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De gamle amters tilblivelse
af

Hans H. Worsøe

Den 23. marts 1970 udsendte Indenrigsministeriet »Bekendt
gørelse om gennemførelse af den statslige amtsinddeling«1. Det
hedder heri i § 1: »Den nye amtsinddeling gennemføres med
virkning fra den 1. april 1970, bortset fra Roskilde amt, der
oprettes den 1. juli 1970, Storstrøms amt, der oprettes den 1.
oktober 1971, Fyens amt, der oprettes den 1. august 1970 og
Sønderjyllands amt, der oprettes den 1. april 1972«. De øvrige
amter, som oprettedes med virkning fra 1. april 1970, er føl
gende: Frederiksborg amt, Vestsjællands amt, Bornholms amt,
Ribe amt, Vejle amt, Ringkøbing amt, Århus amt, Viborg amt
og Nordjyllands amt. Efter en overgangsperiode på 2 år vil
landet derefter, bortset fra Københavns og Frederiksbergs kom
muner og København amtskommune, være opdelt i 13 amter
til afløsning af de hidtidige 22. Denne gennemgribende om
lægning af amternes områder forekommer at være en passende
lejlighed til at se på de hidtidige amters tilblivelse.
Det viser sig her, at den overvejende del af de nu opløste
amter kan føres tilbage til perioden 1793-1809. I denne over
gangsperiode på 16 år gennemførtes en ny opdeling af amterne,
som var foreskrevet i et kongeligt reskript af 4. september
1793. Det er denne reform og dens baggrund, der skal behand
les i det følgende. For en ordens skyld skal det bemærkes, at
de sønderjyske amter med deres særlige historie lades ude af
betragtning.
Ved enevældens indførelse var landet opdelt i omkring 50
len, der bestyredes af 47 lensmænd. Disse len blev i løbet af
det følgende årti omdannet til amtmandskaber, således at en
række af de nye amtmænd hver kom til at bestyre flere af de
nu til amter omdannede len. Allerede i 1672 var disse sammen
lægninger så langt fremskredet, at der kun var tale om 31 em
beder2, og omkring 1770 var tallet nede på 24 amtmænd, hvor
af flere administrerede op til 4 gamle amter.
1 Lovtidende A 1970, Bekendtgørelse no. 110.
2 P. Munch: Købstadsstyrelsen i Danmark bd. II, s. 61.
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På dette tidspunkt eksisterede følgende amtmandskaber3,
hvor tallet i parentes angiver sammenlægningen under én amt
mand:
Sjælland: Københavns amt; Roskilde amt; Frederiksborg
og Kronborg amter (1672) sammenlagt med Hørsholm amt
(1771); Kalundborg, Sæbygård, Dragsholm og Holbæk amter
(1707); Sorø og Ringsted amter (1748); Vordingborg og Tryggevælde amter (1750) og Møns amt.
Bornholms amt.
Lolland-Falster: Ålholm, Halstedkloster og Maribo amter
(1685).
Fyn: Odense, Dalum, St. Knud og Rugård amter (1694);
Assens og Hindsgavl amter (1671); Nyborg og Tranekær am
ter (1671).
Jylland; Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter
(1714); Dueholm, Ørum og Vestervig klosters amter (1664);
Hald amt sammenlagt med Skivehus amt (1789); Havreballegård og Stjernholm amter (1686); Kalø amt; Dronningborg,
Silkeborg og Mariager amter (1716); Skanderborg og Åkær
amter (1661); Koldinghus amt; Lundenæs og Bøvling amter
(1671); Riberhus amt.
Samtidig med omdannelsen fra len til amt gennemførtes en
omlægning af amtmændenes opgaver i forhold til lensmændenes tidligere opgaver, og i løbet af Christian V’s regeringstid
udstedtes nye instrukser til samtlige stiftamtmænd og amt
mænd. Disse instrukser samledes i en generel instruktion da
teret 1. juli 16824. Det er værd at lægge mærke til, at der blev
samlet en betydelig myndighed over for de almindelige amt
mænd hos stiftamtmændene, ligesom tilsynet med byernes ad
ministration blev henlagt til stiftamtmændene. Amtmandsin
struksen fornyedes 8. marts 16905 og allerede 5. juli samme år
blev der udstedt en ny samlet forordning for stiftamtmænd
og amtmænd i Danmark6. Endelig findes der fra 5. januar
1722 en stiftamtmandsinstruks7. Det forekommer dog sand3
4
5
6
7

