberetninger fra
valgmenighedspræster i henhold til § 18
i lov af 15.5.1903 om valgmenigheder
1909-1910 Akter vedrørende foranstalt
ninger i anledning af, at de i henhold til
lov nr. 86 af 15.5.1903 bestående menig-

1 pk.

1 pk.
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1. kontor

2624-2625

2626
2627-2700

2701-2707

2708-2709

hedsråds virksomhed ifølge lovens § 25
ophører den 1.1.1910.........................
1 pk.
1912-1913 Akter vedrørende oprettelse af
menighedsråd i henhold til lov nr. 96 af
10.5.1912 ...........................................
2 pk.
Nemlig:
2624. Cirkulære til biskopperne af 10. og 23.5.
1912. Bestemmelse af antallet af menig
hedsrådenes valgte medlemmer i Østif
terne
2525. Bestemmelse af antallet af menighedsråde
nes valgte medlemmer i de jyske stifter
1910-1915 Akter vedrørende lovforslag
om kirkers bestyrelse m.m..................
(ikke benyttet)
Præsteembeders besættelse
1837-1914 Opslagsbøger.......................
Nemlig:
2701. 1837-1875 2705. 1894-1900
2702. 1876-1881 2706. 1900-1908
2703. 1882-1888 2707. 1908-1914
2704. 1888-1894

1877-1909 Fortegnelse over ledige præ
steembeder .........................................
Nemlig:
2708. 1877-1887
2709. 1887-1909

2710-2714

1844-1897 Supplikantbøger...................
Nemlig:
2710. 1844-1869
2711. 1869-1876
2712. 1877-1883
2713. 1884-1890
2714. 1890-1897

2715-2716

1897-1913 Protokoller over ansøgere til
præstekald .........................................
Nemlig:
2715. 1897-1905
2716. 1905-1913
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1 pk.

7 bd.

2 bd.

5 bd.

2 bd.

1. kontor

2717-2719

2720-2721

2722-2751

2752-3055
3056-3057

3058-3060

3061

3062

3063-3200

1875-1903 Protokoller vedr, besættelse af
præsteembeder...................................
Nemlig:
2717. 1875-1880
2718. 1880-1887
2719. 1888-1903
ca. 1790-1947 Fortegnelser over præster
ordnet efter sognekald, » Grønne bog «
Nemlig:
2720. Østifterne
2721. Jylland

3 bd.

2 bd.

1857-1915 Fortegnelser over ansøgere til
ledige gejstlige embeder. »Præstekalds
lister« ..................................................
30 pk.
1853-1915 Ansøgninger om gejstlige em
beder ....................................................
304 pk.
1848-1894 Ansøgninger om diverse em
beder ....................................................
2 pk.
Nemlig:
3056. Stiftsskriver i Sjællands stift og forvalter
ved Roskilde domkirkes gods 1854, 1876,
1894
Feltpræsttjeneste 1850
Feltpræsttjeneste i Holsten 1852
Klokker og kantor ved Københavns Garni
sons kirke 1850
3057. Gravertjeneste ved Assistens kirkegård
1849-50, 1853-56, 1867

1878-1896 Underskrifter til støtte for an
søgninger om gejstlige embeder........
3058. 1878-1879
3059. 1880-1886
3060. 1895-1896
1892-1893 Akter vedrørende lovforslag
om besættelse af sognepræsteembeder i
Folkekirken .......................................
1905 Protokol over menighedsrådenes
indflydelse på besættelsen af præsteem
beder. Udarbejdet af Den danske præsteforening .........................................
(ikke benyttet)

3 pk.

1 pk.

1 bd.
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1. kontor
Embedseder og bestallingers konfirmation
3201-3204 1848-1904 Troskabseder fra gejstlige em

bedsmænd afgivet ved kgl. udnævnelse
Nemlig:
3201. 1848-1855
3202. 1856-1863
3203. 1864-1888
3204. 1889-1904
3205

3206-3207
3208-3210

3211-3219

3220
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4 pk.

1848 Konfirmationsjoumal for kaldsbre
ves og bestallingers fornyelse i henhold
til kgl. åbent brev af 31.5.1848 ........
1 bd.
1848 Sager til konfirmationsjournalen .
2 pk.
1848-1851 Sager udenfor konfirmations
journalen ...........................................
3 pk.
Nemlig:
3208. Østifterne. Ålborg og Viborg stifter
3209. Århus stift
3210. Als og Ærø. Ribe stift med de til dette
hørende dele af hertugdømmet Slesvig og
de nørrejyske enklaver
Ansøgninger om stadfæstelse af bestallin
ger for lærere m.fl.

1856-1857 Akter vedrørende kaldsbreves
og bestallingers fornyelse i henhold til
kgl. åbent brev af 28.1.1856 ............
9 pk.
Nemlig:
3211. Sjællands stift A-M
3212. Sjællands stift N-Å. Lolland-Falsters stift
3213. Fyns stift. Als og Ærø
3214. Ålborg stift
3215. Viborg stift
3216. Århus stift A-J
3217. Århus stift K-Å
3218. Ribe stift
3219. Diverse: Gehejmearkivet, Naturhistorisk
museum, Polyteknisk læreantalt, bestal
linger indsendt fra skoler, Det kgl. teater
og kapel samt Københavns Universitet

1863 Troskabseder fra gejstlige embeds
mænd afgivet i anledning af Christian
9.s tronbestigelse ...............................

1 pk.

1. kontor

3221-3224

1863-1864 Akter vedrørende kaldsbreves
og bestallingers fornyelse i henhold til
kgl. åbent brev af 19.11.1863 ..........
4 pk.
Nemlig:
3221. Sjællands stift
3222. Lolland-Falsters stift, Fyns stift, Als og
Ærø
3223. Ålborg og Viborg stifter
3224. Århus og Ribe stifter. Diverse: anmodnin
ger om bestallingers fornyelse fra univer
sitetsprofessorer. Breve til Kultusmini
steriet om ikke returnerede bestallinger

3225-3226

1906 Troskabseder fra gejstlige embedsmænd afgivet i anledning af Frederik
8.s tronbestigelse ...............................
Nemlig:
3225. Østifterne
3226. Jylland

3227-3300

3301
3302

3303-3304

3305-3306

3307

3308-3400

3401
3402

2 pk.

(ikke benyttet)
Visitatser m. v.
1833-1862 Register over kirkevisitatser
1848-1862 Indberetninger om kirkevisi
tatser II .............................................
1863-1915 Indberetninger om kirkevisi
tatser ....................................................
Nemlig:
3303. 1863-1889
3304. 1890-1915

1848-1915 Indberetninger om homiletiske og kateketiske prøver .................
Nemlig:
3305. 1848-1899
3306. 1900-1915
1871-1876 Indberetninger om teologiske
kandidater og studenter.....................
(ikke benyttet)
Præstekaldenes økonomiske forhold
1848-1849 Fortegnelse over præstekalde
nes indtægter efter de nye angivelser
1850-1851 Krigsskatsjournal ..............

1 bd.
1 bd.

2 pk.

2 pk.

1 pk.

1 pk.
1 bd.
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3403-3405

3406

3407

3408

3409-3411

3412

3413-3414

3415-3416
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1850-1851 Sager vedr, krigsskat for gejst
lige ......................................................
Nemlig:
3403. J.nr. 1-35
3404. J.nr. 36-73
3405. J.nr. 74

3 pk.

1851-1852 Akter vedrørende gejstlige em
beders erstatning for skatteforhøjelse i
henhold til § 7 i lov af 20.6.1850 om
ophævelse af flere ældre skatter og skat
teligninger ...........................................
1 pk.
1854-1855 Akter vedrørende cirkulære af
12.8.1854 til stiftsøvrighederne om de
kapitalformuer, der er fremkommet ved
afhændelse afjord fra præsteembederne
1 pk.
1856-1858 Indberetninger vedrørende af
hændelse af fæstegods fra kirker og
gejstlige embeder i årene 1846-1856 .
1 pk.
1859-1861 Indberetninger om de gejstlige
embeders indtægter og udgifter 1855—
1859, indsendt i henhold til cirkulære af
7.6.1860 .............................................
3 pk.
Nemlig:
3409. Generalia. Sjællands og Lolland-Falsters
stifter
3410. Fyns stift, Als og Ærø samt Ålborg og
Viborg stifter
3411. Århus og Ribe stifter
1860-1861 Akter vedrørende udkast til
lov angående kirkesyn, præstegårdssyn
m.m.......................................................
1861-1862 Gejstlighedens erklæringer om
udkast til lov om forandring i de gejstli
ges lønninger, indsendt i henhold til
cirkulære af 12.8. og 17.10.1861 ....
Nemlig:
3413. Generalia. Østifterne
3414. Jylland
1862 Indberetninger vedrørende præste
embedernes tiende, avling m.v., ind
sendt i henhold til cirkulære af 22.1.
1862 ....................................................

1 pk.

2 pk.

2 pk.
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Nemlig:
3415. Generalia. Øerne
3416. Jylland
3417
3418-3427

3428-3430
3431

(3432)

3433-3449

1862 Akter vedrørende forslag til lov om
forandringer i de gejstliges lønning . .
1 pk.
1869 Beretninger om gejstlige embeders
beskaffenhed indsendt i henhold til cir
kulære af 26.5.1869 ...........................
10 pk.
Nemlig:
3418. Sognekald på landet. Københavns, Frede
riksborg og Holbæk amter
3419. Sognekald på landet. Sorø, Præstø og Born
holms amter samt Lolland-Falsters stift
3420. Sognekald på landet. Fyns stift
3421. Sognekald på landet. Ålborg stift
3422. Sognekald på landet. Viborg stift
3423. Sognekald på landet. Århus stift
3424. Sognekald på landet. Ribe stift
3425. Bispeembeder, københavnske embeder,
købstadskald, faste kapellanier
3426. Statistik
3427. Korrespondance
1870- 1876 Akter vedrørende forslag til
lov om præstelønninger m.v...............
3 pk.
1871- 1875 Indberetninger fra stiftsøvrig
hederne om købstadskirkerne og de of
fentlige stiftelser.................................
1 pk.
1874-1880 Fortegnelse over de præsteem
beder, der siden året 1874 er pålagt
bidrag til fonden for kirkelige øjemed i
almindelighed. Se anm.
1878-1913 Akter vedrørende tilskud fra
17 pk.
stiftsmidlerne.............. ...................
Nemlig:
3433. 1878/79-1879/80 3442. 1898/99-1899/00
3434. 1880/81-1881/82 3443. 1900/01-1901/02
3435. 1882/83-1883/84 3444. 1902/03-1903/04
3436. 1884/85-1885/86 3445. 1904/05-1905/06
3437. 1886/87-1887/88 3446. 1906/07-1907/08
3438. 1888/89-1889/90 3447. 1908/09-1909/10
3439. 1890/91-1893/94 3448. 1910/11-1911/12
3440. 1894/95-1895/96 3449. 1912/13
3441. 1896/97-1897/98
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3450

3451-3466
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1891-1892 Forslag til lov om præstegår
des afhændelse og udstykning..........
1 pk.
1892-1894 Forslag til lov om landsbypræ
sters lønninger m.v. Heri beretninger
vedrørende præsteembedernes beskaf
fenhed 1883-1892, indsendt i henhold
til cirkulære af 26.6.1893 ...................
16 pk.
Nemlig:
3451. Generalia
3452. Sjællands stift: København og Københavns
amt
3453. Sjællands stift: Frederiksborg amt, ArtsLøve og Tuse-Merløse herreder af Hol
bæk amt
3454. Sjællands stift: Skippinge-Ods herreder af
Holbæk amt, Sorø amt
3455. Sjællands stift: Præstø amt, Bornholm
3456. Lolland-Falsters stift
3457. Fyns stift: Odense amt
3458. Fyns stift: Svendborg amt
3459. Ålborg stift: Ålborg købstad og Kær herred
af Ålborg amt, Børglum-Hvetbo, Dron
ninglund, Vennebjerg og Horns herreder
af Hjørring amt
3460. Ålborg stift: Hanherrederne af Hjørring
amt. Thisted amt
3461. Viborg stift: Viborg amt undtagen Fjends
herred
3462. Viborg stift: Fjends herred af Viborg amt,
Fleskum-Hornum,
Hindsted-Hellum,
Års-Gislum og Slet herreder af Ålborg
amt
3463. Århus stift: Århus og Skanderborg amter,
Støvring-Galten herreder af Randers amt
3464. Århus stift: Randers amt undtagen Støv
ring-Galten herreder, Lysgård-HidsHovlbjerg herreder af Viborg amt. Samsø
og Tunø. Bjerre-Hatting herreder af Vejle
amt
3465. Ribe stift: Ribe amt, Nørrehorne-BøllingHind herreder af Ringkøbing amt
3466. Ribe stift: Vandfuld-Skodborg-Ulfborg,
Hjerm-Ginding og Hammerum herreder
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af Ringkøbing amt. Elbo-HolmansBrusk-Jerslev-Nørre Tyrstrup og Nørvang-Tørrild herreder af Vejle amt

3467

3468

3469-3485

1893-1895 Akter vedrørende lov nr. 102
af 8.5.1894 om adgang til at afløse ti
ende ....................................................
1 pk.
1895-1912 Sager vedrørende tiendeafløs
ning i henh. til lov nr. 102 af 8.5.1894
1 pk.
1905-1906 Oplysninger om præsteembe
dernes indtægter og udgifter m.v. 1893—
1904, indsendt i henhold til cirkulære af
10.4.1905 ...........................................
17 pk.
Nemlig:
3469. Sjællands stift: København, Frederiksberg.
Sokkelund og Smørum herreder
3470. Sjællands stift: Sømme-Voldborg og TuneRamsø herreder. Frederiksborg amt
3471. Sjællands stift: Holbæk amt, Ringsted-Al
sted og Slagelse herreder af Sorø amt
3472. Sjællands stift: Vester- og Østerflakkebjerg
herreder af Sorø amt, Præstø amt, Born
holm og Færøerne
3473. Lolland-Falsters stift
3474. Fyns stift: Odense amt
3475. Fyns stift: Svendborg amt
3476. Ålborg stift: Ålborg købstad og Kær herred
af Ålborg amt. Børglum-Hvetbo, Dron
ninglund og Vennebjerg herreder af
Hjørring amt
3477. Ålborg stift: Horns og Hanherrederne af
Hjørring amt, Thisted amt
3478. Viborg stift: Viborg amt undtagen Fjends
herred
3479. Viborg stift: Fjends herred af Viborg amt.
Fleskum-Hornum,
Hindsted-Hellum,
Års-Gislum og Slet herreder af Ålborg
amt
3480. Århus stift: Århus og Skanderborg amter
undtagen Tyrsting-Vrads herred
3481. Århus stift: Tyrsting-Vrads herred af Skan
derborg amt. Støvring Galten, NørhaldGerlev-Onsild og Østerlisbjerg-MolsSønder herreder af Randers amt
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3482. Århus stift: Rougsø-Sønderhald-Nørre her
reder af Randers amt. Lysgård-HidsHovlbjerg herreder af Viborg amt. Samsø
og Tunø. Bjerre-Hatting herreder af Vejle
amt
3483. Ribe stift: Ribe amt
3484. Ribe stift: Nørrehorne-Bølling-Hind, Vand
fuld, Skodborg-Ulfborg og Hjerm-Ginding herreder af Ringkøbing amt
3485. Ribe stift: Hammerum herred af Ringkø
bing amt. Elbo-Holman-Brusk-JerlevNørre Tyrstrup og Nørvang-Tørrild her
reder af Vejle amt
3486
3487-3489

3490

3491-3493
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1909-1913 Akter vedrørende præste-,
degne- og klokkerpenge i København
1 pk.
1911 Indberetninger om præstegårdes
jordtilliggende, højtidsoffer samt offer
og akcidenser 1905-10, indsendt i hen
hold til cirkulære af 13.6.1911 ........
3 pk.
Nemlig:
3487. Sjællands og Lolland-Falsters stifter
3488. Fyns, Ålborg og Viborg stifter
3489. Århus og Ribe stifter
1911 Svar på cirkulære af 3.11.1911 til
provsterne vedrørende formands- og
enkepension .......................................
1 pk.
1911-1915 Akter vedrørende lov nr. 47 af
14.3.1913 om nogle bestemmelser ved
rørende Folkekirkens præsters løn
ningsforhold samt vedrørende de med
hjemmel i loven udstedte kgl. anordnin
ger ........................................................
3 pk.
Nemlig:
3491. Lovens tilblivelse
3492. Kgl. anordning nr. 168 af 13.7.1913 om
ordning af sognekaldene udenfor Køben
havn og Frederiksberg samt de reside
rende kapellanier i købstæderne i tre løn
ningsklasser
Kgl. anordning nr. 169 af 13.6.1913 angå
ende forskellige bestemmelser vedrø
rende Folkekirkens præsters lønningsfor
hold udenfor København og Frederiks
berg
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Kgl. anordning nr. 170 af 13.6.1913 angå
ende adgang til præsteembeder og bereg
ning af tjenestealder for præster i Folke
kirken
Kgl. anordning nr. 222 af 11.8.1913 angå
ende inddeling af de residerende kapella
nier på landet samt kaldskapellanier i to
lønningsklasser
3493. Cirkulære af 8.5.1913 om adgang til at søge
embeder i Folkekirken
Kgl. anordning nr. 224 af 25.8.1913 angå
ende nådensårets afløsning og præsters
og præsteenkers pensionering
Kgl. anordning nr. 257 af 14.11.1913 angå
ende vedligeholdelse af præstegårde
Kgl. anordning nr. 139 af 24.6.1914 angå
ende stiftsmidlemes styrelse

3494

3495-3600

3601

3602
3603
3604-3608

3609

3610-3611

1913-1916 Akter vedrørende forsørgelse
af præsteenker i henhold til § 3 i præstelønningsloven af 14.3.1913 samt tillæg
til samme af 11.4.1916.......................
(ikke benyttet)
Kirker og kirkegårde
1859-1878 Akter vedrørende Viborg
domkirkes restaurering .....................
1860-1903 Akter vedrørende Århus dom
kirkes restaurering.............................
1862-1876 (1889) Akter vedrørende re
staurering af Skt. Knuds kirke i Odense
1876-1907 Akter vedrørende Ribe dom
kirkes restaurering.............................
Nemlig:
3604. 1876-1884
3605. 1885-1893
3606. 1894-1897
3607. 1898-1901
3608. 1902-1907

1880-1900 Akter vedrørende Fr. Uldalls
beskrivelser af jyske landsbykirker . .
1883-1894 Akter vedrørende bestemmel
ser om indretning af varmeanlæg i kir
ker ......................................................

1 pk.

1 pk.
1 pk.
1 pk.
5 pk.

1 pk.

2 pk.
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3612

3613

3614

3615

3616

3617-3697

1890-1893 Akter vedrørende geografiske
undersøgelser af kirkebygninger og dø
befonte ................................................
1906-1918 Akter vedrørende Rønne kir
kes ombygning og udvidelse............
1907ff Fortegnelse over kommissionsfor
retninger i henhold til § 23 i tiendeloven
af 1903 ................................................
1907ff Fortegnelse over kommissionsfor
retninger i henhold til § 25 i tiendeloven
af 1903 ................................................
1912-1915 Akter vedrørende lovforslag
om syn over kirker og kirkegårde ...
(ikke benyttet)

1 pk.

1 pk.

1 bd.

1 bd.
1 pk.

Legater

3698-3712

3713-3726
3727-3728

3729
3730
3731
3732
3733-3800

3801

3802-3805
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1865-1880 Zions fond og Stistrups legat.
Hovedbøger .......................................
1865-1880 Zions fond og Stistrups legat.
Kassebøger.........................................
1867/68-1896/97 Zions fond og Bonsachs legat. Regnskab .......................
1867-1889 Akter vedrørende Zions fond
Akter vedrørende det Stistrupske legat
1867-1901 Regnskaber vedrørende Zions
fond og Bonsachs legat.....................
1867-1901 Akter vedrørende Mathias
Høhnes legat .....................................
(ikke benyttet)

15 bd.
14 bd.

2 bd.
1 pk.
1pk.

1 pk.
1 pk.

Als, Ærø m.v.
1848-1864 Akter vedrørende administra
tionen af kirkerne på Als og Ærø ...
1 pk.
1858-1860 Den midlertidigt instituerede
revision af de augustenborgske kirke
regnskaber f. regnskabsårene 1847/481857/58 .............................................
4 pk.
Nemlig:
3802. Journal, journalsager, regnskab for samt
lige kirker
3803. Regnskabsbilag for Hørup kirke
3804. Regnskabsbilag for Ketting, Tandslet og
Ulkebøl kirker
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3805. Regnskabsbilag for Lysabild og Notmark
kirker

3806

3807-3812
3813-3833
3834
3835-3836

3837-3900

3901
3902
3903-3905

3906-3914

3915
3916

3917

3918

1859-1870 Revisionen af Als og Ærø kir
ker ......................................................
1857/58-1863/64 Als kirkeregnskab.
Div. regnskabssager................
6
1857/58-1915 Ærø kirkeregnskab ....
Udskrifter af matriklen for færøske sogne
1867-1871 Regnskab for Nørre Tyrstrup
herred fælles kirkekasse.....................
(ikke benyttet)
Grønland
1862-1867 Missionsbrevbog med register

1858-1867 Missions Collegii Protocol .
1859-1868 Sager til Missionskollegiets
protokol .............................................
Nemlig:
3902. Nr. 1-81
3903. Nr. 82-156
3904. Nr. 157-

1858-1867 Missionsberetninger m.m. fra
Grønland ...........................................
Nemlig:
3906. 1858/59 3911. 1863/64
3907. 1859/60 3912. 1864/65
3908. 1860/61 3913. 1865/66
3909. 1861/62 3914. 1866/67
3910. 1862/63
1850-1868 Missionssekretær Rungs papi
rer ........................................................
1867-1911 Grønlandske prædikener.
Dansk-grønlandske stile. Diverse ind
sendte grønlandske tryksager ..........
1887-1888 By gningsin ventarprotol for
den grønlandske mission...................
1903-1906 Akter vedrørende lov nr. 52 af
1.4.1905 om kirke- og skolevæsen i
Grønland ...........................................
1911-1912 Akter vedrørende lovforslag
til fællesstyre for Grønland m.m.

1 pk.

pk.
21 pk.
1 pk.
1 pk.

1 bd.
1 bd.
3 pk.

9 pk.

1 pk.

1 pk.
1 bd.
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3919-3920

1876-1897 Missionsregnskaber. Hovedre
gistre ....................................................
Nemlig:
3919. 1876-1888
3920. 1888-1897

3921-3923

1875-1895 Missionsregnskaber. Journaler
Nemlig:
3921. 1875/76-1880/81
3922. 1881/82-1883/84
3923. 1884/85-1894/95

3924-3960

1863-1900 Missionsregnskaber. Kassebø
ger ........................................................

2 bd.

3 bd.

36 bd.

Anm. nr. 3952 1891-92 mgl.

3961-3962
3963-3999

1863-1868 Missionsregnskaber. Kontra
kassebøger .........................................
1863-1900 Missionsregnskaber. Hoved
bøger ....................................................

2 bd.
35 bd.

Anm.: Nr. 3991-3992, 1891-93 mgl.

4000-4037
4038-4039

4040-4041

4043-4042
4043-4100

1863-1901 Missionsregnskaber............
1869- 1913 Missionsregnskaber. Korre
spondanceprotokoller .........................
Nemlig:
4038. 1869/70-1876/77
4039. 1906/07-1912/13
1870- 1901 Missionsregnskaber. Breve fra
ministeriet til missionens regnskabsfø
rer ........................................................
Nemlig:
4040. 1870/71-1888/89
4041. 1889/90-1899/1900

1850-1894 Missionsregnskaber. Diverse
sager ....................................................
(ikke benyttet)

38 pk.
2 bd.

2 pk.

1 pk.

Andre sager

4101
4102^4103
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1849-1892 Akter vedrørende regler om
førelse af kirkebøger .........................
1859-1866 Akter vedrørende cirkulære af
26.6.1863 angående de gamle kirkebø
ger ........................................................

1 pk.

2 pk.
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Nemlig:
4102. Generalia. Østifterne
4103. Jylland
4104

4105
4106
4107

4108
4109-4111

4112

4113
4114

1864-1907 Akter vedrørende revision af
bibeloversættelsen .............................
1869-1897 Indberetninger vedrørende rituallæmpelse ved vielse af fraskilte . .
1895-1903 Akter vedrørende lovforslag
om ægteskabs indgåelse.....................
1899-1916 Akter vedrørende gejstlige embedsmænds deltagelse i møder, demon
strationer o.l. angående Sønderjylland
1899-1917 Akter vedrørende anvendelse
af særkalke ved nadverens uddeling .
1907/08-1915/16 Vestindiske kirkeregn
skaber ..................................................
Nemlig:
4109. 1907-1911
4110. 1912-1915
4111. 1915-1916

1911 Breve og udklip vedrørende Arboe
Rasmussen-sagen...............................
1849-1915 Ujournaliserede sager med
brevnummer.......................................
1848-1915 Ujournaliserede breve m.v.,
kronologisk ordnet.............................

1 pk.

1 pk.
1 pk.

1 pk.
1 pk.

3 pk.

1 pk.
1 pk.
1 pk.

Anmærkninger til t kontors gruppeordnede sager
2501

Resolutionslister førtes i Danske kancelli, jfr. P. A. Heiberg, Udkast til
en skildring af Forretningsgangen og Bogføringen ved Danske Kan
celli, Kbh. 1977, s. 141. I disse indførtes de resolutioner, der blev
afgivet ved kancelliets møder. Tillige anførtes sagernes journalnum
mer og referenternes (sagsbehandlernes) initialer. Resolutionslisterne i
Danske kancelli er ikke bevaret, men nærværende eksemplar benytte
des i kancelliets 1. departement fra 6.1. til 4.4.1848. Efter ministeriets
oprettelse er den kun en fortegnelse over sager, i hvilke der blev
resolveret. Kun i enkelte tilfælde anføres resolutionen. Sagerne anføres
stadig med journalnummer og referentinitialer og nu tillige med MR
(ministerresolution) eller UR (underresolution?).

2502

Kronologisk fortegnelse over kgl. ekspeditioner. Førtes også i kancel
liet, men er ikke bevaret i dettes 1. departement. P. A. Heiberg, s. 8 og
143.
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2503

Kronologisk fortegnelse over kgl. ekspeditioner med løbenumre sva
rende til registrantens numre.

2504

Formularer til kaldsbreve, reskripter m.v. Bestemmelser om, hvilke
sager der skal forelægges ministeren, og andet vedrørende forretnings
gangen.

2505

Fortegnelse over endnu ikke ekspederede sager.

2506

Stammer fra kancelliet, men indeholder en del senere tilføjelser.

2508

Interne notater og ujournaliserede skrivelser.

2512

Staten overtog ved embedsledighed de bispeembederne tilfaldende
tiender hvorefter biskopperne blev fastlønnede. Tiendeindtægterne
opførtes i statsregnskabet på en indtægtskonto (i en længere årrække
kontoen »Adskillige indtægter«). Biskoppernes lønninger opførtes på
Kultusministeriets budget under konto II »Tilskud til kirkelige øje
med«. Jfr. Statsrådets Forhandlinger VI s. lllf og Rigsdagstidende
1854/55 anhang B sp. 69 ff. 1. kontor 1854 nr. F 906. Jfr. foran s. 50.

2513-2514

Ifølge anordning nr. 48 af 21.3.1871 skulle tjenstlig post fra statsmyn
digheder, der hidtil var besørget ufrankeret, fremtidig frigøres ved
brug af tjenestefrimærker, for hvilke der ydedes refusion af vedkom
mende bestyrelse. Sognepræsterne var omfattet af denne ordning.
Ang. kassation af portosager se foran s. 207.

2515

Oskar Damkier (1853-1924), kontorchef 1895, departementschef
1909-23.

2601

Jfr. cirkulære af 9.5. og 7.10.1848. H. J. H. Glædemark, Kirkeforfat
ningsspørgsmålet i Danmark indtil 1874, Kbh. 1948, s. 141 ff.

2602

Kommissionens nedsættelse skyldtes grundlovens løfteparagraf (§ 80)
»Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov«. Glædemark s. 310ff.
Betænkninger og Andragender indgivne til Kirke-Ministeriet af den i
Aaret 1854allerhøist nedsatte Commission..., Kbh. 1854. (Svennevig
nr. 44)

2603

Heri en af 900 underskrifter ledsaget henvendelse af 17.9.1856 til
Kultusministeren om at fremsætte forslag til lov om et kirkeråd.
Responsa fra landemoderne 1857. Glædemark s. 369 ff.

2604

Ved Kultusministeriets cirkulære af 24.9.1856 opfordredes præsterne
til at danne menighedsråd. 1. kontor 1856 nr. H 1405. I de nævnte
cirkulærer udbad ministeriet sig oplysning om, hvilken fremgang
indførelsen af menighedsråd havde haft.

2605-2606

Glædemark s. 394—404. Der blev ikke forelagt Rigsdagen noget
lovforslag i den skikkelse.

2607

Ved lov af 4.4.1855 åbnedes mulighed for at løse sognebånd, d.v.s. i
kirkelig henseende slutte sig til en udensogns præst. 1. kontor 1855 nr.
G 116.

2608

Glædemark s. 453-59.

2611

9.3.1893 fremsatte kultusministeren forslag til en ordning af de kirke
lige forhold i København og et tilsvarende forslag for Frederiksberg.
(Rigsdagstidende 1892/93 tillæg A 3395 og 3437).

2613-2615

26.10.1901 fremsattes i Folketinget forslag til lov om menighedsråd,
brugen af kirkerne, valgmenigheder og om bestyrelsen af kirker, der
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ejer sig selv (Rigsdagstidende 1901/02 tillæg A 1951, 2014, 2031 og
2059). 15.5.1903 stadfæstes lov nr. 86 om menighedsråd, 87 om
brugen af kirkerne, 88 om valgmenigheder og 89 om nedsættelse af et
kirkeligt udvalg.

2621

I rigsdagssamlingerne 1908/09 (tillæg A sp. 3213) og 1909/10 (tillæg
A sp. 1997) fremsattes forslag til lov om forlængelse af gyldighedstiden
for menighedsrådsloven af 1903. Forslaget blev ikke gennemført,
inden loven med udgangen af 1909 trådte ud af kraft. Jfr. anm. til nr.
2623.

2622

Ifølge § 18 påhvilede det valgmenighedspræster hver for sin menighed
at foretage anmeldelser til sognets præst og kirkebetjent om kirkelige
handlinger og børns fødsel.

2623

§ 25 lød således: »Denne lovs Gyldighed vedvarer, indtil en Lov om
Folkekirkens Forfatning er udkommen, dog ikke ud over den 1. januar
1910«. En sådan lov var ikke blevet gennemført.

2626

I rigsdagssamlingen 1909/10 fremsattes forslag til lov om selvejende
kirkers bestyrelse (tillæg A sp. 3449). Det gennemførtes ikke. I
samlingerne 1912/13 (tillæg A sp. 3373), 1913/14 (tillæg A sp. 4291)
og 1914/15 (tillæg A sp. 2027) fremsattes forslag til lov om kirkers
bestyrelse m.m. uden resultat. Det fremsattes igen i den overordentlige
samling 1915 (tillæg A sp. 75) og blev nu gennemført. Loven stadfæstedes som nr. 273 af 1.10.1915.

2701-2707

Indeholder i kronologisk orden alle opslag af ledige præstekald med
angivelse af reguleringssum og eventuelle forpligtelser, som den der
udnævnes skal påtage sig. Sagsbehandlerens initialer er tilføjet.

2708-2709

Skematiske fortegnelser indeholdende: sognekaldets navn, hvorfor det
er ledigt, hvornår det er opslået, ansøgningsfristens udløb, embedets
reguleringssum og nettoindtægt samt navnet på den der udnævnes.

2710-2716

Indeholder for hvert opslået embede en fortegnelse over ansøgernes
navne.

2717-2719

Kontrolbøger for ekspeditionen af sager om embedsbesættelser. Nr.
2717 indeholder tillige den under nr. 3432 nævnte fortegnelse.

2720-2721

Se foran s. 212.