J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1848.
Geheimearkivets årsberetninger II, s. 241-44.
Smsts. s. 277-83.
Smsts. s. 306-10.
Fogtmanns reskriptsamling III. del 1699-1730, s. 480-92.
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synligt, at denne blot er tænkt som instruks for Kr. Sehestedt,
som netop da udnævntes til stiftamtmand på Fyn, og ikke som
nogen generel instruktion. Efter denne tid kendes ingen nye
generelle amtmandsinstrukser, hvorimod det blev praksis at
udstede mere eller mindre detaljerede instruktioner for de en
kelte amtmænd ved deres udnævnelse. Efterhånden som der
gennemførtes nyordninger og reformer, hvorved amtmændenes
embedsforretninger blev udvidede eller forandrede8, blev sav
net af en ny samlet instruks føleligt. Først i 1783 blev sagen
imidlertid taget op til principiel drøftelse foranlediget af, at
en amtmand havde nægtet at give en stiftamtmand nogle op
lysninger, som denne skulle bruge til besvarelse af en memorial,
som Danske Kancelli havde sendt ham9. Sagen gik tilbage til
kancelliet, som fik udvirket en kongelig resolution om, at Ren
tekammeret skulle udarbejde nye ajourførte instruktioner for
stiftamtmænd og amtmænd, således at disse kunne »sættes i
den koordination til hinanden, som de efter landets forfatning
bør have«. Der skulle herved bl. a. udtrykkelig forstås, at amtmændene skulle være pligtige til at yde stiftamtmændene alle
ønskede oplysninger, hvilket blev fremhævet i et kancellipromemoria af 10. april 1784 til Rentekammeret. Der ses dog ikke
at være blevet arbejdet meget med sagen, men i 1788 fik den
fornyet aktualitet, idet amtmand Løwenørn på Vognserup kla
gede til Rentekammeret over, at Danske Kancelli havde pålagt
ham at fremskaffe nogle oplysninger om pastor Funch i Soderup til stiftamtmand Haxthausen og biskop Balle. Løwenørn
mente, at det gejstlige felt lå helt uden for hans embedsområde,
og han benyttede lejligheden til at efterlyse klare instrukser
for amtmændenes virke.
I 1787 var Jacob Edvard Colbjørnsen blevet udnævnt til de
puteret i Rentekammeret, og ham blev det pålagt at udarbejde
de nye instrukser, og der foreligger da også fra hans hånd me
get betydelige forarbejder hertil10. I 1792 rykkede kancelliet,
8 En ekstrakt af de i Rentekammerets resolutionsprotokoller indeholdte
sager 1730-88, som i almindelighed vedrører amtmændenes forhold fin
des i Rentekammerets arkiv 2412.129.
9 Rentekammerets arkiv 2412.129, læg Collegial Correspondance 1783—
1801.
19 Rentekammerets arkiv 2412.129 og 130 Kammerkancelliet. Ca. 1783—
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og i oktober 1793 fremsendte Rentekammeret sit forslag til ny
amtmandsinstruks til udtalelse i kancelliet, der den 11. novem
ber 1793 svarede, at de var aldeles enige i bestemmelserne, og
at man ikke fandt, at der var noget at rette. At de nye instruk
ser trods dette aldrig så dagens lys, skyldes et spil af tilfældig
heder. Når sagen alligevel er blevet behandlet her, skyldes det,
at det havde været ret nærliggende at antage, at bestræbelserne
for at skabe en ny amtmandsinstruks havde været nøje koor
dineret, ja måske ligefrem anledning til den reform, som blev
sat i gang i 1793. Som det fremgår af det foregående, og endnu
tydeligere vil fremgå af det følgende, har dette altså ikke væ
ret tilfældet, idet det var helt andre faktorer, der satte refor
men af 1793 i gang.
Amtmandsinstruksens videre skæbne kan derimod nok siges
at ligge uden for rammerne af denne undersøgelse, men da den
forekommer at være administrationshistorisk interessant, må
læserne tilgive en lille ekskurs herom. Den 24. december 1794
faldt der kongelig resolution om, at amtmandsinstruksen var
godkendt til trykning i den foreliggende form og kunne gå i
trykken og udsendes sammen med en tilsvarende for Norge,
når denne var færdigudarbejdet. Imidlertid var Colbjørnsen
optaget af mange ting, og han havde endnu ikke afsluttet sit
arbejde, da han i 1799 udnævntes til justitiarius i Højesteret.
Sagen var imidlertid et af hans hjertebørn, og han tog den der
for med sig for personlig at bringe den til en afslutning. I
1801 klagede amtmand Schumacher over den manglende klar
hed over amtmændenes arbejdsområder, og Danske Kancelli
rykkede Rentekammeret, men forgæves, og i 1802 døde Col
bjørnsen. Hans efterfølger som deputeret i Rentekammeret,
højesteretsassessor Mads Fridsch fik overdraget Colbjørnsens
papirer, og det viste sig nu, at det ikke var muligt at finde det
approberede udkast. Man måtte altså begynde forfra, forment
lig uden synderlig lyst, og først 12. juni 1811 faldt der konge
lig resolution på, at Rentekammeret skulle udarbejde en ny
amtmandsinstruks fra grunden. Dette udkast forelå 30. sep
tember s. å. fra Mads Fridschs hånd og blev derefter sendt i
1811 Materialer og udkast m. m. til almindelige instruktioner for stift
amtmænd og amtmænd.
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cirkulation til udtalelse. Der fremkom en række indvendinger,
og især havde etatsråd Jakob Mandix en del kritiske bemærk
ninger. Den 1. november 1812 døde Mads Fridsch, og hermed
synes Rentekammeret endeligt at have opgivet planerne om en
ny fælles instruks for amtmændene. På dette tidspunkt var ny
ordningen af amternes forhold imidlertid gennemført for hele
landets vedkommende. For at finde baggrunden for denne er
det nødvendigt atter at gå tilbage til året 1787.
I årene omkring 1787 fandt der i Finanskollegiet en række
økonomiske og politiske overvejelser sted, som imidlertid ikke
her skal skildres i detaljer. Dels ville dette føre for vidt, og
dels er emnet fyldigt behandlet11, men det er i disse økonomiske
overvejelser spiren til amtsreformen er at finde. Den 24. marts
1787 afgav Finanskollegiet en forestilling »Om Financernes
Tilstand ved Udgangen af 1786«12 med en fuldstændig opgø
relse over statens indtægter og udgifter. Som følge af forestil
lingen blev det ved kongelig resolution af 25. april 1787 stad
fæstet, at der for fremtiden hvert år skulle forelægges statsrå
det såvel regnskabsoversigter som budgetter over ekstraordi
nære udgifter. Den 2. maj s. å. nedsattes den ekstraordinære
finanskommission13 med det formål at skaffe en tilvækst i
indtægterne, således at der var »et klækkeligt overskud« til ud
redelse af de ekstraordinære udgifter. Medens kommissionen
arbejdede, forværredes de økonomiske forhold, og den 28. de
cember 1790 fandt Finanskollegiet tiden inde til at fremkomme
med en forestilling angående finansernes mangel til udgifternes
bestridelse, midlerne til at afhjælpe samme og adskillige be
stemmelser til en fuldkommen orden i finansernes forvalt
ning14.
Forestillingen, hvorpå der faldt kongelig resolution 14. ja
nuar 1791, er ret vidtløftig og behandler en række detailpro
blemer inden for tre punkter: 1) en sammenstilling af udgifter
og indtægter, 2) midler til genoprettelse af ligevægten mellem
disse, og 3) almindelige foreskrifter til finansernes bestyrelse og
11 Hans Chr. Johansen: Dansk økonomisk politik i årene efter 1784, bd. I:
Reformår 1784-88 (1968).
12 Smsts. s. 322 ff.
13 Smsts. s. 258 ff.
14 Rentekammerets resolutionsprot. 1791, res. no. 2.
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reglementernes opstilling. Blandt de midler, som under punkt
2 foreslås bragt i anvendelse til nedskæring af statens udgifter,
er en indskrænkning af det daværende antal embeder, såvidt
dette var muligt uden at skade effektiviteten. Under det sidste
punkt blev det bestemt, at der skulle forfattes et bestandigt
statsreglement, hvori ikke alene alle embedslønninger og ud
giftsposter skulle anføres med de summer, som virkelig udbe
taltes, men som også skulle indeholde alle bestandige udgifter,
således bestemt, som statens værdighed, forsvar, bestyrelse og
andre offentlige indretninger i fredstider efter dens forfatning
og tingenes tilstand krævede det. Administrationen af amterne
ses ikke udtrykkeligt at være nævnt, men som et led af stats
administrationen henhører amtmændene naturligt under stats
reglementet.
Efter fremkomsten af Finanskollegiets forslag blev der liv
lig aktivitet, og den 6. august 1793 var man i Rentekammeret
nået så vidt i sine overvejelser, at man - under udtrykkelig
henvisning til den kongelige resolution af 14. januar 1791 kunne fremkomme med en forestilling angående en indskrænk
ning af stiftamtmands- og amtmandsembederne i Danmark.
Det er således i væsentlig grad økonomiske overvejelser, der
har sat den amtsreform i gang, som skulle blive gennemført i
1793 og de næstfølgende år. Kongelig resolution på forestillin
gen faldt 4. september 179315.
Forestillingen af 6. august 1793 er ret bred og detaljeret i
sin fremstilling, hvortil kommer, at en del af de oprindelige
16 bilag er bevaret16. Der er således et særdeles fyldigt mate
riale til rådighed til belysning af reformen. I indledningen til
forslaget angives som hovedhensigten at bidrage til amtmands
forretningernes hurtigere gang og rigtigere besørgelse i frem
tiden, men såvidt muligt hermed at forbinde en reduktion af
embedernes antal. Om denne reduktion hedder det senere, at
man mere har haft til hensigt derved at kunne forhøje gagen
for de tilbageblivende uden ny byrde for den kongelige kasse,
end at indvinde nogen besparelse for den.
15 Rentekammerets resolutionsprot. 1793, res. no. 243.
16 Rentekammerets arkiv 2411-167: Bilag til danske relations og resolu
tionsprotokoller 1790-93.
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Foruden denne indskrænkning af embedernes antal inde
holdt forestillingen forslag om forskellige forandringer i stiftamtmændenes og amtmændenes embedsforretninger. Disse æn
dringer havde dog alle nær tilknytning til reformens øvrige
indhold. Danmark var, som vi har set, i 1793 inddelt i 24
amtmandskaber, som hver blev bestyret af én amtmand. Af
disse fungerede de 6 desuden som stiftamtmænd, idet kun stift
amtmanden over Sjællands stift ikke samtidig bestred noget
amtmandsembede. Under stiftamtmanden sorterede de gejst
lige sager samt tilsynet med købstæderne, medens deres myn
dighed over for amtmændene som ovenfor omtalt var sat un
der diskussion. Som et led i rationaliseringen af amtmændenes
arbejde gjaldt det om at forkorte deres rejser mest muligt, og
dette kunne effektivt gøres ved at foreslå tilsynet med købstæ
derne henlagt til de amtmænd, i hvis amter de pågældende køb
stæder var beliggende. Når man så samtidig foreslog, at amt
mændene skulle tage bolig i den af amtets købstæder, der lå
mest centralt, var der også opnået lettelser for amternes ind
byggere. Samtidig måtte man regne med, at amtmændene mere
effektivt ville kunne varetage tilsynet med købstæderne end
de fjerntboende stiftamtmænd. Med dette forslag var i virke
ligheden en vigtig del af stiftamtmændenes særlige stilling og
rettigheder fjernet, idet de som særlig funktion kun bibeholdt
samarbejdet med biskoppen i stiftøvrighedsforretningerne. Det
kunne da også se ud til, at man i Rentekammeret har overvejet
at foreslå en reel ophævelse af stiftamtmandsembederne, men
at man alligevel har bestemt sig for at bibeholde dem og ga
gere dem højere end de almindelige amtmænd. Herpå tyder i
det mindste ordvalget ved omtalen af de gejstlige forretninger.
Det hedder her: »... og da denne amtmand (sc. i stiftsbyen)
således i henseende til disse forretninger træder i stiftamtman
dens sted, så burde han vel og ligesom hidtil tillægges navn af
stiftamtmand for hele stiftet«. Også denne del af indstillingen
blev fulgt. Den sidste forandring i embedsforretningerne, der
var kædet sammen med reformen, var en ophævelse af amt
mændenes skiftejurisdiktion for selvejere og dermed ligestillede
på landet, men denne forandring er så nært forbundet med
spørgsmålet om de nye amtmandslønninger, at den bedst vil
kunne omtales i forbindelse med disse.
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Det første, der springer i øjnene, når man betragter et kort
over amtsinddelingen før 1793, er amtmandskabernes forskel
lige størrelse, og at nogle af dem, som det hedder i Rentekam
merets sprog, »har sådanne langagtige og ubekvemme figurer,
som gør rejser omkring i samme længere og besværligere end
behøvedes«. Det var især galt i Jylland, hvor Dronningborg,
Silkeborg og Mariager amt mod syd grænsede til Koldinghus
amt, mod øst til Kattegat og mod nord rakte betydelig læn
gere end en stor del af Ålborghus amt. Nogle steder var dette
amt kun ca. 1 mil bredt, andre steder omkring de seks mile. Et
andet eksempel på ulemperne var, at amtmanden over Havreballegård og Stjernholm amter måtte rejse gennem Skanderborg-Åkær amter for at komme fra den ene del af sit embede
til den anden. I areal varierede amtmandskaberne i Jylland
fra Ålborghus med flere amters 94,8 mil2 til Havreballegård
og Stjernholm amters 17 mil2, og når man tager øerne med,
kommer man med Nykøbing amt ned på 8,8 mil2 og med
Møns amt helt ned på 3,2 mil2. Det skal her bemærkes, at
Bornholms amt ikke er medtaget i nogen af beregningerne, da
det ikke blev berørt af reformen og slet ikke blev behandlet i
forestillingen. Amtmandskabernes gennemsnitlige størrelse lå
på 28,9 mil2, og nærmest hertil kom øernes største amtmand
skab, nemlig Nyborg og Tranekær amter med 28,6 mil2. I alt
lå 7 amtmandskaber med mindre end 10 mil2’s difference fra
gennemsnittet. Af de for små embeder havde, foruden de to
mindste, der er nævnt, ni embeder arealer mellem 9 og 19 mil2,
og af de for store lå to mellem 40 og 50 mil2, et på 58,1 mil2
og to over 90 mil2. På øerne var gennemsnittet 15,6 mil2, i Jyl
land 46,2 mil2.
Imidlertid havde man i Rentekammeret den indstilling, at
arealet alene ikke var afgørende, også landets folketal og jor
dens frugtbarhed måtte tages med i betragtning. Her var bil
ledet lige så broget17. Til grundlag for beregningerne var lagt
folketællingen 1787, hvor det samlede folketal var 727.460.
Også i henseende til folketal lå Ålborghus med flere amter på
førstepladsen med 84.800 indbyggere incl. købstæderne. Der
var et langt spring ned til de to næste amter: Odense-Rugård
17 Smsts. Bilag B til res. no. 243, 1793.
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med 45.690 og Nyborg-Tranekær amter med 45.480. Mindst
af folketal var naturligvis Møns amt med 7.015 mennesker ef
terfulgt af Nykøbing amt. For hele landet var gennemsnittet
30.679 pr. amt. Jordens frugtbarhed blev udtrykt i tønder
hartkorn, og med hensyn hertil skulle det gennemsnitlige antal
tønder pr. amt være 15.857. Her varierede billedet, når man
ser bort fra Møns 3.362 tdr., mellem 8.512 tdr. og 35.956 tdr.
For at bringe disse forskelligartede størrelser på en fælles for
mel udregnede Rentekammeret et såkaldt middeltal, som man
fandt frem til på følgende måde: De udregnede gennemsnitstal
for amternes størrelse, folketal og hartkorn blev divideret med
ti. De fremkomne tal blev divideret op i de faktiske tal for
hvert enkelt amt. Jo nærmere de faktiske tal lå gennemsnittet,
des nærmere ville facit ligge tallet ti. Facit fra de tre udregnin
ger blev derefter lagt sammen for hvert amt, og jo nærmere
dette facit lå 10 + 10 + 10 = 30, des nærmere lå amtet den
ideelle størrelse. Ved denne noget komplicerede fremgangsmåde
opnåede man at tillægge de tre komponenter lige vægt og ved
et enkelt tal, middeltallet, at kunne udtrykke amtets forhold
til idealet, som repræsenteredes af middeltallet 30. Eksempler
på udregningen er vist som bilag 1.
Ser man på middeltallene for de gamle amtmandskaber, vi
ser det sig, at disse varierer fra 82,9 (Ålborghus med flere am
ter) til 5,5 (Møns amt) og kun 5 ligger mellem middeltallene 25
og 35, nemlig Hald-Skivehus (29,8), Koldinghus (30,7), Hal
sted kloster med flere amter (31,2), Odense-Rugård (33,5) og
Vordingborg-Tryggevælde amt (34,7). Under middeltallet 20
ligger 5 amter, alle på øerne, og over 40 tre jyske amter (se
bilag 2). Hvis man kan anerkende middeltallet som et relevant
mål, må man således indrømme, at en reform, der medførte ud
ligning af disse tal i allerhøjeste grad måtte anses for påkrævet.
Rentekammeret tog selv visse forbehold angående middeltallets
anvendelighed som mål, da det intet oplyste om de enkelte
egnes fordelagtige beliggenhed for næring og handel eller om
den grad af vindskibelighed, som anvendes de forskellige ste
der. Men når dette forbehold er taget, må man medgive Rente
kammeret, at middeltallet giver et vist begreb om amternes
beskaffenhed i forhold til hinanden. Følgen heraf må blive, at
man kan acceptere anvendelsen af middeltal som udgangs159