2722-2751

Indeholder for hvert opslået embede en fortegnelse over ansøgerne
med navn, fødselsår, eksamensår, tidligere og nuværende stilling,
eksamenskarakter samt hvem ansøgeren har vidnesbyrd fra.

2752-3055

Kun ansøgninger, der ikke har ført til udnævnelse. Ansøgningen fra
den, der udnævnes, findes i vedkommende journalsag, se foran s. 213.
Oprindelig var ansøgningerne henlagt i overensstemmelse med præstekaldslisteme (nr. 2722-2751), men er nu ordnet alfabetisk efter ansø
gernes navne.

3061

Privat lovforslag fremsat i Folketinget 19.10.1892 af Rasmus Clausen
og Frede Bojsen. Rigsdagstidende 1892/93 tillæg A sp. 1999.

3302

Bd. I i Danske Kancelli H 48, Vejledende Arkivregistratur I s. 106.

3305-3306

Den homiletiske prøve består i den såkaldte dimisprædiken (prøve
prædiken). Den kateketiske prøve består i katekisation (undervisning
ved spørgsmål og svar) af unge mennesker i kirken.
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3401

Embedernes såkaldte reguleringssum, der benyttedes ved beregning af
bidrag til enkepension. Til førstegangsansættelse i embeder over en vis
reguleringssum krævedes bedste karakter ved embedseksamen. Om de
nye ansættelser se Ny Collegial-Tidende 1844 s. 833 ff.

3402-3405

Oplysninger fra gejstligheden om indtægter og udgifter som grundlag
for beregning af krigsskat i henhold til § 4 i lov af 15.5.1850 om
krigsskat.

3406

Den nævnte § 7 lyder således: Imellem de geistlige Embeder, der ved
denne Forandring faae en forøget Skattebyrde, fordeles fremtidigt et
aarligt Beløb af indtil 8000 Rbd. Fordelingen skeer af Ministeren for
Kirke og Underviisningsvæsenet saaledes, at navnlig de geistlige
Embeder, hvis Reguleringssum er under 800 Rbd., forlods faae fuld
Erstatning for den forøgede Skat, naar Forøgelsen udgjør over 3 Rbd.,
og forresten tages Hensyn til Embedernes Trang i det Hele til saadan
Lettelse. - Ifølge lovens § 6 bortfaldt forskellige skattelettelser for
gejstligheden.

3407

Formålet var at undersøge mulighederne for en forbedring af præster
nes pension. Der blev ikke foretaget videre i sagen.

3408

På foranledning af det af Folketinget nedsatte udvalg vedr. forslag til
lov om selvejendoms indførelse på det Gråbrødre hospital i Odense
tilhørende bøndergods udbad ministeriet sig ved cirkulære til stiftsøv
righederne af 6.1.1857 en specifikation over det disse som gejstlige
overøvrigheder underlagte gods, der den 1.1.1856 var genstand for
bortfæstning samt fortegnelse over de skrivelser fra ministeriet og
Rentekammeret, hvorved der er meddelt endelig resolution på afhæn
delse af sådant gods fra 1.1.1848 til 1.1.1856.

3409-3411

Indhentet efter anmodning fra Finansministeriet (Statistisk bureau)
med henblik på tilvejebringelse af en embedsstatistik for hele monar
kiet med angivelse af samtlige embeds- og bestillingsmænds antal,
klasse, løn m.v. Den gejstlige embedsstatistik er trykt i Rigsdagsti
dende 1861/62 anhang A sp. 823-942 som bilag IV til udkast til lov
om forandring i de gejstliges lønninger.

3412

Erklæringer fra landemoder og amter. Udkast forelagt i Landstinget
3.10.1860 (anhang A sp. 1221 ff). Stadfæstet som lov 19.2.1861.

3413-3414

Lovforslaget blev forelagt i Landstinget 9.10.1861. (anhang A sp.
729ff). De to cirkulærer var stilet til biskoppperne med undtagelse af
biskoppen over Als og Ærø. I det første cirkulære udbad ministeriet
sig biskoppernes ytringer over det lovforslag, der agtedes forelagt. I det
andet blev det nu forelagte lovforslag med bilag gennem biskopperne
tilstillet alle gejstlige til udtalelse.

3415-3416

Skemaer med oplysning om tiendens størrelse, måden hvorpå den
ydes, avlingens størrelse, om gården drives af præsten eller er bortforpagtet, om præsten er gift, om der er hjemmeværende børn eller andre
til husstanden hørende personer, antallet af tjenesteydende.

3417

Heri erklæringer fra gejstligheden indsendt i henhold til cirkulære af
4.6.1862 angående embedernes klassifikation, jfr. Rigsdagstidende
1862/63 anhang A sp. 737-874.

3418-3427

Ifølge cirkulæret havde kirkekommissionen af 1868 anmodet ministe
riet om at tilvejebringe oplysninger om præsteembedernes økonomiske
forhold.
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3428-3430

Heri indberetninger i henhold til ministeriets cirkulærer af 22.12.1875
og 12.1.1876, hvori efter anmodning fra det af Landstinget nedsatte
udvalg forlangtes oplysning om det omfang, hvori præstegårdsjord
siden 1869 var blevet afhændet.

3431

Sådanne indberetninger indkom årligt og findes i rækken af journalsa
ger. Kun for de nævnte år er en del af beretningerne henlagt særskilt.

(3432)

Fortegnelsen er indført bag i den som nr. 2717 anførte protokol. Se
tillige indførsler i journal A 1875 nr. 1567ff.

3433-3449

Sager vedrørende tilskud til økonomisk dårligt stillede embeder finan
sieret ved »beklipning« af bedre stillede embeder, jfr. Carl Trock, J.
C. H. Fischers kirkepolitik, Kirkehistoriske Samlinger 1981, s. 81-87.

3450

I rigsdagssamlingen 1891/92 (tillæg A sp. 3127 ff) fremsatte folketingsmændene Frede Bojsen og Rasmus Claussen forslag til lov om
afhændelse og udstykning af præstegårdsjorder. Forslaget blev efter 1.
behandling sendt i udvalg, der 31.3.1892 afgav beretning (tillæg B sp.
2017-2022). Forslaget indarbejdedes i det under nr. 3451 omhandlede
lovforslag.

3451-3466

I rigsdagssamlingerne 1892/93 (tillæg A sp. 1983 ff) og 1893/94
(tillæg A sp. 1271 ff) fremsatte folketingsmændene Frede Bojsen og
Rasmus Claussen forslag til lov om landsbypræsternes lønning m.v. I
begge samlinger sendtes forslaget efter 1. behandling i udvalg uden at
komme videre. Da det i samlingen 1892/93 nedsatte udvalg ønskede
udførligt materiale som grundlag for sit arbejde, indkaldte kultusmini
ster Goos ved cirkulære til biskopperne af 26.6.1893 oplysninger om
hvert enkelt sognekalds økonomiske forhold afgivet på udsendte
skemaer, jfr. Rigsdagstidende 1893/94, Folketingets forhandlinger sp.
417.

3467

Heri akter vedr. cirkulære af 2.6.1894 til stiftsøvrighederne ang. lovens
§§ 7 og 8, instruks af 12.2.1895 for kommissioner i henh. til lovens § 8
og cirkulære af 27.4.1895 til stiftsøvrighederne ang. godkendelse af
foreløbige overenskomster.

3469-3485

Ministeriet havde fra formanden for Det kirkelige udvalg af 1903
modtaget et af underudvalget for Folkekirkens økonomiske forhold
affattet skema med anmodning om, at det måtte blive udsendt til
besvarelse af præsterne og menighedsrådene.

3486

Heri oplysninger om de enkelte sognekalds indtægter i København.

3487-3490

Indhentet til brug ved behandling af lovforslag om præsternes løn
ningsforhold.

3609

Fr. Uldall (1839-1921), arkitekt, undersøgte og beskrev samtlige jyske
landsby kirker. Undersøgelsesmaterialet opbevares i Nationalmuseet.

3610-3611

Se foran s. 188 ff.

3612

Indberetninger i henhold til cirkulære af 23.5.1889 om behandling af
døbefonter.

3614-3615

Se foran s. 205 f. Ifølge tiendelovens § 23 kunne en kirketiendeejer, når
tienden var afløst, begære sin forpligtelse overfor kirken afløst. Til at
gennemføre denne afløsning nedsattes i hvert enkelt tilfælde en kom
mission. Ifølge lovens § 25 skulle i de tilfælde, hvor kirketienden i sin
helhed tilhørte tiendeyderne selv, en afløsning af forpligtelserne over
for kirken gennemføres efter reglerne i § 23, forinden tienden kunne
bortfalde.
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3698-3732

Zions fond er oprettet 1848 af de Zions kirke i Trankebar tilhørende
midler til støtte af missionærer i Indien, deres enker og børn, eventuelt
enker og ugifte døtre af sognepræster og kapellaner i Danmark.
Repertorium over Legater og milde Stiftelser i Danmark VI, s. 234.

Stistrups legat, stiftet 1748 af købmand i Hobro Lauritz Christensen
Stistrup (1692-1775) til uddeling af bibler i kongeriget Danmark og de
dansktalende distrikter af Slesvig. Repertorium VI s. 225.
Bonsachs legat, stiftet 1755 af guvernør i Trankebar Hans Ernst
Bonsach (1699-1775) ved hans fratrædelse. Renterne skulle tilfalde en
af ham ved afrejsen frigiven slavefamilje og dens descendenter, derefter
missionen i Trankebar. Repertorium VI s. 139.
Afdøde købmand Matthias Høhnes legat, stiftet 1867 af sognepræst A.
F. Høhne til indfødte grønlandske præsters uddannelse, udgivelse af
grønlandske skrifter m.v. Repertorium V s. 287.
3801

Se foran s. 52.

3802-3805

I 1981 udskiltes herfra og overførtes til Landsarkivet for de sønderjy
ske landsdele 7 kirkeregnskabsbøger fra Als søndre eller Augusten
borg herred. Se bilag 5.

3806-3833

Se bilag 5. Kirkeregnskaberne fra Als er udskilt fra Ministeriet for
Slesvig, afd. 79-2 Requirierte Akten, Kirkesager nr. 16a, 16b og 16c.
Se foran s. 207.

3835-3836

Nr. Tyrstrup herred omfatter de slesvigste sogne, der ved freden i
Wien 1864 indlemmedes i Kongeriget (»de otte sogne«). Kirkerne i
disse sogne var selvejende. Deres midler blev efter indlemmelsen
administreret under ét af en regnskabsfører ansat af Ribe stiftsøvrig
hed, der tillige var revisionsmyndighed, jfr. Matzen og Timm s. 673 f.

3901-3914

Fortsættelse af Missionskollegiet nr. 1,6, 14 og 15, jfr. Vejledende
Arkivregistraturer I s. 152 ff.

3915

Frantz Georg Rung (1799-1868), missionssekretær og inspektør for
Det kgl. vajsenhus.

3916

Optaget i anledning af en i 1887 truffet ordning af retsforholdet vedr.
de af missionen benyttede ejendomme og inventar, jfr. 1. kontor 1885
nr. LL 1402.

4105

Ved kgl. resol. af 18.10.1867 (1. kontor 1867 nr. T 1153) blev det
overladt biskopperne at meddele præster den tilladelse til afvigelse fra
det anordnede vielsesritual i forbindelse med fraskiltes ægtevielse, som
ministeriet ifølge kgl. resol. af 19.9.1857 og 11.10.1858 var bemyndiget
til at meddele. Biskopperne skulle årligt indberette om de meddelte
tilladelser.

4106

Lovforslag herom indeholdende bestemmelser om obligatorisk borger
ligt ægteskab fremsattes privat i Folketinget i samlingen 1896/97
(tillæg A sp. 2329 ff). Det vedtoges i Folketinget, men gennemførtes
ikke. I samlingen 1902/03 genfremsattes det af regeringen med visse
ændringer (tillæg A sp. 3113 ff). Heller ikke denne gang gennemførtes
det.

4108

Se tillige Nadverkommissionens arkiv (06/199/265). Baggrunden var
frygt for tuberkulosesmitte ved nadverens uddeling.

4109^111
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Se foran s. 135.

1. kontor, anneksarkiver
4112

Akter vedr. Arboe Rasmussen-sagen findes i Kirkeministeriets 2.
kontor, j. 1952 nr. 2 H 1457.

4114

Brevfortegnelse se arkivfortegnelse 06/1, RA 2. afd.

Anneksarkiver
Kommissioner nedsat i henhold til § 3 i lov af 19.2.1861 om foran
dring af tiendeafgifter for føl, kalve, lam, kid og bisværme samt
småredsel m.m.
Anm. se foran s. 214

1-29

1861-1871 Forhandlingsprotokoller ...
29 bd.
Nemlig:
1. 1861-1862. Københavns amtsrådsdistrikt
2.
1862. Roskilde
3. 1862-1869. Holbæk
4. 1861-1865. Præstø
5. 1861-1863. Sorø
6. 1861-1867. Maribo
7. 1861-1862. Bornholms
8. 1862-1864. Odense
9. 1862-1863. Assens I
10. 1863-1865. Assens II
11.
1862. Svendborg I
12. 1862-1873. Svendborg II
13. 1863-1872. Svendborg III
14. 1862-1863. Hjørring I
15.
1863. Hjørring II
16. 1861-1863. Ålborg I
17.
1863. Ålborg II
18. 1862-1863. Thisted I
19. 1863-1865. Thisted II
20. 1861-1877. Randers I
21. 1862-1871. Randers II
22. 1861-1866. Viborg I
23. 1863-1865. Viborg II
24. 1861-1869. Skanderborg
25. 1861-1871. Vejle I
26.
1863. Vejle II
27. 1862-1869. Ringkøbing
28. 1861-1864. Ribe
29. 1865-1871. Ribe II
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30-37

1861-1871 Korrespondance, fortegnelser
8 pk.
Nemlig:
30. 1861-1862. Roskilde og Bornholms
amtsrådsdistrikter
31. 1862-1869. Holbæk
amtsrådsdistrikt
32. 1862-1865. Assens I
33. 1862-1865. Assens II
34. 1861-1863. Svendborg I
35. 1861-1863. Svendborg II
36. 1861-1866. Viborg
37. 1862-1871. Ribe

Kommissioner nedsat i henhold til kgl. resolution af 23.12.1861 til
bedømmelse afpræstegårdsavlingernes størrelse

1-19

1-3
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1862-1868 Forhandlingsprotokoller ...
Nemlig:
1.
1863. Københavns
amt
2.
1863. Frederiksborg
1863. Holbæk
3.
4. 1863-1864. Sorø
5. 1862-1863. Præstø
6. 1862-1863. Maribo
7.
1862. Bornholms
8. 1862-1863. Odense
1863. Svendborg
9.
1863. Hjørring
10.
11. 1863-1865. Thisted
1863-1866.
Ålborg
12.
13. 1862-1863. Randers
1863-1866.
Viborg
14.
1863.
Århus
15.
1863.
Skanderborg
16.
1862-1863.
Vejle
17.
1863-1868.
Ringkøbing
18.
—
1863. Ribe
19.
Det kirkelige råd (2106)
1884-1896 Forhandlingsprotokoller . . .
Nemlig:
1. 1884—1886. I
2. 1886-1892. II
3. 1892-1896. III
4. 1896-1901 (p.t. bortkommet)

19 bd.

3(4) bd.

1. kontor, anneksarkiver

5

1895-1900 Diverse sager.......................

Konsulenten angående kirkers opvarmning (2060)
1 1889-1894 Martin Nyrops arkiv............
2-5 1894-1923 Axel Bergs arkiv..................

1 pk.

1 pk.
4 pk.

Prœstepensionsfonden (1394)

1-21
22-23
24-42
43-44
45-46

1894/95-1912/13 Hovedbøger..............
1890-1916 Kassejournaler......................
1894/95-1912/13 Kassebøger................
1890-1928 Fortegnelse over tilgang og
afgang af aktiver ...........................
1895-1915 Diverse sager.......................

21 bd.
2 bd.
19 bd.
2 bd.
2 pk.

Udvalg og kommissioner ad hoc (06/199)
(- pk. = i samme pk. som foregående udvalgsarkiv)

199/30

199/40

199/55

199/65

199/85

199/145

199/155

199/160

1867-1878 Kommissionen af 3.5.1867 til
overvejelse af Frederiks tyske kirkes
nedlæggelse og overgang til dansk kirke
1868- Kommissionen af 18.6.1868 til
overvejelse af de kirkelige forhold (kir
kekommissionen) ...............................
1871-1872 Kommissionen af 8.8.1871 til
overvejelse af foranstaltninger til at
fremme og udvikle den grønlandske
missions virksomhed .........................
1878 Udvalget af 18.1.1878 til revision af
St. Petri tyske kirkes privilegium af
5.11.1678 ...........................................
1882-1883 Kommissionen af 22.8.1882
angående omordning af de kirkelige
forhold i en del sogne i Hammerum
m.fl. herreder.....................................
1890-1892 Kommissionen af 18.11.1890
til overvejelse af de kirkelige forhold i
København og på Frederiksberg ....
1892-1895 Kommissionen af 20.11.1891
angående nådsensår i landsbykald m.v.
1892-1895 Kommissionen af 21.1.1892 til
en forbedret ordning af landsbypræste
embedernes bygningsvæsen..............

1 pk.

- pk.

- pk.

-pk.

1 pk.

1 pk.
1 pk.

2 bd
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199/220

199/245

199/263

1894 Udvalget af 13.1.1894 vedrørende
oprettelse af et nyt lokalt sogn for Mar
morkirken ...........................................
1896-1899 Kommissionen 31.10.1896 an
gående stiftsmidlernes administrations
forhold ................................................
1904-1907 Det kirkelige udvalg i henhold
til lov af 15.5.1903 .............................

1 pk.

- pk.
27 bd.
4 pk.

Nemlig:
1. 1904-1907. Udvalgets forhandlingsprotokol
2. 1904-1905. Register over sager forelagt
udvalget
Underudvalg I om forretnings
3. 1904.
ordenen
Underudvalg II om forandring i
4. 1904.
uddeling af nadveren
Underudvalg III om oprettelse
5. 1904.
af et nyt bispeembede
Underudvalg IV om forfatnings
6. 1904.
sagen 7.10.-13.10.1904
7. 1904-1905. Underudvalg IV 13.10.1904—
27.1.1905
Underudvalg IV 28.1.1905-1.2.
8. 1905.
1905
Underudvalg IV 1.2.-6.2.1905
9. 1905.
Underudvalg IV 6.2.-9.2.1905
10. 1905.
Underudvalg IV 9.2.-10.2.1905
11. 1905.
12. 1905.
Underudvalg IV 26.4.-2.5.1905
Underudvalg IV 3.5.-8.5.19O5
13. 1905.
Underudvalg IV 9.5.-11.8.1905
14. 1905.
Underudvalg IV 19.9.-3.10.1905
15. 1905.
Underudvalg IV 3.1O.-18.1O.
16. 1905.
1905
Underudvalg IV 30.1.-10.2.1906
17. 1906.
Underudvalg IV 10.2.-16.8.1906
18. 1906.
Underudvalg IV 16.8.-5.10.1906
19. 1906.
Underudvalg V til behandling af
20. 1904.
sagen vedrørende grundlovens § 77
21. 1904-1907. Underudvalg VI om borgerligt
begravede, borgerligt ægte
skab og sognebøger
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22. 1904.

23. 1905-1906.

24. 1905-1907.

25. 1905-1906.

26. 1905-1906.
27. 1905-1906.
28. 1904-1907.

29.

30.

31.
199/265

199/290
199/310

199/312

199/330

Underudvalg VII til behandling
af spørgsmål vedrørende Fol
kekirkens økonomiske for
hold 26.10.-27.10.1904
Underudvalg VII 26.1.190510.1.1906
Underudvalg VIII angående det
forelagte forslag om besty
relse m.m. af kirker, der ejer
sig selv
Underudvalg IX angående kir
ke- og præstegårdssyn, kirke
gårdes anlæg og vedligehol
delse
Underudvalg X angående gejst
lig retspleje
Underudvalg XI angående kon
firmationen
Pk. I. Sager henlagt på journal
nummer. Bilag til protokol for
underudvalg II-IV
Pk. II. Bilag til protokol for
underudvalg VII
Pk. III. Bilag til protokol for
underudvalg VIII-IX. Sager
vedrørende underudvalg an
gående regler om adgang til at
søge præsteembede
Pk. IV. Diverse. Regnskab

1903-1904 Kommissionen af 18.9.1903
angående uddelingen af nadverens sa
kramente. (Nadverkommissionen) ... 1 bd. 1 pk.
1907-1908 Kommissionen af 14.8.1907
for de ærøske kirkers formueforhold
1 pk.
1910-1911 Udvalget af 2.12.1910 angå
ende Vor frue kirkes spir...................
- pk.
1911 Kommissionen af 3.8.1911 til opta
gelse af en prøvevurdering af præste
gårdsavlingerne i Vejle amt
1913 Udvalget af 4.3.1913 til gennemfø
relse af lov nr. 47 af 14.3.1913 om
folkekirkens præsters lønningsforhold
1 pk.
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199/350

1915-1916 Udvalget af 1.6.1915 til at af
give betænkning om fordelingen af de
såkaldte »restportioner« af præste-,
degne- og klokkerpenge i København

- pk.

2. kontor
06/2

Protokoller og journalsager
1-11

1848-1915 Forestillinger...........................
Nemlig:
1. 1848-1858
7. 19052. 1859-1868
8. 1912
3. 1869-1878
9. 1913
4. 1879-1887
10. 1914
5. 1888-1895
11. 1915
6. 1896-1904

11 bd.

12

1912-1952 Register til kgl. forestillinger .

1 bd.

13-15

1848-1917 Registranter ............................
Nemlig:
13. 1848-1971
14. 1872-1890
15. 1904-1917

3 bd.

Anm.: 1891-1903 mgl.

16-100

101-421

(ikke benyttet)

1848-1915 Brevbøger (kopibøger)..........
Anm.: 1892-1915 særskilt registerbind for hver årgang

Nemlig:
101-143.
144—145.
270

1848-1890. Ét bind pr. årgang
1891. 2 bd., register i 1. bd.

321 bd.

2. kontor

146-150.
151-161.
162-172.
173-182.
183-191.
192-200.
201-208.
209-217.
218-229.
230-243.
244-255.
256-265.

1892
1893
1894
1895.
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

266-278.
279-290.
291-301.
302-312.
313-326.
327-339.
340-352.
353-367.
368-380.
381-393.
394-407.
408-421.

422-500

(ikke benyttet)

501-586

1848-1915 Journaler.............................
Nemlig:
527. 1874.
501. 1848. A
528. 1875.
502. 1849. B
529. 1876.
503. 1850. C
504. 1851. D
530. 1877.
531. 1878.
505. 1852. E
532. 1879.
506. 1853. F
533. 1880.
507. 1854. G
534. 1881.
508. 1855. H
535. 1882.
509. 1856. J
536. 1883.
510. 1857. K
537. 1884.
511. 1858. L
538. 1885.
512. 1859. M
539. 1886.
513. 1860. N
540. 1887.
514. 1861. O
541. 1888.
515. 1862. P
542. 1889.
516. 1863. Q
543. 1890.
517. 1864. R
544. 1891.
518. 1865. S
545. 1892.
519. 1866. T
546. 1893.
520. 1867. U
521. 1868. V
547. 1894.
548. 1895.
522. 1869. X
523. 1870. Y
549. 1896.
550. 1897.
524. 1872. Z
551. 1898.
525. 1872. Æ
552. 1899.
526. 1873. 0

1904
1905
1906
1907
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.

86 bd.
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
XX
YY
ZZ
ÆÆ
00 1-1900
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553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587-600
601-1955

1956-2500
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1899.
1900.
1900.
1900.
1901.
1902.
1902.
1903.
1903.
1904.
1904.
1905.
1905.
1906.
1906.
1907.
1907.
1908.
1908.
1909.
1909.
1910.
1910.
1910.
1911.
1911.
1912.
1912.
1913.
1913.
1914.
1914.
1915.
1915.

00 1901-, skoleloven
AB
AB
AC
AC
AD
AD
AE
AE
AF
AF
AG
AG
AH
AH
AJ
AJ
AK
AK
AL
AL
AM
AM
AM
AN
AN
AO
AO
AP
AP
AQ
AQ
AR
AR

1-1001
10021-1000
10011-1000
10011-1000.
10011-1000
10011-1000
10011-1000
10011-1000
10011-1378
13791-1238
12391-1236
1239-3293
Skoleplaner
1-1238
12391-1238
12391-1238
1239
1-1238
12391-1238
1239-

(ikke benyttet)

1848-1915 Journalsager .......................
(ikke benyttet)

1355 pk.

2. kontor

Skolelærernes enkeforsørgelse
2501

2601-2626

1892-1916 Brevbøger (kopibøger) . . . .
Nemlig:
1892.
2501
2542-2545.
2502-2505. 1893.
2546-2549.
2506-2508. 1894.
2550-2553.
2509-2511. 1895.
2554-2557.
2512-2514. 1896.
2558-2568.
2515-2517. 1897.
2569-2573.
2518-2519. 1898.
2574-2577.
2520-2521. 1899.
2578-2581.
2522-2523. 1900.
2582-2585.
2524-2528. 1901.
2586-2590.
2529-2534. 1902.
2591-2595.
2535-2538. 1903.
2596-2600.
2539-2541. 1904.

100 bd.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.

1892-1916 Brevregistre . . .

26 bd.

Anm.: 1 bd. pr. år, 1909 dog 2 bd.

2627-2700

(ikke benyttet)

2701-2806

1892-1916 Brevsager........

2809-2900

(ikke benyttet)

2901-2940

1892-1907 Journaler........

106 pk.

40 bd.

Register i særskilt bind for hver årgang.

Nemlig:
2901-2903.
2904-2905.
2906-2907.
2908-2909.
2910-2911.
2912-2913.
2914-2915.
2916-2917.

1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

2918-1919.
2920-2922.
2923-2925.
2926-2928.
2929-2931.
2932-2934.
2935-2937.
2938-2940.

1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.

2941-3000

(ikke benyttet)

3001-3003

1879-1915 Diverse sager vedr. skolelære
res enkeforsørgelse.............................

J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

3 pk.
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Nemlig:
3001. 1879-1909
3002. 1909-1911
3003. 1912-1915

3004-3014

1896 Enkeforsørgelsesskemaer ............
11 pk.
Nemlig:
3004. Københavns og Frederiksborg amter
3005. Holbæk og Sorø amter
3006. Præstø amt
3007. Odense amt
3008. Svendborg amt
3009. Bornholms og Hjørring amter
3010. Ålborg og Thisted amter
3011. Viborg amt
3012. Randers og Århus amter
3013. Skanderborg og Ringkøbing amter
3014. Ribe og Vejle amter

3015-3081

(ikke benyttet)

Gruppeordnede sager
3082
3083

3084-3105
3106-3107
3108-3112
3113-3124
3125
3126

3127-3129
3130

3131-3200

3201
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Kontorsager
-ca. 1860 Visdomsbog...........................
1809-1870 Register over samtlige fra
Kirke- og undervisningsministeriets 2.
departement udgåede trykte sager ...
1889/90-1916/17 Budgetsager.............
1895-1898 Anvisninger..........................
1909-1916/17 Anvisninger....................
1891-1904/05 Kassebøger......................
1891-1893 Hovedbog ...........................
1850-1900 Seminariefonden. Budgetter
1850/51-1875/76, regnskaber 1849/50
og 1892/93-1899/1900 .....................
1897-1900 Seminariefondens kassebøger
1889-1907 Kontorchef A. P. Weis’ papi
rer ........................................................
(ikke benyttet)
Lovgivning m. v.
1849 Nogle bemærkninger om Almuesko
levæsenets Omorganisation i Danmark.
Manuskript af W. Bang.....................

1 bd.

22
2
5
12
1

1bd.
pk.
bd.
bd.
bd.
bd.

1 pk.
3 bd.
1 pk.

1 bd.

2. kontor

3202

3203-3204

3205-3207
3208

3209

3210
3211-3213

3214

3215

3216
3217

3218

3219-3300

3301-3304

3305-3307
3308-3357
3358

1850-1867 Originale Love og bekendtgø
relser, væsentlig ang. skolevæsenet . .
(1851) Den ældre Skolelovgivning. (Ma
nuskript) .............................................
(1851) Den gjældende Skolelovgivning.
(Manuskript) .....................................
1855 Indkomne betænkninger over ud
kast til lov om nogle forandrede be
stemmelser for almue- og borgerskole
væsenet ................................................
1888 Retsskrivningsadresse fra Danmarks
lærere..................................................
1892-1894 Sager vedrørende lov nr. 37 af
30.3.1894 om seminarier m.v.............
1890-1900 Sager vedr. lov nr. 47 af 24.3.
1899 om forskellige forhold vedr. Fol
keskolen ..............................................
1891-1899 Indførelse af borgerskoleeksa
men i henhold til bekendtgørelse nr. 31
af 4.3.1891 .........................................
1897 Adresse til regering og Rigsdag fra
beboerne i Sundby ved København . .
1903 Revision af skoleloven af 24.3.1899
1906-1908 Sager vedr. lov nr. 128 af 27.5.
1908 om lønning for lærere og lærerin
der i Folkeskolen...............................
1906-1915 Akter vedr. lovgivningen om
seminarier...........................................
(ikke benyttet)

1 pk.
2 bd.

3 bd.

1 pk.
1 bd.
1 pk.

3 pk.

1 pk.
1 pk.
1 pk.

1 pk.

1 pk.

Ansøgninger om embeder m.v.
1855-1931 Ansøgerprotokoller............
4 bd.
Nemlig:
3301. 1855-1884. Supplikantprotokol for 3. depar
tement
3302. 1885-1896
3303. 1896-1912
3304. 1912-1931

1850-1915 Uddrag af ansøgninger om
skoleembeder.....................................
1850-1915 Ansøgninger om overlærerem
beder m.v.............................................
1856-1863 Indsendte bestallinger.........

3 pk.
50 pk.
1 pk.
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3359-3360

3361-3362

3363-3400

1895-1913 Protokoller over indstillinger
til nådesbevisninger...........................
Nemlig:
3359. 1895-1907
3360. 1907-1913
1886-1913 Indstillinger om nådesbevis
ning ......................................................
Nemlig:
3361. 1886-1909
3362. 1910-1913

2 bd.

2 pk.

(ikke benyttet)
Eksamensprotokoller

3401
3402-3403
3404-3407

3408-3416

3417-3418

3419

3420-3425
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1857-1868 Protokol for skolelærereksa
men ......................................................
1857 Karakterprotokol for skolelærerek
samen i København...........................
1860-1898 Protokoller for skolelærerin
deeksamen .........................................
Nemlig:
3404. 1860-1875
3405. 1876-1882
3406. 1883-1891
3407. 1892-1898
1869-1895 Protokoller for den ved lov af
25.7.1867 anordnede skolelærereksa
men
Nemlig:
3408. 1869-1871 3413. 1884-1886
3409. 1872-1874 3414. 1887-1889
3410. 1875-1877 3415. 1890-1892
3411. 1878-1880 3416. 1893-1895
3412. 1881-1883
1871-1895 Eksamensprotokoller for pri
vatlærerinder .....................................
Nemlig:
3417. 1871-1887 3418. 1888-1895

1897-1899 Protokol for den ved lov nr. 37
af 30.3.1894 anordnede skolelærer- og
lærerindeeksamen...............................
1869-1917 Eksaminandfortegnelser .. .

1 bd.
2 bd.

4 bd.

9 bd.

2 bd.

1 bd.
6 bd

2. kontor

Nemlig:
3420. I.
3421. II.
3422. III.
3423. IV.
3424. V.
3425.

3426-3500

1869-1876
1877-1892
1893-1903
1904-1910
1911-1917
1869-1911. Alfabetisk fortegnelse

(ikke benyttet)
Lærerfortegnelser, lønningsforhold,
skolernes økonomi

3501-3504

3505

3506

3507-3510

3511
3512
3513
3514-3523

1858 Læreranciennitetsskemaer ..........
4 bd.
Nemlig:
3501. Nr. 1-558. Sjælland og Bornholm
3502. Nr. 559-944. Maribo, Odense og Svend
borg amter
3503. Nr. 945-1419. Vejle, Skanderborg, Århus,
Randers og Ålborg amter
3504. Nr. 1420-1991. Hjørring og Thisted, Vi
borg, Ringkøbing og Ribe amter samt Als og
Ærø.
1864 Fortegnelse over samtlige skolelæ
rerembeder i Danmark med angivelse
af lærernes navne pr. 31.12.1864 ....
1890-1912 Lærere i Frederiksberg kom
mune ....................................................
1900-1910 Købstadslærere...................
Nemlig:
3507. Lavere skala
3508. Mellemste og laveste skala
3509. Højere skala
3510. Højeste skala

1 bd.
1 bd.
4 bd.

1890-1910 Samtlige lærere på højeste
skala....................................................
1 bd.
1890-1918 Overlærere på højere skala .
1bd.
1890-1918 Overlærere på højeste skala
1bd.
1889-1924 Første- og enelærere på landet
10 bd.
Nemlig:
3514. 1889-1924. Københavns, Frederiksborg og
Holbæk amter
3515. 1902-1911. Københavns, Frederiksborg og
Holbæk amter
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3516. 1889-1924. Sorø, Præstø og Bornholms
amter
3517. 1902-1911. Sorø, Præstø og Bornholms
amter
3518. 1889-1924. Maribo, Odense og Svendborg
amter
3519. 1902-1911. Maribo, Odense og Svendborg
amter
3520. 1889-1924. Randers, Ribe, Ringkøbing og
Vejle amter
3521. 1902-1905. Randers, Ribe, Ringkøbing og
Vejle amter
3522. 1889-1924. Ålborg, Hjørring, Thisted, Vi
borg og Århus amter
3523. 1902-1905.^Ålborg, Hjørring, Thisted, Vi
borg og Århus amter
3524-3525
3526-3530

3531

3532-3550
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1902-1913 Andenlærere m.v. på landet
2 bd.
1893-1901 Skemaer over nyansatte lærere
5 pk.
Nemlig:
3526. Købstæderne
3527. Øerne undtagen Svendborg amt
3528. Svendborg amt. Hjørring og Ålborg amter
(Jylland I)
3529. Viborg, Randers og Århus amter
(Jylland II)
3530. Ribe, Ringkøbing og Vejle amter
(Jylland III)
1910 Manuskript til Benthin, W. Th., og
Poulsen, Carl, Danmarks Folkeskole
1910 ....................................................
1856-1916 Skolefondenes virksomheds
planer og regnskabsoversigter..........
Nemlig:
3532. 1856/57-1861/62
3533. 1862/63-1866/67
3534. 1867/68-1870/71
3535. 1871/72-1872/73
3536. 1873/74-1875/76
3537. 1876/77-1878/79
3538. 1879/80-1881/82
3539. 1882/83-1884/85
3540. 1885/86-1887/88

1 pk.
19 pk.

2. kontor

3541.
3542.
3543.
3544.
3545.
3546.
3547.
3548.
3549.
3550.

3551

3552
3553
3554

3555

3556

3557-3558

3559-3580

1888/89-1890/91
1891/92-1893/94
1894/95-1896/97
1897/98-1900/01
1901/02-1902/03
1903/04-1905/06
1906/07-1908/09
1909/10-1911/12
1912/13-1913/14
1914/15-1915/16

1900 Tilskud til skolefondene, lønningstil
læg (2. kontor 1900 nr. AB 477) ...
1876 Reguleringssummer for skolelærer
embederne .........................................
1886-1895 Fortegnelse over skolelærer
embedernes reguleringssummer
1886-1895 Reguleringssummer for lærer
embederne på øerne...........................
1886-1895 Reguleringssummer for lærer
embederne i Jylland...........................
1896-1906 Skolelærerembedernes regule
ringssummer for tiåret 1.4.1896-31.3.
1906 ....................................................
1886-1895 Skemaer over skolelærernes
indtægter til reguleringssummernes
fastsættelse.........................................
1886-1896 Forslag til reguleringssum
merne ..................................................
Nemlig:
3559. Københavns amt
3560. Holbæk amt
3561. Frederiksborg amt
3562. Sorø amt
3563. Præstø amt
3564. Præstø og Bornholms amter
3565. Maribo amt
3566. Odense amt
3567. Odense og Svendborg amter
3568. Svendborg amt
3569. Hjørring amt
3570. Thisted amt
3571. Ålborg amt
3572. Viborg amt

1 pk.
1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

2 pk.

22 pk.
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3573.
3574.
3575.
3576.
3577.
3578.
3579.
3580.

3581-3582
3583-3585

3586-3596

Viborg amt
Århus amt
Skanderborg amt
Randers amt
Randers og Ribe amter
Ribe og Ringkøbing amter
Ringkøbing og Vejle amter
Vejle amt

1896-1906 Forslag til reguleringssum
mer. Jyske amter...............................
1862 Besvarelser af ministeriets cirkulære
af 31.5.1882 vedrørende oplysninger
om skolelærerembedernes offer og akcidenser. Ordnet alfabetisk efter amter
Nemlig:
3583. Bornholm - Maribo
3584. Odense - Sorø
3585. Svendborg - Århus

2 pk.

3 pk.

1883-1892 Skolelærerembedernes offer
og akcidenser.....................................
11 bd.
Nemlig:
3586. Københavns og Frederiksborg amter
3587. Holbæk og Sorø amter
3588. Præstø og Bornholms amter
3589. Odense og Svendborg amter
3590. Maribo og Ålborg amter
3591. Hjørring og Thisted amter
3592. Viborg amt
3593. Århus amt
3594. Randers og Ribe amter
3595. Ringkøbing og Vejle amter
3596. Samtlige amter

3597

1902 Tjenestealderskemaer for lærere . .

1 pk.

3598-3652

1901-1915 Tjenestealdersager..............
Nemlig:
3598-3602. Københavns amt
3603-3604. Frederiksborg amt
3605-3606. Holbæk amt
3607-3608. Sorø amt
3609-3611. Præstø amt
3612. Bornholms amt
3613-3614. Maribo amt

55 pk.
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3615-3617.
3618-3620.
3621-3624.
3625-3626.
3627-3629.
3630-3632.
3633-3635.
3636-3640.
3641-3645.
3646-3649.
3650-3652.

3653-3700

3701-3709

Odense amt
Svendborg amt
Hjørring amt
Thisted amt
Ålborg amt
Viborg amt
Randers amt
Århus amt
Ringkøbing amt
Ribe amt
Vejle amt

(ikke benyttet)
Skoleplaner m. v.
1847-1899 Approberede skoleplaner . .
Nemlig:
3701. 1847-1854 3706. 1872-1876
3702. 1854-1858 3707. 1876-1881
3703. 1858-1862 3708. 1881-1892
3704. 1862-1868 3709. 1892-1899
3705. 1868-1871

9 bd.

3710-3717

1901-1910 Approberede skoleplaner . .
8 bd.
Nemlig:
3710. Købstæderne
3711. Københavns, Frederiksborg og Holbæk
amter
3712. Sorø, Præstø og Bornholms amter
3713. Maribo amt
3714. Odense og Svendborg amter
3715. Ålborg, Hjørring og Thisted amter
3716. Viborg, Århus og Randers amter
3717. Ribe, Ringkøbing og Vejle amter

3718-3719

1910- Købstadsskoleplaner og undervis
ningsplaner .........................................
Nemlig:
3718. A - P
3719. R-Æ

3720-3736

1911- Approberede skoleplaner. Kun
skoler på landet.................................
Nemlig:
3720. Københavns og Bornholms amter
3721. Frederiksborg amt

2 bd.

17 bd.
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3722.
3723.
3724.
3725.
3726.
3727.
3728.
3729.
3730.
3731.
3732.
3733.
3734.
3735.
3736.
3737

1812- Register over skoleplaner..........

1 bd.

3738

(1812)—1903 Register over skoleplanerne

1 bd.

3739

1900-1910 Register til ændringer i skole
planerne 2...........................................

3740
3741-3793
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Holbæk amt
Sorø amt
Præstø amt
Maribo amt
Odense amt
Svendborg amt
Hjørring amt
Thisted amt
Ålborg amt
Viborg amt
Randers amt
Århus amt
Ringkøbing amt
Ribe amt
Vejle amt

1910-1918 Register til ændringer i skole
planerne 3...........................................
1849-1915 Sager vedrørende skoleplaner
Nemlig:
3741-3743. Københavns amt
3744. Frederiksborg amt
3745-3746. Holbæk amt
3747-3748. Sorø amt
3749-3751. Præstø amt
3752. Bornholms amt
3753-3756. Maribo amt
3757-3760. Odense amt
3761-3763. Svendborg amt
3764-3767. Hjørring amt
3768. Thisted amt
3769-3770. Ålborg amt
3771-3774. Viborg amt
3775-3777. Randers amt
3778. Århus amt
3779-3780. Skanderborg amt
3781-3784. Ringkøbing amt
3785-3788. Ribe amt
3789-3792. Vejle amt
3793. Als og Ærø 1849-1864

1 bd.
1 bd.
53 pk.

2. kontor

3794-3796

1901-1908 Forslag til undervisningspla
ner ......................................................
3 pk
Nemlig:
3794. Københavns, Frederiksborg og
Holbæk amter
3795. Sorø, Præstø og Bornholms amter
3796. Odense, Maribo og Svendborg amter

3797-3800

(ikke benyttet)

3801-3808

1851-1915 Skolevisitatser.....................

Skolevisitatser

Nemlig:
3801. 1851. 1855-1862
3802. 1863-1874
3803. 1875-1877
3804. 1878-1882

3809-3900

3901-4151

3805.
3806.
3807.
3808.

8 pk

1883-1889
1890-1894
1895-1901
1902-1915

(ikke benyttet)
Skoleberetninger
1848-1914 Skoleberetninger. Indenfor hvert år
ordnet alfabetisk efter amter................... 251 pk
Nemlig:
3901. 1848. Bornholms - Viborg amter
3902. 1848. Ålborg og Århus amter
1849. Bornholms - Præstø amter
3903. 1849. Randers - Århus amter
1850. Bornholms - Holbæk amter
3904. 1850. Københavns - Thisted amter
3905. 1850. Vejle - Århus amter
1851. Bornholms - Københavns amter
3906. 1851. Maribo - Svendborg amter
3907. 1851. Thisted - Århus amter
1852. Bornholms - Hjørring amter
3908. 1852. Holbæk - Præstø amter
3909. 1852. Randers - Thisted amter
3910. 1852. Vejle - Århus amter
1853. Bornholms - Hjørring amter
3911. 1853. Holbæk - Randers amter
3912. 1853. Ribe - Århus amter
3913. 1854. Bornholms - Maribo amter
3914. 1854. Nordborg - Ribe amter
3915. 1854. Ringkøbing - Vejle amter
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1854.
1855.
3917. 1855.
3918. 1855.
1856.
3919. 1856.
3920. 1856.
3921. 1856.
3922. 1857.
3923. 1857.
3924. 1857.
3925. 1857.
3926. 1858.
3927. 1858.
3928. 1858.
3929. 1858.
3930. 1858.
1859.
3931. 1859.
3932. 1859.
3933. 1859.
3934. 1859.
3935. 1860.
3936. 1860.
3937. 1860.
3938. 1860.
3939. 1860.
3940. 1860.
3941. 1861.
3942. 1861.
3943. 1861.
3944. 1861.
3945. 1861.
3946. 1862.
3947. 1862.
3948. 1862.
3949. 1862.
3950. 1862.
3951. 1863.
3952. 1863.
3953. 1863.
3954. 1863.
3955. 1863.

3916.
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Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Sorø amter
Svendborg - Århus amter
Bornholms - Hjørring amter
Holbæk - Odense amter
Præstø - Sorø amter
Svendborg - Århus amter
Bornholms - Odense amter
Præstø - Ribe amter
Ringkøbing - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Viborg amter
Ålborg og Århus amter
Bornholms - Hjørring amter
Holbæk - Maribo amter
Nordborg - Ringkøbing amter
Ribe - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ribe amter
Ringkøbing - Sorø amter
Svendborg - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
København - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Præstø amter
Randers - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Præstø amter
Randers - Sorø amter
Svendborg - Viborg amter
Ålborg og Århus amter

2. kontor, skoleberetninger

3956.
3957.
3958.
3959.
3960.
3961.
3962.
3963.
3964.
3965.
3966.
3967.
3968.
3969.
3970.
3971.
3972.
3973.
3974.
3975.
3976.
3977.
3978.
3979.
3980.
3981.
3982.
3983.
3984.
3985.
3986.
3987.
3988.
3989.
3990.
3991.
3992.
3993.
3994.
3995.
3996.
3997.
3998.

1864.
1864.
1864.
1864.
1865.
1865.
1865.
1865.
1865.
1866.
1866.
1866.
1866.
1867.
1867.
1867.
1867.
1868.
1868.
1868.
1869.
1869.
1869.
1869.
1870.
1870.
1870.
1870.
1871.
1871.
1871.
1871.
1872.
1872.
1872.
1872.
1873.
1873.
1873.
1873.
1873.
1874.
1874.

Bornholms - Københavns amter
Maribo - Ribe amter
Ringkøbing - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Randers amter
Ribe - Svendborg amter
Thisted - Viborg amter
Ålborg og Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Randers amter
Ribe - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Præstø amter
Randers - Svendborg amter
Thisted - Århus amter
Bornholms - Odense amter
Præstø - Svendborg amter
Thisted - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ribe amter
Ringkøbing - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Præstø amter
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3999.
4000.
4001.
4002.
4003.
4004.
4005.
4006.
4007.
4008.
4009.
4010.
4011.
4012.
4013.
4014.
4015.
4016.
4017.
4018.
4019.
4020.
4021.
4022.
4023.
4024.
4025.
4026.
4027.
4028.
4029.
4030.
4031.
4032.
4033.
4034.
4035.
4036.
4037.
4038.
4039.
4040.
4041.
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1874.
1874.
1874.
1875.
1875.
1875.
1875.
1875.
1876.
1876.
1876.
1876.
1877.
1877.
1877.
1877.
1878.
1878.
1878.
1878.
1879.
1879.
1879.
1879.
1880.
1880.
1880.
1881.
1881.
1881.
1881.
1882.
1882.
1882.
1883.
1883.
1883.
1883.
1884.
1884.
1884.
1884.
1885.

Randers - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Præstø amter
Randers - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Odense amter
Præstø - Svendborg amter
Thisted - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense- Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter

2. kontor, skoleberetninger

4042.
4043.
4044.
4045.
4046.
4047.
4048.
4049.
4050.
4051.
4052.
4053.
4054.
4055.
4056.
4057.
4058.
4059.
4060.
4061.
4062.
4063.
4064.
4065.
4066.
4067.
4068.
4069.
4070.
4071.
4072.
4073.
4074.
4075.
4076.
4077.
4078.
4079.
4080.
4081.
4082.
4083.
4084.

1885.
1885.
1885.
1886.
1886.
1886.
1886.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.
1888.
1888.
1888.
1888.
1888.
1889.
1889.
1889.
1889.
1890.
1890.
1890.
1890.
1891.
1891.
1892.
1892.
1892.
1892.
1892.
1893.
1893.
1893.
1893.
1893.
1894.
1894.
1894.
1894.
1895.
1895.

Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Sorø amter
Svendborg - Viborg amter
Ålborg og Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Randers amter
Ribe - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Viborg amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Randers amter
Ribe - Svendborg amter
Thisted - Viborg amter
Ålborg og Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Præstø amter
Randers - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Randers amter
Ribe - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
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4085.
4086.
4087.
4088.
4089.
4090.
4091.
4092.
4093.
4094.
4095.
4096.
4097.
4098.
4099.
4100.
4101.
4102.
4103.
4104.
4105.
4106.
4107.
4108.
4109.
4110.
4111.
4112.
4113.
4114.
4115.
4116.
4117.
4118.
4119.
4120.
4121.
4122.
4123.
4124.
4125.
4126.
4127.
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1895.
1895.
1895.
1896.
1896.
1896.
1896.
1897.
1897.
1897.
1897.
1897.
1898.
1898.
1898.
1898.
1898.
1899.
1899.
1899.
1899.
1900.
1900.
1900.
1900.
1901.
1901.
1901.
1901.
1901.
1902.
1902.
1902.
1902.
1902.
1903.
1903.
1903.
1903.
1903.
1904.
1904.
1904.

Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Randers amter
Ribe - Thisted amter
Vejle - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Præstø amter
Randers - Sorø amter
Svendborg - Viborg amter
Ålborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Randers amter
Ribe - Svendborg amter
Thisted - Århus amter
Bornholms - Maribo amter
Odense - Ribe amter
Ringkøbing - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Holbæk amter
Københavns - Odense amter
Præstø - Ringkøbing amter
Sorø - Vejle amter
Viborg - Århus amter
Bornholms - Københavns amter
Maribo - Randers amter
Ribe - Svendborg amter

2. kontor, skoleberetninger

4128.
4129.
4130.
4131.
4132.
4133.
4134.
4135.
4136.
4137.
4138.
4139.
4140.
4141.
4142.
4143.
4144.
4145.
4146.
4147.
4148.
4149.
4150.
4151.

1904. Thisted - Århus amter
1905. Bornholms - Københavns amter
1905. Maribo - Randers amter
1905. Ribe - Thisted amter
1905. Vejle - Århus amter
1906. Korrespondance
1907. Bornholms - Københavns amter
1907. Maribo - Sorø amter
1907. Svendborg - Århus amter
1908. Bornholms - Holbæk amter
1908. Københavns - Præstø amter
1908. Randers - Sorø amter
1908. Svendborg - Viborg amter
1908. Ålborg og Århus amter
1909. Bornholms - Odense amter
1909. Præstø - Århus amter
1910. Bornholms - Københavns amter
1910. Maribo - Ringkøbing amter
1910. Sorø - Århus amter
1911. Bornholms - Københavns amter
1911. Maribo - Randers amter
1911. Ribe - Svendborg amter
1911. Thisted - Ålborg amter
1911. Århus amt
1912. Korrespondance
1913- 1914. Korrespondance

4152-4200

(ikke benyttet)

4201-4244

1847-1914 Gymnastikberetninger........
Nemlig:
4201. 1847-1851 4212. 1872-1874
4213. 1875-1877
4202. 1852
4214. 1878-1880
4203. 1853
4204. 1854
4215. 1880
4216. 1881
4205. 1855
4206. 1856-1857 4217. 1881-1882
4207. 1858-1860 4218. 1882-1883
4208. 1861-1862 4219. 1883
4209. 1863-1864 4220. 1884
4210. 1865-1867 4221. 1884-1885
4211. 1868-1871 4222. 1885-1886

Diverse indberetninger

44 pk.
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4223.
4224.
4225.
4226.
4227.
4228.
4229.
4230.
4231.
4232.
4233.
4245-4247

4248-4252

4253

4254-4260

1886
1886-1887
1887
1888
1888-1889
1889
1890
1890-1893
1893
1893-1894
1894

4234.
4235.
4236.
4237.
4238.
4239.
4240.
4241.
4242.
4243.
4244.

1895-1898
1899-1900
1901-1902
1903-1905
1906-1908
1909
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914

1848-1913 Gymnastikinspektørens sum
mariske indberetninger .....................
Nemlig:
4245. 1848-1862
4246. 1863-1882
4247. 1883-1915

1851-1910 Indberetninger om gymnastik
inspektion ...........................................
Nemlig:
4248. 1851-1883
4249. 1884-1894
4250. 1895-1905
4251. 1906-1908
4252. 1909-1910
Breve vedr. N.G. la Cour: Lærebog i
Gymnastik for Almue- og Borgersko
lerne i Danmark.................................
(ikke benyttet)

4261-4265

1859-1914 Sanginspektion.....................
Nemlig:
4261. 1859-1889
4262. 1890-1898
4263. 1898-1903
4264. 1904-1914

4265^1-270

(ikke benyttet)

4271-4289

1877-1879 Indberetninger til skoleudval
get ........................................................
Nemlig:
4271. Københavns amt
4272. Frederiksborg amt
4273. Holbæk amt
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3 pk.

5 pk.

1 pk.

4 pk.

19 pk.

2. kontor

4274.
4275.
4276.
4277.
4278.
4279.
4280.
4281.
4282.
4283.
4284.
4285.
4286.
4287.
4288.
4289.

Sorø amt
Præstø amt
Maribo amt
Bornholms og Odense amter
Odense amt
Svendborg amt
Svendborg og Hjørring amter
Hjørring og Thisted amter
Ålborg amt
Ålborg og Århus amter
Århus og Randers amter
Randers amt
Viborg amt
Ringkøbing amt
Ringkøbing og Ribe amter
Vejle amt

19 pk.

4290-4308

1882-1883 Skolestatistik .......................
Nemlig:
4290. København
4291. Københavns amt
4292. Frederiksborg amt
4293. Holbæk amt
4294. Sorø amt
4295. Præstø amt
4296. Bornholms amt
4297. Maribo amt
4298. Odense amt
4299. Svendborg amt
4300. Hjørring amt
4301. Thisted amt
4302. Ålborg amt
4303. Viborg amt
4304. Randers amt
4305. Århus amt
4306. Ringkøbing amt
4307. Ribe amt
4308. Vejle amt

4309^323

1884-1885 Skemaer over udgifter ved
gennemførelse af skolelovforslaget . .
15 pk.
Nemlig:
4309. København og Frederiksborg amter
4310. Holbæk og Sorø amter
4311. Sorø og Præstø amter
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4312.
4313.
4314.
4315.
4316.
4317.
3418.
4319.
4320.
4321.
4322.
4323.

4324-4333

Maribo amt
Bornholms og Odense amter
Svendborg amt
Hjørring amt
Thisted amt
Ålborg amt
Randers amt
Århus amt
Viborg amt
Ringkøbing amt
Vejle amt
Ribe amt

1886-1915 Uddrag af indberetninger fra
folkehøjskoler og landbrugsskoler ...

Nemlig:
4324. 1886/87-1902/03
4325. 1903/04
4326. 1904/05
4327. 1905/06
4328. 1906/07
4334-4-337

9 bd.
1 pk.

4329. 1907/08
4330. 1908/09
4331. 1909/10
4332. 1910/11
4333.1911/12-1914/15

1898-1899 Oplysninger om skolebespis
ning ......................................................
Nemlig:
4334-4335. Øerne
4336-4337. Jylland

4 pk.

4338-4339

1907 Indberetninger om skolebespisning
Nemlig:
4338. Købstæderne og Øerne
4339. Jylland

2 pk.

4340-4341

1906-1915 Sager vedr. sløjdundervisning

2 pk.

1910 Indberetninger i henhold til ministe
riets cirkulære af 7.10.1910 vedr. ny op
førelser eller ombygninger af skolebyg
ninger i løbet af de sidste fem år ... .

1 pk.

4342

4343

4344—4400
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1911-1914 Indberetninger om anvendelse
af de til fysiske samlinger bevilgede
penge ..................................................
(ikke benyttet)

1 pk.

2. kontor
Kurser

4401-4404

4405-4410

4411
4412-4415

4416-4419

4420-4421

4422
4423

4424

1891-1915 Ansøgninger om et-årigt kur
sus for lærere.....................................
Nemlig:
4401. 1891-1896
4402. 1897-1907
4403. 1908-1912
4404. 1913-1915

1891-1897 Uddrag af andragender om
korte kursus.......................................
Nemlig:
4405. 1891-1892
4406. 1892/93
4407. 1893/94
4408. 1894/95
4409. 1895/96
4410. 1896/97

1893/94 Korte kursus. Kassebog..........
1895-1915 Diverse korte kursus..........
Nemlig:
4412. 1895-1896
4413. 1897-1899
4414. 1900-1907
4415. 1908-1915
1898-1915 Ansøgninger om korte tegne
kursus for lærere...............................
Nemlig:
4416. 1898-1901
4417. 1902-1905
4418. 1906-1908
4419. 1909-1915

1899-1915 Korte kurser i gymnastik . .
Nemlig:
4420. 1899-1910
4421. 1911-1915
1903-1915 Instruktionskurser i gymna
stik ......................................................
1903-1915 Dansk skoleforenings ferie
kurser ..................................................
1903/04 Statens lærerkursus. Regnskabs
bog ......................................................

4 pk.

5 bd.
1 pk.

1 bd.
4 pk.

4 pk.

2 pk.

1 pk.
1 pk.
1 bd.
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4425^427
4428-4500

4501^4529

4530

4531
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1904/05-1906/07 Statens lærerhøjskole.
Regnskabsbøger.................................
(ikke benyttet)
Tilskud og understøttelser
1867-1915 Andragender om tilskud til
folkehøjskoler og landbrugsskoler ...
4501. 1867-1869
4502. 1870-1877
4503. 1878-1879
4504. 1880-1881
4505. 1882-1883
4506. 1884-1885
4507. 1886-1887
4508. 1888-1890
4509. 1891-1893
4510. 1894
4511. 1895
4512. 1896-1897
4513. 1897
4514. 1898
4515. 1898
4516. 1899-1906
4517. 1907
4518. 1907-1908
4519. 1908
4520. 1909
4521. 1909-1910
4522. 1910
4523. 1911
4524. 1911-1912
4525. 1912
4526. 1913
4527. 1913
4528. ikke benyttet (1914 mgl.)
4529. 1915

1892-1908 Ansøgninger om anskaffelse af
undervisningsmidler...........................
1896-1902 Ansøgninger om understøt
telse af kvinder, der uddanner sig til
forskolelærerinder på forskolesemina
riet ved Vejle .....................................

3 bd.

28 pk.

1 pk.

1 pk.

2. kontor

4532

4533-4534

4535

4536-4537

4538-4539

4540-4542

4543

4544-4545
4546-4600

4601-4602

4603-4604

1901-1914 Uddrag af ansøgninger om un
derstøttelse af fortsættelsesskoler på
landet..................................................
1902-1915 Uddrag af ansøgninger om til
skud til private skoler .......................
1903-1904 Ansøgninger fra elever på
statsseminarier om nedsættelse af un
dervisningspenge ...............................
1908-1911 Sager vedrørende understøt
telse af elever på husholdningsskoler
Nemlig:
4536. 1908-1909
4537. 1909-1911
1909-1913 Ansøgninger om tilskud til
børnehjem...........................................
Nemlig:
4538. 1909-1911
4539. 1912-1913

1910-1915 Rejseunderstøttelser ..........
Nemlig:
4540. 1910
4541. 1911-1913
4542. 1914-1915
1911-1913 Ansøgninger om understøt
telse til uddannelse på Københavns for
skoleseminarium .................................
1915 Tilskud til etablering og drift af
kommunale efterskoler .....................
(ikke benyttet)
Andre sager
1852-1853 Indberetninger om blinde ind
til 30 års alder...................................
Nemlig:
4601. Generalia. Øerne
4602. Jylland. Hertugdømmerne

1890-1907 Sager vedrørende døvstummeinstitutioner...................................
Nemlig:
4603. København 1892-1907
Nyborg
1890-1900
4604. Fredericia 1890-1900

1 pk.
2 pk.

1 pk.
2 pk.

2 pk.

3 pk.

1 pk.
2 pk.

2 pk.

2 pk.

295

2. kontor

4605—4611

4612
4613
4614
4615-4617

4618-4619
4620
4621

4622

4623
4624
4625-4631

4632—4-633
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1892-1905 Elevfortegnelser for døvstummeinstitutioner .. . .............................
Nemlig:
4605. København 1893/94-1896/97
4606. København 1897/98-1903/04
4607. Nyborg
1892/93-1896/97
4608. Nyborg
1897/98-1902/03
4609. Fredericia 1893/94-1896/97
4610. Fredericia 1897/98-1900/01
4611. Fredericia 1901/02-1904/05

7 bd.

1893-1894 Elevfortegnelse for Døvstummeinstituttet.......................................
1 bd.
1884-1895 Register over døvstumme . .
1 bd.
Beregning over døvstummekontingenter
1 bd.
1896-1901 Døvstummeinstituttet i Kø
benhavn. Kassebøger.........................
3 bd.
1893-1895 Nyborg døvstummeskole.
Kassebøger.........................................
2 bd.
1900/01 Døvstummeinstituttet i Frederi
cia. Kassebog.....................................
1 bd.
1893/94 Kellers døvstummeskole. Kasse
bog ......................................................
1 bd.
1891/92 Inkassationsbog for Nyborg døv
stummeskole .......................................
1 bd.
1869-1883 Åndssvageanstalten på GI.
Bakkehus. Regnskaber med bilag ...
1 pk.
1883 Idiotanstaltens legatprotokol ....
1 bd.
1888 Indberetninger om åndssvage ....
7 pk.
Nemlig:
4625. Københavns og Frederiksborg amter
4626. Holbæk, Sorø, Præstø og Bornholms amter
4627. Maribo, Odense og Svendborg amter
4628. Hjørring, Thisted og Ålborg amter
4629. Viborg og Randers amter
4630. Århus og Ringkøbing amter
4631. Ribe og Vejle amter
1895-1902 Ansøgninger om understøt
telse til optagelse i åndssvageanstalter
Nemlig:
4632. 1895-1900
4633. 1900-1902

2 pk.

2. kontor

4634—4636

4637^638

1905-1907 Opførelsen af åndssvagean
stalten ved Ribe. Regnskaber med bilag
1849-1867 Stistrupske legat .................
Nemlig:
4637. 1849-1860
4638. 1861-1867

3 pk.
2 pk.

4639-4641

1885 Oplysning om folkelige og skolebog
samlinger ...........................................
3 pk.
Nemlig:
4639. Øerne
4640. Hjørring, Ålborg, Viborg og Ribe amter
4641. Århus, Ringkøbing, Ribe og Vejle amter

4642-4644

1848-1874 Færøske skolesager............
Nemlig:
4642. 1848-1852
4643. 1852-1862
4644. 1862-1874

3 pk.

4645-4647

(1811)—1915 Ujournaliserede sager ....

3 pk.

Nemlig:
4645. 1811-1814. Afskrifter af ældre skolelove
1844. Fortegnelse over approberede skole
bøger
1850. Oversigt over skoler og lærere. Tryk
te tabeller I-VI
1850-1852. Sager vedr. døvstummeinstitutioner (budgetter m.v.)
1851/1852-1885/1886. Budgetter for sko
levæsenet i al almindelighed
1852- 1854. Bevilgede løntillæg til lærere
1853- 1866. Sager vedr. Jonstrup semina
rium
1853- 1910. Meddelelser til Folketingets fi
nansudvalg m.v.
4646. 1854. Protestskrivelser mod afskaffelse af
skoleferier i pløje- og såtiden
1854— 1855. J. A. L. Schiötz’ beskrivelse af
mindesmærker fra oldtid og middelalder
i Lejre og Roskilde omegn med udkast til
et antikvarisk kort
1858/1859. Blindeinstitutionernes regnska
ber
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1859- 1875. Bestemmelser om afholdelse af
skolelærereksamen
1860- 1863. Skolestatistik
1861. Diverse beretninger fra overskoledi
rektoratet i København
1866-1867. Forslag til lov om en ændret
ordning af skolelærereksamen
4647. 1867-1894. Sager vedr. åndssvage (under
støttelser m.m.)
1870-1877. Notater vedr. behandling af di
verse journalsager
1873-1883. Ansættelse af lærere
1875. Adresse til Folketinget imod forord
ningen af 30.5.1828 om børns efternavne
1880-1890. Oplysninger om opdragelsesan
stalternes virksomhed
1882-1892. Indstillinger om læreres deko
rering
1885. Tryksager
1893-1894. Indberetninger til kommissio
nen af 2.6.1893 vedr. fjernelse fra hjem og
skole af børn med dårlige tilbøjeligheder
1896-1897. Højskolestatistik
1896-1909. Legater: Dorthea Amalia Toftegaards legat 1896. Anna Mogensdatter
(f. Bruno) af Lime’s legat 1896. Niels
Rasmussen af Sønderby’s legat 1898.
Kong Christian IX jubilæumsfond 1909
1898. Adresse ang. oprettelse af skolekøk
kener
1901. Birgitte Berg Nielsens beretning om
Norgesrejse
1902-1915. Pensionstillæg til lærere
1909. Regler for afholdelse af optagelses
prøve på forskoleseminarier
1909-1910. Regnskab for understøttelser til
lærere ved statsanerkendte højskoler og
landbrugsskoler
Fortegnelser over uddeling af understøttel
ser
Diverse koncepter, skrivelser og afskrifter.
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Anmærkninger til 2. kontors gruppeordnede sager
3126-3129

Seminariefonden er oprettet ved kgl. resol. af 17.5.1805 med det
formål at fremme uddannelsen af duelige skolelærere. Fonden, der
hørte til de »separate fonde« (se foran s. 172 ff), blev i 1848 overført
fra Danske Kancelli til Kultusministeriet, der henlagde dens regn
skabsvæsen under Universitetskvæsturen.