punkt for den nye amtsinddeling og som mål for en vurdering
af denne.
På grundlag af omfattende undersøgelser og beregninger
fremkom Rentekammeret i sin indstilling med 4 forslag til nye
amtsinddelinger, varierende fra 15 til 18 amter. Det havde i
Rentekammeret været overvejet, om man ved Inddelingen kun
ne se bort fra herredsgrænserne og inddele udelukkende efter
sognegrænserne. Der var mange fordele herved, men man var
bange for de praktiske vanskeligheder og også for omkostnin
gerne. Især vejede hensynet til den gejstlige og retslige indde
ling tungt, men også matrikuleringen og den almindelige brug
af herrederne i daglig tale blev nævnt. Følgen blev, at man
vedblev at respektere herredsgrænserne, således at amts- og
herredsgrænser i samtlige forslag faldt sammen.
Forslaget om de 15 amter18 ville Rentekammeret ikke selv
anbefale, men fremsendte det kun for at vise, at man også
havde overvejet en anden opdeling på Sjælland. I de tre øvrige
forslag var Sjælland opdelt i 5 amter: København, Frederiks
borg, Holbæk, Sorø og Præstø amter19, men af forslaget frem
går det, at en opdeling af Sjælland i 4 amter havde været på
tænkt til afløsning af de daværende 7 amtmandskaber. I fore
stillingen hedder det, at dette imidlertid efter herredernes be
liggenhed ikke vil kunne ske uden at give ubekvemme figurer,
idet et af amterne ville komme til at strække sig tværs over
hele Sjælland. Af disse grunde, og på grund af den større folke
mængde ville man gå ind for 5 sjællandske amter, selv om de i
areal blev betydelig mindre end de jyske. Det omtalte midt
sjællandske amt med den ubekvemme figur var tænkt omfat
tende Ramsø herred, det senere Sorø amt samt Løve herred,
medens det nordvestsjællandske amt mod øst skulle have sin
grænse ved Roskilde fjord, men dog også omfatte Sømme her
red. Lolland-Falster skulle efter alle forslagene udgøre ét amt
og Fyn 2, nemlig Odense og Svendborg amter19.
Hovedproblemet var således at finde frem til en passende
opdeling af Jylland. Skulle man vælge 8, 9 eller 10 jyske am18 Bilag N, udtaget til Rentekammerets kortsamling 229 D, samt ubetegnet
bilag i Rentekammerarkivet 2411-167.
19 Se Bilag 3.
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ter? Alle tre forslag fulgte i kort- og bilagsform med forslaget,
men i selve forestillingen gøres kun nøjere rede for forslaget
om de 9 jyske amter, som også blev approberet20. Det er især
forholdene i Østjylland, der har voldt kvaler, og de forskellig
heder, der er ved de vestjyske amter i de tre forslag, er direkte
afhængige af den østjyske amtsstruktur. Ved inddelingen i 8
jyske amter omfattede Skagens amt Vendsyssel og 0. Han
herred. Ålborg amt gik mod syd til og med Støvring herred
og Randers købstad, medens Århus amt tog hele Djursland og
mod syd Hads herred. Til gengæld skød et meget omfattende
Viborg amt sig mod sydøst til og med Skanderborg købstad.
Hvad der lå syd derfor, tilhørte Vejle amt, som mod vest også
skulle omfatte Vrads og Nørvang herreder. Efter denne plan
ville de jyske amter få en gennemsnitlig størrelse på 58,4 mil2,
mod øernes 25,3 mil2, og et middeltal varierende fra 34,4 til
30,7 mod øernes 32,9 til 21,7.
Ved forslaget om de 10 jyske amter er det mest påfaldende,
at Randers og Århus amter skulle dele Djursland efter en øst
vest gående linie, således at Randers fik Rougsø, Sdr. Hald og
Nr. Dyrs herreder. Denne løsning synes især at have været aka
vet for Århus området, idet Århus amt fik en mærkelig facon
med Sdr. Dyrs, Mols, 0. og V. Lisbjerg, Hasle, Ning, Hads,
Sabro, Gern, Hids og Framlev herreder. Til gengæld foregreb
det foreslåede Horsens amt i store træk det senere Skanderborg
amt. Efter denne plan fik de jyske amter en gennemsnitlig stør
relse på 46,8 mil2 og et middeltal mellem 33,0 og 26,7.
Som allerede nævnt gik Rentekammeret selv ind for den fo
reslåede opdeling af hele landet i 17 amter + Bornholm. Af
disse 17 amter skulle de ni være jyske og benævnes efter følgen
de byer, hvori amtmændene skulle residere: Hjørring, Ålborg,
Thisted, Viborg, Randers, Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe.
I areal kom disse til at variere fra Ringkøbing amts 76,5 mil2
til Randers amts 39, i folketal mellem 48.295 (Århus) og 26.330
(Ringkøbing) og i tønder hartkorn mellem 23.116 (Randers) og
14.277 (Ribe). Til sammenligning kan anføres de tilsvarende tal
fra øernes amter: areal 28,7 mil2 (Odense) til 19,9 (Køben20 I Rentekammerets kortsamling synes kortet over det godkendte forslag
(bilag L) at mangle. De øvrige findes som 229 A, B og C.
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havns amt), folketal 59.375 (Odense) til 39.516 (Sorø) og tøn
der hartkorn 29.985 (Nykøbing Falster) til 16.076 (Frederiks
borg). Det kan ikke nægtes, at der er betydelige forskellighe
der, især mellem amternes areal og folketal i Jylland og på
øerne, men ved beregningen af middeltal udlignes disse dog no
get, således at de jyske amters middeltal varierer mellem 32,6
(Århus) og 28,7 (Vejle), medens øernes ligger mellem 35,0
(Odense) og 23,0 (Frederiksborg). Overraskende nok synes
problemerne i Jylland altså at være overvundet så effektivt, at
man er nået frem til en mere ideel løsning her end ved opdelin
gen på øerne, som på forhånd blev anset for relativ problemfri.
Som en samlet vurdering må man imidlertid sige, at reformen
betød en væsentlig udjævning af amternes størrelsesforhold, og
at de efter det mål, som Rentekammeret havde sat sig, og som
udtrykkes i middeltallet, nærmer sig den under de givne for
hold bedst mulige løsning.
Forslaget om de 17 amter blev uden ændringer approberet
ved kongelig resolution af 4. september 1793. Som bilag 3 fin
des en fuldstændig fortegnelse over de nye amter med angi
velse af herredernes tidligere tilhørsforhold, amternes arealer,
folketal, hartkorn og middeltal. Af småændringer i tilhørsfor
holdene er det værd at bemærke, at Læsø, der hidtil på grund
af Viborg domkapitels jord på øen havde hørt under Hald
amt, blev henlagt under Ålborg amt, medens Anholt, der hav
de hørt under Kalø amt, naturligt blev henlagt under Ran
ders.
Nok var udgangspunktet for reformen, eller måske rettere:
den umiddelbare tilskyndelse til dens iværksættelse, besparel
seshensyn, men da Rentekammeret samtidig så en chance for
en højst tiltrængt mere generel reform, trådte de økonomiske
synspunkter mere i baggrunden end man oprindelig skulle have
ventet. Amtmændenes lønninger var efter Rentekammerets me
ning ikke tilstrækkelige i forhold til deres anseelse og store ar
bejdsbyrde. Den ordinære gage for en stiftamtmand var 1.500
rdl., dog fik Sjællands stiftamtmand 2.000 rdl., medens de al
mindelige amtmænd fik 1.000 rdl. årligt. Hertil kom vekslen
de salærer som skifteforvaltere, formentlig gennemsnitlig om
krig 500 til 1.000 rdl. årligt. Rentekammeret og Danske Kan
celli havde indbyrdes drøftet amtmændenes virksomhed som
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skifteforvaltere for selvejere og dermed ligestillede på landet,
og var enige om, at den af flere grunde burde ophøre. Den vig
tigste begrundelse var, at det ikke var ret og rimeligt, at amt
manden, der som overøvrighed havde tilsyn med skiftevæsenet,
selv fungerede som skifteforvalter. Blandt de øvrige grunde
kan nævnes de store omkostninger, det påførte arvingerne, når
amtmanden skulle rejse langt for at forrette et skifte, og at det
stred mod hans værdighed, at hans kendelser som skifteforval
ter var underlagt appel til landsretterne. I stedet ville man fo
reslå, at forvaltningen af de skifter, som amtmanden hidtil hav
de besørget, blev overdraget de kongelige birkefogder og her
redsfogderne. Herved ville man samtidig få lejlighed til at
skaffe disse en ikke ubetydelig lønforbedring, som var så me
get mere ønskelig, som deres indkomster på en del steder ikke
stod i forhold til den agtelse og tillid, deres embeder krævede.
Også denne del af indstillingen blev fulgt, idet Rentekammeret
fik kongens tilladelse med Danske Kancelli nærmere at over
veje, hvorledes reglerne skulle udformes, således at der blev
givet fuld sikkerhed for de umyndiges midler. Den 29. novem
ber 1793 forelå en forestilling fra kancelliet, og samme dag
blev den på Christiansborg påtegnet »Bifaldes«21. Til offent
lighedens kundskab kom nyordningen af skifteforvaltningen
ved plakat af 13. december 1793.
Den sum, som man hidtil efter det gamle reglement havde
haft til rådighed til amtmandslønningerne, beløb sig til 31.372
rdl. Heri var det ikke muligt direkte at foretage besparelser,
men da amtmændenes antal var blevet reduceret, kunne de re
sterende få en tiltrængt lønforhøjelse uden væsentlig større ud
gift for den kongelige kasse. De nye lønninger blev fastsat til
3.000 rdl. for stiftamtmanden over Sjælland, 2.500 eller 2.000
for de øvrige stiftamtmænd og 1.500 rdl. for amtmændene,
dog kun 1.200 rdl. for amtmanden over Bornholm. Nyordnin
gen ville derefter komme til at beløbe sig til en årlig merud
gift til lønninger på 1.328 rdl. Hertil kom ganske vist en ræk
ke personlige tillæg, men ved besættelsen af de nye amtmands
embeder udviste Rentekammeret en ganske enestående evne til

21 Danske Kancellis forestillingsprotokol 1793 s. 1657 ff.
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at jonglere med disse til fordel for statskassen, således at mer
udgiften begrænsedes til det mindst mulige22.
Som tidligere anført blev samtlige hovedpunkter i Rente
kammerets forestilling approberet, og den 21. juni 1794 ud
sendtes fra Rentekammeret »Plakat angående Amternes Ind
deling for Eftertiden i Danmark«. Tilbage stod nu kun den
praktiske gennemførelse af reformen, men også denne var der
taget stilling til i Rentekammerets forestilling. Det var en for
udsætning, at reformen skulle gennemføres efterhånden, som
der ved embedsledighed blev mulighed for at foretage de for
nødne forandringer. Det var imidlertid så heldigt, at der for
Jyllands vedkommende straks kunne gøres en begyndelse, idet
stiftamtmand Theodosius Levetzau i Ålborg den 7. november
1792 havde indsendt en ansøgning om afskedigelse for sit sva
ge helbreds skyld. Desuden var amtmanden i Dueholm, Ørum
og Vestervig amter, Barthold Hauch, blevet svagelig og havde
med sine 66 år ytret ønske om afsked med fuld pension. Rente
kammeret gik ind for afskedigelse af dem begge med 2/ß gage.
Til amtmand over det kommende Hjørring amt ville man fore
slå justitsråd Lübecker, og som stiftamtmand i Ålborg enten
amtmand Povl Rosenørn Gersdorff fra Kalø amt eller kammer
herre Ditlev Pentz, der var amtmand over Dronningborg med
flere amter. Det blev Lübecker og Pentz, der blev udnævnt,
hvorefter Gersdorff midlertidig fik overdraget Dronningborg
med flere amter sammen med bestyrelsen af Kalø amt, indtil
han i maj 1794 kunne overtage det nye Randers amt. Hermed
havde man fået lagt de første brikker i det puslespil, dannelsen
af de nye jyske amter var. Billedet blev ikke mindre komplice
ret af, at den tidligere statsminister Ove Høegh-Guldberg sad
som stiftamtmand i Århus og fortsatte bestyrelsen af stiftets
købstæder23 til udgangen af 1802.
I Nordjylland var de nye amter Ålborg, Hjørring og Thi
sted etableret allerede i 1793; 1794 var Viborg og Ringkøbing
amter realiteter; samme år oprettedes Randers amt, men først
1799 fik det ved overførslen af Galten herred sit endelige om22 Et eksempel herpå er skildret i Østj. Hj. 1970 »Træk af Århus og Skan
derborg amters historie«.
23 Op. cit. Østj. Hj.
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fang bortset fra købstæderne. Det samme gjaldt Århus og Vejle
amter medens Ribe amt blev fuldstændig etableret samme år.
Ved indlemmelsen af Århus stifts købstæder i de respektive
amter 1803 skete den forandring, at Horsens ikke som planlagt
kom til Vejle amt, men til Århus.
På Sjælland oprettedes de nye amter Holbæk og Sorø i 1793,
dog blev købstæderne først overført henholdsvis 1800 og 1799.
Sjællands stiftamtmand, grev Johan Heinrich Knuth, der hid
til ikke havde bestyret noget amt, udnævntes 1796 til amtmand
over Roskilde amt og 1799 til amtmand over Københavns amt.
1803 oprettedes det nye Præstø amt, men først 2. september
1808 blev gammel Roskilde amt nedlagt, hvorefter Københavns
amt og det i 1805 oprettede Frederiksborg amt kunne få deres
endelige omfang. På Lolland-Falster oprettedes Maribo amt
1803 efter den tidligere amtmand over Møns amt, de la Cal
mettes død samme år. På Fyn blev Svendborg amt oprettet
1799 og Odense amt 180924.
Det tog altså 16 år at få amtsreformen gennemført, men til
gengæld er det minimalt, hvad der senere er foretaget af juste
ringer. Kun i Århus området viste det sig nødvendigt med ra
dikale ændringer. Her overførtes Hids herred 1821 til Viborg
amt, og til gengæld modtog Århus amt Vrads herred fra Ring
købing amt. I 1824 blev Århus amt delt, idet Skanderborg amt
oprettedes ved kongelig resolution af 9. marts 1824 og kom til
at bestå af herrederne Hjelmslev, Gern, Voer, Nim, Tyrsting
og Vrads samt købstæderne Horsens og Skanderborg. Skander
borg amt blev nedlagt igen 1867, men atter oprettet 1942.
Det har ikke været muligt her at komme ind på alle om
stændigheder i forbindelse med amtsomlægningerne, men ét
problem kan ikke lades uberørt, nemlig arkivproblemet, som
optog en relativ central plads i argumentationen for den grad
vise gennemførelse af reformen. Det vil være naturligt her til
slut ordret at gengive Rentekammerets skildring af disse for
hold:
»Af amternes deling flyder og nødvendigheden af amtsar
kivernes deling, og for så vidt denne ikke, som ofte vil være
tilfældet, ligefrem kan ske, må af protokoller og andre sådanne
24 J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1848.
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dokumenter udskrives det fornødne for de nye amter. Dette
skriveri, som, skønt Kammeret ikke skal undlade til sin tid at
erindre vedkommende om, heri at bruge rigtigt valg, dog kan
formodes at blive af temmelig vidtløftighed, vil medtage be
lastninger, over hvilke vi nu intet anslag kan gøre, men som
må, da de ej kan pålægges amtmændene, udredes af Deres
Majestæts kasse. Delingen såvel som udskrivningen af arki
verne, som er uomgængelig nødvendig for embedernes tilbørlige
besørgelse, vil kræve tid og, så længe samme ej er fuldendt,
forårsage, dels ved sig selv, dels ved den større vanskelighed
det imidlertid kan have at få de fornødne efterretninger af
samme, en betydelig forøgelse i amtmændenes forretninger. For
altså så meget muligt at undgå denne forvirring og standsning
i sagernes gang, som letteligen kunne finde sted, når forandring
med et over det hele land skulle indføres, må vi allerunderda
nigst holde for rådeligst, ikkun efterhånden, når enten vacancer
indtræffer eller og anden dertil fordelagtig lejlighed viser sig,
at iværksætte samme for enkelte amter på gangen. På denne
måde vindes tid til at forberede det fornødne til forandringerne
selv. Stiftamtmændene og amtmændene kunne nemlig, såfremt
Deres Majestæt allernådigst bifalder foranførte plan til am
ternes deling, straks underrettes om samme og befales, fra sam
me tid af at føre særskilte protokoller for den eller de køb
stæder og herreder, som efter planen bestemmes til at adskilles
fra det øvrige af deres embedsdistrikter, således at, når foran
dringerne sker, de enhver købstad og et hvert herred vedkom
mende protokoller og de til samme henhørende dokumenter
for den imidlertid forløbne tid kan straks afleveres til sit sted,
og følgelig udskrifter af arkiverne ikkun behøves for den forbi
gangne tid.«
Planen blev iværksat, og i al sin enkelhed synes den at have
virket efter hensigten. Mange af disse særligt anlagte protokol
ler er bevaret og findes nu tilbageførte til de gamle amters
arkiver, således f. eks. i Havreballegård og Stjernholm amters
arkiv kopibog for Bjerre-Hatting herreder 1793—179925 og
kopibog over Galten herred 1794-17992C. Hertil kommer, at
25 La. Vib. B5A: 43-44.
26 La. Vib. B5A: 45.
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bestemmelsen sikkert har været medvirkende til, at en del am
ter også senere har anvendt topografiske kriterier for journali
sering og henlæggelse af sine sager.
De amter, der blev dannet ved amtsreformen 1793, beviste
deres hensigtsmæssighed ved at bestå så godt som uændrede i
150 år. Det kan ikke lastes Rentekammeret, at man ikke har
kunnet forudse udviklingen frem til i dag. Tværtimod må man
sige, at reformen blev tilrettelagt og gennemført med en impo
nerende dygtighed. Lad os håbe, at fremtidens historikere vil
vurdere amtsreformen 1970 lige så positivt.
Bilag 1: Eksempler på udregning af middeltal:
A) Ved den oprindelige inddeling var de gennemsnitlige tal, divideret med
ti: hartkorn 1.586, folketal 3.068 og areal 2,894. Ved Hald og Skivehus am
ter med tilhørende købstæder var de faktiske tal 12.456, 27.299 og 38, hvil
ket giver følgende regnestykke:
hartkorn
12.456 : 1.586 = 7,8
folketal
27.299 : 3.068 = 8,9
areal
38 :
2,8 = 13,1

29,8
Facit ligger meget nær 30, idet det lavere hartkorn og folketal opvejes af
det større areal.
B) Ved den nye inddeling var de gennemsnitlige tal, divideret med ti:
hartkorn 2.160, folketal 4.279 og areal 3,915. Ved det nye Viborg amt var
de tilsvarende tal 18.083, 38.455 og 46,7, hvilket giver følgende regnestykke:
hartkorn18.083:2.160=8,4
folketal
38.455 : 4.279 = 9,0
areal
46,7 : 3,9 = 11,9
29,3

Bilag 2: Amtsinddelingen før reformens gennemførelse:
Københavns amt......................................
Roskilde og Jægerspris amter ..............
Frederiksborg, Kronborg og Hirschholm
amter ................................................
Kalundborg, Dragsholm, Sæbygård og
Holbæk amter..................................
Vordingborg og Tryggevælde amter ...
Ringsted og Sorø amter ........................
Korsør og Antvorskov amter ..............

mil2
9,6
14,5

folket.
22.274
23.140

hartk. middelt.
10.114
16,9
14.667
21,7

18,2

29.249

11.724

23,2

27,9
21,3
10,8
12,7

37.230
38.650
14.465
20.320

26.405
23.547
8.512
14.906

38,3
34,7
13,8
20,4
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mil2

(Sjællands stiftamt):
Købstæderne på Sjælland ......................
Halstedkloster, Maribo kloster og Ål
holms amter med købstæderne Nak
skov, Rødby, Nysted, Maribo, Saks
købing, Nykøbing og Stubbekøbing..
Nykøbing amt ........................................
Møns amt..................................................
(Bornholms amt)
Fyn:
Odense og Rugårds amter med de fyn
ske købstæder og Rudkøbing........
Nyborg og Tranekær amter..................
Assens og Hindsgavls amter..................

Jylland:
Sejlstrup, Børglum og Åstrup samt Ålborghus amt med købstæderne Ska
gen, Fladstrand, Sæby, Hjørring, Ål
borg, Nibe, Løgstør, Nykøbing M.
og Thisted ............................................
Ørum, Vestervig og Dueholm amter.. .
Hald og Skivehus amter med købstæ
derne Viborg og Skive ......................
Havreballegård og Stjernholm amter
med købstæderne Århus, Horsens, Ho
bro, Mariager, Randers, Grenå, Ebel
toft og Skanderborg ..........................
Mariager, Dronningborg og Silkeborg
amter ....................................................
Kalø amt ..................................................
Skanderborg og Åkær amter ................
Riberhus amt med købstæderne Ribe,
Varde, Vejle, Kolding, Fredericia,
Ringkøbing, Holstebro og Lemvig ..
Koldinghus amt ......................................
Lundenæs og Bøvling amter..................
Anm.: Købstæderne er placeret under
de amter, hvor amtmændene samtidig
var stiftamtmænd og havde tilsynet med
dem.
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folket.

hartk. middelt.

21.825

2.525

18,4
8,8
3,2

34.531
13.457
7.015

21.710
8.274
3.362

31,2
13,0
5,5

18,2
28,6
10,5

45.690
45.480
19.284

19.499
25.528
10.568

33,5
40,8
16,4

94,8
23,2

84.800
21.766

35.956
12.757

82,9
23,1

38,0

27.299

12.456

29,8

17,0

33.404

12.598

24,7

58,1
24,1
23,6

38.299
23.079
26.308

21.192
14.557
11.475

46,0
25,3
23,8

43,8
44,6
92,6

38.970
24.863
36.062

11.902
11.358
21.541

35,3
30,7
57,2

Bilag 3: Rentekammerets approberede forslag
til ny amtsinddeling 1793:
Københavns amt ....................................
Fra Københavns amt Sokkelund og Smø
rum hrdr., fra Roskilde amt Sømme,
Tune, Ramsø og Voldborg hrdr. Køb
stæderne Roskilde og Køge.
Frederiksborg amt ..................................
Fra Kronborg amt Lynge-Kronborg og
Holbo hrdr., fra Frederiksborg amt Lynge-Frederiksborg, Strø og Ølstykke hrdr.,
fra Jægerspris amt Horns hrd. Købstæ
derne Helsingør, Slangerup, Frederiks
sund og Hillerød.
Holbæk amt ............................................
Fra Dragsholm amt Odsherred, fra Ka
lundborg amt Skippinge og Ars hrdr.,
fra Holbæk amt Tudse og Merløse hrdr.,
fra Sæbygård amt Løve hrd. Købstæder
ne Kalundborg, Holbæk og Nykøbing
Sj. Hertil regnedes også grevskabet
Samsø.
Sorø amt ..................................................
Fra Ringsted amt Ringsted hrd., fra
Sorø amt Alsted hrd., fra Antvorskov
amt V. og 0. Flakkebjerg hrdr., fra
Korsør amt Slagelse hrd. Købstæderne
Sorø, Ringsted, Slagelse, Korsør og
Skælskør.
Præstø amt ..............................................
Fra Tryggevælde amt: Stevns, Faxe og
Bæverskov hrdr., fra Vordingborg amt
Tyberg, Hammer og Bårse hrdr., fra
Møns amt Mønbo hrd. Købstæderne
Præstø, Storehedinge, Næstved, Vording
borg og Stege.
Odense amt..............................................
Fra Odense amt: Odense, Bjerge, Åsum,
Lunde og Skam hrdr., fra Rugård amt
Skovby hrd., fra Assens amt Båg hrd.,
fra Hindsgavl amt Vends hrd. Købstæ
derne Odense, Kerteminde, Middelfart,
Assens og Bogense.
Svendborg amt ........................................
Fra Nyborg amt Vinding, Gudme, Sunds,
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folket.
42.203
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21.117
24,7

22,4

42.231

16.076

23,0

27,9

40.296

27.170

29,1

23,5

39.516

24.073

26,3

24,5

49.922

27.327

30,6

28,7

59.375

29.900

35,0

28,6

51.079

25.695

31,4
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mil2
Salling hrdr.,fra Tranekær amt Lange
lands Nr. og Sdr. hrdr. Købstæderne
Svendborg, Fåborg, Nyborg og Rudkø
bing.
Maribo amt............................................... 27,2
Fra Ålholm og Maribo kloster amter
Fuglse og Musse hrdr., fra Halsted amt
Lollands Sdr. og Nr. hrdr., fra Nykø
bing amt Falsters Sdr. og Nr. hrdr. Køb
stæderne Maribo, Nysted, Sakskøbing,
Rødby, Nakskov, Stubbekøbing og Ny
købing F.
Hjørring amt ........................................... 49,6
Fra Åstrup, Børglum og Sejlstrup am
ter: Horns, Venneberg, Børglum, Jers
lev, Hvetbo og 0. Han hrdr. Købstæ
derne: Hjørring, Skagen, Fladstrand og
Sæby.
Ålborg amt ............................................... 50,0
Fra Sejlstrup amt Kær hrd., fra Ål
borghus amt Hornum, Fleskum, Helium,
Hindsted, Års og Slet hrdr., fra Maria
ger amt Gislum hrd. Købstæderne Ål
borg, Nibe og Løgstør.
Thisted amt............................................... 48,8
Fra Åstrup amt V. Han hrd., fra Ørum
amt Hillerslev og Hundborg hrdr., fra
Vestervig amt Hassing og Refs hrdr.,
fra Dueholm amt Morsø Nr. og Sdr.
hrdr., fra Bøvling amt Skodborg og
Vandfuld hrdr. Købstæderne Thisted,
Nykøbing M. og Lemvig.
Viborg amt .............................................. 46,7
Fra Silkeborg amt Lysgård hrd., fra
Dronningborg amt Houlbjerg og Sdr.
Lyng hrdr., fra Skivehus amt Hind
borg, Rødding, Harre og Nørre hrd.,
fra Hald amt Middelsom, Nørlyng,
Fjends og Rinds hrdr. Købstæderne Vi
borg og Skive.
Randers amt ............................................ 39,0
Fra Dronningborg amt Onsild, Gerlev,
Nr. Hald, Støvring og Rougsø hrdr., fra
Kalø amt Sdr. Hald, Nr. og Sdr. Dyrs,
0. Lisbjerg og Mols hrdr. Købstæderne
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folket.

hartk. middelt.