3130

Andreas Peter Weis (1851-1935), kontorchef 1892, kst. chef for Det
kgl. teater 1909-13, fg. departementschef 1912, udnævnt 1917.

3201

Joachim Godske Adam Vilhelm Bang (1818-80) var 1845-52 reside
rende kapellan i Besser-Onsbjerg sogn på Samsø.

3203-3207

En fortløbende pagineret fremstilling, idet dog nr. 3204 er enslydende
med nr. 3203 og nr. 3207 med nr. 3206 s. 335-95. På nr. 3203 er
noteret »udarbeidet af conferentsraad Hansen«, d.v.s. departements
chef Jens Olaus Hansen. Fremstillingen kan dateres til 1851, jfr. nr.
3205 s. 156 »Der ere nu (1851) . . .«

3208

Se foran s. 44 f.

3209

I anledning af en meddelelse angående fremtidige retskrivningsregler,
udsendt af ministeriet 24.7.1888 (Ministerialtidende B s. 603-14),
indsamledes underskrifter på en adresse om yderligere reformer i
retskrivningen. 2. kontor 1885 nr. MM 190.

3215

Adressen indeholdt en opfordring til lovgivningsmagten om at give
Sundby kommune på Amager, der havde 19.000 indbyggere, et køb
stadsordnet skolevæsen.

3301-3307

Visse stillinger indenfor det almindelige skolevæsen besattes ved kgl.
resolution, nemlig førstelærer og overlærerstillinger ved købstadssko
lerne, stillinger som skoleinspektør og skoledirektør, samt forstander
stillinger ved seminarierne.

3308-3357

Samling af ansøgninger til ovennævnte embeder. Heri kun ansøgnin
ger, der ikke førte til ansættelse. Nu henlagt alfabetisk efter ansøgernes
navne. (Jfr. ansøgninger om gejstlige embeder, 1. kontor nr. 27523055). En fortegnelse over ansøgerne findes i Foreløbige arkivregistra
turer serie 5 nr. 1, Ansøgninger om overlærerembeder m.v. 1850—
1915, udgivet af Rigsarkivet. (1962).

3401

Eksamensprotokol i henhold til lov af 15.2.1857 § 4 angående skolelæ
rereksamen for privatister, jfr. bekendtgørelse af 20.3.1857.

3402-3403

Karakterlister for den første af de i nr. 3401 protokollerede eksaminer.
I nr. 3402 indlagt løse karakterlister fra diverse år.

3404-3407

Jfr. bekendtgørelse af 16.11.1859 om ansættelse af lærerinder ved
borger- og almueskolerne og deres uddannelse hertil samt § 6 i lov af
25.7.1867.

3417-3418

Eksamensprotokoller for det af Nikolaj Femmer 1870 åbnede kursus
for kvinder, der ønskede at virke som private lærerinder.
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3419

Protokol ført i ministeriet på grundlag af indberetninger fra seminari
erne. If. cirkulære nr. 8 af 27.1.1896 skulle hvert seminarium til brug
ved den i seminarieloven af 1894 anordnede skolelærereksamen an
skaffe en eksamensprotokol, der skulle autoriseres af ministeriet og
»stedse opbevares paa betryggende Maade ved Seminarierne«. Nedlagdes et seminarium, skulle dets eksamensprotokoller indsendes til
ministeriet. Sådanne protokoller findes i arkivet efter Statskonsulenten
for Folkeskolen og Seminarierne, se Skolehistoriske arkivalier i Rigs
arkivet, s. 108.

3420-3425

Årligt udgivne trykte fortegnelser over eksaminander til lærereksamen
med oplysning om opnåede karakterer i hvert fag.

3501-3504

Ved cirkulære til samtlige skoledirektioner i Danmark samt på Als og
Ærø udsendtes skemaer, der af skolelærerne skulle udfyldes med navn,
fødselsdag og -år, faders navn og stiling, fra hvilket seminarium
dimitteret, dimissionsår, hovedkarakter, evt. attest fra seminarium om
kirkesang, fuldstændig oplysning om livsstillinger siden konfirmatio
nen, herunder ved hvilke skoler gjort tjeneste. Lærere i København er
ikke medtaget. Betegnelsen »Læreranciennitetsskemaer« stammer
fra en senere tid og er ukorrekt.

3505

Ordnet topografisk. Lærere i København er ikke medtaget.

3506-3525

Ordnet alfabetisk efter lærernes navne med oplysning om tjenesteal
der. If. § 20 i lov nr. 47 af 24.3.1899 om Folkeskolen skulle en
kommunes lærerlønninger fastsættes efter en af flere skalaer » under
Hensyn til Kommunens Forhold i det hele«. Hver skala havde 6
automatiske løntrin.

3526-3530

Skemaer til udfyldning af nyansatte skolelærere med oplysninger som i
nr. 3501-3504.

3531

Udgivet Odense 1911 af Danmarks Lærerforening med understøttelse
af Ministeriet for Kirke- og undervisningsvæsenet. Benthin var arkivar
i Kultusministeriet, Carl Poulsen kommunelærer i Roskilde.

3532-3551

Om skolefondene se §§ 4-7 i lov af 8.3.1856 om borger- og almueskole
væsenet.

3552-3582

If. § 19 i lov af 8.3.1856 skulle af ministeriet bestemmes en regulerings
sum for hvert skolelærerembede, d.v.s. en gennemsnitsberegning af
embedets årligt svingende indtægter. Omregulering skulle finde sted
hvert 10. år.

3597-3652

Bestemmelser om beregning af tjenestealder findes i § 22 i lov nr. 47 af
24.3.1899 om Folkeskolen.

3701-3796

Om skoleplaner se foran s. 220 f.

3901-4151

Om skoleberetninger se foran s. 221 f. Beretningerne er indenfor hvert
år ordnet alfabetisk efter amter.

4201-4244

Indberetninger fra skoledirektionerne om gymnastikkens tilstand i de
enkelte skoler med Gymnastikdirektørens/inspektørens bemærknin
ger og korrespondance i forbindelse hermed. 1856-79 mangler som
regel de originale beretninger. Fra 1895 findes de i gymnastikinspektø-
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rens arkiv, se Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet s. 113-116.
Instruks for gymnastikinspektøren af 17.10.1889 i Ministerialtidende
A nr. 233.
4245-4247

En på grundlag af de indsendte gymnastikberetninger årligt udarbej
det statistik.

4248-4252

Rapporter fra inspektørens besøg i skolerne, udført af gymnastikin
spektøren eller dennes assistent.

4261—4264

Ved kgl. resolution af 15.4.1859 beskikkedes en sanginspektør ved de
lærde skoler, skolelærerseminarierne og øvrige Ministeriet for Kirkeog undervisningsvæsenet underlagte skoler og underviningsanstalter.
2. kontor 1859 nr. M 429.

4271—4289

Skemaer udfyldt i henhold til cirkulære af 22.12.1879 med oplysninger
om kommunernes årlige udgifter til skolevæsenet, antallet af skolesø
gende børn m.v., til brug for det af Folketinget nedsatte udvalg om
forslag til lov om kommunernes skolevæsen udenfor Kbh., jfr .
Rigsdagstidende tillæg A, sp. 1329 ff. Udvalgets spørgsmål findes i
tillæg B sp. 2021 ff. 2. kontor 1879 nr. FF 1280 og 1315.

4290-4308

se foran s. 221, 225.

4309-4323

Cirkulære af 14.9.1885 til samtlige skoledirektioner udenfor Køben
havn om indsendelse af oplysninger vedr. omkostningerne ved gen
nemførelse af det i rigsdagssamlingen 1884—85 fremsatte forslag til lov
indeholdende bestemmelser om skoleordningen i Danmark. Forslaget
(tillæg A sp. 1839 ff) fremsattes i Landstinget, men kom ikke til 2.
behandling. Lovforslaget blev ikke genfremsat. 2. kontor 1885 nr. MM
1163.

4324-4333

Statistisk bearbejdelse af oplysninger om folkehøjskoler (timetal, elev
tal m.v.).

4334-4337

26.11.1898 fremsatte K. M. Klausen m.fl. i Folketinget forslag til lov
om bespisning af børn i den offentlige friskole (tillæg A sp. 2709 ff).
Udvalget vedr. lovforslaget anmodede ministeriet om at indhente
oplysninger om de aktuelle forhold vedr. bespisning af skolebørn.
Dette skete ved cirkulære af 24.12.1898. (2. kt. 1898 nr. ÆÆ 1610).
En statistisk bearbejdelse af de indhentede oplysninger findes i tillæg B
sp. 2299-2466.

4338-4339

Oplysninger indhentet på foranledning af Folketingets udvalg ang.
forslag til lov om ændring i lov nr. 92 af 23.5.1902 om skolebespisning.

4340-4341

En sløjdinspektør ansattes første gang ved skrivelse af 9.5.1906 (2. kt.
1905 nr. AG 2939).

4342

Oplysninger indhentet til brug for den af ministeriet 11.12.1909
nedsatte kommission ang. Folkeskolens tilsyn m.v.

4343

Indberetninger til statskonsulent N. A. Larsen.

4401-4427

Om udviklingen af lærerkursus og Statens lærerhøjskole, se Joakim
Larsen, Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1818-1848 (1899)
s. 473-77.
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4501-4529

Se foran s. 219.

4530

Jfr. finansloven § 21 IV.K.c. Til folkehøjskolers og tekniske skolers
forsyning med læremidler.

4531

Forskoleseminariet ved Vejle er oprettet ved lov nr. 55 af 30.3.1892 om
en statsskole til uddannelse af lærerinder i forskolen.

4532

Jfr. finanslovens § 21 IV.L.

4533-4534

Jfr. § 33 i lov nr. 47 af 24.3.1899 (folkeskoleloven).

4535

Kun ansøgninger for finansåret 1903-04 (2. kontor 1903 nr. AE 2113)
er henlagt særskilt. For øvrige finansår ligger de på journalnummer,
for finansåret 1904/05 således på j. 1904 nr. AF 2437. Søges i
journalregistret ved opslag på et af statsseminarierne (Jellinge, Jon
strup, Ranum, Skårup).

4536-4537

Jfr. finanslovene § 21 IV.B.5, til uddannelse af husholdningslærerin
der til husholdningsskoler og folkeskoler. Ved tildelingen bistod stats
konsulenten for husholdningsundervisning.

4538^4-539

Jfr. finansloven § 21. IV.H.6.

4540-4542

Jfr. finansloven § 21. IV. C. 13, rejseunderstøttelse til abnormskolernes
lærere.

4543

Jfr. finansloven § 18. IV. C.7.

4544

Jfr. finansloven § 18. A. IV. C. 15.

4621

Jfr. finansloven § 18. A. IV. C. 15.
Johan Keller (1830-84) var initiativtagende med hensyn til undervis
ning af døvstumme og åndssvage og oprettede flere abnormskoler.

4625-4631

Indberetninger indsendt i henhold til cirkulære til provsterne af
22.11.1888. Oplysningerne indsamledes til brug for den under
15.9.1888 nedsatte kommission angående foranstaltninger med hen
syn til døvstummes undervisning samt angående forsorgen for landets
åndssvage (Abnormkommissionen). 2. kt. 1888 nr. PP 1043.

4632—4633

Jfr. finansloven § 21. IV. G.a.

4634-4636

Jfr. lov nr. 18 af 10.2.1905 om understøttelse til oprettelse af en
åndssvageanstalt ved Ribe som selvejende stiftelse.

4637-4638

Det Stistrupske børnelegat, stiftet 1748 af købmand i Hobro Lauritz
Christensen Stistrup og hustru Christiane Marie Sønderborg, jfr. 1. kt.
nr. 3698 ff. Af legatet skule afholdes skolepenge og bøger til 5 børn.
Indtil 1868 bestyredes legatet af Direktionen for garnisonsskolevæse
net, herefter af Kultusministeriet.

4639-4641

Ved skrivelse af 26.6.1884 anmodede Komitéen til uddeling af bogga
ver til sogne- og lignende bogsamlinger Kultusministeriet om gennem
amtmændene at indhente oplysninger om skole- og folkebiblioteker,
sognebogsamlinger og læseforeninger. Den 22.12. s.å. anmodede Kul
tusministeriet Indenrigsministeriet om at udsende et cirkulære herom
til de lokale myndigheder, hvilket skete den 22.1.1885. Komitéen
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administrerede en bevilling på finansloven § 21, Institutter med
særlige fonde, V. Sorø akademi, 19 b, til understøttelse af sogne- og
folkebiblioteker. Denne budgetpost hørte under 3. kontor, der også
foranstaltede indsamlingen af oplysningerne. Det vides ikke, hvornår
og hvorfor materialet er overgået til 2. kontor, men fra 1903 nævner
statskalenderen understøttelser til folkebogsamlinger under 2. kontors
ressort. (3. kontor 1884 nr. 555, Indenrigsministeriet KK 1884 nr.
2337).
Fra 1848 til 1874 ekspederedes færøske skolesager i Islandske departe
ment og journaliseredes i Færø-journalen, uanset at skrivelserne var
stilet til Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet. Sagerne
refereredes af Islandske departement for Kultusministeren. Sagerne er
udtaget af rækken af sager til Færø-journalen, og i denne er der ved de
pågældende numre noteret henvisning til Kultusministeriets kontor
for den lavere undervisning.

4642-4644

Anneksarkiver
Den danske afdeling af den internationale
permanente kommission for legemlig opdragelse

1
2

1902-1914 Forhandlingsprotokol........
1902-1914 Diverse sager.......................

1 bd.
1 pk.

Udvalg og kommissioner ad hoc (06/199)

199/150

199/225

199/285

199/300

1891 Kommissionen af 6.10.1891 til over
vejelse af de ved ministeriet for kirkeog undervisningsvæsenets bekendtgø
relse af 7.6.1889 påbudte regler for ret
skrivningen .........................................
1894-1895 Kommissionen af 21.5.1894 til
overvejelse af spørgsmålet om eventuel
fastsættelse af ensartede danske benæv
nelser på grammatikalske begreber . .
1906 Udvalget af 26.7.1906 for oprettelsen
af et centralgymnastikinstitut ..........
1909-1912 Kommissionen af 11.12.1909
ang. folkeskolens tilsyn .....................

1 bd.

1 bd.
1 bd.

1 bd.
1 pk.
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06/3

1848-1856

Forestillinger m.v.

10
11-18
19-20

21

22-100

1848- 1856 Forestillinger.......................
Nemlig:
1. 1848. Nr. 2994-3116
2. 1849. Nr. 3118-3231 (nr. 3117 i.b.)
3. 1850. Nr. 3232-3313
4. 1851. Nr. 3314—3397
5. 1852. Nr. 3398-3489
6. 1853. Nr. 3490-3553
7. 1854. Nr. 3554-3598
8. 1855. Nr. 3599-3661
9. 1856. Nr. 3662-3707

9 bd.

1849- 1855 Kopibog for bestallinger . . .
1848-1856 Forestillingssager................
1848-1856 Samling af kongelige Resolu
tioner og Ministern Skrivelser..........

1 bd.
8 pk.

1848ff Realregister for saadanne Sager
som hyppigere blive efterspurgte i
Kirke- og Undervisningsministeriets
2det Departement .............................
(ikke benyttet)

1 bd.
1 pk.

1 bd.

Universitetssager
101-109

1848-1856 Kopibog for Universitetet . .

9 bd.

Anm.: 1848-51 med register

110-118

1848-1856 Konceptregister til kopibog
for Universitet ...................................
Anm.: 1848 for Universitetet og de lærde skoler
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9 bd.

3. kontor

119-127

1848-1856 Ekspeditionsbog for Universi
tetet ......................................................

9 bd.

Anm.: 1848 for Universitetet og de lærde skoler

128-136

1848-1856 Register over indkomne sager

9 bd.

Anm.: 1848 for Universitetet og de lærde skoler

137-186

187
188-190

191-194

1848-1856 Universitetssager (U) ........
1857 Universitetssager med journalnum
mer før 1857 .....................................

1846-1856 Referat- og resolutionsproto
kol for Universitetet...........................
Nemlig:
188. 1846-1849. 1 K
189. 1849-1853. 1 L
190. 1853-1856. 1 M

1849-1856 Henlæggelsessager...............

50 pk.
1 pk.

3 bd.

4 pk.

Anm.: 1848 i Universitetsdirektionens arkiv

Nemlig:
191. 1849-1852.
192. 1852
193. 1852-1855.
194. 1855-1856.
195-200

1
1
1
1

L 10-1 L 1889
L 2011
L 2020-1 M 1370
M 1371-1 M 2119

(ikke benyttet)

Skolesager
201-209

1848-1856 Kopibog for skolerne ........

9 bd.

Anm.: 1848-50 med registre

210-217

1849-1856 Konceptregister til kopibog
for skolerne .......................................

8 bd.

Anm.: 1848. Se nr. 110

218

219-226

(ikke benyttet)

1849-1856 Ekspeditionsbog for skolerne

8 bd.

Anm.: 1848. Se nr. 119

227-234

1849-1856 Register over indkomne sager

8 bd.

Anm.: 1848. Se nr. 128

235-285

1848-1857 Skolesager (Sk) ...................

51 pk.

Anm.: i nr. 285 brevsager fra 1857 journaliseret før 1857
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3. kontor

286-288

289-294

295-300

1848-1856 Referat- og resolutionsprotokol for skolerne
Nemlig:
286. 1849-1851. 2 O
287. 1851-1854. 2 P
288. 1854-1856. 2 Q
1848-1856 Henlæggelsessager ..............
Nem lig:
289. 1848-1849. 2 0 5 - 2 O 813
290. 1849-1850. 2 o 814 - 2 0 1279
291. 1851-1853. 2 p 6 - 2 P 2232
292. 1853-1856. 2 T 2233 - 2 Q 1460
2 Q 1460 - 2 Q 1850
293. 1856
2 Q 1461 - 2 Q 2449
294. 1856
(ikke benyttet)

6 pk.

Sorøsager
301-309

1848-1856 Kopibog for Sorø ...............

9 bd.

Anm.: 1848-50 med register

310-318
319-327
328-336
337-384
385

386-389

390-397
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1848-1856 Konceptregister til kopibog
for Sorø .............................................
1848-1856 Ekspeditionsbog for Sorø ..
1848-1856 Register over indkomne sager
1848-1856 Sorø-sager (S) ......................
1857 Sorø-sager med journalnummer før
1857 ....................................................
1848-1856 Referat- og resolutionsproto
kol for Sorø .......................................
Nemlig:
386. 1848-1850. 3 M
387. 1850-1853. 3 N
388. 1853-1856. 3 O
389. 1856.
3 P

1848-1856 Henlæggelsessager...............
Nemlig:
390. 1848-1849. 3 M 17-3 M 1331
391. 1849-1850. 3 M 1332 - 3 M 2089
392. 1850-1851. 3 M 2090 - 3 N 770
393. 1851-1852. 3 N 773 - 3 N 1276
394. 1852
3 N 1277 - 3 N 1765

9 bd.
9 bd.
9 bd.
48 pk.

1 pk.
4 bd.

8 pk.

3. kontor

395. 1852-1853. 3 N 1766 - 3 N 2341
396. 1853-1855. 3 O
397. 1855
3 P
398

1848 Resolutionsprotokol for sager mel
lem den kgl. Direction for Universitetet
og de lærde Skoler, Sectionen for Sorø
Academie paa den ene Side og Academiets Gods-, Kasse- og Regnskabs-Væ 
sens Inspectorat paa den anden Side

1 bd.

Anm.: Anvendt bagfra til fortegnelse over sager, der er hjemsendt
til ministeren fra undervisningsdepartementet (1848)

399

400

1848 Resolutionsprotokol for overdirek
tøren for Sorø Akademi.....................
(ikke benyttet)

1 bd.

Realskolesager
401
402

403

404—405

1848-1853 Kopibog for realskolerne . .
1848-1853 Ekspeditionsbog for realsko
lerne ....................................................
1848-1851 Register over indkomne og ud
gåede sager vedkommende realskolerne
............................................................
1848-1853 Realskolesager (Rsk)..........

1 bd.
1 bd.

1 bd.
2 pk.

Nemlig:
404. 1848-1851
405. 1852-1853

406
407-410

1848- 1853 Referat- og resolutionsproto
kol for realskolerne (6 B), se nr. 411
1849- 1853 Henlæggelsessager..............
(ikke benyttet)

1 pk.

Andre journaler
411

412

413

1848-1853 Referat- og resolutionsproto
kol 4 D, 5 C, 6 B, 7 A .....................
1853-1856 Referat- og resolutionsproto
kol 4 E ................................................
1849-1855 Referat- og resolutionsproto
kol 8 A og 9 A ...................................

1 bd.
1 bd.

1 bd.
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414

415

416
417

418-130

1855-1856 Referat- og resolutionsproto
kol 8 A og 9 A ...................................
1848-1853 Henlæggelsessager 4 D 585 4 E 220 ...............................................
1853-1854 Henlæggelsessager 4 E 225 4E615................................................
1855-1856 Henlæggelsessager 4 E 622 5 C 7 A................................................
(ikke benyttet)

1 bd.

1 pk.
1 pk.
1 pk.

Diverse sager
431
432

433

434-435
436

437
438

439

440

441^42

443
308

1848-1852 Sager vedr. krigsskat..........
1852-1862 Besvarelser på statsrevisora
tets antegnelser til regnskaberne for
1850/51-1860/61 ...............................
1835-1856 Sager vedr. selvejendoms ind
førelse if. lov af 3.3.1852 ...................
1843-1856 Ansøgninger om adjunktem
beder ....................................................
1847- 1856 Skoleindberetninger: hovedek
samen, discipeltal, timebetaling........
1848, 1852-1856 div. år. Skoleindberet
ninger. Afgangseksamen ..................
1842-1859 Samling af kgl. Resolutioner
og ministerielle Skrivelser vedk. Orga
nisationen af Sorø Academis Forstvæ
sen m.v.................................................
(1853) Protokol indeholdende de fastsatte
Kiøbesummer for Fæste- og Leiestederne under Sorø Academies saakaldte
Gamle Gods samt Beregninger over de
rentebærende og rentefrie Dele af disse
saavelsom de 44% af samme m.v.
Fremlagt ved Møderne i Sorø den 14.,
15., 16. og 17. Dec. 1853 ...................
1856 Kort over Skovene under Sorø Aca
demies 2de Skovridistricter...............
1835-1852 Sager vedr. Cathrinelyst og
Det Fellenbergske Institut under Sorø
Academie...........................................
1848- 1852 Forakter til lov af 10.3.1852
ang. salget af Hellestrup ...................

1 pk.

1 pk.
1 pk.
2 pk.

1 pk.
1 pk.

1 bd.

1 bd.
1 pk.

2 pk.

1 pk.

3. kontor

444

445^4-46

447

1847-1854/55 Detaljerede budgetter for
Sorø akademi siden 1847 ...................
1848-1857 Regnskabsoversigter for Sorø
akademi 1848-1856/57 samt for dets
forstvæsen...........................................
1849-1856 Sager vedr. understøttelse til
videnskabsmænd, forfattere og kunst
nere ......................................................

1 bd.

2 pk.

1 pk.

1857-1915

Protokoller og journalsager
1001-1059

1857-1915 Forestillinger .......................

59 bd.

Anm.: 1 bind pr. år

1060-1100

(ikke benyttet)

1101-1217

1857-1915 Kopibøger...........................

117 bd.

Anm.: 2 bind pr. år, 1885 dog 1 bind

1218-1250

(ikke benyttet)

1252-1364

114bd.
1857-1915 Journaler.............................
Nemlig:.
(1251.) 1857. 1 A, register (mangler)
1252. 1857. 1 A
1253-1254. 1857. 2 A 4- register
1255-1256. 1857. 3 A + register
1257-1258. 1857. 4 A + register
1259-1260. 1858. 1 B + register
1261-1262. 1858. 2 B + register
1263-1264. 1858. 3 B + register
1265-1266. 1858. 4 B + register
1267-1268. 1859. 1 C 4- register
1269-1270. 1859. 2 C + register
1271-1272. 1859. 3 C + register
1273-1274. 1859. 4 C + register
1275-1276. 1860. 1 D 4- register
1277-1278. 1860. 2 D + register
1279-1280. 1860. 3 D 4- register
1281-1282. 1860. 4 D 4- register
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1283-1284.
1285-1286.
1287-1288.
1289-1290.
1291-1292.
1293-1294.
1295-1296.
1297-1298.
1299-1300.
1301-1302.
1303-1304.
1305-1306.
1307-1308.
1309-1310.
1311-1312.
1313-1314.
1315-1316.
1317-1318.
1319-1320.
1321-1322.
1323-1324.
1325-1326.
1327-1328.
1329-1330.
1331-1332.
1333-1365.

1366-1400
1401-2120
2121-2199
2200
2201
2202-2203
2204-2300

1861. 1 E 4- register
1861. 2 E + register
1861. 3 E + register
1861. 4 E + register
1862. F 4- register
1863. G 4- register
1864. H + register
1865. J + register
1866. K + register
1867. L + register
1868. M + register
1869. N + register
1870. O + register
1871. P + register
1872. Q + register
1873. R 4- register
1874. 5 4- register
1875. T 4- register
1876. U 4- register
1877. V 4- register
1878. X 4- register
1879. Y 4- register
1880. Z 4- register
1881. Æ 4- register
1882. 0 4- register
1883- -1915 1 bd. pr. år

(ikke benyttet)
1857-1915 Journalsager .......................
(ikke benyttet)
1890. 1901-1913 Sager uden journal
nummer henlagt på brevnummer . . .
1859-1861 Teaterjournal.......................
1859-1861 Sager til teaterjournalen . . .
(ikke benyttet)

720 pk.

1 pk.
1 bd.
2 pk.

Gruppeordnede sager
Sekretariatssager

2301-2355
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1849-1916/17 Budgetsager...................
Nemlig:
2301. 1849/50. 1850/51
2302. 1850/51. 1852/53

55 pk.

3. kontor

2303.
2304.
2305.
2306.
2307.
2308.
2309.
2310.
2311.
2312.
2313.
2314.
2315.
2316.
2317.
2318.
2319.
2320.
2321.
2322.
2323.
2324.
2325.
2326.
2327.
2328.
2329.
2330.
2331.
2332.
2333.
2334.
2335.
2336.
2337.
2338.
2339.
2340.
2341.
2342.
2343.
2344.
2345.

1853/54. 1854/55
1855/56
1856/57. 1857/58
1858/59. 1859/60
1860/61
1861/62
1862/63
1863/64
1864/65
1865/66
1866/67. 1867/68
1868/69. 1869/70
1870/71. 1871/72
1872/73. 1873/74
1874/75. 1875/76
1876/77. 1877/78
1878/79. 1879/80
1880/81. 1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
1899/1900
1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07
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2346.
2347.
2348.
2349.
2350.
2351.
2352.
2353.
2354.
2355.
2356-2360

2361
2362
2363-2364

2365-2381

1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17

1857-1915 Sager vedr. tillægsbevillings
love ......................................................
Nemlig:
2356. 1857-68
2357. 1869-80
2358. 1881-96
2359. 1897-1905
2360. 1906-15

1855/56-1858/59 Detaljerede budgetter
for Sorø akademi...............................
1848-1915 Budgetoversigtervedr. lærde
skoler (statsskoler).............................
1863/64 Skema til en hovedbog for de
lærde skolers regnskaber...................
1895/96-1911/12 Anvisninger.............

5 pk.

1 bd.

1 pk.
2 bd.
17 bd.

Anm.: 1 bd. pr. finansår

2382-2441

1856/57-1915/16 Kassebøger...............

59 bd.

Anm.: 1 bd. pr. finansår. Nr. 2434, 1908/09 mgl.

2442-2496

1861/62-1915/16 Hovedbøger.............

54 bd.

Anm.: 1 bd. pr. finansår. Nr. 2488, 1907/08 mgl.

2497-2513

1863/64-1879/80 Kassererens brevbog

17 bd.

Anm.: 1 bd. pr. finansår

2514
2515-2517
2518
2519
2520
2521
2522

312

1866-1915 Kassererakter .....................
1862/63—1864/65 Bestallings- og bevil
lingsbøger (sportelregnskaber)..........
1862-1866 Gebyrprotokol.....................
1911-1914 Ekspeditioner.......................
(ikke benyttet)
1897/98-1901/02 Diverse udgifter ....
1897-1905 Kassebog for de Thomsenske
legater..................................................

1 pk.
3 bd.
1 bd.
1 bd.

1 bd.
1 bd.

3. kontor

2523-2524

2525

2526

2527
2528
2529-2531

2532
2533
2534
2535

2536
2537-2540
2541
2542

2543

2544
2545
2546-2547
2548-2600

2601

1865-1899 Regnskabsbog for Den kgl.
malerisamling.....................................
Nemlig:
2523. 1865-1886
2524. 1886-1899

1896-1910 Regnskabsbog over skulpturog afstøbningssamlingen 1896-97.
Regnskabsbog over maleri-, skulpturog kobberstiksamlingen 1900-10 ....
1910-1914 Regnskabsbog over Statens
museum for kunst (maleri-, skulpturog kobberstiksamlingen) ...................
1901/02-1913/14 Regnskabsbog for Den
kgl. afstøbningssamling.....................
1811-1901 Aktivbog .............................
1886-1915 Sager vedr. ministeriets ejen
domme ...............................................
1913 Forslag til lønningslov for tjenestemænd..................................................
1874-1912 Ansøgerprotokol................
1847-1855 Underskrevne embedseder og
bestallinger.........................................
1856-1865 Diverse akter vedr. bestallin
ger ........................................................
1900- 1915 Embedseder.........................
1901- 1915 Ansøgninger om assistentstil
linger i ministeriet.............................
Forretningernes fordeling i Kultusmini
steriet efter 1848 ...............................
1866-1915 Breve til ministrene. Diverse
sager....................................................
1893-1907 Kontorchef J. v. Stemanns pa
pirer ....................................................
1850-1885 Protokol over skrifter og bøger
ca. 1857-ca. 1889 Udlåningsbog..........
1863/64-1864/65 Bogholderiets brevbog
(ikke benyttet)

Æygge- og anlægssager
1857-1881 Sager vedr. Botanisk haves
flytning og nyanlæg...........................

2 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.
1 bd.
3 pk.
1 pk.
1 bd.

1 pk.
1 pk.
1 pk.

4 pk.
1 pk.
1 pk.

1
1
1
2

pk.
bd.
bd.
bd.

1 pk.
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2602-2603
2604-2605

2606
2607

2608-2610
2611

2612

2613-2616

2617-2699

1869-1877 Sager vedr. opførelse af den
nye teaterbygning...............................
1874-1883 Sager vedr. opførelse af udstil
lingsbygningen ved Charlottenborg . .
1886-1896 Sager vedr. elektrisk belysning
i Det kgl. teater.................................
1888-1895 Sager vedr. opførelse af byg
ningen for Universitetets mineralogiske
museum og Kemisk laboratorium ...
1889-1898 Sager vedr. opførelse af Kunst
museet ...............................................
1895-1897 Sager vedr. lov af 22.3.1897
om opførelsen af en bygning for Det
kgl. Bibliotek m.v................................
1897-1902 Sager vedr. opførelse af Stats
bibliotekets bygning i Århus............
1897-1910 Sager vedr. opførelse af Det
kgl. biblioteks nye bygning ..............

2 pk.
2 pk.

1 pk.

1 pk.
3 pk.

1 pk.
1 pk.

1 bd.
3 pk.