47.988

29.985

32,0

39.360

18.459

30,4

42.655

17.739

30,9

38.768

21.002

31,6

38.455

18.083

29,3

41.384

23.116

30,4

Randers, Ebeltoft, Mariager, Hobro og
Grenå.
Arhus amt ................................................
Fra Dronningborg amt Galten hrd., fra
Skanderborg amt Sabro, Voer, Hjelms
lev, Tyrsting, Gern, Framlev hrdr., fra
Åkjær amt Hads hrd., fra Havreballegård amt V. Lisbjerg, Hasle, Ning hrdr.,
fra Silkeborg amt Hids hrd. Købstæ
derne Århus og Skanderborg.
Vejle amt...................................................
Fra Stjernholm amt Nim, Bjerre og Hat
ting hrdr., fra Koldinghus amt Tørrild,
Jerslev, Brusk, Elbo og Holmans hrdr.
Købstæderne Vejle, Fredericia, Kolding
og Horsens.
Ringkøbing amt ......................................
Fra Bøvling amt Ulvborg, Ginding og
Hind hrdr., fra Lundenæs amt Hamme
rum, Nr. Horne, Bølling hrdr., fra Sil
keborg amt Vrads hrd. Købstæderne
Ringkøbing og Holstebro.
Ribe amt ..................................................
Fra Riberhus amt Vester Horne, Malt,
Gørding og Skads hrdr., fra Kolding
hus amt Slaugs og Andst hrdr., fra Lun
denæs amt Øster Horne hrd. Købstæ
derne Ribe og Varde.
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44,5

48.295

21.392

32,6

45,7

39.724

16.775

28,7

76,5

26.330

14.955

32,5

62,1

39.879

14.277

31,7
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Hovedministerialbøger
og kontraministerialbøger
af

Paul G. Ørberg

Fra midten af 1600-tallet var alle danske sognepræster forplig
tede til at føre kirkebøger, d. v. s. registre over fødte (døbte) og
deres faddere, viede og døde (begravede). Registrene blev sene
re udvidet på forskellig måde, men nogen form for regler for
deres indretning kendes ikke før så sent som i 18121. Resultatet
heraf er blevet den brogede mangfoldighed af kirkebogstyper,
som alle, der på vore landsarkiver har arbejdet med de ældre
danske kirkebøger, kender så godt2. Men heller ikke nogen som
helst bestemmelser om kirkebøgernes opbevaring og sikring ken
des før det nævnte årstal, i modsætning til tingbøgerne, hvor
man fra begyndelsen har sådanne regler3. Dette kan nok fore
komme besynderligt, da den verdslige statsmagt naturligvis
langt fra var uinteresseret i præsternes mandtalsføring i kirke
bøgerne. Det er således påvist, at et hovedmotiv allerede bag
kirkebogmissiverne af 1645/46 var af fiskal natur, og både fa
milieretligt og på anden vis var kirkebøgerne af stor betydning
for den borgerlige øvrighed4. Til eksempel kan nævnes, at præ
sterne på Sjælland allerede i 1645 fik besked på at have rigtig
fortegnelse på mandtallet i deres sogne såvel gifte som ungkarle
og drenge og optegne hver med sit navn og tilnavn, alt sammen
af hensyn til kontrollen med soldaterudskrivningen. Af hen
syn til den påbudte hovedskat henvises der et par måneder
senere atter til at skaffe sig underretning hos præsterne om for
skellige personelle forhold. I 1658 skulle præsterne på ny ud
færdige fortegnelser over alt mandkøn i deres sogne. I 1764
1 Missiver af 1645 20/5 og 1646 17/5. Danske Lov 1683 15/4, 2-8-7. Kir
keritual 1685 25/7, kap. 2, art. 1 (døbte), kap. 8 (vielse), kap. 9 (døde)
og kap. 3, art. 3 (introducerede).
2 Fabritius og Hatt: Håndbog i slægtsforskning, 3. udg. (1963) s. 179.
Archivum. Vol. VIII (1958), s. 38. Jyllands-Postens kronik 1964 5/1.
3 Reces 1551 21/12 art. 3. Reces 1558 13/12 art. 11.
4 Afhandlinger om arkiver ved Rigsarkivets 75-års jubilæum 1964, s. 77 ff.
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blev det pålagt præsterne på landet med henblik på ekstraskat
ten rettidig at indlevere rigtige af- og tilgangslister, og i 1775
fik præsterne besked på for eftertiden at indrette de årlige for
tegnelser over døde og fødte efter et fast skema, som indsendtes
til General-Land-Økonomi og Commercekollegiet 5. Missiverne
fra Christian TV’s tid fastslog blot, at bisperne skulle have god
indseende med præsternes kirkebogsføring, og såfremt nogen
præst herudi fandtes forsømmelig, skulle han dermed have for
brudt sit kald. I 1754 siges det, at ministerialbøgerne bør være
hos sognepræsten og af ham eller under hans tilsyn og ansvar
føres. Det er i øvrigt første gang, vi finder den noget tunge
betegnelse ministerialbog anvendt6.
I en anden del af riget, i hertugdømmerne, fandt der imid
lertid en vigtig nyordning sted i sidste halvdel af 1700-tallet.
I 1775 indførte man duplikatprotokoller over fødte, viede og
døde, endda rækkende tilbage til 1763, da nye skematiske re
gistre var blevet indrettede. Duplikatet skulle udfærdiges af
degnen eller en skolemester og årligt eller hvert kvartal atteste
res af præsterne - alt sammen »zu Verhütung des Nachtheils,
der aus einem zufälligen gänzlichen Verlust der Kirchenbücher
einer Parochie in Erbschaftsfällen und sonst entstehen könn
te -«. Videre siges det, »Dass die Abschriften in gehöriger
Entfernung von den ordentlichen Kirchenbüchern entweder in
der Kirche, oder in den Probsteyen, oder bey den Schulmeistern
die sie gemacht, sorgfältig und an keinem feuchten Orte, ver
wahrt werden müssen -«7.
Disse sikkerhedsbestemmelser for landet syd for Kongeåen
fik ikke, som man kunne have ventet det, nogen direkte ind
flydelse på forholdene i Kongeriget8. Det er dog nærliggende
5 Kane, brevb. 1645 26/3 og 22/5. Miss. 1658 9/1 (Secher: Corp. Const.
Dan. bd. 6). Kane. skr. 1764 28/1. Promemoria 1775 8/4.
6 Reglement for sognepræster og de residerende kapellaner på landet i
Danmark - i henseende til deres embedsforretninger 1754 20/4 § 1.
7 Reskript die Einführung eines Duplikats von alten Tauf-, Copulationsund Sterberegistern betr. 1775 17/10. Trykt i: Chronologische Sammlung
der Königlichen Verordnungen und Verfügungen für die Herzogthümer
Schleswig und Holstein etc. (Kiel 1799).
8 Det kan nævnes, at systemet med protokoller in duplo ikke var den dan
ske gejstlighed helt fremmed. Reces 1643 27/2 4. kap. art. 18 indførte
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at regne med en forbindelse mellem nyordningen 1775 og et
forsøg, som Generalkirkeinspektionskollegiet i 1776 gjorde på
at få indført duplikatbøger også i Danmark. I et pro-memoria
til biskopperne, dateret 28. maj 1776, hedder det, at man af en
og anden til kollegiet indløben beretning havde erfaret, hvilke
betydelige følger det undertiden kunne have for det alminde
lige, når den af præsterne holdte ministerialbog, enten ved ilds
våde eller andre indtræffende omstændigheder, forkommes.
For at forebygge dette fremkom man med et 6-punkts forslag,
hvis hovedindhold gik ud på, at man med året 1777 skulle
anlægge to ligelydende ministerialbøger ført af sognepræsten
og degnen og under tilsyn af biskoppen og provsten, og »at de
gamle og hidtil brugte Ministerialbøger omhyggeligen skulle
gjemmes til Brug og Eftersyn i fornøden Tilfælde -«9.
Biskoppen over Ribe stift, Tønne Bloch (1775-86), svarede
allerede kollegiet den 5. juni. Han betegnede forslaget som en
nyttig og fornøden anordning, men fremhævede, at det måtte
præciseres, hvem der skulle bekoste og besørge ministerialbø
gerne; armod og fraliggenhed fra bogbindere ville standse an
ordningen på mange steder, hvis byrderne faldt på præsterne.
Ligeledes måtte det afgøres, om hovedsogn og anneks skulle
have hver sin bog. Derudover ønskede han, at »et Schema til
Uniformité« samtidig blev affattet; vi skal se, at det var et øn
ske, biskopperne samstemmede i. Biskop Bloch motiverede det
med, at han ved sidst afvigte Dionysii Landemode havde måt
tet give et monitum, at ved ægte børns dåb burde moderens
navn lige såvel som faderens anføres, hvilket hidtil ikke var
iagttaget. Efter nogle mindre væsentlige bemærkninger tilfø
jede han, »om ikke til de gamle og hidtil brugte Ministerial
bøgers desto sikkrere Forvaring og Handthævelse var fornø
dent, at deres Antall blev specificeret under nu værende Præ
sters Haand foran i hver af de ny Ministerialbøger«10.
duplikater af stiftsjordebøger (gentaget: Danske Lov 2-22-12). I Århus
bispearkiv findes en genpart af Århus domkapitels jordebog 1663, som
er foræret til stiftskisten af residerende kapellan ved Århus domkirke
Hans Bondo (død 1754), (C 3 - 2214 og 2215). Landsarkivet for Nørre
jylland — LAN.
9 Viborg bispearkiv. Breve 1775-76 (C 2 - 79). LAN.
19 Generalkirkeinspektionskollegiets arkiv. Pk. 10. Besvarelser af div. cir-
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Biskop Jacob Ramus (1762-85) i Odense betegnede i sit svar
af 8. juni reformen som nyttig og fornøden og forslaget som
grundigt og viseligt, men tilføjede et forslag om, at degnens
eksemplar altid skulle opbevares i kirken, hvor der de fleste
steder fandtes enten et skab eller skrin, der kunne anvendes,
»samt at Bøgerne, ligesom de bleve fuldskrevne der skulde ned
lægges og forvares, efterdie det kunde gierne hænde sig, at
baade en Præste- og Degne-Boelig tillige kunde afbrænde, i sær
paa saadanne Stæder, hvor de ligge tæt ved hinanden«. Videre
gik han ind for en månedlig konference mellem præst og degn,
og at præster og degne med uorden i deres kirkebogsførelse
kunne mulkteres til sognets fattige efter omstændighederne.
Biskoppen over Viborg stift, C. M. Rottbøll (1770-80), sva
rede den 12. juni, at han fandt forslaget så vel overlagt og
iværksætteligt, at han næppe vidste, hvad der skulle være at
tilsætte, og det samme gjaldt provsterne, som på landemodet
samme dag var blevet bedt om deres betænkning. Dog ønskede
provsterne, at det blev pålagt degnene månedligt at konferere
med præsten, og at bekostningen udtrykkelig pålagdes kirkerne.
Hertil føjede biskoppen sit eget ønske om, »at en vis Formu
lar og Schema maatte giøres til disse Bøgers Indrettning overaldt; thi ellers faar man det neppe bragt til nogen Fuldkom
menhed«, og i et brev den 5. august samme år fulgte han sagen
op ved at tilsende kollegiet forslag til et skema til ministerial
bogens indretning11.
Også biskoppen over Århus stift, P. M. Bildsøe (1764-77)
argumenterede i sit svar af 25. juni for, at hvor der i kirken
fandtes nogen lejlighed til at have bøger under sikker og tør
forvaring, kunne det ene eksemplar opbevares, når det var ud
skrevet, til sikkerhed mod ildsvåde. Han udtalte ligeledes et
ønske om, at det, der »i Ministerialbøgerne bør indføres, blev
ved denne Lejlighed erindret og nøjere bestemt«. Det skete ud

kulærer 1740-80, læg 4: Besvarelser m. m. til cirkulære 1776 28/5 om
ministerialbøgers indrettelse. RA. (Jfr. Ribe bispearkiv. Kopibog over
bispe- og stiftsøvrighedssager 1775-81, fol. 113 (C 4 - 215) LAN).
11 Sammest. (Jfr. Viborg bispearkiv. Kollegialkopibog 1771-81 (C 2 - 38)
LAN).

175

fra hans erfaringer på visitatsrejser om, at de dødes alder sjæl
dent blev indført12.
De norske biskopper gav også kollegiets forslag deres støtte.
Fra denne side (biskop Tidemand i Kristiansand) kom der
forslag om, at alle de gamle kirkebøger skulle opbevares i kir
kerne, mens det ene eksemplar af de nye kirkebøger skulle ind
sendes til opbevaring i stiftskisten, når det var fuldskrevet.
Af kollegiets bearbejdning af det indkomne materiale kan
det ses, at man herefter stilede imod at få indført nye kirke
bøger in duplo fra 1. januar 1777 (undtagen i København). De
skulle være i folio og indrettet efter et fast skema, og hvert en
kelt sogn skulle have sine egne kirkebøger, i størrelse afpasset,
så de kunne forslå i cirka 10 år. Præst og degn skulle konferere
hver måned, og der skulle gennemføres en mulkteringsordning
for uordentlige kirkebogsførere. Præstens eksemplar skulle op
bevares i præstegården, degnens i kirken. De gamle kirkebøger
skulle specificeres foran i de nye, og det ser også ud til, at man
har bifaldet tanken om at stille dem på arkiv i kirkerne. En
delig skulle de nye kirkebøger bekostes af kirkerne og deres
ejere.
Trods den positive indstilling fra så mange sider blev kirke
bogsreformen - uvist af hvilken grund - ikke til noget i denne
omgang, og der kom til at gå en menneskealder, før sagen på
ny blev taget op. Denne gang kom initiativet nede fra i form
af et udførligt reformforslag fra sognepræsten til Sandager og
Holevad i Fyns stift Niels Holm, amtsprovst til Assens og
Hindsgavl. Hans skrivelse er dateret 5. september 1809 og ind
sendt til Danske Kancelli - Generalkirkeinspektionskollegiet
var blevet ophævet i 179113.
Provst Holms udkast bestod af 22 paragraffer med vedføjet
skema til kirkebogssiderne; det byggede i første række på regu
lativet fra 1808 for Altenburg i Sachsen14. For hvert pastorat
12 Sammest. (Jfr. Århus bispearkiv. Kollegialkopibog 1776-84 (C 3 - 51)
LAN).
13 Danske Kancelli. 1. dept. Extraktprotokol 3 K. 1809 og Da. Kane. 1.
dept. Registrantsag 488/1812. RA.
14 Historisches Staatsarchiv Altenburg har oplyst, at det drejer sig om »Re
gulativ wie es hinführo mit Führung der Kirchenbücher gehalten wer
den soll« af 14. nov. 1808, vedføjet landsregeringens akt nr. 4373.
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skulle der være tre særskilte ministerialbøger med 1) fødte og
døbte, 2) tillyste og ægteviede og 3) døde og begravede15. Alle
kirkebøger skulle føres på grundlag af trykte tabeller i folio
og forsynes med alfabetiske registre, og det borgerlige år og
ikke kirkeåret lægges til grund. Der vil senere blive lejlighed
til at vende tilbage til forskellige punkter i udkastet; her skal
blot nævnes, at alle personers og steders navne efter forslaget
skulle skrives med latinske bogstaver. Sikkerhedsbestemmel
serne drejede sig om duplikatbøger, som var tænkt foretaget
på den måde, at kirkesangeren hver ottende dag afskrev origi
nalbogen i præstegården. Bøgerne skulle konfereres ved hver
måneds slutning og i øvrigt holdes under flittigt tilsyn ved bi
skoppens og provstens visitatser. Ordret hedder det: »Duplikat
og Original maa aldrig være nogen Nat over i et og samme
Hus«. Kirkebøgerne skulle i øvrigt bekostes af kirkeejeren på
landet og i købstæderne af kirkens midler.
Den 7. oktober sendtes provst Holms forslag til udtalelse
hos biskopperne over Sjællands og Ålborg stifter, Fr. Mun
ter (1808-30) og Rasmus ]ansen (1806-27)16. Jansen nøjedes
med at spørge en enkelt af sine provster, P. A. Obel i Hals17,
og kunne derfor allerede den 21. november 1809 sende kancel
liet sin betænkning18. Münter gik grundigere til værks, idet han
indhentede betænkninger fra alle stiftets amtsprovster og Kø
benhavns provster og sluttelig satte sagen på dagsordenen for
landemodet; hans betænkning, som bestod af et fuldt udarbej
det skema til de nye kirkebøger med tilhørende kommentarer,
fremkom derfor også først 8. september 181019. Af provster
nes betænkninger er i hvert fald Københavns, Præstø og Hol
bæk amtsprovsters bevarede20. At problemet omkring kirke15 Det må her erindres, at frd. om konfirmation 1736 13/1 intet indeholder
om bogføring af de konfirmerede; disse lister kan derfor også findes
mange forskellige steder.
16 Jfr. Sjællands bispearkiv. Kollegialbreve 1809. Danske Kancelli til bi
skop 1809 7/10. Landsarkivet for Sjælland m. v. = LASj.
17 Ålborg bispearkiv. Journal 1809 nr. 322 (C 1 - 151). Obels svar ses
ikke bevaret. LAN.
18 Ålborg bispearkiv. Kopibog 1808-12, 1809 21/11 (C 1 - 27). LAN.
19 Sjællands bispearkiv. Sjællands stifts biskops erklæringsprotokol 1810
8/9. LASj.
20 Danske Kancelli 1. dept. Registrantsag 488/1812. RA. (Amtsprovst Eiler
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bøgerne var aktuelt viser det forhold, at begge biskopperne på
en vis måde havde været i færd med at foregribe sagen. Münter minder i sin henvendelse til provsterne af 14. november
1809 om, at én af propositionerne ved sidste landemode angik
præsternes samt klokkernes, degnenes eller kirkesangernes em
bedsboger21, og i sin betænkning fra 1810 erklærer han, at han
allerede før kancelliets henvendelse forelå havde været betænkt
på at indkomme med en forestilling om ministerialbøgerne, da
han allerede på sine første visitatsrejser havde lagt mærke til
de uoverensstemmelser, der herskede her, og de forvirringer og
uordener, det medførte. Jansen på sin side kunne oplyse, at
han ved et monitum i landemodet 1808 havde pålagt degnene
og kirkesangerne over hele stiftet at holde en ordlydende kir
kebog med sognepræsten.
Om forslagets hovedtræk, en fast skematisk opstilling og en
sikkerhedsordning med duplikatbøger, var der ingen uenighed;
dog gik det den sparsommelige biskop Jansen nær at skulle
kassere de mange nye kirkebøger, som var taget i brug i hans
embedstid, og han mente derfor, at man godt kunne nøjes med
håndskrevne skemaer i disse. For små pastoraters vedkommende
syntes han også, at protokoller i kvart kunne være lige så vel
egnede som i folio. Fra anden side blev der protesteret energisk
imod de mange protokoller; ved landsbymenigheder var man
i alle måder bedst tjent med én bog (provst M. F. G. Bøegh,
Præstø amt).
Alle var enige om til de tre foreslåede grupper at føje kon
firmerede. Det var nødvendigt af hensyn til visse attester (re
skript 1741 7/1 og frd. 1746 27/5), og det blev fremhævet, at
konfirmationen havde direkte indflydelse på menneskets bor
gerlige stilling: han antoges først efter den som lovligt vidne,
og en begået forseelse tilkendtes større eller mindre straf efter
som forbryderen var konfirmeret eller ikke (provst 5. Warthoe,
Hammond, sognepræst til Brøndbyerne, hvis betænkning har haft væ
sentlig indflydelse på biskoppens forslag); Præstø amtsprovstis arkiv,
kopibog 1808-12, skr. 1810 3/1 (amtsprovst M. F. G. Bøerdi, sognepræst
til Herfølge og Sædder); Holbæk amtsprovstis arkiv, kopibog 1810-11,
skr. 1810 20/2 (amtsprovst S. Warthoe, sognepræst til Nr. Jernløse og
Kvandløse). LASJ.
21 Sjællands bispearkiv. Kopibog 1809. LASj.
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Holbæk amt)22. Biskop Miinter føjede hertil: af hvem konfir
manderne var vaccinerede. Jansen mente, at det blev nødven
digt også at have forlovede med i kirkebogen af hensyn til
eventuel ophævelse af forlovelsen (frd. 1799 4/1), og provst
Bøegh forsøgte at lægge et godt ord ind for barselskoners intro
duktion; han måtte ganske vist indrømme, at det ikke var no
gen nytte til, at det antegnedes, men »en ret vakker skik er Introductionen, og skulde den kunne befrygtes at afgaae, naar
Optegnelsen derom i Kirkebogen ikke fandt Sted, vilde jeg tilraade Optegnelsen«.
Forslaget indeholdt visse ejendommeligheder, som de for
skellige betænkninger ikke forsømte at sætte spørgsmålstegn
ved. Det gjaldt angivelse af iødsedstimen og dødstimen, især det
første. Provst Bøegh bemærkede, at både fødselsdagen og -ti
men havde man ofte ondt ved at få at vide, da børn nu for
det meste blev hjemmedøbt af jordemoderen, og faderen, der
bestilte barnets fremstilling i kirken, tit og ofte slet ikke kunne
angive bestemt dagen, da hans barn var blevet født! Man kun
ne heller ikke indse meningen med at angive begravelsesmåden
og lige så lidt dødsårsagen; kun hvis den støttede sig til en
lægeattest, kunne den blive pålidelig, men i hvert fald på lan
det døde de allerfleste, uden at en læge nogen sinde havde væ
ret hos dem (provst Bøegh).
Både biskop Jansen og et par af provsterne opponerede imod,
at brudgommens fader skulle anføres. Provst Bøegh bemærkede,
at brudgommen ofte ikke vidste, hvor mange børn hans fader
havde, eller af hvilket ægteskab han selv var, mens Jansen hæv
dede, at det ikke vedkom kirkebogen, hvem brudeparrets for
ældre var, »Skal Kirke-Bøgerne bruges til saadanne udstrakte
genealogiske Oplysninger, da er det ikke nok, at Brude-Parret
giør en løs Angivelse for Sognepræsten (der kunde gives Til
fælde hvori den Ene eller den anden kunde fristes til urigtig
Angivelse) men Angivelsen maatte godtgiøres ved paalidelige
Attester eller Tings Vidner. Dette ville medføre megen Besvær-