(ikke benyttet)

Det højere skolevæsen
2700-2701 (1809) Forordning ang. de lærde skoler
2 bd.
2702-2709 1889-1910 Sager vedr. skolereformlovgiv
ning ......................................................
2 bd.
Nemlig:
6pk.
2702. 1889-1892. 1898-1902
2703. 1902-1903
2704. 1904
2705. 1905-1906
2706. 1907-1910
2707. Ekstrakt af udtalelserne på mødet 2224.1.1904 om mellemskolen
2708. Ekstrakt af udtalelserne på mødet 1819.5.1906 vedr. realklassen, gymnasiet
m.v.
2709. Tryksager og avisudklip

2710-2711

1905-1909 Oplysninger om lærerpersona
let ved real- og højere almenskole

2712-2775

1845-1915 Sager vedr. fag- og timeforde
ling ved statsskolerne.........................

314

14 pk.

3. kontor

2726

2727-2731

2732-2737

2738-2744

Nemlig:
2712. 1847-1915. Metropolitanskolen
2713. 1845-1915. Frederiksborg statsskole
2714. 1848-1915. Roskilde katedralskole
2715. 1848-1915. Sorø akademis skole
2716. 1848-1915. Rønne statsskole
2717. 1845-1915. Nykøbing katedralskole
2718. 1848-1915. Odense katedralskole
2719. 1845-1905. Ålborg katedralskole
2720. 1906-1915. Ålborg katedralskole
2721. 1848-1915. Viborg katedralskole
2722. 1848-1915. Randers statsskole
2723. 1847-1916. Århus katedralskole
2724. 1848-1915. Horsens statsskole
2725. 1846-1915. Ribe katedralskole
1847-1896 Indberetninger om fag- og ti
mefordeling fra diverse skoler..........
1 pk.
1873-1906 Indmeldelser til 4. klasses ho
vedeksamen .......................................
5 pk.
Nemlig:
2727. 1873-1882
2728. 1896-1898
2729. 1899-1901
2730. 1902-1904
2731. 1905-1906
1884-1915 Indmeldelser til aim. forbere
delseseksamen (præliminæreksamen)
Nemlig:
2732. 1884. 1896-1898
2733. 1899-1900
2734. 1901-1902
2735. 1903-1904
2736. 1905-1906
2737. 1907. 1910-1915
1907-1915 Indmeldelser til mellemskole
eksamen .............................................
Nemlig:
2738. 1907-1908
2739. 1910
2740. 1911
2741. 1912
2742. 1913

6 pk.

7 pk.
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2743. 1914
2744. 1915

2745-2750

1858-1915 Indmeldelser til realeksamen
Nemlig:
2745. 1858-1882
2746. 1908. 1910
2747. 1911
2748. 1912-1913
2749. 1914
2750. 1915

2751-2755

1857-1906 Indmeldelser til afgangseksa
men for studerende ...........................
Nemlig:
2751. 1857-1865. 1869-1882
2752. 1896-1898
2753. 1899-1901
2754. 1902-1904
2755. 1905-1906

2756

2757
2758
2759
2760
2761
2762

2763

2764

2765
2766-2768

316

1857-1914 Indberetninger om hovedeksa
men, discipeltal m.v. Diverse år ... .
1899 Indberetninger fra skoler med real
undervisning .......................................
1884-1914 Sager vedr. sanginspektionen
1847-1863 Gymnastikindberetninger . .
1889-1912 Sager vedr. gymnastikinspek
tionen. Diverse år .............................
1863-1910 Indberetninger om skydeøvelser ved statsskolerne. Diverse år ... .
1907 Anciennitets- og lønningsskemaer
fra private mellem- og realskoler ...
1911-1912 Fortegnelse over lærere ved
private gymnasier...............................
1906-1908, 1912-1913 Indberetninger fra
realskolerne om fordelingen af det af
statstilskuddet anvendte beløb til fri
pladser m.m.........................................
1902- 1915 Oversigter vedr. statstilskud til
private mellem- og realskoler ..........
1903- 1912 Ansøgninger om tilskud til
private mellem- og realskoler ..........
Nemlig:
2766. 1903-1905

6 pk.

5 pk.

1 pk.
1 pk.
1 pk.
1 pk.
1 pk.
1 pk.

1 pk.
1 bd.

1 pk.
1 pk.

3 pk.

3. kontor

2767. 1906-1908
2768. 1909-1912

2769-2800

(ikke benyttet)

2801-2807

1857-1914 Sager vedr. ansøgninger om
understøttelse fra ministeriets under
støttelseskasse .....................................
Nemlig:
2801. 1857-1871
2802. 1872-1880
2803. 1881-1887
2804. 1888-1893
2805. 1894-1900
2806. 1901-1905
2807. 1906-1914

Understøttelser og stipendier

2808-2817

2818-2824

2825-2930

2931-2935

2936-2941

1857-1915 Ansøgninger om understøt
telse stilet til ministeriet. Ordnet alfabe
tisk efter ansøgernes navne..............
1857-1915 Sager vedr. videnskabelige og
rejseunderstøttelser ...........................
Nemlig:
2818. 1857-1873
2819. 1874-1883
2820. 1884—1892
2821. 1893-1898
2822. 1899-1904
2823. 1905-1909
2824. 1910-1915

1848-1915 Ansøgninger om understøt
telse til forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og lærere. Ordnet alfabe
tisk efter ansøgernes navne...............
1845-1915 Ansøgninger om understøt
telse til institutioner o.l. Ordnet alfabe
tisk efter ansøgere. Fortegnelse over an
søgere, se bilag 6, s. 352 ff.................
1877-1915 Sager vedr. kommunitetssti
pendier til studerende .......................
Nemlig:
2936. 1877-1890
2937. 1891-1896

7 pk.

10 pk.
7 pk.

106 pk.

5 pk.
1 bd.
5 pk.
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2938.
2939.
2940.
2941.

2942-3018

3019-3054

3055-3103
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1897-1903
1904-1909
1910-1915
1884-1897. Protokol over understøttelser af
Kommunitetets udgiftskonto 2 a

(1877) 1884-1915 Ansøgninger om un
derstøttelse til studerende. Ordnet alfa
betisk efter ansøgernes navne
77 pk.
1878-1915 Ansøgninger om understøt
telse til studerende. Afslag. Ordnet alfa
betisk efter ansøgere .........................
36 pk.
1857-1916 Beneficiesager vedr. statssko
ler ........................................................
49 pk.
Nemlig:
3055. Metropolitanskolen
1857-1869
3056. Metropolitanskolen
1870-1887
3057. Metropolitanskolen
1888-1906
3058. Metropolitanskolen
1907- 1916
3059. Roskilde katedralskole 1857- 1867
3060. Roskilde katedralskole 1868-1886
3061. Roskilde katedralskole 1887-1916
3062. Frederiksborg statsskole 1858- 1877
3063. Frederiksborg statsskole 1878-1903
3064. Frederiksborg statsskole 1904-1916
3065. Sorø akademis skole
1858-1861
3066. Sorø akademis skole
1858-1861
3067. Sorø akademis skole
1865-1869
3068. Sorø akademis skole
1870-1873
3069. Sorø akademis skole
1874-1881
3070. Sorø akademis skole
1882-1886
3071. Sorø akademis skole
1887-1890
3072. Sorø akademis skole
1891-1895
3073. Sorø akademis skole
1896- 1901
3074. Sorø akademis skole
1902-1907
3075. Sorø akademis skole
1908- 1916
3076. Rønne statsskole
1858-1879
3077. Rønne statsskole
1880-1896
3078. Rønne statsskole
1897- 1906
3079. Rønne statsskole
1907-1916
3080. Nykøbing katedralskole 1857-1888
3081. Nykøbing katedralskole 1889-1916
3082. Odense katedralskole
1858-1870
3083. Odense katedralskole
1871-1886

3. kontor

3084.
3085.
3086.
3087.
3088.
3089.
3090.
3091.
3092.
3093.
3094.
3095.
3096.
3097.
3098.
3099.
3100.
3101.
3102.
3103.

3104
3105-3108

3109

3110-3112

3113

3114-3116

3117-3118

Odense katedralskole
Odense katedralskole
Ålborg katedralskole
Ålborg katedralskole
Ålborg katedralskole
Randers statsskole
Randers statsskole
Randers statsskole
Viborg katedralskole
Viborg katedralskole
Viborg katedralskole
Århus katedralskole
Århus katedralskole
Århus katedralskole
Horsens statsskole
Horsens statsskole
Horsens statsskole
Ribe katedralskole
Ribe katedralskole
Ribe katedralskole

1887-1902
1903- 1915
1858-1881
1882-1903
1904- 1916
1858-1875
1876- 1899
1900-1916
1857- 1879
1880- 1899
1900-1915
1858- 1876
1877- 1899
1900-1916
1857- 1881
1882-1905
1906-1915
1858- 1880
1881- 1899
1900-1916

1857-1915 Sager vedr. understøttelse fra
Horsens stipendiefond .......................
1857-1915 Ansøgninger om understøt
telse fra Horsens stipendiefond. Ordnet
alfabetisk efter ansøgere.....................
1857-1914 Sager vedr. understøttelse fra
Nykøbing stipendiefond.....................
1857-1915 Ansøgninger om understøt
telse fra Nykøbing stipendiefond. Ord
net alfabetisk efter ansøgere ............
1878-1909 Sager vedr. understøttelser fra
Odense stipendiefond.........................
1881-1915 Sager vedr. fripladser på fi
nansloven ...........................................
Nemlig:
3114. 1881-1895
3115. 1896-1909
3116. 1910-1915
1859-1915 Sager vedr. det Anckerske rej
selegat ..................................................

1 pk.

4 pk.
1 pk.

3 pk.
1 pk.
3 pk.

2 pk.
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3119-3125

3126-3200

1861-1915 Ansøgninger vedr. det Anck
erske rejselegat. Ordnet alfabetisk efter
ansøgere .............................................
(ikke benyttet)

7 pk.

Andre sager

3201
3202-3205

3206
3207-3208

3209
3210-3211

3212-3227

3228-3230
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1872-1883 Næsholm-sagen...................
1883-1915 Sager vedr. forfatter- og kunst
nerret (Bernerkonventionen)............
Nemlig:
3202. 1883-1900
3203. 1901-1905
3204. 1906-1911
3205. 1912-1915

1 pk.

4 pk.

1867-1903 Anmeldelser om eneret på
kunstudsmykkede brugsgenstande . .
1 bd.
1889-1907 Sager vedr. eneret på kunstud
smykkede genstande .........................
2 pk.
1911-1913 Anmeldelser af fotografier til
eneret ..................................................
1 pk.
1888-1895 Sager vedr. arkivvæsenets ord
ning ......................................................
2 pk.
Nemlig:
3210. Aim. sager. Hovedarkivet. Provinsarkivet i
Viborg
3211. Provinsarkiverne i København og Odense
1888-1915 Sager vedr. statens forbrug af
papir
Nemlig:
3220. 1901-1902
3212. 1888
3221. 1903-1904
3213. 1888
3222. 1905-1906
3214. 1889
3215. 1889-1890 3223. 1906-1908
3216. 1891-1892 3224. 1909-1910
3217. 1893-1894 3225. 1911-1912
3218. 1895-1897 3226. 1913
3219. 1898-1900 3227. 1914-1915

1892-1908 Revisionen af regnskaberne
over ministeriernes udgifter til tryksa
ger ........................................................

16 pk

3 pk.

3. kontor

Nemlig:
3228. 1892-1899
3229. 1900-1905
3230. 1906-1908

Anmærkninger til 3. kontors gruppeordnede sager
2301-2360

Om ministeriets budgetter se foran s. 172-82 og 232.

2363-2364

Hektograferet paradigma på bogføringen ved en lærd skole. To identi
ske eksemplarer.

2382-2496

Se foran s. 232f.

2522

De Thomsenske legater er indstiftet af museumsdirektør Christian
Jürgensen Thomsen. Kgl. stadfæstelse på fundats 11.6.1888, Ministe
rialtidende As. 138ff.

2523-2527

Da bygningen til Statens museum for kunst var færdig 1896, blev den
kgl. maleri- og skulptursamling, Den kgl. kobberstiksamling og Af
støbningssamling, der var (og er) selvstændige samlinger, overflyttet
til den.

2528

Fortegnelse over obligationer tilhørende Kultusministeriet, missions
væsenet, kunstanstalterne og Rosenborg kronologiske samlings under
støttelsesfond.

2533

Fortegnelser over ansøgere til opslåede stillinger, fortrinsvis ved de
lærde skoler. Ansættelsessagernes journalnumre er anført.

2542

Med en enkelt undtagelse er breve til ministrene fra perioden 1887—
1915.

2543

Friederich Jul. Georg Wilhelm Stemann (1844-1914), kontorchef
1888-1913.

2544

Fortegnelse over, hvorledes og i hvilke antal skrifter (bl.a. skolepro
grammer) blev distribueret til modtagere i indland og udland.

2545

Protokol for udlån af brevsager fra 3. kontors arkiv. Hver dag i året
har en side i protokollen. Udlånet er opført under datoen for det
udlånte brevs afsendelse. Der anføres dato for udlånet, det udlåntes
brevnummer (uden årstal) samt journalnummer (med årstal) på den
sag, det udlånte tilakteredes.

2601

Den tidligere botaniske have lå på et areal bag Charlottenborg.

2700-2701

Trykte eksemplarer af forordningen, indbundet med indskudsblade,
på hvilke senere bestemmelser er indført.

2710-2711

Indberetninger fra skolerne om lærernes navn, fødselsdag, eksamen
eller anden uddannelse, tidligere og nuværende ansættelse, timetal og
hovedfag. I 2710 tillige indberetninger om elever og forældre, fag- og
timefordeling, skolepenge, fripladser og tilskud for skoleåret 1905/06.
Fra 1916 findes i Undervisningsministeriets 2. dept. Indberetninger
om lærerforhold ved de højere almenskoler (Skolehistoriske arkiver, s.
91).
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2712-2725

Rækken fortsætter i Undervisningsministeriets 2. dept. (Skolehistori
ske arkiver s. 91).

2727-2755

Samlingen er ufuldstændig. Ved skrivelse af 4.5. 1965 tiltrådte Under
visningsministeriet et kassationsforslag fra Rigsarkivet bl.a. omfat
tende: indmeldelser til og indberetninger om diverse eksaminer ved de
højere skoler indtil 1920, dog således at privatskolernes indmeldelser
bevares, jfr. Meddelelser om Rigsarkivet og landsarkiverne 1961—
1965, s. 257.

2758-2760

Sanginspektøren og gymnastikinspektøren var fælles for det højere og
det lavere skolevæsen, jfr. foran s. 300 f, anmærkninger til 2. kontors
gruppeordnede sager nr. 4201-4264.

2761

Om indførelse af øvelser i riffelskydning ved de lærde skoler, se 3. kt.
1861. j.nr. 2 E 37.

2801-2817

Sager vedr. understøttelser bevilget på finanslovens § 21 I C, jfr. foran
s. 178 og 233 f. Tilsvarende sager 1848-57 er ikke henlagt som
gruppeordnede sager.

2818-2935

Sager vedr. understøttelser bevilget på finanslovens § 21 VI A, jfr.
foran s. 179 og 234f. Tilsvarende sager 1848-57, se foran nr. 447.

2936-3054

Sager vedr. understøttelser bevilget på finanslovens § 21, særlige
fonde, III Kommunitetet, udgiftskonto 2, første gang for finansåret
1875/76, jfr. foran s. 234f.

3055-3113

Om beneficier (stipendier) ved de lærde skoler se forordn, af 7.11.1809
om de lærde skoler i Danmark og Norge §§ 71-87.

3114-3116

På finansloven optoges, for første gang i 1880/81, følgende anmærk
ning til § 21, særlige fonde, VI Det lærde skolevæsen, indtægtskonto
4a (skolekontingenter m.m.): »Som extraordinære Gratister kunne
optages indtil 15 Disciple, hvis Evner gjøre det ønskeligt, at de erholde
Adgang til en høiere Uddannelse, men hvis Forældres Formuetilstand
ellers vilde udelukke dem derfra«.

3117-3125

Det Anckerske rejselegat, opkaldt efter Carl Andreas Ancker (1828—
57), oprettedes ved fundats af 1.5.1861 til uddeling af rejselegater til
malere, billedhuggere, digtere og komponister.

3201

Ved skrivelse af 16.2.1872 anmodede ministeriet kammeradvokaten
om at sagsøge ejerinden af gården Nygård i Højby sogn, Odsherred,
fordi hun havde ladet grave i voldstedet Næsseholm (nu: Næsholm),
uagtet det i skødet var forbeholdt, at det skulle fredes som oldtidsmin
desmærke. Dette gav anledning til en række af retstvister, herunder
tvangsauktion. Sagen verserede i ministeriet i 16 år.

3202-3209

Se foran s. 91 ff.

3212-3230

Se foran s. 89ff.
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Anneksarkiver
199/25

199/45

199/60

199/63

199/70

199/75

199/80

Udvalg og kommissioner ad hoc (06/199)
1866-1867 Kommissionen af 31.3.1866 til
at undersøge Sorø Akademis stilling og
til at gøre forslag til dets fremtidige

udvikling og virksomhed...................
1 pk.
1870-1877 Bedømmelsesudvalget af
12.10.1870 ved opførelsen af en ny byg1 bd.
ning for Det kgl. Teater ...................
1 pk.
1871-1878 Kommissionen af 27.1.1872 til
opførelse af en ny bygning for Det kgl.
5 bd.
Teater (Teaterbygningskommissionen)
6 pk.
Nemlig:
1. Forhandlingsprotokol 1872-74
2. Forhandlingsprotokol 1874-78
3. Register over bilag til forhandlingsprotokollen
4. -8. Bilag til forhandlingsprotokollen
9. Protokol over approberede udgifter og anvisnin
ger 1873-77
10. Kontobog over anvisninger 1872-75
11. Tillæg: Diverse tilhørende Folketingets udvalg
af 18.12.1875 ang. overskridelse af bevilling til
den nye teaterbygning
Kommissionen af20.11.1873 vedr. tilveje
bringelsen af et bedre og udvidet lokale
for Polyteknisk Læreanstalt ............
1879 Kommissionen af 8.7.1879 til under
søgelse af Københavns Universitets fi
nansielle tilstand. Samlingspakke
1881-1882 Kommissionen af 9.4.1881
ang. en omordning af Det kgl. Frede
riks Hospital og Den kgl. Fødsels- og
Plejestiftelse i København.................
1882-1884 Kommissionen af 23.6.1882
ang. skolehygiejne .............................

1 pk.

1 bd.
1 bd.
1 pk.

Anm.: Indberetninger til kommissionen,
se 2. kontor nr. 4290-4308

199/90

1884-1885 Kommissionen af 28.6.1884
ang. tilvejebringelse af byggegrunde til
de offentlige museer, Det kgl. Bibliotek,
et nyt Frederiks Hospital m.v............

1 pk.
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199/95

199/100

199/110

199/125

199/130

199/140

199/165

199/170

324

1885-1886 Komitéen af 10.4.1885 vedr.
konkurrencen om bygninger til Kunst
museet ...............................................
1 pk.
1885-1887 Kommissionen af 1.10.1885
vedr. tandlægevæsenet.......................
1 bd.
1886 Kommissionen af 7.1.1886 vedr. æn
dringer i Kunstakademiets indre ord1 bd.
ning......................................................
1 pk.
1886-1888 Kommissionen af 30.7.1886
ang. tilvejebringelse af lig til anatomisk
1 bd.
brug ....................................................
1 pk.
1889-1891 Kommissionen af 7.5.1889
vedr. det astronomiske observatoriums
1 bd.
flytning................................................
1 pk.
1889-1897 Kontrolkommissionen af 29.8.
17bd.
1889 ved Kunstmuseumsbygningerne
6 pk.
Nemlig:
1. Forhandlingsprotokol
2. -13. Kopibøger
14. Licitationsprotokol
15. Hovedbog
16. Kassebog
17. Register over indkomne og udgåede sager
18. Skrivelser fra ministeriet 1889-97
19. -20. Indkomne skrivelser fra arkitekterne
1889-97
21. Breve fra forskellige samt kontrakter 1889-97
22. -23. Arkitekterne Dahlerup og Møllers arkiv
1890-1891 Kommissionen af 13.5.1890
ang. omdannelse og udvidelse af Prin
sens Palæ til museumsbrug. Samlings
pakke
1891-1895 Kontrolkomitéen ved Glypto
teksbygningen .....................................
1892-1893 Kommissionen af 18.3.1892
vedr. oprettelse af et provinsbibliotek i
Arhus..................................................
1892-1895 Kommissionen af 17.6.1892
vedr. statens byggeforetagender ....
Nemlig:
1. Forhandlingsprotokol
2. Journal
3. Kopibog

1 bd.

1 bd.
9 bd.
1 pk.

3. kontor, anneksarkiver

4. Forhandlingsprotokol for underudvalget af
8.7. 1892 vedr. byggeforetagender ved Det
kgl. Frederiks Hospital, Den kgl. Fødselsog Plejestiftelse og de lægevidenskabelige
undervisningsanstalter
5. Forhandlingsprotokol for underudvalget af
8.7.1892 m.h.t. byggeforetagender for de
nye etablissementer for militæretaten
6. Forhandlingsprotokol for det kombinerede
udvalg af 28.9.1892 til nærmere behandling
af spørgsmålet om valg af byggegrunde og
øvelsespladser samt om anlægsudgifterne
for de afkommissionen hidtil drøftede mili
tære etablissementer og hospitalsbygninger
7. Forhandlingsprotokol for underudvalget af
27.5.1893 til udarbejdelse af planer for byg
geforetagender ved Det kgl. Frederiks Ho
spital, Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse og
de lægevidenskabelige institutter
8. Forhandlingsprotokol for underudvalget af
8.6.1893 til drøftelse af spørgsmålet om nye
bygninger for Det store kgl. Bibliotek samt
for Nationalmuseet og Folkemuseet
9. Forhandlingsprotokol for underudvalget af
20.10.1894 til drøftelse af Det kgl. Frede
riks Hospitals, Den kgl. Fødsels- og Pleje
stiftelse samt de lægevidenskabelige insti
tutters flytning
10. Diverse bilag
199/190

199/195

199/215
199/235

1893-1897 Kommissionen af 24.3.1893 til
at undersøge Det kgl. Teater og Kapels
økonomi og finansielle tilstand (Teaterkommissionen)...................................
1893-1894 Kommissionen af 12.4.1893
ang. imprægnering og afvaskning af
gips......................................................
1893-1894 Kommissionen af 9.12.1893
ang. de offentlige historiske samlinger
1895 Kommissionen af 26.6.1895 ang.
principperne for forøgelserne ved de
offentlige skulptur- og afstøbningssamlinger ..................................................

2 bd.
1 pk.
1
1
1
1

bd.
pk.
bd.
pk.

1 bd.
1 pk.
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199/250

199/255

199/260

199/270

199/275

199/280

199/295

199/315

199/325

199/340

199/355
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1899-1900 Kommissionen af 21.7.1899
ang. Ny Carlsberg Glyptotekets udvidelse....................................................
1899-1900 Kommissionen af 8.9.1899
vedr. praktisk uddannelse for lærere
ved de højere skoler og spørgsmålet om
ændring af anordningen af 25.10.1883
om indførelse af nye skoleembedseksaminer ved Københavns Universitet . .
1902-1903 Kommissionen af 6.10.1902
vedr. pladsforholdene på Statens Museum for Kunst .................................
1903-1907 Kommissionen af 7.12.1903
ang. opførelse af et astronomisk obser
vatorium til udelukkende videnskabe
ligt brug m.m. (Observatoriekommissionen). Samlingspakke
1902-1906 Kommissionen af 9.12.1903
vedr. Tandlægehøjskolen og tandlægestudiet..................................................
1905-1906 Kommissionen af 6.2.1905
ang. ordningen af undervisningen i de
for arkitekter, bygmestre og håndvær
kere nødvendige tekniske discipliner
m.m.......................................................
1908-1913 Udvalget af 29.2.1908 ang.
gymnastikundervisningen i de højere
pigeskoler...........................................
1912-1915 Kommissionen af 18.6.1912
vedr. tilsyn med »Ordbog over det dan
ske sprog« .........................................
1912-1914 Kommissionen af 4.11.1912 til
at undersøge »De forenede Skoler «s
forhold m.h.t. de offentligt mod skolens
økonomiske styrelse rettede angreb . .
1914-1915 Kommissionen af 28.5.1914 til
overvejelse af spørgsmålet om adgang
til Universitetet for dimittender fra
Niels Brocks Handelsskole. Samlings
pakke
1915-1917 Udvalget af 14.6.1915 til udar
bejdelse af forslag til ordning af det
gensidige forhold mellem Handels- og
Søfartsmuseet og Nationalmuseet m.m.

1 bd.
1 pk.

1 bd.
1 pk.
1 bd.
1 pk.

2 bd.
1 pk.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.
1 pk.

1 pk.

Sekretariatet

Almindelige sager
1
2
3
4-7

8

1849-1859 Forestillinger........................
1849-1858 Brevbog (kopibog)................
1849-1858 Journal A (1849-1852), B
(1853-1858) .......................................
1849-1858 Journalsager .......................
Nemlig:
4. A 1-100
5. A 1016. B 1-80
7. B 811848-1859 Sager vedrørende bestallinger
udfærdiget gennem Sekretariatet (med
register) .............................................

1 bd.
1 bd.
1 bd.
4 pk.

1 pk.

Sager vedrørende kunstanstalterne
9-10

1849-1858 Forestillinger.......................
Nemlig:
9. 1849-1852
10. 1853-1859

2 bd.

11-13

1849-1858 Brevbøger (kopibøger) ....
Nemlig:
11. 1849-1852. A
12. 1853-1859 B og C. Register til B
1853-1858
13. 1859. Register til C

3 pk.

14-16

1849-1859 Journaler.............................
3 pk.
Nemlig:
14. 1849-1852. Journal A
15. 1853-1858. Journal B (1852-1858) og C
(1859). Register til Journal B
16. 1859. Register til journal C
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Sekretariatet

17-39

1849-1859 Joumalsager .......................
Nemlig:
17-25. 1849-1852. Sager til Journal A
26-38. 1853-1858. Sager til journal B
39. 1859.
Sager til journal C

40

1849- 1859 Diverse aktstykker vedrø
rende Det kgl. Teater, kunstsamlin
gerne m.m............................................

23 pk.

1 pk.

Kommissioner ad hoc
199/5

199/15

1850- 1853 Kommissionen af 15.12.1850
vedrørende forandringer i Kunstakade
miets organisation og virksomhed . . .
1856-1857 Kommissionen af 3.5.1856
vedrørende den fremtidige anvendelse
af den årlige indtægt ved Kunstakade
miets virksomhed m.v.........................

1 pk.

1 pk.

BILAG
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Bilag 1

Kultusministeriets personale
(Anm.: Fortegnelsen bygger på den s. 61 omtalte trykte fortegnelse fra 1912.
Oplysningerne er ajourført til ministeriets deling i 1916)
Ministre

Monrad, Ditlev Gothard
Madvig, Johan Nicolai
Bang, Peter Georg (ad interim)
Simony, Carl Frederik
Ørsted, Anders Sandøe
Hall, Carl Christian
Monrad, Ditlev Gothard
Borgen, Vilhelm August
Monrad, Ditlev Gothard
Engelstoft, Christian Thorning
Heltzen, Eugenius Sophus Ernst
Quaade, George Joachim (fg.)
Bræstrup, Cosmus
Rosenørn-Teilmann, Christian Peter Theodor
Kierkegaard, Peter Christian
Fonnesbech, Christian Andreas (ad interim)
Hansen, Aleth Sophus
Rosenørn, Ernst Emil
Hall, Carl Christian
Worsaae, Jens Jacob Asmussen
Fischer, Johan Christian Henrik
Scavenius, Jacob Frederik
Nellemann, Johannes Magnus Valdemar (fg.)
Goos, August Hermann Ferdinand Carl
Bardenfleth, Vilhelm
Sthyr, Hans Valdemar
Bjerre, Jens Jacobsen Kokholm
Christensen, Jens Christian
Sørensen, Enevold
Nielsen, Michael Cosmus Bornemann
Appel, Jacob Christian Lindberg
Keiser-Nielsen, Søren

22.3.1848
16.11.1848
7.12.1851
3.6.1852
21.4.1853
12.12.1854
6.5.1859
2.12.1859
24.2.1860
31.12.1863
11.7.1864
30.3.1865
7.4.1865
6.11.1865
4.9.1867
6.3.1868
15.3.1868
22.9.1869
28.5.1870
14.7.1874
11.6.1875
24.8.1880
6.7.1891
10.7.1891
7.8.1894
23.5.1897
27.4.1900
24.7.1901
14.1.1905
28.10.1909
5.7.1910
21.6.1913

-

15.11.1848
7.12.1851
3.6.1852
21.4.1853
12.12.1854
6.5.1859
2.12.1859
24.2.1860
31.12.1863
11.7.1864
30.3.1865
7.4.1865
6.11.1865
4.9.1867
6.3.1868
15.3.1868
22.9.1869
28.5.1870
14.7.1874
11.6.1875
24.8.1880
6.7.1891
10.7.1891
7.8.1894
23.5.1897
27.4.1900
24.7.1901
14.1.1905
28.10.1909
5.7.1910
21.6.1913

Departementschefer

Weis, Carl Mettus
1. departement. Døde i embedet.

18.5.1848

18.1.1872
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Hansen, Jens Olaus
18.5.1848
2.departement. Kst. domænedirektør 9.12.1851.
Afsked 25.4.1853.
Linde, Andreas Conrad Putscher
9.12.1851
2. departement. Kst. 9.12.1851, udnævnt 30.5.1853.
Døde i embedet.
Monrad, Ditlev Gothard
1.4.1855
3. departement. Kst. 1.4.1855, udnævnt 1.12.1855.
Direktør for ministeriet 31.8.1858-6.5.1859. Herefter
kultusminister.
With, Carl Henrik
6.6.1859
3.departement. Døde i embedet.
Bruun, Franz Christopher
6.6.1865
Kontorchef. Varetog departementschefforretningen
30.1.1872
for 3. departement 6.6.1865-31.3.1866 og for 2. kontor
30.1.1872-1.7.1876.
Jonquières, Johan Andreas Frederik de
30.1.1872
Kontorchef. Varetog departementschefforretningerne
16.3.1888
for 1. kontor 1872-76 og 1888-90. Døde i embedet.
Asmussen, Andreas Frederik
16.3.1888
2. departement. Afsked fra 30.9.1912.
Burman-Becker, Gotfred
31.12.1890
Kontorchef. Varetog departementschefforretningerne
for 1. kontor 1890-92.
Holm, Carl Christian
1.4.1892
1. departement. Afsked fra 6.3.1909
Damkier, Oskar
6.3.1909
1. departement. Fra 28.4.1916 departementschef i
Kirkeministeriet.
Weis, Andreas Peter
1.10.1912
Departementschef for 3. kontor. Fra 28.4.1916 depar
tementschef i Undervisningsministeriet.
Aagesen, Viggo
24.7.1909
Kontorchef. Varetog departementschefforretningerne
for 2. kontor fra 24.7.1909, kst. departementschef
1.10.1912, fra 28.4.1916 i Undervisningsministeriet

9.12.1851

3.3.1888

6.5.1859

5.6.1865

31.3.1866
1.7.1876

1.7.1876
23.12.1890

30.9.1912
1.4.1892

6.3.1909

Kontorchefer

Jonquières, Johan Andreas Frederik de
1. kontor. Døde i embedet.
Bruun, Frantz Christoffer
2. kontor. Døde i embedet.
Linde, Andreas Conrad Putscher
3. kontor. Kst. departementschef 9.12.1851.
Brücker, Christian Daniel Gottlieb
3. kontor. Fg. kontorchef 9.12.1851, udnævnt 15.7.
1853. Byfoged i Nakskov 18.10.1856.
Schwartzkopf, Christian Frederik
3. kontor. Afsked fra 14.5.1880.
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5.6.1848

23.12.1890

5.6.1848

11.1.1882

5.6.1848

9.12.1851

9.12.1851

18.10.1856

19.11.1856

14.5.1880

Asmussen, Andreas Frederik
14.5.1880
3. kontor. Departementschef 16.3.1888.
Øllgaard, Hans Christian Matthias Krarup
12.1.1882
2. kontor. Fg. kontorchef. Birkedommer i BregentvedGisselfeld birk 14.7.1884.
Holm, Carl Christian
22.7.1884
2. kontor. Fg. kontorchef, udnævnt 1.4.1888. Departe
mentschef 1.4.1892.
Stemann, Frederik Julius Georg Vilhelm v.
16.3.1888
3. kontor. Orlov fra 1.3.1909, afsked fra 1.4.1910.
Burman-Becker, Gotfred
31.12.1890
1. kontor. Døde i embedet.
1.4.1892
Weis, Andreas Peter
2. kontor. Kst. chef for Det kgl. teater og kapel fra
1.7.1909, afsked som kontorchef fra 1.8.1911.
15.3.1894
Timm, Johannes Emil
1. kontor. Assessor i Landsover- samt hof- og stadsret
ten fra 26.11.1895.
Damkier, Oskar
29.11.1895
1. kontor. Departementschef 6.3.1909.
Aagesen, Viggo
1.3.1909
2. kontor. Fg. kontorchef 1.3.1909, kst. 1.4.1910, fg.
departementschef 1.10.1912
Goos, Karl Adolf
1.3.1909
3. kontor. Kst. kontorchef 1.3.1909, Kvæstor ved
Universitetet 1.11.1909.
Ploug, Hother
9.3.1909
1. kontor. Afsked fra 1.9.1914.
Dahl, Frantz Johannes
1.11.1909
3. kontor. Kst. kontorchef 1.11.1909, kst. professor
ved Universitetet 5.11.1914.
1.10.1912
Lehmann, Henrik Julius
2. kontor. Fg. kontorchef 1.10.1912, udnævnt fra
1.9.1914
Holbøll, Valdemar Kragh
1.9.1914
1. kontor. Fg. kontorchef 1.9.1914, udnævnt fra 1.2.
1916.
Glahn, Kai
5.11.1914
3. kontor. Fg. kontorchef 5.11.1914, udnævnt fra
1.2.1916.