22 Danske Lov har dog 15 år som fast kriminel lavalder. Der kan her være
hentydet til frd. 1789 20/2, som gav adgang til ved strafudmålingen at
tage hensyn til f. eks. opdragelse og foregående levned.
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lighed, helst naar den ene eller den anden af Brudeparret hører
til fiernere Egne«23.
Vender vi os til sikkerhedsbestemmelserne herskede der, som
nævnt, almindelig enighed om det hensigtsmæssige i indførelsen
af duplikatbøger, men måden det skulle ske på, var der delte
meninger om. Provst Warthoe hævdede, at det var alt for be
sværligt og ødelæggende for skoleundervisningen, hvis kirke
sangeren i annekset, der godt kunne bo en mil fra præsten, hver
uge skulle møde i præstegården for at afskrive eller afhente og
tilbagelevere kirkebogen. Provst Bøegh stillede det interessante
spørgsmål, om der også skulle forfattes duplikater af de ældre
kirkebøger, men førte i øvrigt sagen ind i en ny bane ved at
spørge om, hvorfor kirkesangerens bog skulle være en blot af
skrift af præstens bog. Man ville opnå megen gavnlig kontrol
og berigtigelse, hvis præst og kirkesanger hver for sig på egen
hånd indførte, hvad der skulle indføres i kirkebogen; der kunne
så finde en konferering sted hvert kvartal. Denne idé optog
biskop Münter i sin betænkning, dog skar han konfereringerne
ned til to, sidste uge før advent og straks efter påske. Sikker
hedsbestemmelsen i anledning af konfereringen lød nu i Münters redaktion: »- dog saaledes, at disse ikke uden Ansvar
maatte være nogen Nat under et og samme Tag«.
I sin forestilling til kongen af 20. februar 1811 fulgte kan
celliet temmelig nøje biskop Münters betænkning, og kirke
bogens hovedskemaer havde dermed nået den form, som kom
til anvendelse fra 1814 til 189124. Men afsluttet var sagen end
nu ikke. I sin resolution af 15. april betegnede kongen forsla
get som »vel i det hele temmelig hensigtssvarende«, men der
burde tilføjes et almindeligt jævnførelsesskema og endvidere et
skema for afgang og et for tilgang i sognet25.
Derpå gik sagen atter til biskop Münter, som i sit svar af
15. august stillede sig ret skeptisk over for muligheden af at
føre de af kongen ønskede registre på en tilfredsstillende måde.
23 Danske Kancellis registrantsag indeholder i øvrigt to skrivelser af 31.
dec. 1809 til biskoppen fra stiftsprovst Fr. Plum, København, hvor især
fremhæves den sædelige værdi ved en ordning, der tillader præsten ved
barnedåb at se forældrenes vielsesattest. Jfr. frd. om dåb 1828 30/5 § 13.
24 Danske Kancelli. 1. dept. Forestillingsprot. 1811. RA.
25 Sammest.
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Hans betænkeligheder skulle siden vise sig velbegrundede, men
i kancelliets fornyede forestilling til kongen var disse registre
alligevel medtaget. Den 1. december 1812 opnåede forestil
lingen kongelig resolution, og 11. december 1812 udsendtes
reskriptet til alle biskopper. Den flere gange citerede sikker
hedsbestemmelse kom i sin endelige form til at lyde: »Vedkom
mende Præst og Degn eller Kirkesanger skulde i sidste Uge før
Advent og strax efter Paaske, conferere disse in Duplo forfat
tede ministerielle Kirkebøger med hinanden, dog saaledes, at
disse Bøger ikke maae være nogen Nat under eet og samme
Tag«26. Reskriptet var udstedt med gyldighed for begge konge
riger, men i Norge kom det kun til at gælde i ganske få år.
For at opnå en hensigtsmæssigere indretning af ministerial
bøgerne blev reskriptet ophævet ved en kgl. resolution af 2. de
cember 1820, som dels indførte nye kirkebogsskemaer, dels
afskaffede duplikatprotokollerne27.
Kirkebogsskemaernes videre udvikling skal ikke drøftes her;
stort set fik de deres endnu gældende form ved bekendtgørelse
af 31. oktober 189 1 28. Derimod kan der være god grund til at
se nærmere på sikkerhedsbestemmelserne for ministerialbøgerne.
I den instruks vedrørende ministerialbøger, som indgår i
ovennævnte bekendtgørelse af 1891, lyder paragraf 7: »Lige
som det er befalet, at bægge Eksemplarer af Kirkebogen ikke
maa være nogen Nat under eet og samme Tag (se Reskript 11.
december 1812), saaledes bør Præsterne og Skolelærerne paa
de Steder, hvor der ikke til Kirkebøgerne er indrettet et brand26 I reskriptet veksler udtrykkene »Ministerial-Kirkebøger«, »ministerielle
Kirkebøger« og blot »Kirkebøger«. Til reskriptet må føjes kane. cirk.
1813 17/4, som præciserer, at ministerialbøgerne skal føres særskilt for
hvert sogn.
27 Trykt i: P. M. Ottesens udtog af norske love og anordn, m. v. bd. 3
(Kristiania 1821). Jfr. Fabritius og Hatt: Haandbog i Slægtsforskning
(1943), s. 326. I Sverige fik man først i 1860 en fast kirkebogsformular,
dog var en vis variation tilladt lige til frd. ang. kyrkoböckers förande
1894 6/8. Duplikatbøger anvendes ikke. Gösta Lext: Våra svenska kyrkoarkiv, s. 4-5, i: Meddelanden från Kyrkohistoriska Arkivet i Lund
nr. 12. (Lund 1957).
28 Her anvendes vistnok for første gang betegnelsen »kontraministerial
bog«, men ordet kendes ikke i Ordbog over det Danske Sprog, udg. af
Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
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frit Rum, drage Omsorg for at have Bøgerne ved Haanden paa
et bestemt, let tilgængeligt Sted samt paalægge Medlemmerne
af deres Husstand i Ulykkestilfælde at redde dem«. Denne
paragraf gentages næsten ordret i en revideret udgave af in
struksen af 14. juli 1926, og så sent som i 1953 møder vi efter
klangen af 1812-reskriptets ordlyd: »Kirkens hoved- og kon
traministerialbog må ikke nogen nat opbevares under samme
tag«29.
Gennemgående har dette sikkerhedssystem med duplikatbø
ger vistnok været betragtet som en god og heldig ordning; det
kunne dog svigte, så at begge hold kirkebøger gik tabt30. Man
må imidlertid ikke være blind for de betydelige ulemper, et så
dant system fører med sig i form af dobbeltarbejde og konfe
reringsarbejde. Som allerede nævnt veg man i Norge tilbage
for et så tungt arbejdende system, og da man her hjemme i
slutningen af 1830’rne spekulerede på gennemførelsen af du
plikatprotokoller inden for skøde- og pantevæsenet, opgav man
tanken på grund af de store praktiske vanskeligheder, der var
forbundet hermed31. En psykologisk faktor må også tages med
i betragtning, nemlig en vis gensidig tilbøjelighed til en mere
skødesløs behandling i forvisningen om, at der jo da altid fin
des en genpart. I denne synsmåde - også på højeste sted - lig
ger sikkert spiren gemt til senere tiders forsyndelser.
Nu må det givetvis erkendes, at så længe de fleste kirkebø
ger opbevaredes i yderst brandfarlige stråtækte præstegårde
og skoler, ofte af bindingsværk, var duplikatordningen en god
og rimelig løsning på sikkerhedsproblemet; det er det miljø,
1812-reskriptet hører hjemme i. Men allerede i 1891-instruksens
sætning - hvor der ikke til kirkebøgerne er indrettet et brand
frit rum - ligger problematikken gemt. For er der først indret
tet et virkelig brandfrit rum, hvorfor da føre duplikatproto
koller? Men på den anden side, hvorfor indrette - og anvende
- brandfri rum, når man har duplikatprotokoller?
Forholdet er nemlig det, at der vel i dag findes brandfri rum
29 Kgl. anordn, om vedligeholdelse af og tilsyn med kirkebygn. m. v. 1953
11/4 § 25, stk. 3.
30 Kane. skr. 1821 6/10.
31 Arkiv 1. bd. s. 108 ff.
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i de fleste danske præstegårde, men der eksisterer ikke noget
påbud om, at de skal være der - og for resten heller ikke om
at de skal bruges, hvor de findes; eksistens og praktisk anven
delse behøver ikke altid at følges ad. Under Anden Verdens
krig udsendte Kirkeministeriet 2. december 1943 et cirkulære
angående foranstaltninger til at undgå ødelæggelse af kirkens
hellige kar og kirkebøger som følge af krigsbegivenheder. For
kirkebøgernes vedkommende henviste man til, at det her drejer
sig om værdier, der er uerstattelige, dersom begge eksemplarer
går til grunde. Man henstillede derfor til menighedsrådene at
lade de rum, der i mange præstegårde var indrettet for at be
vare kirkebøger, arkivgenstande o. lign, for brandfare, under
kaste et omhyggeligt eftersyn. Hvor et brandfrit rum ikke
fandtes i forvejen, henstilledes det snarest at tage indretningen
heraf op til overvejelse, i det mindste i form af et interimistisk
rum. Hvad det sidste eventuelt kan betyde, fremgår af en vedføjet af Kirkeministeriet indhentet erklæring fra Dansk Brand
værns-Komité: »Som en mulig Nødhjælp paa Steder, hvor eg
nede Rum ikke forefindes og vanskeligt lader sig indrette, kan
der - under Hensyn til, at der kun tages Sigte paa en mere
kortvarig Opbevaring i en Faresituation - peges paa Mulighe
den for Etablering af solide, regntætte, vel aflaasede, eventuelt
i Jorden forsænkede Rum i det fri i Afstand fra Bygninger, i
hvilke Kirkebøgerne m. v., f. Eks. efter at være anbragt i en
tæt Træ- eller Blikdaase, midlertidigt kan hensættes saaledes,
at de helt sikres mod Brandpaavirkning«. Disse retningslinier
må siges at have gyldighed den dag i dag, og brandfri rum er,
som sagt, heller ikke efter krigen blevet gjort obligatoriske.
Forklaringen herpå kan alene ligge i, at man ikke har ment det
påkrævet takket være dobbeltføringen af kirkebøgerne32.
Det er let at indse, at den mest rationelle løsning på proble
merne havde været, at man allerede ved reformen i 1891 havde
afskaffet kontraministerialbøgerne, samtidig med at brandfri
rum var blevet gjort til et obligatorisk udstyr i præstegårdene
32 Jfr. Kirkemin.s skr. 1944 18/1 ang. udgiften ved anskaffelse af brandfri
skabe, hvor muligheden af etablering af brandfri skabe også til kontra
ministerialbøgerne nævnes, og Kirkemin.s skr. 1953 28/2 om afhjælpning
af fugt i præstegårdenes brandfri rum.
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under effektiv kontrol fra højere sted. Det er den fremgangs
måde andre offentlige myndigheder har fulgt, f. eks. tinglys
ningskontorerne og kommunale kontorer. Inden for civilstands
registreringen er man i stedet, med en beklagelig stædighed, ble
vet hængende ved et system, som i virkeligheden er afpasset
til et helt andet samfund end det tyvende århundredes. Følgen
har været et meget betydeligt, og stort set nytteløst, admini
strativt arbejde. Også vore landsarkiver kan tale med om, hvor
stort besvær blot ajourføringen af de kontraministerialbøger,
der er afleveret til arkiverne, volder. Hvor store byrder, man
har beredt sig selv, fremgår også af et cirkulære fra Kirkemi
nisteriet af 24. juli 1967. Der bliver heri dels givet mulighed
for en førsteaflevering af hovedministerialbøgerne frem til om
kring 1860, dels gennemført nye regler for aflevering af kon
traministerialbøgerne, således at landsognenes kontraministe
rialbøger normalt skal afleveres, når der er gået 10 år efter at
de er udskrevet, købstadsognenes når der er gået 30 år. For
inden aflevering af kontraministerialbøgerne finder sted, skal
der foretages en fornyet, omhyggelig konferering mellem ho
ved- og kontraministerialbøgerne, og der skal drages omsorg
for, at alle rettelser, tilføjelser og noteringer er foretaget i
begge sæt bøger. Notering om, at denne afkonferering har fun
det sted, skal noteres i begge protokoller. Hovedministerialbø
gerne skal opbevares i det landsarkiv, inden for hvis område
vedkommende sogn er beliggende eller vedkommende præst er
bosiddende, mens kontrabøgerne ikke må opbevares i samme
landsarkiv. I øvrigt overlades det til Rigsarkivaren nærmere
at bestemme, hvor de skal anbringes. Rigsarkivaren har derefter
i en skrivelse af 26. september 1967 godkendt følgende midler
tidige bestemmelser. Efter at de afleveringspligtige hovedmini
sterialbøger er blevet indkaldt og registreret, sendes hovedbø
gerne fra landsarkiverne for Fyn, Nørrejylland og Sønderjyl
land til landsarkivet for Sjælland, medens hovedbøgerne fra det
sjællandske landsarkivs område anbringes i Viborg. Indtil denne
udveksling kan finde sted, skal hoved- og kontraministerial
bøger fra samme sogn såvidt muligt opbevares i adskilte byg
ninger33. Man må indrømme, at 1812-reskriptets opbevarings33 Nordisk Arkivnyt 1967, s. 72.
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regel har fået langtrækkende konsekvenser - på trods af et
moderne landsarkivs hele kostbare brandsikringsudstyr.
Som bekendt er spørgsmålet omkring den danske civilstands
registrering for tiden sat under debat. Uanset hvordan afgørel
sen falder ud - om registreringen bliver liggende hos de kirke
lige myndigheder eller ej - er der næppe nogen tvivl om, at det
forældede sikkerhedssystem med duplikatprotokoller nu om
sider vil blive forladt34.
34 Sammest.: Landsarkivarmødet i Ålborg.
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Kommercckollegict 1797
af