16.3.1888
14.7.1884

1.4.1892

28.2.1909

6.3.1894
28.2.1909

26.11.1895

6.3.1909

30.9.1912

31.10.1909

31.8.1914
5.11.1914

Sekretærer

Jonquières, Gotfred Christian de
Bureauchef i Ministeriet for Slesvig 19.4.1852.
Christensen, Harald Constantin
Fg. fra 1.5.1852, kst. fra 12.6.1855, byfoged i Hobro
30.8.1859

29.8.1849

19.4.1852

1.5.1852

30.8.1859
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Fuldmægtige

Brücker, Christian Daniel Gottlieb
Fg. kontorchef 9.12.1851.
Schwartzkopf, Christian Frederik
Kontorchef 19.11.1856
Schiønning, Christian Peter
Justitssekretær i Højesteret 9.2.1866
Werlauff, Jens Stephan Vilhelm
Afsked 17.3.1891.
Seydewitz, Johan Christopher Henrik
Byfoged i Nykøbing M. 6.6.1861.
Købke, Christian
Assessor i Landsoverretten i Viborg 1.4.1863.
Skibsted, Henrik Valdemar
Assessor i Landsoverretten i Viborg 25.9.1878
Rosenberg, Carl Frederik Vilhelm
Afsked 7.12.1866.
Øllgaard, Frederik Annius Marius
Byfoged i Slagelse 30.3.1872.
Hastrup, Adam Vilhelm
Byfoged i Mariager 9.7.1877
Muus, Ove Carl
Herredsfoged i Hatting herred 28.4.1873.
Burman-Becker, Gotfred
Kontorchef 31.12.1980
Asmussen, Andreas Frederik
Kontorchef 14.5.1880.
Øllgaard, Hans Christian Matthias Krarup
Kst. fuldmægtig 30.9.1878, udnævnt 31.3.1879. Fg.
kontorchef 12.1.1882.
Wineken, Christian Arnold Conrad
Byfoged i Mariager 18.6.1884.
Stemann, Frederik Julius Georg Vilhelm v.
Kontorchef 16.3.1888.
Holm, Carl Christian
Fg. kontorchef 22.7.1884, udnævnt 1.4.1888.
Weis, Andreas Peter
Kontorchef 1.4.1892
Timm, Johannes Emil
Kontorchef 15.3.1894.
Damkier, Oskar
Kontorchef 29.11.1895.
Hage, Hother Friedenreich
Assessor i Landsoverretten i Viborg 1.4.1903
Thrige, Povl Kristian Paulsen
Byfoged i Hobro 29.5.1896.
Sporsén, Sigfrid Nicolaus Egede
Byfoged i Vordingborg 9.11.1904.
Ploug, Hother
Kontorchef 9.3.1909
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21.5.1847 - 9.12.1851

5.6.1848 - 19.11.1856

26.7.1853 -

9.2.1866

19.11.1856 - 17.3.1891
30.4.1860 -

6.6.1861

30.4.1860 -

1.4.1863

27.6.1861 - 25.9.1878
29.4.1863 - 7.12.1866

24.3.1866 - 30.3.1872
22.12.1866 -

9.7.1877

11.6.1872 - 28.4.1873
23.5.1873 - 31.12.1890
26.7.1877 - 14.5.1880
30.9.1878 - 12.1.1882

18.5.1880 - 18.6.1884

26.6.1884 - 16.3.1888
22.7.1884 - 31.3.1888

16.3.1888 -

1.4.1892

31.3.1888 - 15.3.1894

1.1.1891 - 29.11.1895
1.4.1892 - 31.3.1903

15.3.1894 - 29.5.1896
29.11.1895 - 9.11.1904

8.6.1896 -

9.3.1909

Tvermoes, Carl Adolph Madsenius
Byfoged i Ribe 1.4.1902.
Aagesen, Viggo
Fg. kontorchef 1.3.1909.
Goos, Karl Adolf
Kst. kontorchef 1.3.1909.
Seidelin, Andreas Peter
Fg. fuldmægtig 1.7.1903, udnævnt 12.11.1904, kst.
inspektør ved Frederiks hospital og Fødselsstiftelsen
1.7.1908.
Holm, Sophus Johannes Thøger From
Afsked 30.4.1914.
Dahl, Frantz Johannes
Kst. fuldmægtig 1.7.1908, udnævnt 9.3.1909. Kst.
kontorchef 1.11.1909.
Lehmann, Henrik Julius
Fg. kontorchef 1.10.1912.
Rudbeck, Aage Jensen
Fg. fuldmægtig 14.11.1904-31.3.1907, kst. fuldmæg
tig 1.3.1909, udnævnt 1.4.1909, 1.10.1912 herredsfo
ged i Nørvang og Tørrild herreder.
Ostenfeld, Niels Hansen
Kst. fuldmægtig 10.3.1909, bogholder og forvalter ved
Sorø akademis kontor i Sorø 22.5.1909.
Holbøll, Valdemar Kragh
Kst. fuldmægtig 1.4.1909, udnævnt 1.11.1909. Fg.
kontorchef 1.9.1914.
Glahn, Kai
Kst. fuldmægtig 1.4.1909, udnævnt fra 1.4.1910. Fg.
kontorchef 1.2.1916.
Graae, Christian Frederik Anton Hastrup
Kst. fuldmægtig 29.5.1909, udnævnt 13.5.1910.
Sthyr, Carl Henrik
kst. fuldmægtig 1.11.1909, udnævnt fra 1.8.1911.
Øllgaard, Hans Frederik
Koch, Einer
Fg. fuldmægtig 1.10.1912, udnævnt fra 1.5.1913.
Buchwald, Sophus August Ragner
Barfod, Aage Immanuel Tang
Kst. fuldmægtig 5.11.1914, udnævnt fra 1.2.1916

24.1.1902 - 31.3.1902

5.3.1902 - 28.2.1909

20.4.1903 - 28.2.1909
1.7.1903 - 30.6.1908

30.3.1907

30.4.1914

1.7.1908 - 31.10.1909

1.3.1909

30.9.1912

1.3.1909

30.9.1912

10.3.1909

22.5.1909

1.4.1909

31.8.1914

1.4.1909

31.1.1916

29.5.1909
1.11.1909
1.10.1912
1.10.1912
1.9.1914
5.11.1914

Kancellister

Schiønning, Christian Peter
Kancellist i Danske kancelli. Fuldmægtig 26.7.1853.
Werlauff, Jens Stephan Vilhelm
Kancellist i Universitetsdirektionen. Fuldmægtig
19.11.1856.
Jonquières, Gotfred Christian de
Sekretær 29.8.1849.

23.9.1847 - 26.7.1853

27.5.1847 - 19.11.1856

5.6.1848 - 29.8.1849

335

Lillienskiold, Peter Alexander Montaigne
Protokolsekretær i Højesteret 23.8.1852.
Christensen, Harald Constantin
Volontør juni 1848, kst. kancellist 30.4.1852, udnævnt
til fuldmægtig 2.9.1852, kst. sekretær fra 12.6.1855.
Seydewitz, Johan Christopher Henrik
Kst. 30.4.1852, udnævnt 2.9.1852. Fuldmægtig 30.4.
1860.
Muhle, Carl Adolph
Kst. 30.4.1852, udnævnt 26.7.1853. Døde i embedet.
Købke, Christian
Kst. 1.10.1856, udnævnt 19.11.1856. Fuldmægtig
30.4. 1860.
Skibsted, Henrik Valdemar
Kst. 1.10.1856, udnævnt 16.2.1857. Fuldmægtig 27.6.
1861.
Møller, Johan Henrik
Cand. polit. Volontør 28.9.1852, udnævnt til kancellist
19.11.1856. Døde i embedet.
Rosenberg, Carl Frederik Vilhelm
Volontør 29.11.1856, kst. kancellist 21.2.1857, udnævnt 25.1.1858. Fuldmægtig 29.4.1863.

5.6.1848 - 23.8.1852

30.4.1852 - 30.4.1852

30.4.1852 - 30.4.1860

30.4.1852 - 2.10.1856

1.10.1856 - 30.4.1860

1.10.1856 - 27.6.1861

19.11.1856 -

1.2.1857

21.2.1857 - 29.4.1863

Gagerede volontører der ikke udnævntes til kancellister

Gad, Elieser
Død 29.10.1852.
Tvede, Niels
Kst. kancellist 18.6.-1.7.1856. udnævnt til auditør
22.6.1856.
Hansen, Jens Julius
Kopist i Landsover- samt hof- og stadsretten
3.10.1856.
Nyholm, Carthon Kristoffer Valdemar
Udnævnt til auditør 22.6.1856

22.5.1852 - 29.10.1852

1.8.1852 - 1.10.1856

1.11.1852 - 3.10.1856

1.7.1856 - 1.10.1856

Assistenter

Øllgaard, Frederik Annius Marius
Fuldmægtig 24.3.1866.
Hastrup, Adam Vilhelm
Fuldmægtig 22.12.1866.
Muus, Carl Ove
Volontør 1857. Fuldmægtig 11.6.1872.
Hørring, Thorvald Frants Alfred
Slesv. jurist. Ugageret volontør 8.4.1856, gageret 1.11.
1856. Bogholder i Universitetskvæsturen 14.7.1868.
Burman-Becker, Gotfred
Volontør 1.6.1860. Fuldmægtig 23.5.1873.
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1.11.1856

24.3.1866

1.2.1857 - 22.12.1866
1.6.1859 - 11.6.1872

24.4.1860 - 14.7.1868.

1.7.1861 - 23.5.1872

Kaarsberg, Anton Sophus
Kst. 30.1.1862, udnævnt 7.5.1863. Kontorchef i Over
formynderiet 1.6.1871.
Hornemann, Claus Frees
Auditør 17.8.1870.
Asmussen, Andreas Frederik
Fuldmægtig 26.7.1877.
Thorup, Christian Julius
Byfoged i Århus 3.3.1878.
Steffensen, Hans Christian
Auditør 25.11.1872.
Øllgaard, Hans Christian Matthias Krarup
Kst. fuldmægtig 30.9.1878
Hansen, François Gustav
Byfoged i Nibe 11.12.1883
Wineken, Christian Arnold Conrad
Fuldmægtig 18.5.1880.
Sarauw, Carl Harald
Bogholder og forvalter ved Sorø akademis kontor i
Sorø 22.7.1881.
Stemann, Frederik Julius Georg Vilhelm v.
Volontør 4.7.1876. Fuldmægtig 26.6.1884.
Holm, Carl Christian
Volontør 16.8.1877. Fuldmægtig 22.7.1884.
Weis, Andreas Peter
Volontør 18.6.1878. Fuldmægtig 16.3.1888.
Timm, Johannes Emil
Volontør 16.1.1879. Fuldmægtig 31.3.1888.
Damkier, Oskar
Volontør 1.6.1880. Fuldmægtig 1.1.1991.
Teisen, Carl
Volontør 10.8.1881. Inspektør ved Frederiks hospital
1.9.1891.
Lillienskiold, Frederik Sannes
Volontør 17.2.1882. Protokolsekretær i Højesteret 1.4.
1892.
Hage, Hother Friedenreich
Volontør 2.6.1882. Fuldmægtig 1.4.1892.
Thrige, Povl Kristian Paulsen
Volontør 28.6.1884. Fuldmægtig 15.3.1894.
Sporsén, Sigfrid Nicolaus Egede
Volontør 31.7.1884. Fuldmægtig 29.11.1895
Bloch, Emil Hammerich Valdemar Søren
Volontør 9.2.1888. Auditør 12.6.1891.
Ploug, Hother
Volontør 9.2.1888. Fuldmægtig 8.6.1896.
Tvermoes, Carl Adolph Madsenius
Volontør 24.12.1889. Fuldmægtig 24.1.1902.
Engelstoft, Ludvig Christian Thorning
Landfoged på Færøerne 14.3.1899.
Aagesen, Viggo
Fuldmægtig 5.3.1902.

30.1.1862 - 31.5.1871

14.5.1866 - 17.8.1870

31.12.1866 - 26.7.1877

30.7.1868 -

3.3.1878

23.12.1870 - 25.11.1872
28.6.1871 - 30.9.1878

26.6.1872 - 11.12.1883

1.2.1873 - 18.5.1880
28.6.1873 - 22.7.1881

30.7.1877 - 26.6.1884
13.3.1878 - 22.7.1884

1.10.1878 - 16.3.1888
19.5.1880 - 31.3.1888
27.7.1881 - 31.12.1890

1.2.1882 - 31.8.1891

21.12.1883 - 31.3.1892

27.6.1884 - 31.3.1892
23.7.1884 - 15.3.1894

20.3.1888 - 29.11.1895
29.12.1890 - 12.6.1892
30.12.1890 -

8.6.1896

1.1.1891 - 24.1.1902

10.1.1891 - 14.3.1899
20.6.1891 -

5.3.1902
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Vedel, Valdemar
Docent ved Universitetet 1.4.1895.
Goos, Karl Adolf
Fuldmægtig 20.4.1903.
Seidelin, Andreas Peter
Fg. fuldmægtig 1.7.1903.
Holm, Sophus Johannes Thøger From
Volontør 1.12.1892. Fuldmægtig 30.3.1907.
Nyegaard, Elliot
Kongens foged i København 15.7.1900.
Ebstrup, Henning Sophus
Volontør 7.11.1895. Overretssagfører i København
10.10.1896.
Dahl, Frantz Johannes
Volontør 9.6.1896. Kst. fuldmægtig 1.7.1908.
Hamann, Viggo Emil
Volontør 17.9.1896. Død 19.4.1908.
Jantzen, Knud Ulrik
Volontør 30.9.1896. Overretssagfører i København
1.8.1902.
Lehmann, Henrik Julius
Vikar 1.11.1896, assistent 1.10.1897. Kst. fuldmægtig
1.3.1909.
Rudbeck, Aage Jensen
Fg. fuldmægtig 14.11.1904-31.3.1907. Kst. fuldmæg
tig 1.3.1909.
Ostenfeld, Niels Hansen
Kst. fuldmægtig 10.3.1909.
Holbøll, Valdemar Kragh
Vikar 1.11.1898, assistent 1.8.1900. Kst. fuldmægtig
1.4.1909.
Jørgensen, Troels Georg
Vikar. Assistent i Indenrigsministeriet 1.11.1901.
Glahn, Kai
Vikar 1.3.1900, volontør 1.1.1901, assistent 28.1.1902.
Kst. fuldmægtig 1.4.1909.
Topsøe-Jensen, Vilhelm
Ekstraordinær medhjælper 1.11.1901. Assistent i Ju
stitsministeriet 1.2.1905.
Graae, Christian Frederik Anton Hastrup
Vikar 15.1.1902, volontør 1.4.1902. Kst. fuldmægtig
29.5.1909.
Sthyr, Carl Henrik
Volontør 1.8.1902. Kst. fuldmægtig 1.11.1909.
Øllgaard, Hans Frederik
Volontør 1.9.1902. Fuldmægtig 1.10.1912.
Graae, Gustav Johan
Volontør 1.6.1904. Overretssagfører i København 1.1.
1910
Koch, Einer
Volontør 1.12.1904. Fg. fuldmægtig 1.10.1912.

338

1.9.1891

30.9.1896

31.3.1892

20.4.1903

1.4.1892

30.6.1903

1.4.1894

30.3.1907

1.4.1894

15.7.1900

1.12.1895

10.10.1896

17.9.1896

30.6.1908

1.10.1896

19.4.1908

1.10.1896

31.7.1902

1.11.1896

28.2.1909

11.10.1897

28.2.1909

24.4.1899

10.3.1909

1.11.1898

31.3.1909

18.8.1900

31.10.1901

1.3.1900

31.3.1909

25.3.1902

31.1.1905

1.8.1902

29.5.1909

29.4.1903

31.10.1909

12.6.1903

30.9.1912

1.12.1904

31.12.1909

1.2.1905

30.9.1912

Buchwald, Sophus August Ragner
26.3.1907 - 31.8.1914
Volontør 1.3.1905. Fuldmægtig 1.9.1914.
Barfod, Aage Immanuel Tang
26.3.1907 - 5.11.1914
Vikar 16.6.1906, volontør 1.1.1907. Kst. fuldmægtig
5.11.1914.
Hastrup, Harald
30.4.1908 Vikar i 5 måneder.
Jensen, Otto Waage
1.7.1908 Vikar i 6 måneder, kst. assistent 1.7.1908, udnævnt
10.3.1909,
Vest, Christian Frederik Vilhelm
1.3.1909 - 31.12.1914
Ekstraordinær medhjælper 1.7.1908, kst. assistent 1.3.
1909, udnævnt 29.5.1909. Landfoged på Færøerne
1.1.1915.
Hegermann-Lincencrone, Cai Ditlev
1.3.1909 Ekstraordinær medhjælper 22.7.1908, kst. assistent
1.3.1909, udnævnt 1.11.1909
Fenger, Otto Svante Duvall
1.7.1909 Ekstraordinær medhjælper 19.3.1909, kst. assistent
1.7.1909, udnævnt 1.11.1909.
Korsgaard, Marius Ingvord Kristensen
1.11.1909 Ekstraordinær hjælp 4.6.1909
Møller, Andreas
1.1.1910 Ekstraordinær medhjælper 11.8.1909.
1.4.1910 Paludan-Miiller, Kai
Ekstraordinær medhjælper 20.10.1909.
1.4.1910 Ingerslev, Vagn
Ekstraordinær medhjælper 1.1.1910.
1.10.1912 Oksen, Knud Torben
28.10.1912 Skjerbæk, Oluf Peter Jensen
Kst. assistent 28.10.1912, udnævnt 1.4.1913
1.6.1913 Seerup, Asger Mogens Frederik
1.2.1914 Thomsen, Jacob Theodor Reimer
1.9.1914 Petersen, Louis Christian
24.11.1914 Kemp, Arne
Kst. assistent 24.11.1914, udnævnt 1.2.1915
4.1.1915 Fabricius, Knud Johannes Dahl
Kst. assistent 4.1.1915.

Skrivere

Bolbroe, Zacharias Severin
Død 8.11.1879.
Torst, Philip Andreas
Cand. phil. Afsked 4.12.1874.
Bachevold, Lars Christian Martin
Afsked fra 1.4.1893.
Bendixen, Jens Carl Winther
Cand. phil. Fratrådt 1859.
Schønberg, Jens Karl Stefanus
Død 11.8.1871

15.3.1817 - 8.11.1879

8.7.1843 - 4.12.1874
1.6.1848 -

1.4.1893

1.6.1848 -

1859

1.6.1848 -

11.8.1871

339

Jaunsen, Johan Hartvig Ernst
Død 28.9.1857.
Mørch, Carl Christian
Krigsassessor. Fratrådt 1863.
Schønberg, Valdemar Frederik Benjamin
Død 7.10.1903.
Bachevold, Theodor Vilhelm
Fratrådt 1.9.1892.
Hornbech, Carl Johan
Krigsassessor. Fratrådt 1.2.1900.
Bojesen, Osvald Rudolf
Fratrådt 1.9.1904.
Hansen, Jens Marius
Død 1.4.1904.
Hartmann, Fritz Johan Christian
Leunbach, Karl Gustav
Larsen, Johannes Christian Peter
Hansen, Carl August
Fanøe, Thyra Margrethe
Andersen, Otto Georg
Benthin, Wilhelm Theodor
Tommerup, Knud Peter
Cand, theol. Fratrådt 30.4.1912.
Hansen, Frederik Ludvig Emil
Afsked fra 29.2.1912.
Hansen, Gerda Kathrine
Rasmussen, Olaf Thor
Fratrådt 1.9.1914.
Hansen, Marie Agnes Amble
Damkier, Inga Augusta Leila
Rørdam, Bodil
Kst. 1.9.1914, udnævnt 1.1.1915
Almer, Christian Peter
Gemzøe, Caroline Marie

1853 - 28.9.1857
1.11.1857 -

1863

1.12.1863 - 7.10.1903

1.9.1871 -

1.9.1892

1.1.1875 -

1.2.1900

1.12.1879 -

1.9.1904

1.10.1892 -

1.4.1904

1.12.1892
1.10.1899
1.2.1900
1.2.1900
1.4.1903
1.4.1904
1.9.1904
1.12.1904

- 30.4.1912

1.5.1910 - 29.2.1912
1.9.1910 1.1.1911 -

1.9.1914

1.3.1912 1.6.1912 1.9.1914 -

1.3.1915 1.4.1915 -

I 1. kontor førtes registranten siden 1848 af kopist ved arkivvæsenet, kancelliråd
cand. phil. Thomas Erslew, død 17.3.1870.

Bude

Jensen, Johan Erik
Afsked fra 1.1.1864.
Hansen, Christian
Fg. fra 1831. Død 1.9.1884.
Jensen, Hans
Død 26.12.1885
Larsen, Ole
Jacobsen, Lars
Jeppesen, Niels
Fratrådt 1.1.1902.
Brautsch, Christian Nicolai
Lindgreen, Jeppe Marius Petersen
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1.7.1829 -

1.1.1864

1.10.1841 -

1.9.1884

1.1.1864 - 26.12.1885
1.1.1884 1.5.1886 1.4.1891 1.4.1902 1.11.1910 -

1.1.1902

Bilag 2

Udvalg og kommissioner ad hoc nedsat af
Kultusministeriet.
+ angiver, at arkiv efter udvalget/kommissionen er helt eller delvis bevaret. Tallene
til højre angiver numre i Svennevig, Danske kommissionsbetænkninger. I kolonnen
yderst til højre er s= sekretariatet, 1. = 1. kontor osv.

1849, 10.10.

1850, 15.12.

1851,

1.6.

1852, 11.12.
1853, 27.12.

Kommissionen ang. ordning af regnskabs-, kasse- og
revisionsvæsenet ved Det kgl. Teater (Arkiv i Det kgl.
Teaters arkiv)

+

s.

Kommissionen ang. forandringer i Kunstakademiets or
ganisation og virksomhed

+

s.

Kommissionen til at afgive betænkning om ændring i
Det kgl. Teaters stilling til staten og dets forhold til
statskassen (Arkiv i Det kgl. Teaters arkiv)

+

2338 s.

Kommissionen til naturaltiendens afløsning for Ærø.
Fornyelse af kgl. resolution 1.2.1837.

1.

Kommission nedsat til overvejelse af hvilke forandringer
i love og indretninger, der kunne findes tjenlige til at
befæste folkekirken og fremme dens religiøse øjemed.

44 1.

Kommissionen ang. den fremtidige anvendelse af den
årlige indtægt ved Kunstakademiets udstillinger m.v.

1860, 26.5.
1863, 12.12.

1866, 31.3.

1867,
1867,

3.5.
7.6.

1868, 18.6.

1870, 12.10.
1871, 24.3.

+

s.

Komitéen ang. de naturhistoriske museers (Zoologisk
Museums) organisation

3.

Kommissionen om omordning af præliminæreksamen
og examen artium

3727 3.

Kommissionen til at undersøge Sorø Akademis stilling
og at gøre forslag til dets fremtidige udvikling og virk
somhed

+

1002 3.

Kommissionen til overvejelse af Frederiks tyske kirkes
nedlæggelse og overgang til dansk kirke

+

1.

Kommissionen ang. opretholdelsen af Det kgl. Teater i
samme omfang som hidtil, bestyrelsens organisation,
spørgsmålet om det kunstneriske personales ansættelses
måde og om en ny teaterbygning (Arkiv i Det kgl.
Teaters arkiv)

+

2340 3.

Kommissionen til overvejelse af de kirkelige forhold.
(Kommissoriet udfærdiget af Konseilspræsidiet)

+

45 1.

Bedømmelsesudvalget ved opførelsen af en ny bygning
for Det kgl. Teater

+

3.

Udvalg nedsat af Købstadkommissionen ang. købstad
kommunernes skolevæsen

2.
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1871,

8.8.

1-872, 27.1.

1873,20.11.
1878, 18.1.

Kommissionen til overvejelse af foranstaltninger til at
fremme og udvikle den grønlandske missions virksom
hed
+ 1403 1.

Kommissionen til opførelse af en ny bygning for Det kgl.
Teater

+

3.

Kommissionen vedr. tilvejebringelsen af et bedre og
udvidet lokale for Polyteknisk læreanstalt
+

3.

Udvalget til revision af St. Petri Tyske Kirkes privile
gium af 5.11.1678
+

46 1.

1879,

8.7.

Kommissionen til undersøgelse af Københavns Universi
tets finansielle tilstand
+ 1087 3.

1881,

9.4.

Kommissionen ang. en omordning af Det kgl. Frederiks
Hospital og Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse i Køben
havn
+

1882, 23.6.
1882,
1884,

Kommissionen ang. skolehygiejne

3.

+ 951 3.

Kommissionen ang. omordning af de kirkelige forhold i
en del sogne i Hammerum herred
+

1.

28.6. Kommissionen ang. tilvejebringelse af byggegrunde til de
offentlige museer, Det kgl. Bibliotek, et nyt Frederiks
Hospital m.v.
+

3.

21.8

Komitéen vedr. konkurrencen om bygninger til Kunst
museet

+

3.

1885, 1.10.

Kommissionen vedr. tandlægevæsenet

+

3.

1886,

Kommissionen vedr. ændringer i Kunstakademiets indre
ordning

+

3.

8.3. Kommissionen til at gøre forslag om Statens papirfor
brug m.v. (Arkiv i Arkivvæsenets arkiv)
+

1 3.

1885, 10.4.

1886,

7.1.

1886, 30.7.
1886,25.11.,
28.12.

1887, 17.7.

1888, 15.9.

1889,
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7.5.

Kommissionen ang. tilvejebringelse aflig til anatomisk
brug

+

3.

Kommissionen til gennemsyn af Det kgl. Biblioteks
håndskriftsamling med det formål at fremkomme med
forslag om udskillelse af de i den nævnte håndskriftsam
ling beroende arkivsager og disses afgivelse til de kgl.
arkiver (Arkiv i Arkiv væsenets arkiv)
+

3.

Kommissionen om en ny sognekirke i Nørrevoldgadekvarteret i København
Kommissionen ang. foranstaltninger m.h.t. døvstummes
undervisning samt ang. forsorgen til landets åndssvage
Kommissionen vedr. det astronomiske observatoriums
flytning
+

3336 1.
11372
1138

3.

1889, 29.8.

Kontrolkommissionen ved Kunstmuseumsbygningerne

+

3.

1889, 31.8.

Kommissionen til at underkaste Det kgl. Teaters regula
tiver et gennemsyn (Arkiv i Det kgl. Teaters arkiv)

+

3.

Kommissionen ang. omdannelse og udvidelse af Prinsens
Palæ til museumsbrug

+

22 3.

Kommissionen til overvejelse af de kirkelige forhold i
København og på Frederiksberg

+

48 1.

2.

3338 1.

1890, 13.5.

1890, 18.11.
1891,

6.10

Kommissionen til overvejelse af de ved Ministeriet for
kirke- og undervisningsvæsenets bekendtgørelse af 7.6.
1889 påbudte regler for retskrivningen.

1891,20.11.

Kommissionen ang. nådensår i landsbykald m.v.

+
+

1892, 21.1.

Kommissionen til en forbedret ordning af landsbypræ
steembedernes bygningsvæsen

+

3337 1.

Kommissionen vedr. oprettelse af et provinsbibliotek i
Århus

+

2 3.

Kommissionen vedr. Statens byggeforetagender. Under
udvalg se under 1892, 8.7. og 28.9., 1893, 27.5. og 8.6.
samt 1894, 20.10.

+

3.

Udvalget m.h.t. byggeforetagender ved Det kgl. Frede
riks Hospital, Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse og de
læge videnskabelige undervisningsanstalter (Underud
valg under Kommissionen af 1892, 17.6.)

+

3.

Udvalget m.h.t. byggeforetagender for de nye etablisse
menter for militæretaten. (Underudvalg under Kommis
sionen af 1892, 17.6.)

+

3.

Det kombinerede udvalg til nærmere behandling af
spørgsmålene om valg af byggegrunde og øvelsespladser
samt om anlægsudgifterne for de af kommissionen hidtil
drøftede militære etablissementer og hospitalsbygninger.
(Underudvalg under Kommissionen af 1892, 17.6.)

+

3.

3.

1892, 18.3.

1892, 17.6.

1892,

1892,

8.7.

8.7.

1892, 28.9.

1893, 24.3.

Kommissionen til at undersøge Det kgl. teaters og kapels
økonomi og finansielle tilstand. (Arkiv også i Det kgl.
Teaters arkiv)

1893, 12.4.

Kommissionen ang. imprægnering og afvaskning af gips

+
+

1893, 27.5.

Udvalget til udarbejdelse af planer for byggeforetagender
ved Det kgl. Frederiks Hospital, Den kgl. Fødsels- og
Plejestiftelse og de lægevidenskabelige institutter.
(Underudvalg under Kommissionen af 1892, 17.6.)

+

3.

Kommissionen ang. statstilsyn med børneopdragelse.
Arkiv (Bilag til forhandlingsprotokol) på j.nr. 1892 TT
1223

+

2.

1893,

2.6.

3.
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1893,

8.6.

Udvalget til drøftelse af spørgsmålet om nye bygninger
for Det store kgl. Bibliotek samt for Nationalmuseet og
Folkemuseet. (Underudvalg under Kommissionen af
1892, 17.6.)

1893. 9.12.

Kommissionen ang. de offentlige historiske samlinger

+
+

1894, 13.1.

Udvalget vedr. oprettelse af et nyt lokalt sogn for
Marmorkirken

+

1.

Kommissionen til overvejelse af spørgsmålet om en evt.
fastsættelse af en række ensartede danske benævnelser på
grammatikalske begreber

+

2.

Udvalget til drøftelse af Det kgl. Frederiks Hospitals,
Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelses samt de lægeviden
skabelige institutters flytning. (Underudvalg under
Kommissionen af 1892, 17.6.)

+

3.
3.
49 1.

1894, 21.5.

1894, 20.10

1895, 26.6.

Kommissionen ang. principperne for forøgelserne ved de
offentlige skulptur- og afstøbningssamlinger

3.
3.

1896, 31.10.

Kommissionen ang. stiftsmidlernes administration m.m.

+
+

1899, 21.7.

Kommissionen ang. Ny Carlsberg Glyptotekets udvi
delse

+

3.

Kommissionen vedr. praktisk uddannelse for lærere ved
de højere skoler og spørgsmålet om ændring af anordnin
gen af 25.10. 1883 om indførelse af nye skoleembedseksa
miner ved Københavns Universitet

+

953
954 3.

Kommissionen vedr. pladsforholdene på Statens Mu
seum for Kunst

+

3315 3.

1899,

8.9.

1902, 6.10.

1903, 13.3.
1903, 15.5.

Byggeudvalget i h.t. lov nr. 43 af 13.3. 1903 ang. opfø
relse af bygninger for et Rigshospital m.m.
Det kirkelige udvalg i henhold til lov af
15. maj 1903

3.
52
3310 1.

1903, 18.9.

Kommissionen ang. uddelingen af nadverens sakramente

+
+

1903, 7.12.

Kommissionen ang. opførelse af et astronomisk observa
torium til udelukkende videnskabeligt brug m.m.

+

3.

Kommissionen vedr. Tandlægehøjskolen og tandlæge
studiet

+

3.

3.

53 1.

3.

1903, 9.12.
1905,

6.2.

Kommissionen ang. ordningen af undervisningen i de for
arkitekter, bygmestre og håndværkere nødvendige tekni
ske discipliner m.m.

1906, 26.7.

Udvalget for oprettelsen af et centralgymnastikinstitut

1907, 14.8.

Kommissionen ang. de ærøske kirkers formueforhold

+
+
+

1908, 29.2.

Udvalget ang. gymnastikundervisningen i de højere
pigeskoler

+
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51 1.

2.

+

1008
2.
1009

1909, 11.12.

Kommissionen ang. folkeskolens tilsyn

1910, 4.10.

Rosenborg-revisionskommissionen

1910, 2.12.

Udvalget ang. Vor Frue Kirkes spir

+

1911,

Kommissionen til optagelse af en prøvevurdering af
præstegårdsavlingerne i Vejle amt

+

1.

Kommissionen vedr. tilsyn med »Ordbog over det
danske sprog«

+

3.

3.8.

1912, 18.6.

23 3.
54

1912, 7.10.

Universitetskommissionen

1912, 4.11.

Kommissionen til at undersøge »De forenede Skoler «s
forhold med hensyn til de offentligt mod skolens økono
miske styrelse rettede angreb

+

1010 3.

Udvalget til gennemførelse aflov af 14. marts 1913 om
folkekirkens præsters lønningsforhold

+

1.

1913,

4.3.

1914, 20.4.

1914, 28.5.

1915, 13.1.
1915,

1.6.

1915, 14.6.

3.

Udvalget ang. fordeling af statens og kommunernes
tilskud til eksamensberettigede skoler i København, Fre
deriksberg og Gentofte

Kommissionen til overvejelse af spørgsmålet om adgang
til Universitetet for dimittender fra Niels Brocks
Handelsskole

3.

+

3.
2.

Det skoleøkonomiske udvalg

Udvalget til at afgive betænkning om fordelingen af de
såkaldte »restportioner« af præste-, degne- og klokker
pengene i København

+

1.

Udvalget til udarbejdelse af forslag til ordning af det
gensidige forhold mellem Handels- og Søfartsmuseet og
Nationalmuseet m.m.

+

3.
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Bilag 3
Skrivelse af 21. februar 1849 fra kancellisekretær og arkivar i
Justitsministeriet Hans Peter Kofod Møller til Ministeriet for
kirke- og undervisningsvæsenet. (Kultusmin. 1. kt. 1849 nr. A 69).
Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet har i Skrivelse af 17.
d.M. behaget at forlange Undertegnedes Erklæring i Anledning af
Ordningen af det under Samme hørende Archivvæsen.
Foreløbigen maa jeg i denne Henseende tillade mig at bemærke, at jeg
forlængst er kommen til den Overbeviisning, at det, paa Grund af den nu
indførte Forandring i den overordnede Administration, vil være om end
ikke aldeles nødvendigt, saa dog hensigtsmæssigt, at Archiverne under
samtlige civile Ministerier for det egentlige Danmark, - med Undtagelse
alene af Udenrigsministeriets, der formeentlig rettest maa holdes afson
dret, - forenes til Eet, dog saaledes at de nu ophævede Collegiers
Archiver forblive samlede, hvert for sig, som særskilte afsluttede Afdelin
ger af samme, uden at nogen Overflytning af Sagerne fra den ene
Afdeling til den anden finder Sted, paa Grund af den Omdeling, der nu er
skeet i Forretningerne. Dette sidste anseer jeg især vigtigt, da jeg er
overbeviist om, at en modsat Fremgangsmaade [vil] i Fremtiden, naar
Erindringen om de hidtil bestaaende Forhold mere og mere udslettes,
forvolde den største Forvirring, saa at man ikke vilde blive istand til at
finde de Oplysninger fra ældre Tid, som maatte ønskes. Forat lette den
fremtidige Oversigt over Archivvæsenet vilde det derhos formeentlig
være nødvendigt, at der snarest muligt, medens den hidtil bestaaende
Tilstand endnu er i frisk Minde, blev udarbeidet en fuldstændig Oversigt
over, hvilke Arter af Sager, der hidtil have henhørt under hvert enkelt
Contoir, og de Forandringer, der heri ere foretagne ikke alene ved den nu
indførte Omorganisation , men ogsaa ved de i de nærmest foregaaende
Aar foretagne partielle Forandringer, navnlig dem, der bevirkedes ved
den Kgl. Kundgjørelse af 30. Decbr 1840 samt PI: 9 Febr 1842 og Kgl.
Kundgjørelse af 26 [Febr] s.A. - Saafremt iøvrigt en saadan Forening af
de forskjellige Archiver skulde finde Sted, vilde det, hvis en saadan
Foranstaltning skulde blive andet end blot nominel, og hvis nogen sand
Nytte derved skulde opnaaes, være nødvendigt, ikke blot at samtlige
Archivlocaler blev satte i nærmere Forbindelse, men ogsaa at Archivcontoirerne forenedes i et rummeligt og hensigtsmæssigt beliggende Locale,
hvortil der desværre vel neppe er nogen Mulighed.
Uagtet jeg saaledes efter bedste Overbeviisning maa fraraade en
Adsplitten af de nu bestaaende Archiver, kan jeg dog ikke andet end
erkjende, at de af mig befrygtede Misligheder i en langt ringere Grad, end
i mange andre Tilfælde vilde finde Sted, kunde opstaae ved at udskille det
forrige geistlige Departements Sager fra det gamle Cancelliarchiv, og
overflytte samme for bestandigt til Kirke- og Underviisnings-Ministeriet,
omendskjøndt enkelte Inconvenientser ikke vilde undgaaes, da det,
saalænge det geistlige Departement henhørte under Cancelliet, og altsaa
bestyredes af den samme Authoritet, hvorunder også Justits- og Communalvæsenet sorterede, ikke var usædvanligt, at Sager behandledes og
afgjordes gjennem det geistlige Departement, som efter deres Natur nu
vilde henhøre under Justits- eller Indenrigs-Ministerierne; saaledes er,
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for blot at nævne eet Exempel, Placaten af 2 Novbr 1836 om Udvidelse af
Udpantningsretten emaneret gjennem det geistlige Departement. Hertil
kommer at om det endogsaa let lader sig gjøre at udskille de geistlige
Sager efter Aaret 1800, da Departementsinddelingen traadte i Kraft,
vilde en saadan Udskillen for den tidligere Tid være umulig, da alle
Protocoller og Journaler i Cancelliet vare fælleds for de forskjellige Arter
af Sager, der henhørte under Collegiet, og Følgen heraf vilde altsaa være,
at Kirke- og Underviisningsministeriet dog kun vilde erholde en ufuld
stændig Samling af de Geistligheden og det lavere Skolevæsen vedkom
mende Archivsager.
Jeg maa imidlertid indrømme, at det, med Hensyn til at Kirke- og
Underviisnings-Ministeriets Localer ligge saa langt fra Justitsministeriets
Archivcontoir, vil være forbundet med en uforholdsmæssig Uleilighed
og Tidsspilde at hente de Archivsager, som i Ministeriet skulle benyttes,
fra Cancelliarchivet; men denne Ulempe kan afhjælpes ved, at en større
eller mindre Række af de senere Aars Sager afgives som et Laan til
Kirke- og Underviisningsministeriet fra Cancelliarchivet, saa at de atter
tilbageleveres til samme efter et kortere eller længere Tidsrum.
Forsaavidt Ministeriet i denne Henseende synes at ansee det ønskeligt,
at Samme kunde erholde det geistlige Departements Protocoller og Sager
fra Aaret 1800, men antager ikke at kunne erholde Plads til sammes
Opbevaring, da burde denne Frygt formeentlig være ubegrundet; med
Hensyn til den bestandige Tiltagen af Sagerne kan man nemlig ikke af det
Omfang, Sagerne for et Aar nu indtage, slutte til Omfanget af Sagerne for
den hele nævnte Aarrække. Jeg antager det derfor ingenlunde umuligt, i
de Localer, der nu haves til Disposition for det geistlige Departement, at
opbevare alle eller idetmindste den overveiende store Deel af hine Sager,
naar ikkun Rummet bliver hensigtsmæssigt afbenyttet, og de nødvendige
Reoler anskaffes. Jeg har tænkt mig, at dette rettest kunde skee paa den
Maade, at samtlige Protocoller blive opstillede i det egentlige Contoir, at
de ældre Breve anbragtes i det lille Eet Fags Værelse nærmest Porten, og
de nyere Breve tilligemed Expeditionerne i Contoirchefens Værelse. De
henlagte Sager hvis Omfang ikke er betydeligt, vilde der ogsaa nok kunne
findes Plads til; hvorimod Ansøgningerne om bortgivne Embeder, hvilke forøvrigt efter en mig brevi manu meddeelt Resolution fra den
forrige Cultusminister maae casseres efter 5 Aars Forløb, - formeentlig
uden Skade kunne forblive beroende i Justitsministeriets Archiv, da der i
Fremtiden kun yderst sjælden vil blive Spørgsmaal om samme.
Jeg maa hertil endnu tilføie, at man, naar Pladsen om nogle Aar
maatte blive for indskrænket, vilde kunne raade Bod herpaa enten ved
successiv Tilbagelevering af de ældre Aargange af Sagerne til Justitsmini
steriets Archiv, eller rettere ved atter at paabegynde den for endeel Aar
siden standsede Cassation af saadanne Sager, hvorom der ifølge deres
Natur efter en vis Aarrækkes Forløb ikke kan blive Spørgsmaal, - en
Foranstaltning hvis Nødvendighed og Nytte stedse har været anerkjendt,
men som jeg hidtil paa Grund af andre mere presserende Arbeider ikke
har været istand til at tage fat paa.
Saafremt nu en Aflevering af det geistlige Departements Sager til
Kirke- og Underviisningsministeriet i større eller mindre Udstrækning
maatte finde Sted, enten som definitiv eller efter mit Forslag som et
temporairt Laan; er jeg villig, ligesom jeg, saalænge ingen Indskrænkning
skeer i mit nuhavende Contoirpersonale, anseer mig pligtig til at bestyre
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det geistlige Departements Archivvæsen, alt under den Forudsætning at
Tingene ordnes paa en saadan Maade, at det bliver mig muligt at føre
Tilsyn og holde Control med Sagernes Opbevaring og Afbenyttelse.
Hertil henregner jeg for det Første, at der indrømmes en af Betjentene i
Archivcontoiret en fast Plads i det geistlige Departement, forat han i
Contoirtiden bestandig kan være sammesteds tilstede, og udtage de
Sager, som maatte forlanges, samt antegne disse Udlaan i den dertil
indrettede Protocol; men dernæst er det ogsaa nødvendigt for mig, naar
jeg skal beholde Ansvaret for Sagernes Orden, at jeg erholder Garanti
for, at ingen Anden, end den nævnte Betjent fra Archivcontoiret,
erholder Adgang til at udtage Noget af eller indsætte Noget i Pakkerne.
Af denne Grund er det, da jeg af Erfaring altfor godt veed, hvorlidet et
simpelt Forbud mod, at nogen Anden maatte røre ved Pakkerne, vilde
udrette, har tilladt mig at foreslaae, at de egentlige Sager, Brevene og
Expeditionerne, maatte anbringes i Contoirchefens Værelse og det inden
for samme værende lille Kammer, da det paa denne maade vil være
lettest af afspærre Adgangen til samme. Endelig anseer jeg det som en
Selvfølge, at der maatte indrømmes mig selv Adgang til Contoiret til
enhver Tid, og at jeg derfor blev forsynet med Nøgle til samme.
Forsaavidt angaaer det Departement, hvorunder Universitetets og de
lærde Skolers Sager sortere, da antager jeg, uagtet de almindelige Udtryk
i Ministeriets Skrivelse, at samme fremdeles ligesom hidtil bliver mig
udvedkommende, og hvad Contoiret for det lavere Skolevæsen angaaer,
da maa jeg, - næst at gjøre opmærksom paa, at samme for Tiden førend 4
April 1848 saagodtsom intet særskilt Archivvæsen har, idet alle Sager ere
indførte i det geistlige Contoirs Journaler og øvrige Protocoller, og
Concepterne ere indordnede blandt hiint Contoirs Concepter, saa at der
ikke bliver andet tilbage som særeget for samme end Concept-Approba
tioner paa Skoleplaner og de aarlige Beretninger om Skolevæsenets
Tilstand, hvilke Gjenstande det hidtil ikke har været Praxis at aflevere til
Archivet, men som ere bievne holdte i Orden i Contoiret selv, - tillade
mig at bemærke, at der her neppe kan være Spørgsmaal om nogen
Virksomhed fra min Side, da der næsten ingen Expeditioner, hidtil kun
en eneste, udfærdiges gjennem samme, og da Breve efter de hidtil
bestaaende Forhold ikke pleie at afleveres til Archivet før efter nogle
Aars Forløb, inden hvilken Tid definitiv Bestemmelse om Archivvæsenet
i det Hele uden Tvivl vil være tagen. Hertil kommer, at det ifølge den for
dette Contoir indførte nye og i mine Tanker mindre heldige Joumalføringsmaade muligt vil blive nødvendigt at ordne dette Contoirs Sager paa
en anden Maade, end den, der hidtil i Cancelliet har været brugelig, og at
jeg ikke kan ønske at foregribe den, hvem Archivvæsenet for dette
Contoir i Fremtiden maatte blive betroet, ved at tage nogen Bestemmelse
i denne Henseende. Imidlertid har jeg allerede ladet indrette en særskilt
Registrant for dette Contoirs Expeditioner, hvori den eneste hidtil
udfærdigede er bleven indført, og hvormed skal blive continueret.
Forøvrigt har jeg troet ikke at burde undlade at gjøre opmærksom paa,
at det, dersom man vil undgaae hvert Øieblik alligevel at recurrere til
Justitsministeriets Archivcontoir, vil være nødvendigt, at der af den i mit
Contoir førte Udlaansbog tages en Extract Udskrift for de allerede skeete
Udlaan af det geistlige Departements Sager. For dette Arbejde, som, om
man end vil indskrænke sig til de i nogle faa af de seneste Aar skeete
Udlaan, vil blive temmelig møisommeligt og medtage ikke liden Tid, tør
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jeg forhaabe, at der maatte blive tilstaaet vedkommende, hvem samme
maatte overdrages, en extraordinair Godtgjørelse.
Hvorvidt en Forandring, som den her omhandlede, maatte medføree,
at endeel af Udgifterne til Justitsministeriets Archivcontoir blev at
overføre paa Kirke- og Underviisnings Ministeriets Budget, anseer jeg for
mig uvedkommende; men jeg har dog troet ikke at burde lade dette
Punkt uberørt.
Justitsministeriets Archivcontoir den 21. Februar 1849

Underdanigst
H. P. K. Møller

Bilag 4
Usigneret notat om kompetencefordeling mellem minister og depar
tementschef i Kultusministeriets 1. kontor (1. kontor, gruppeord
nede sager nr. 2508, Kontorets forretningsgang)
Resolution af 5te December 1848
Indtil Videre underskriver Ministeren selv uden Undtagelse alle Udfær
digelser ad mandatum og alle Breve til andre Ministerier.
Af andre Breve underskriver Ministeren dem, der afgjøre den paagjældende Sag, forsaavidt samme ikke efter det Nedenstaaende er overladt til
Departementschefens Afgjørelse, medens Departementschefen under
skriver Høringsbreve, Noticebreve, Communicationsbreve og andre uafgjørende Breve hvis Udfærdigelse ogsaa af ham besluttes.
Til Departementschefens Afgjørelse uden Referat for Ministeriet er indtil
Videre overladt:
Sager angaaende de aarlige Kirke- og Præstegaardssyn, Anvisning af
smaae Summer til Utensilier i Contoiret, Ansøgninger om Tilladelse til
Vielse af Jøder indbyrdes og af Evangelisk-Lutherske og Jøder eller
Catholiker, forsaavidt disse fremdeles skulle afgjøres gjennem Kirkemi
nisteriet, hvilket af Ministeriet antages at være det Retteste.
Begjeringer om Confirmation paa Tiendeforeninger, Indberetninger om
foretagne Vielser efter § 16 i F. 30te April 1824, forsaavidt videre Skridt
fra Ministeriets Side findes ufornødent.
Ansøgninger fra Præster om det sædvanlige Forbehold af Eiendomsret
over enkelte smaa af dem opførte eller tilkjøbte Bygninger eller Dele af
Bygninger ved Præstegaarden.
Sager angaaende Præstegaardsskoves Behandling, forsaavidt de afgjøres
overeensstemmende med hvad Indenrigsministeren har yttret.
Bestemmelser, der blot angaae det Formelle ved en Sag.
Dog bør Referat til Ministeren finde Sted, saafremt en eller anden af de
nævnte Sager maatte være af nogen særdeles Interesse eller frembyde
Tvivl af nogen Vigtighed, eller saafremt Contoirchefen maatte begjere
den refereret.

349

Bilag 5
Skrivelse af 29. april 1981 fra Rigsarkivet til Landsarkivet for de
sønderjyske landsdele om afgivelse til landsarkivet af kirkeregn
skabsbøger for Als søndre herred i Kultusministeriets arkiv
I forbindelse med den endelige ordning af Kultusministeriets arkiv er det
besluttet, at følgende regnskabsbøger fra kirker i Als søndre eller Augu
stenborg herred udskilles af ministeriets 1. kontors arkiv og overføres til
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele:
Asserballe 1740-1860
Hørup 1776-1860
Ketting 1774-1860
Lysabild 1692-1860
Notmark 1834-1860
Tandslet 1811-1860
Ulkebøl 1776-1860

Disse kirker var indtil 1848 undergivet hertugen af Augustenborgs
patronat. Deres regnskaber førtes af det augustenborgske kirkeinspekto
rat. Revisionsmyndigheden udøvedes af overinspektøren for de augu
stenborgske godser og provsten for Augustenborg herred.
I forbindelse med begivenhederne i 1848 ophævedes overinspektoratet,
hvorefter provsten vægrede sig ved at påtage sig revisionen alene.
Kirkeregnskaberne blev derfor en årrække ikke revideret. Man kan i
regnskabsbøgerne se revisionspåtegning sidste gang ved regnskaberne for
1846-47. Kirkerne blev i første omgang omfattet af statens sekvestrering
af hertugen af Augustenborgs besiddelser. Imidlertid var kirkerne i
Slesvig ikke som i kongeriget genstand for privat eje, men var alene
undergivet patronatsforhold. Da patronatsretten til alle kirker på øerne
Als og Ærø nu var kongens, blev den økonomiske administration af
kirkerne i 1859 overført fra Domænedirektoratet til Kultusministeriet og
underlagt en overdirektion for de kgl. kirker på Als og Ærø bestående af
amtmanden over Åbenrå, Sønderborg og Nordborg amter samt biskop
pen over Als og Ærø. Samtidig oprettedes i Kultusministeriet en særskilt
revision af disse kirkers regnskaber, der iøvrigt for Ærøs vedkommende
vedblev at bestå til 1946, da øens kirker blev selvejende.
Endvidere oprettedes den såkaldte midlertidigt instituerede revision af de
augustenborgske kirkers regnskaber til behandling af de ureviderede
regnskaber fra 1847/48 til 1857/58. I den anledning blev regnskabsbø
gerne sendt til København, hvor de er journaliseret i den midlertidigt
instituerede revisions journal som indgået den 31. december 1858, men da
de stadig benyttedes i den aktuelle regnskabsførelse, måtte bøgerne
sendes frem og tilbage mellem Als og København.
Af »Revisions-Journal for Ærø, Als Nørreherreds og Augustenborg
Herreds Kirkekasseregnskaber« kan det ses, at kirkekassereren Vogtmann sidste gang har oversendt bøgerne den 5. juni 1860. Den 31. maj
henstillede Overdirektionen, »om det ikke turde være rettest at paalægge
Kirkekasserer Vogtmann for Fremtiden at affatte løse Regnskaber for
Kirkerne i Augustenborg Herred«. Den 20. juni sender Overdirektionen
en erindringsskrivelse fra Vogtmann angående protokollernes tilbagesen-
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delse. Det medfører, at overdirektionen og Vogtmann tilskrives den 7.
juli. Hvad der har stået i skrivelserne vides ikke, da der hverken er
bevaret kopibog eller aktstykker. Den 11. juli skriver Vogtmann, at
protokollerne endnu ikke er kommet ham tilhænde. Herom siger journa
len kun »ad acta«. Det må formodes, at Vogtmann i skrivelsen af 7. juli
har fået at vide, at han ikke længere skal bruge de gamle bøger, men føre
»løse« regnskaber, hvorefter bøgerne er forblevet i Kultusministeriet.
Omtrent samtidig ophørte »den midlertidigt instituerede revision« med
sin virksomhed. Det er dog næppe den, der i sidste omgang har haft brug
for bøgerne. Tilsyneladende blev der til dette revisionsarbejde rekonstru
eret regnskaber ud fra bøger og bilag, da arbejdet begyndte i januar 1859.
I dennes journal optræder bøgerne ikke mere.
Deres tilstedeværelse i Rigsarkivet skyldes udelukkende, at de var
indsendt til brug ved revisionen af regnskabet for 1859/60, det sidste, der
findes i bøgerne. Den korte tid, de forudsattes at skulle være tilstede,
tyder på, at tanken var, at regnskabet skulle afskrives, så bøgerne hurtigt
kunne komme retur.
Der er således ikke sket nogen fejl. Det er meget logisk, at et regnskab
ender hos revisionsmyndigheden. Sagen er blot den, at revisionen af det
sidste regnskab, der er indført i bøgerne, har trukket en stribe af ældre
regnskaber, tildels mere end 100 år ældre, med sig. Det gør det rimeligt at
overføre disse regnskabsbøger til Landsarkivet i Åbenrå til indlemmelse i
Augustenborg kirkeinspektorats arkiv, jfr. VA VI s. 114, hvor der er
opført enkelte ældre regnskabsbøger, nemlig Lysabild 1691-1741, Not
mark ca. 1579-1741 og Tandslet 1550-1811. At landsarkivets regnskabs
bog for Lysabild og det herværende exemplar begynder omtrent samti
dig, skyldes at det herværende exemplar oprindelig har været en »Gen
parts-Bog«, jfr. autorisationspåtegningen på side 1, der er dateret Odense
d. 21. januar 1730. På dette tidspunkt er regnskaberne siden 1692
afskrevet i bogen. Det ses ligeledes, at regnskaberne fra 1741, hvor
landsarkivets exemplar slutter, begynder at blive ført på en anden måde.
Der findes to noget afvigende regnskaber for 1741/42. Med hensyn til
Tandslet ligger det herværende exemplar i umiddelbar fortsættelse af
landsarkivets, medens der med hensyn til Notmark er en lakune 1741—
1834.
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Bilag 6
Fortegnelse over institutioner o.L, der har søgt understøttelse på
finansloven. (3. kontor, gruppeordnede sager nr. 2931-2935)
nr. 2931
Acta Mathematica, 1882, 1890-1894, 1896-1909, 1911-1915.
Afholdsbladet, 1890.
Akademi for Undervisning i fremmede Sprog, 1873.
Akademisk Architektforenings Tegnehjælp, 1909.
Akademisk Gymnastikforening, 1904-1905.
Akademisk Skytteforening, 1905.
Alliance française, 1898.
Den almindelige danske Lægeforenings Cancercomité, 1907-1908, 1910.
Den antropologiske Komité, 1906-1907, 1909-1915.
Architekten, Meddelelser fra Akademisk Architektforening, 1902-1915.
Arkitekten. Tidsskrift for Bygningsvæsen, 1900-1901.
Arkiv for nordisk Filologi. 1884, 1889-1902.
Archæologisk Congres i Norwich og London, 1869.
»Arion« Sangforeningen, 1898.
Beretninger for Dansk fotografisk Forening, 1889-1890, 1892-1893.
Bestyrelsen for De højere Almenskolers Lærerforening, 1897.
Bjørvig, Kvartetten, 1906.
Bogsamlingsbladet, 1906-1907.
Borgerdydskolen, 1887.
Bornholmske Samlinger, 1906-1910.
J. Borups Læreanstalt, 1891, 1892, 1905.
Den botaniske Forening, 1894, 1896.
Botanisk Tidsskrift, 1875, 1878-92, 1899.
Bærentzen, Em. & Co., lithographiske Institut, 1861-62, 1864-66, 1869.
Centralforeningen for blandet Kor i Fyns stift, 1904.
Chemisk-technisk Fag- og Handels-Tidende, 1893.
Concert-Foreningen, 1893.
Cæciliaforeningen, 1872, 1905, 1907, 1914.
Cæcilia-Foreningens Madrigalkor, 1905.
Danebrog, 1882.
Dania, Tidsskrift for Folkemaal og Folkeminder, 1890-1900, 1902-04.
Danish Regional Bureau, 1904.
Danmarks Adels Aarbog, 1897.
Danmarks Afholdsforenings Lærer-forbund, 1910.
Danmarks Folkebogssamlinger, 1912.
Danmarks Folkeminder, 1909-11..
Danmarks kristelige Studenterforbund, 1915.
Danmarks Købstadlærerforening, 1906.
Danmarks Lærerforening, 1876.
Danmarks Realskoleforening, 1907-08.
Danmarks Studerende Ungdoms Afholdsforbund, 1907.
Dansk Biavlertidende, 1888.
Dansk Botansk Forening, 1908, 1910-11, 1914-15.
Dansk Folkemindesamling, 1907-08.
Dansk Folkemuseum, 1907-08.
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Dansk Foredragsforening, 1892.
Dansk Forening Freja, 1912-13.
Dansk Forfatterforening, 1905.
Dansk Frøbeltidende, 1903, 1908, 1911.
Dansk fotografisk forening, 1887.
Dansk Genealogisk Institut, 1909, 1910.
Dansk geologisk Forening, 1895, 1897, 1899, 1909-1910.
Dansk Havetidende, 1882-83.
Dansk historisk Fællesforening, 1910, 1913—14.
Dansk Kirketidende, 1908.
Dansk Koncert-Forening, 1903-04, 1909, 1912-13, 1915.
Dansk Kunstflidforening, 1905-06.
Dansk Kvindesamfund, 1889, 1900, 1905-06.
Dansklærerforeningen i København, 1892-95, 1897, 1904-1910.
Dansk Naturhistorisk Forening, 1914.
Dansk Ordbog for Folket, 1904.
Dansk Skoleforening, 1897, 1913.
Dansk Skoletidende, 1890.
Dansk Sportstidende, 1890.
Dansk stenografisk Forening, 1911.
Dansk Sundhedstidende, 1897-98.
Dansk Tandlægeforening, 1893.
Dansk Tonekunstnerforening, 1909.
Den danske Bestyrelse for de skandinaviske Naturforskermøder, 1915.

nr. 2932
Danske Kvinders Nationalråd, 1906-07.
Danske Læreres Sangkor, 1911.
Det danske Missionsselskab, 1883-86.
Den danske Pigeskole, 1908.
Den danske Radeerforening, 1897.
Den danske Realskole, 1911.
Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Litteraturhisto
rie, 1868-77.
Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1912, 1914—15.
Entomologiske Meddelelser, 1888, 1894, 1909, 1910.
Esperantist-Foreningen, 1907.
Esrum og Omegns Foredragsforening, 1899.
Flora-Danica, 1867-68, 1873, 1889-93.
Flora og Fauna, Aarbog for Naturvenner og historiske Samlere, 1904.
Folkeminde-Samfundet, 1887-89.
Foreningen af 3. Dec. 1892, 1896-97, 1906, 1909-12, 1915.
Foreningen af Boghaandværk, 1889-1890, 1892-96.
Foreningen til Folkedansens Fremme, 1905, 1908-09.
Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, 1909, 1911.
Foreningen til »Niels W. Gades Minde«, 1896.
Foreningen til Svampekundskabens Fremme, 1910.
Foreningen til Understøttelse af trængende Musiklærerinder og Musik
lærere i Danmark, 1897.
Forældrebladet, Et Blad om Børneopdragelse, 1910.
Fra Arkiv og Museum, 1899.
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Fransk Akademisk Forening, 1894, 1896-99.
Frederiksborg Amts historiske Samfund, 1911.
Frivillige Studenterkursus, 1908.
Fyens Stifts literaire Selskab, 1845, 1848, 1851-52, 1854-57, 1863.
Fysisk Tidsskrift, 1902, 1904-08, 1910-15..
Færøsk Kirketidende, 1894, 1903, 1905-08, 1911-14.
Gabelsberger, Tidsskrift for Stenografi, 1890, 1892, 1897-98, 1906, 1909.
Geheimearkivet, 1849, 1855-57.
Genealogisk Institut, 1891-92, 1894-96, 1911.
Gymnastisk Selskab, 1903-04.
G. A. Hagemann’s Kollegium, 1909.
Hippologisk Tidsskrift, 1889.
Historisk Maanedsskrift for folkelig og kirkelig Oplysning, 1887.
Historisk Samfund for Holbæk Amt, 1907.
Historisk Samfund for Københavns Amt, 1913-14.
Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1913, 1915.
Historisk Samfund for Randers Amt, 1908-12, 1914-15.
Historisk Samfund for Ribe Amt, 1903, 1911.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1907-08.
Historisk Samfund for Sorø Amt, 1912, 1915.
Historisk Samfund for Thy og Hanherred, 1907-09, 1911-12, 1914-15.
Historisk Samfund for Vejle Amt, 1905-06, 1912.
Historisk Samfund for Aalborg Amt, 1913-14.
Historisk Samfund for for Aarhus Stift, 1909-15.
Hjem og Skole, 1898-99, 1907-11, 1913-15.
Hjælpeforening for polytechniske Examinander, 1908.
Hugin, Dansk Kvinderaads Centralbureau, 1903, 1905.
De højere Almenskolers Lærerforening, 1905-11.
Haand værkerforeningen i København, 1849.
Den internationale Geologkongres, 1909.
Det internationale Katalog, 1911, 1915.
Internationalt Musikselskab, 1909.
Den internationale permanente Kommission for legemlig Opdragelse,
1902.
Den internationale Tuberkulosekongres, 1904, 1907.
Det islandske littéraire Selskab, 1846-47, 1849, 1893, 1895, 1897, 1904,
1907.

nr. 2933
Journalistforbundet, 1902-03, 1905.
Det jyske historisk-topografiske Selskab, 1868, 1893, 1897-1908, 1910,
1912-15.
Jydsk Kammermusikforening, 1908.
Jydsk Skolemuseum, 1887.
Kallundborg og Omegns Museum, 1909.
Kirkehistoriske Samlinger, 1850, 1853-58, 1860, 1862, 1864-1865, 1871,
1878-89, 1891-99, 1900-05.
Kjøbenhavnske medicinske Selskab, 1888.
Kjøbenhavns Sang- og Musikkonservatorium for Damer, 1900.
Kjøbenhavns Sprogforening, 1891-92.
Kjøbenhavns Sprogkonservatorium, 1891-1910.
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Det kongelige danske Geografiske Selskabs Tidsskrift, 1878-79,1890-91,
1902, 1906-07.
Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, 1850—
52, 1854-55, 1874, 1878-80, 1883-93, 1896-1901.
Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab i København, 1904-05.
Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1876, 1881, 1886-88, 1890,
1892-93, 1903-06, 1911.
Kristelig Forening for Indre-Mission i København, 1894.
Kristelig Forening for Skole og Hjem, 1907-08.
Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning, 1901.
Det kulturhistoriske Museum på Koldinghus, 1903, 1907, 1909.
Kunstbladet, 1888.
Kunstakademiets Sangkor, 1907.
Kunstforeningen i Kjøbenhavn, 1895.
Kunstnernes Studieskole, 1911.
Kursus i engelsk for Lærere og Lærerinder, 1908.
Kvindelig Læseforening, 1892-97,1899,1903-04,1907-08,1910-11,1913.
Københavns Tandlægeforening, 1907.
Købstadskolen, 1906.
Lolland-Falsters historiske Samfund, 1914.
London Udstillingen, 1862.
De lærde Skolers Lærerforening, 1895, 1901-04.
Læseselskabet for Kunstnere og Haandværkere, 1849-950.
Løventhalske Mission, den, 1894.
Mathematisk Tidsskrift, Tychsen, Camillo, 1861-70, 1875-76, 1878-79,
1889.
Maskinmestrenes Forening, 1905.
Meddelelser fra genealogisk Institut, 1893-95.
Medicinsk Forening, 1899.
Det medicinske Selskab i Kjøbenhavn, 1889.
Det meteorologiske Institut, 1898.
Morslands historiske Museum, 1910.
Musikforeningen i Kjøbenhavn, 1906, 1912-13, 1915.
Musikforeningen Progrès, 1909.
Musikhistorisk Museum, 1908.
Musikhistorisk Samling, 1903.
Musikpædagogisk Forening, 1899.
Maanedsskrift for den elementære Mathematik, 1899.
Maanedsskrift for Sundhedspleje, 1904.
Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1878, 1892.
Naturen og Mennesket, 1891-92, 1894-95, 1897.
Naturhistorisk Forening, 1860, 1862-63, 1865-80, 1905, 1908.
Naturhistorisk Tidsskrift, 1860-71, 1873-78, 1880-84.
Norden, 1890.
Nordisk Lommebog for Læger, 1892, 1904.

nr. 2934
Nordisk Medicinsk Archiv, 1893.
Nordisk Missionstidsskrift, 1893, 1895-98, 1906, 1912.
Nordisk Tidsskrift for Blinde- Døvstumme- og Aandssvageskolen, 1876,
1878.
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Nordisk Tidsskrift for Døvstummeskolen, 1912-13, 1915.
Nordisk Tidsskrift for Filologi, 1877-92, 1895-1908, 1911-15.
Nordisk Tidsskrift for Terapi, 1905.
Normalskolen for kvindelig Gymnastik, 1847, 1850.
Nyt Genealogisk Institut, 1909.
Det nye islandske Litteraturselskab i København, 1911-12.
Nyt Tidsskrift for Abnormsagen, 1901.
Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi, 1896-97.
Nyt Tidsskrift for Matematik, 1890-96, 1898, 1901-08, 1912-15.
Odense Afholdsforening Enighed, 1904.
Odense Musikforening, 1907, 1911-13, 1915.
Odense Slots Bibliotek, 1850, 1852-53.
Palæ-Koncerterne, 1906, 1909, 1913, 1915.
Philharmonisk Selskab, 1908.
Det philologisk-historiske Samfund, 1890-1915.
Photographisk Tidsskrift, 1880-83.
Pigeskolens Faglærerindeeksamen, 1906, 1909.
Provins-Joumalistforeningen, 1907.
Pædagogisk Forening, 1868.
Det Pædagogiske Selskab, 1911, 1913.
Pædagogisk Tidsskrift, 1879-80.
Religionslærerforeningen, 1908.
Ribe Stiftsmuseum, 1904.
Sagen om Understøttelse til Prins Frederiks Ferdinands Tegneskole i
Aarhus, 1852, 1854-55.
Samfundet for Dansk Norsk Genealogi og Personalhistorie, 1880-1896,
1899-1900, 1902, 1906, 1912-13, 1915.
Samfundet for den danske Litteraturs Fremme, 1850, 1852-57, 1880-81,
1884-85.
Samfundet for Indsamling af Folkeminder, 1885-86.
Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, 1890-96.
Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur, 1881-1902.
Samfundet til Ædruelighedens Fremme, 1898-1902, 1905-1911, 1913.
De samlede kjøbenhavnske Sangforeninger af 1859, 1898.
Selskab for germansk Filologi, 1899-1901, 1904-05.
Selskab for dansk Teaterhistorie, 1914-15.
Selskab for nordisk Filologi, 1914.
Selskabet for de skønne Videnskabers Forfremmelse, 1850-53.
Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark, 1904-06, 1908-10, 1912.
Selskab for Udgivelsen af danske Folkeskrifter i Haderslev, 1866.
Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, 1877-96,1899-1903,
1908-14.
Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse, 1880, 1882-89, 1891—
01.

nr. 2935
Skakbladet, 1907-08.
Skandinavisk Forening for Kunstnere og Videnskabsdyrkere i Rom,
1909.
De skandinaviske Naturforskeres Møder, 1849-51, 1855-56.
Skoleforeningen af 28. jan. 1866, 1904.
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Skoletidende, 1882.
Smaablade for Døvstumme, 1899-1900, 1902, 1904-15.
Sorø Husholdningsskole, 1916.
Stenografisk Tidsskrift, 1897-99.
Stephan Sindings Elever, 1890.
Studenterforeningens Udvalg, 1907.
Tegninger af ældre nordisk Architektur, 1876-79, 1882-83, 1885, 1892.
Teknisk Forenings Tidsskrift, 1878.
Teknisk Maritim Ordbog, 1905.
Theologisk Tidsskrift, 1858-1877, 1882, 1905.
Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 1882-1897, 1899.
Tidsskriftet Bog og Naal, 1897, 1900, 1905-06, 1913-14.
Tidsskriftet Den danske Folkekirke, 1891.
Tidsskriftet Den danske Realskole, 1899-1906, 1915.
Tidsskriftet Danske Studier, 1903-1915.
Tidsskrift for Fysik og Kemi, 1890, 1892-95, 1898.
Tidsskrift for Jordemødre, 1904-06.
Tidsskrift for Kirke-, Skole- og Folkesang, 1880, 1882.
Tidsskrift for Mathemathik, 1871, 1874, 1877, 1880-88.
Tidsskrift for Philologi og Pædagogik, 1860-64,1867-68,1871-72,187476.
Tidsskrift for Physik og Chemi, 1870, 1879, 1884-85, 1887.
Tidsskrift for Toldvæsen, 1884.
Til Ædruelighedens Fremme, 1903-04.
Timpenäd volapükik plo Dän e Norgän, 1892.
Ugeskrift for Skolen, 1877.
Universitetsbiblioteket og det dermed forenede Classenske Bibliotek,
1897.
Udvalget for folkelig Universitetsundervisning, 1908-09.
Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1880-1914.
Vendsyssels historiske Museum, 1909-10.
Videnskabelige Meddelelser, 1881-1895, 1897-1905, 1914.
Vor Ungdom. Tidsskrift for Opdragelse og Undervisning, 1881-85,1894,
1903-10, 1914-15.
Vulkan, Blad for Mekanikere, Smede, etc., 1890-91.
Æbeltoft og Omegns Museumsforening, 1909-10.
Østifternes historisk-topografiske Selskab, 1899, 1905, 1910.
Aalborg Haandværkerforening, 1898.
Aarbog for dansk Kulturhistorie, 1892.
Aarbog for Folkeskolen, 1897, 1903.
Aarhus Theater, 1909.
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Bilag 7
Kassationsforslag vedr. Ministeriet for kirke og undervisningsvæ
senets 3. kontor 1848-1915
(Tiltrådt af Undervisningsministeriet ved skr. af 4. maj 1965 og af Ministe
riet for kulturelle anliggender ved skr. af 7. juli 1965)

Når der i den følgende oversigt henvises til faste numre, så bør man være
opmærksom på, at tendensen til at samle sager på faste numre slog først
igennem i 1880erne. 11911 gennemførtes en ny nummerering af faste sager.
Det første anførte j.nr. går på tiden o. 1880-1910, det andet gælder tiden
derefter. Forslaget kan benyttes som grundlag for kassationer efter 1915, da
flere af de faste numre fortsætter i hvert fald til 1945.

1. Obligationspåtegninger (j.nr. 1 og 11)
2. Prioriteters indeståen (j.nr. 7 og 12)
3. Afgang i pant (j.nr. 11 og 13)
For alle tre grupper gælder det, at min. kun godkender
kvæsturens dispositioner, hvorfor hele sagen må kunne kasse
res. Det tilføjes, at langt de fleste akter findes i universitetskvæsturens arkiv.
4. Lønningsindeholdelser (j.nr. 40 og 19)
Stereotype sager, som består af fin. min. anmodning om
indeholdelse og ekspedition af sagen. Hele sagen foreslås
kasseret, da enkeforsørgelsessager findes i fin. min. I forbin
delse hermed kunne kasseres j. nr. 400 (og 20), som består af
koncepter til fremsendelsesskrivelser for enkeforsørgelsesske
maer.
5. Anvisninger. Denne meget omfattende gruppe er uden større
interesse, da de væsentligste oplysninger om beløb o.l. findes i
kopibogen. En generel tilladelse til at kassere anvisninger er
ønskelig. Som eksempler vedlægges:
a. Anvisninger til rigshospitalet 1906-11 (j.nr. 625 og 108)
bestående af byggekomiteens fremsendelsesskrivelse og mi
nisteriets bekræftelse. Begge dele må skønnes at være uden
historisk interesse. Det samme gælder forskudsbegæringer
og -anvisninger (jr.nr. 629).
b. Budgetkommunikationer (j.nr. 57 og 83-84). Oplysninger
om de bevilgede beløbs størrelse kan findes i finansloven.
De fremsendte anmodninger om udbetaling kan måske
bevares, hvis de skønnes at indeholde noget af interesse.
c. Anvisninger til videnskabelige og rejseunderstøttelser (j.nr.
583 (samt 1585, 588, 591 og 84). Af denne ret store gruppe
foreslås de enslydende koncepter kasseret, mens anmodnin
ger om udbetaling evt. bevares.
d. Anvisninger af tilskud til statsskoler (j.nr. 220-30 og 42-52).
Hele sagen må formentlig kunne kasseres, da man i forvejen
har skolernes regnskabsoversigter.
e. Skatter og brandforsikring for kunstudstillingsbygningen
(j.nr. 523, efter 1910 skiftende nr.).
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6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

Rejsetilladelser (j.nr. 50 og 22). De ret enslydende koncepter
foreslås kasseret, mens anmodninger gennemgås og de lidet
oplysende kasseres.
Aldersdispensationer (j.nr. 43 og 103). Koncepter kasseres, mens
anmodninger evt. bevares.
Fritagelse for skolepenge (j.nr. 29). Må kunne kasseres, da de
væsentligste oplysninger fremgår af kopibogen.
Kommunikation af bogtrykkerborgerskab (j.nr. 60 og 23). Må
kunne kasseres, da ministeriet kun fungerer som mellemled.
Kommunikation af apotekerbevillinger (j.nr. 95 og 24). Samme
begrundelse som under p. 9.
Legalisationer (j.nr. 283 og 83). Består kun af koncepter, skønnes
ikke at have nogen interesse.
Autorisationer af protokoller (j.nr. 202). Kun anmodninger, der
heller ikke kan siges at have større interesse.
Embedsansættelser, -afskedigelser o. 1. (j.nr. 282 og 87). Kommu
nikationer uden større interesse.
Anbefalinger til rejsende (j.nr. 285 og 89). Koncepter foreslås
kasseret, mens anmodninger, der indeholder væsentlige oplys
ninger, bevares.
Approbation af eksamensopgaver (j.nr. 40 (efter 1911)). Kasseres
efter gennemgang i det omfang, som de er aftrykt i » Meddelel
ser«, forsåvidt der ikke er forslag om ændringer o.l.
Indmeldelser til og indberetninger om diverse eksaminer ved de
højere skoler (div. j.nr.). Resultaterne er trykt i »Meddelel
ser« , karaktererne i de enkelte fag kun til 1920 incl. Begge dele
må kunne kasseres i hvert fald for statsskolernes vedkom
mende indtil 1920, da eksamensopgivelser er trykt i skolepro
grammer. Oplysninger om privatskoleelever har måske en vis
interesse, hvorfor privatskolernes indmeldelser foreslås beva
ret, mens indberetninger indtil 1920 kasseres.
Indberetninger om universitetseksaminer (div. j.nr.). Findes både
trykt i årsberetninger og desuden i universitetsarkivet.
Tryksager fra udlandet (j.nr. 287 og 11). For det meste kun
fremsendelsesskrivelser uden synderlig værdi.
Sager vedr. udgifter ved afholdelse af eksaminer (j.nr. 433 m.fl.).
Ender som anvisninger (se under pkt. 5).
Sager vedr. trykning af blanketter m.m. (div. j.nr. bl.a. 251 og
26). Trykkeriregninger uden større historisk betydning, iøvrigt
ender sagerne som anvisninger. Hver 10. årgang bevares.
Indberetninger om kapitelstakst 1860-88. Trykt i »Statistiske
Meddelelser«.
Sorø skovvæsens kontorudgifter, refusion for deputater og kasse
ekstrakter (j.nr. 306-07 og 310, senere 96). Ret enslydende
godkendelser.
Indberetninger og indstillinger om underhåndssalg ved Sorø aka
demis skovvæsen (j.nr. 308-09 og 97). Enslydende godkendel
ser, de væsentligste oplysninger gengivet i kopibogen.
Regnskabsekstrakter i almindelighed samt ekstrakter af konsisto
riets forhandlinger.
Takkeskrivelser for bøger, udsendt af ministeriet.
Fremsendelsesskrivelser i almindelighed.
Høringsskrivelser.
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Bilag 8.

Arkivalier vedrørende Kultusministeriet
Kultusministeriets 1. kontor

Forestillinger
1849 nr. 123 b.

Honorar for udførelse af almindelige sekretariatsfor
retninger samt for at ekspedere sager vedr. kunstan
stalterne.

Journalsager

Y
Y

860
1228

Y

1253

Y

1704

A

34

A

69

A
B
B

909
628
1175

1851

B
C

1285
1361

1854

F

906

1855

G

1563

1858
1861

K
N

1481
1690

1862

0

725

1871
1873

0
Y
Æ

727
997
707

1848

1849

1850
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Lokaler til ministeriet.
Baptisters fritagelse for lovgivningens bestemmelser
om dåb.
Kgl. resol. af 18.8.1848 om forvaltningen af de vestin
diske øer.
Regnskabsrevision vedr. offentlige stiftelser m.v. over
føres fra Justitsministeriet til Kultusministeriet. De
partementschef Møller vedbliver indtil videre at
foretage decisionen.
Alle bekendtgørelser for kolonierne i Vestindien skal
ske gennem Finansministeriet.
Deling af Danske kancellis arkiv mellem Justitsmini
steriet og Kultusministeriet.
Ministeriets understøttelseskasse.
De kirkelige forhold på de dansk-vestindiske øer.
Beskikkelse af to medlemmer af Indenrigsministeriets
kommission til at undersøge de grønlandske for
hold.
Decisionen af Missionskollegiets regnskaber.
Om decision af gejstlige regnskaber ved departements
chef Møller, Justitsministeriet.
Administrationen af de af staten overtagne bispetiender overføres fra Domænedirektoratet til Kultusmi
nisteriet.
Besættelse af præsteembeder i Vestindien sker gennem
Finansministeriet (Koloniernes Centralbestyrelse).
Missionskollegiets ophævelse.
Cirkulære af 31.12.1861 om undersøgelse af præste
gårdsavlinger.
De i henhold til kgl. resol. af 23.12.1861 anordnede
kommissioner til at anstille stedlige undersøgelser af
de enkelte præstegårdsavlinger. De beskikkede formænd høres om instruks.
Som O 725. Provsterne høres om instruks.
Om Vaj senhusets bibelprivilegium.
Vedligeholdelse af de kgl. gravkapeller i Roskilde
domkirke.

1883 JJ
1884 KK

1343
1239

KK

1673

1885 LL

162

1887 NN
1888 OO

596
131

1890 QQ
QQ
QQ

626
759
1544

1901 3 A
1903 3 C
3C

1069
699
1578

Oprettelse af Det kirkelige råd.
Kgl. resol. af 4.9.1884 om udgifterne til Det kirkelige
råd.
Forespørgsel fra Folketingets finansudvalg om udgif
terne til Det kirkelige råd.
Parlamentarisk kommission om bl.a. Det kirkelige
råd.
Om præstepensioners udredelsesmåde.
Bidrag til Præstepensionsfonden fra Hornstrup sogne
kald ved Vejle.
Første indbetalinger til Præstepensionsfonden.
Bestyrelsen af præstepensionsfonden.
Pensioner til præster og præsteenker. Opkrævning
over stiftsøvrighederne.
Ophævelse af Det kirkelige råd.
Om præstekalds besættelse i Vestindien.
De fattiges kasse henlægges under Indenrigsministeriet.

Gruppeordnede sager
Kontorets forretningsgang.
Akter vedr. afholdelse af en kirkeforsamling til ord
ning af kirkens forfatning m.v. 1848-50.
Akter vedr. Det kirkelige udvalg af 1903. 1903-09.
Fortegnelse over præstekaldenes indtægter efter de
nye angivelser. 1848—49.
Sager vedr. kirkers opvarmning. 1883-94.
Akter vedr. lov nr. 52 af 1.4.1905 om kirke- og
skolevæsen i Grønland. 1903-06. - Akter vedr.
lovforslag om fællesstyre for Grønland m.m. 1911—
12.

nr. 2508
nr. 2601

nr. 2618-2620
nr. 3401
nr. 3610-3611
nr. 3918

Kultusministeriets 2. kontor
Journalsager
1850

1851

C

D

532
928

1855 H
1870 Y
1876 CC
1885MM
1903 AE

918
632
1209
155
1694

1913 AP

1020

Besættelse af præste- og skolelærerembeder i Vestin
dien.
Bekendtgørelse om statstilskud til folkehøjskoler. Heri
brev fra kultusminister Madvig til rigsdagsmand B.
Nørgaard.
Almueskoleloven af 1856.
Vajsenhusets henlæggelse under Kultusministeriet.
Behandlingen af sager om tilskud til folkehøjskoler.
Forslag til lov om skoleordningen i Danmark.
Skolebørns ferierejser. Jfr. brev fra J. C. Christensen i
A. F. Asmussens arkiv.
Lovforslag om departementschefstilling.
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Gruppeordnede sager

Indkomne betænkninger over udkast til lov om nogle
forandrede bestemmelser for almue- og borgerskole
væsenet. 1855.
Sager vedr. lov nr. 47 af 24.3.1899 om forskellige
forhold vedr. folkeskolen.

nr. 3208

nr. 3211-3213

Kultusministeriets 3. kontor
Forestillingssager

3056
3067

Ordning af personaleforholdene i Kultusministeriet.
Gehejmearkivets henlæggelse under Kultusministe
riet.

U 303-04

Afskedigelse af H. P. Selmer, chef for Universitetsdi
rektionens 1. kontor.
Det store kgl. bibliotek og Det kgl. museum for natur
videnskaberne henlægges under Kultusministeriet.
Videnskabelige samlingers og kunstsamlingers hen
læggelse under Kultusministeriet. Heri reskript af 1.
juni 1848.
Om udformningen af ministeriets budget for 1849.
Om hvilke sager, der eventuelt skal henlægges til
Kultusministeriet, herunder især Veterinærskolen.
Revisionskontoret for Universitetet, Kommunitetet og
Sorø akademi.

1848 nr.
1848 nr.

Brevsager
1848

U 384-85
U 478-79

1849

U
U

977
882

1855

u

786

Henlagte sager
225

Om at holde de under den tidligere Universitetsdirek
tion hørende stiftelser udenfor Rigsdagens bevil
lingsmyndighed.

1859 4C

207

1861 2 E
1866 K

37
236

1867
1869
1871

L
N
P

640
649
362

1872

Q

72

Sekretariatets ophævelse. Henlæggelse af sager vedr.
kunstanstalteme samt ministeriets sekretariatssager
til 3. kontor.
Øvelser i riffelskydning i de lærde skoler.
Nedlæggelse af 3. departement for borger- og almue
skolevæsenet og det dermed forbundne embede som
overskoledirektør. Samtlige decisorforretningers
henlæggelse under 2. departement.
Kommissionen til udarbejdelse af lønningslove.
Om nedlæggelse af et departementschefembede.
Forholdet mellem Universitetet og Frederiks hospital/
Fødselsstiftelsen.
Forretningsforholdene i ministeriet, parafering af skri
velser m.v.

1854 4 E

Journalsager

362

1879

1880
1881
1882

Y

501

Y
Z
Z
Æ

1057
538
562
865
48

0

1884
1885
1888

750
574
127
168

1889
1890

817
160

1891

38
255

1906
1909

316
828
833
17
173
409
563

1910
1911

254
958

1912

728
1019

Forslag til lov om ændringer i ministeriernes lønnings
lov.
Ministeriet ønsker lokaleudvidelse.
Entledigelse af kontorchef Schwartzkopf.
Udnævnelse af kontorchef.
Skolehygiejnekommissionen.
Om besørgelsen af 2. kontors kontorchefforretninger
efter Bruuns død.
Ansættelse af et bud.
Papirkommissionens betænkning.
Lov om oprettelse af et kontorchefembede.
Departementscheffunktionerne i ministeriet efter Lin
des død.
Nye lokaler til ministeriet.
Indberetninger fra undervisningsinspektøren for de
kommunale og private realskoler.
Oprettelse af et departementschefembede.
Medhjælpssummens anvendelse 1891/92. Løn til
yderligere 3 assistenter samt et tredje bud.
Instruks for ministeriets bude.
Indtægtsoplysninger til Københavns skattevæsen.
Nye lokaler. Ministeriets flytning 1910.
Ledelsen af Det kgl. teater.
Kontorchef Stemanns afsked.
Lokalerne i Staldmestergården.
Departementschef Asmussen fritages for forretninger
vedr. ministeriets 2. kontor.
Ansættelse af skrivere og bude.
A. P. Weis’ afsked og Frantz Dahis udnævnelse til
kontorchef.
Departementschef Asmussens afsked.
Konstitution af en tredje departementschef.

Teaterjournal

21

1859-61 nr.

Afskedigelse af Carsten Hauch og H. Christensen som
direktører for Det kgl. teater og udnævnelse af F.
Tillisch til enedirektør for teatret.

Ujournaliserede breve
1901

1654

Ansøgning om forhøjelse af assistenternes lønninger.

Gruppeordnede sager
nr. 2340
nr. 2342
nr. 3202

nr. 3210-3211

Om forretningernes fordeling i Kultusministeriet efter
1848.
Kontorchef Stemanns papirer.
Sager vedr. forfatter- og kunstnerret (Bernerkonven
tionen). 1883, 1889-1901.
Sager vedr. statens forbrug af papir m.v. 1888-89.

363

Kultusministeriets sekretariat 1849-59

Almindelige sager
Forestilling u.nr., kgl. resol. af 6.6.1859. Udnævnelse af K. H. With til
overskoledirektør og chef for ministeriets 3. departement.

Sager til journal for aim. sager
A
A

26
34

A 160
B

1

B 129
B 139

Ministeriets budget 1850/51.
Finansministeriets skrivelse af 11.6.1850, at skriverga
ger ønskes anvist under ét til hvert ministerium til
videre fordeling.
Departementschefforretningerne for kunstanstalterne
henlægges under departementschef Weis. (Forestil
ling nr. 12).
Den kronologiske samling på Rosenborg. (Forestilling
nr. 25).
Ministeriets personale og dets lønninger (1858).
Monrads udnævnelse til direktør for hele ministeriet.

Sager vedr. kunstanstalterne
Forestillinger 1853-59

N. V. Dorph kst. direktør for Det kgl. teater med H.
Christensen som kommitteret.
H. Christensen overtager foreløbig bestyrlsen af Det
kgl. teater.
H. Christensen konstitueret som direktør for Det kgl.
teater.

nr. 56
nr. 77

nr. 84

Sager til journal for kunstanstalterne
A

10

A

11

A

18

A 254

B 252
B 349
B 451
B 498
C 50

Kunstsamlingernes henlæggelse under Kultusministe
riet.
Ophævelse af Direktionen for de kgl. skuespil, udnæv
nelse af en teaterdirektør m.m.
Levetzau overdirektør for kunstsamlingerne og for de
kgl. haver. (Forestilling nr. 3).
Omorganisation af Akademiet for de skønne kunster.
(Forestilling nr. 38).
Kommission til at revidere Det kgl. teaters regulativer.
J. L. Heibergs afgang som teaterdirektør.
Johanne Louise Heibergs entledigelse fra Det kgl.
teater.
Ordningen af Det kgl. teaters bestyrelse.
Det kgl. teater og kapel henlægges under ministeriets
2. departement.

Bestallinger

nr. 63
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Monrads udnævnelse til departementschef og overdi
rektør for borger- og almueskolevæsenet.

Bygnings** og havesager (BJ) (Indenrigsministeriet/Ministeriet for offent
lige arbejder)

Gruppe 1. Aim. bygningssager
1850
1883

31
311

1906

258

Civillistekommissionen.
Kommission til behandling af spørgsmålet om tilveje
bringelse og omordning af bygninger for Rigsdagen,
Højesteret, statens centraladministration, landets
offentlige samlinger og retslokaler i København.
Kommission om tilvejebringelse af forøgede lokaler til
brug for ministerierne.

Gruppe 18. Ministerialbygningerne
1850
1880
1886
1889

13
649
667
663

1890

656
662
666
657
672
665

1909
1910
1911

Lokaler til ministerierne.
Kultusministeriet ønsker lokaleudvidelse.
Kultusministeriet ønsker lokaleudvidelse.
Kultusministeriet ønsker at fa overladt nogle lokaler,
der benyttes af Den kgl. grønlandske handel.
do.
do.
do.
Lokaler til Kultusministeriet i Staldmestergården.
Lokaler til Kultusministeriet i Staldmestergården.
Kultusministeriet ønsker yderligere lokaler i Staldme
stergården.

Danske kancelli

2. dept. registrant 1848 nr. 196. Ophævelse af Direktionen for universitetet
og de lærde skoler.
Finansministernes journal (FMJ)

1848

128

Om kollegiers omdannelse til ministerier.

Finansministeriet
Budget-Journal
1850

230

Udgifter til overbestyrelsen afholdt af de separate
fonde under Kultusministeriet.

Sekretariatet, journalsager

1854

2013

Ang. de separate fonde under Kultusministeriet.

Sekretariatet, gruppeordnede sager
Sager vedr. civilisten. 1848-55.
Forslag til lønningslov. 1866-68.
Forslag til lønningslov m.m. 1878-83.
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Sekretariatet, udvalg og kommisioner
Protokol for den ved kgl. resolution af 15.12.1848
nedsatte kommission ang. den kgl. civilliste og de kgl.
bygninger 1848-49.
Indenrigsministeriet

1. kontor (KK)

1431

1889

Henlæggelse af sager om eftertryk m.m. samt om
eftergørelse af kunstværker og fotografier fra Inden
rigsministeriet til Kultusministeriet.

Indenrigsministeriets Landvæsenskontor (LJ)

1222

1857

Oprettelse af Veterinær-og landbohøjskolen.

Justitsministeriets 1. kontor
1848

1859

Y

741

A

314

M

2991

Ophævelse af Danske kancelli og oprettelse af et ju
stitsministerium.
Gehejmearkivets henlæggelse under Kultusministe
riet.
Harald Christensens udnævnelse til byfoged i Hobro
m.v.

Justitsministeriets 2. kontor

1870
1871

Y
Z

1909

1305
730

6593

Vajsenhusets henlæggelse under Kultusministeriet.
Frederiks hospitals og Fødselsstiftelsens henlæggelse
under Kultusministeriet.
Lokaler til Sundhedsstyrelsen.

Kirkeministeriets 2. kontor

1952 2 H

1457

Arboe Rasmussen-sagen.

Koloniernes centralbestyrelse
Gruppeordnede sager
nr. 921
nr. 959

Kirke og skole I.
Ægteskab, generalia. Kompetenceforholdet m.h.t. at
dispensere fra hidtil gældende regler om de konfes
sionelle forhold på de vestindiske øer, herunder
hvorvidt og på hvilken måde grundlovens bestem
melser om religionsfrihed kunne anvendes på øerne.

Kongelige teater

nr. 590
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Kommission til at revidere teatrets regulativer.

Konseilspræsidiet

Forestillinger 1848-55

nr. 61

Kgl. kundgørelse af 30.5.1849 om civillisten.

nr. 65

Kgl. resol. af 20.6.1849 om fordeling mellem ministeri
erne af bygninger, institutioner m.m., der tidligere
har hørt under hoffet.

nr. 66

Kgl. resol. af 25.6.1849 ang. nogle nærmere bestem
melser i anledning af den kgl. kundgørelse af
30.5.1849 om civillisten.

Forestillinger 1874-81

nr. 5

Oprettelse af Ministeriet for Island.

Journalsager
2

1848

173

Notat i fire punkter fra D. G. Monrad.
Ministeriernes organisation.

1849

63

Civillistens forhold til statskassen.

1889

37

Forretningernes fordeling mellem ministerierne 1855—
89.

Missionskollegiet
1850

397

Missionsregnskabernes revision og decision.

Overhofmarskallen

Sager til referatprotokollen
1848
951 Kunstsamlingernes henlæggelse under Kultusministe
riet.
Privatarkiver
Asmussen, A. F. RA priv.ark. nr. 5060.
Fog, Bruun Juul. KB Ny kgl. saml. 3176, 4°.
Zahle, C. Th. RA priv.ark. nr. 6542.
Rentekammeret

Sager til bygningsdomænejournalen (BDJ)
1848

891

Lokaler til regeringskontorer.

Rigsarkivet

Journal for offentlige arkiver
06/3
1706

Kultusministeriets 3. kontor.
Statskonsulenten for folkeskolen og seminarierne.
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Slesvig, Ministeriet for

Afd. 792. Requirierte Akten. Kirkesager nr. 1-52, skolesager nr. 53-84.

368

Bilag 9
Betænkninger og litteratur
Betænkninger
(Numrene i parentes henviser til Palle Svennevig, Danske kommissionsbe
tænkninger 1850-1970).
Rink, H. (udg.). Samling af Betænkninger og Forslag vedkommende
Den Kongelige Grønlandske Handel. 1856. (nr. 1401).
Betænkning fra den til Affattelse af nye Gagebestemmelser for Kongeri
get nedsatte Kommission. 1857. (nr. 817).
Betænkning og Forslag om en ordnet Samvirken mellem Universitetet og
Hospitalerne til den lægevidenskabelige Undervisnings Fremme. Afgiven
af den under 27de August 1870 nedsatte Kommission. 1871. (nr. 1085).

Betænkning afgiven af den under 23de Juni 1882 nedsatte Kommission
til at tilvejebringe Oplysninger om mulige sanitære Misligheder og
Mangler i Ordningen af Skolevæsenet, og til at fremkomme med Forslag
til saadannes fremtidige Forebyggelse. 1884. (nr. 951).
Betænkning afgiven den 13. December 1887 til Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsenet af den under 8. Marts 1886 nedsatte Kommission
til at gjøre Forslag om Statens Papirforbrug m.m. 1887. (nr. 1).
Forhandlingerne i det kirkelige Udvalg. 1.-7. Samling. 1904-07. Det
kirkelige Udvalgs Udkast til Love om Folkekirkens Forfatning. Besæt
telse af Præste-, Provste- og Bispeembeder og Behandlingen af folkekir
kelige Retssager samt den af Udvalgets Formand afgivne Betænkning.
1907. (nr. 52).
Betænkning afgiven af den af Ministeriet for offentlige Arbejder under
26de November 1906 nedsatte Kommission angaaende Tilvejebringelse
af forøgede Lokaler til Brug for Ministerierne. 1907. (nr. 704).

Finanslovkommissionens Betænkning vedrørende en ændret Form for
Finansloven. 1911. - Finanslovkommissionen. Udkast til en ændret Form
for Finansloven affattet paa Grundlag af Finansloven for Finansaaret
1911-12. 1911. (nr. 348).

Administrationskommissionen af 30. Juni 1923. 3. Betænkning. 1925.
(nr. 707). 4. Betænkning. 1926. (nr. 708).
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