Morten Westrup

I maj 1797 blev Kommercekollegiet omdannet1. Man gik over
fra en regional fordeling af sagerne mellem et dansk, et norsk
og et tysk sekretariat til en fordeling efter reale principper
mellem kontorer, der administrerede henholdsvis råvarepro
duktionen, industrien og handelen. Denne omdannelse er ret
udførligt behandlet af Axel Linvald2, som slår fast, at refor
men skyldes kollegiets første deputeret Ernst Schimmelmann,
og mener, at denne efter en forudgående drøftelse med kron
prinsen fik mundtlig befaling til at fremkomme med de nær
mere forslag i forestillingsform3. Men spørgsmålet om, hvorfor
man netop i 1797 reformerede kollegiet efter de her skitserede
retningslinier besvarer Linvald ikke. I det følgende skal det
vises, at reformen skal ses som en følge af den omlægning af
told- og handelspolitikken, som fandt sted med toldforordnin
gen af 1. februar 1797.

1. Kollegiets industripolitik
Regeringens politik over for de forskellige dele af national
økonomien i begyndelsen af 1790’erne kan sammenfattes ved,
at dens reformiver omfattede transithandelen og landbruget og
som følge heraf i mindre omfang industrien.
I sit kommissorium af 2. maj 17874 fik den væsentligst af
statsfinansielle grunde nedsatte ekstraordinære Finanskommission til opgave at overveje »Om en friere Handel end den,
som efter det nu antagne System finder Sted, maatte være for1 Udgangspunktet for denne artikel er ordnings- og registreringsarbejde
i Kommercekollegiets arkiv, udført 1968-69 under arkivar J. O. BroJørgensens vejledning.
2 Axel Linvald, Kronprins Frederik og hans Regering 1797-1807, I, 1923,
s. 273 ff.
3 Smst. s. 451.
4 Finanskollegiets forestillinger, 1787, nr. 70, som er henlagt i Finanskommissionens arkiv, pk. »Kgl. Reskripter og Resolutioner, 2/5 1787-9/2
1816. Aage Rasch, Dansk toldpolitik 1760-1797, 1955, s. 236-38.
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deelagtig for Vore Stater«, og i kommissoriets punkt 7 var der
allerede afsagt en hård dom over beskyttelsen af en »vaklende
og med Kunst vedligeholdt Industrie«, som burde erstattes med
»bestandigere og solidere Fordeele«. I årene efter kommissio
nens nedsættelse førte regeringen også en handelsvenlig politik,
som manifesterede sig i en række reformer, bl. a. forordningen
om en friere oplagsordning af 31. maj 1793. Handelen havde
i nogen grad »overtaget industriens rolle som regeringens kæ
lebarn«5. Industriens interesse i beskyttelse måtte vige for tran
sithandelens interesse i større handelsfrihed.
Hvad landbruget angik, ønskede regeringen for det første
ikke, at bønderne skulle købe danske industrivarer til priser,
der var højere end verdensmarkedets; for det andet ikke, at
de via skatterne skulle betale til fabrikanterne6.
Den svage industri var kommet i klemme.
Da Finanskommissionen i begyndelsen af halvfemserne var
nået såvidt, at den kunne tage fat på ordningen af det samlede
handels- og toldsystem, måtte de mange importforbud blive et
af de vigtigste punkter på dagsordenen. I de undersøgelser og
overvejelser, der herom skulle gøres, var det naturligt at ind
drage Kommercekollegiet, som til brug for kommissionens ar
bejde skrev en udførlig betænkning7 om fabriksvæsenets til
stand ved udgangen af året 1794 - et dokument, der har inter
esse derved, at det ikke alene beskæftiger sig med importfor
budene, men - som det hedder i indledningen - tager »det nu
værende Fabrik-System udi alle dets Deele i Betragtning« (s. 2).
Man må forstå denne 150-sider lange redegørelse i lyset af, at
Kommercekollegiet mere end noget andet var industriens kol
legium, at det selv anså industrien for sit vigtigste sagområde,
og at det ville fremlægge et defensorat for et truet erhverv. I
kommissoriet var det ganske vist pålagt kommissionen, at fri5 Rasch, anf. arb., s. 264.
6 Erling Olsen, Danmarks økonomiske historie siden 1750, 1962, s. 107.
7 »Commerce Collegii Bemærkninger ved en forehavende muelige Foran
dring i det nuværende Fabriksystem 1794«, Kommercekoll. 1773-97,
Diverse, 889, Sager angående fabrikkernes behøvende understøttelse un
der det nye toldsystem, 1774-97. Se også J. O. Bro-Jørgensen, Industri
ens historie i Danmark, II, 1943, s. 147 ff., hvor der gives et fyldigt
referat.
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gørelsesværket ikke måtte skade den indenlandske produktion.
Det almindelige synspunkt var - som ved landboreformerne at beskyttelse skulle sættes ved siden af frigørelse. Men for
Kommercekollegiet var det naturligt at understrege beskyttel
sen.
1794-betænkningen efterlader det indtryk, at man i kollegiet
nok principielt kunne være tilhænger af frihandel, men at dette
mest var en accept af de rådende anskuelser. Man kunne til
slutte sig handelsfrigørelsen i det omfang, de øvrige dele af na
tionaløkonomien tillod det, man erkendte de store fordele, der
kunne være forbundet med at liberalisere, men mente samtidig,
at der ikke forelå et valg mellem frihandel og beskyttelse.
»Danmarks Handels og Fabrik System« rummede mange for
bud og love, som ikke kunne fjernes uden systemets totale for
andring (s. 9). Ændringer måtte foretages med forsigtighed og
hensyn skulle tages til de mennesker, som under det gældende
beskyttelsessystem havde investeret kræfter og formue i indu
striel virksomhed, og hvis velfærd var truet af de påtænkte
forandringer. Dansk industri ville ikke kunne konkurrere på
lige fod med den ældre, veletablerede og kapitalstærke uden
landske, som var i stand til at give købere kredit og løbe
større risici. Almindelig konkurrence ville true mange danske
fabriksanlæg med tab, og ikke blot »billighed«, men også sta
tens interesser tilsagde, at der blev ydet industrien understøt
telse og hjælp. »Tabet af een eneste Vindskibeligheds Vej,
Standsning i eet eeneste Kundskabs Udbredelse, kunde ikke
være ligegyldige for Staten« (s. 14).
Kollegiet havde dog gjort sig klart, hvilken vej vinden blæ
ste. Og størstedelen af betænkningen er en redegørelse for,
hvilke understøttelsesformer man kunne tænke sig anvendt til
de forskellige industrigrene i tilfælde af forbudenes helt eller
delvise bortfald. Disse var bl. a. told, præmiering, foranstalt
ninger til hjælp ved råvarefremskaffelsen, forbedrede »Han
dels og Industrie Politie-Love« m. m.
På vidtløftig og omstændelig vis udvikles dette punkt for
punkt. I toldpolitikken måtte det tilstræbes, at udenlandske
råvarer såvidt muligt frit kunne importeres. Ved importfor
budenes bortfald, måtte toldbeskyttelse mod fremmede færdig
varer træde i stedet, hvor det var nødvendigt: Importtolden var
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ikke kun en kilde til statsindtægter, men desuden et virksomt
middel til industriens befordring (s. 20). Også Kommercekollegiet var klar over, at afgørende for, om denne told kunne
virke tilfredsstillende, var at toldsatserne fastsattes »med Hen
sigt til Snighandelens større eller mindre Vanskelighed«. Hvad
angik eksporttolden på råvarer, skulle, som rimeligt var, den
råvareproducerende landmands interesser tilgodeses før fabri
kantens, specielt hvor det drejede sig om produktioner, der
kunne forøges udover, hvad den råvareforbrugende industri
kunne aftage. Man burde imidlertid ikke være betænkelig ved
at lægge told på råprodukter, som var efterspurgt i udlandet,
f. eks. den grove jyske uld, og især ikke tage i betænkning at
fortolde varer, hvis produktion ikke kunne forøges synderligt,
f. eks. den i garverierne anvendte egebark.
Også ved oplagsforordningen fra 1793 var kollegiet betæn
kelig. Man henstillede, at der udvistes varsomhed ved det nye
oplagssystems anvendelse på fremmede færdigvarer (s. 29).
Præmierne var direkte statsstøtte til industrien. De kunne
tildeles som fabrikationspræmie eller eksportpræmie, men måt
te alene anvendes der, hvor den tilsigtede hensigt kunne for
ventes opnået, måtte aldrig være større end omstændighederne
krævede og skulle altid være tidsbegrænsede. Det ville fordre
overvejelse »af megen Detail« nøjagtigt at kunne bestemme
»Præmiens ringeste, men dog nødvendige Beløb af hver Fabri
kations Artikel« (s. 35). Ydermere skulle det allerede fra be
gyndelsen bestemmes, hvorledes præmieringen skulle aftrappes.
Overhovedet betonedes det stærkt, med hvor stor forsigtighed
disse præmier skulle administreres. Hvad specielt angik nye
industrielle anlæg, tænkte man sig, at præmieringen passende
kunne dække etableringsomkostningerne, hvad man kaldte »den
døde kapital« i modsætning til »den cirkulerende«.
Det er en gennemgående tendens i industribetænkningen, at
kollegiets interesse samlede sig om sådanne industrier, hvor
man ikke blot kunne præmiere fabrikationen, men tillige bi
drage til tilvejebringelsen af de i fabrikationen brugte råvarer,
først og fremmest de, der kunne produceres indenlands. Den
ledende tanke var, at den eksisterende industrielle aktivitet
skulle bevares, men især, at ny industri skulle etableres på et
»naturligt« - et af tidens nøgleord - grundlag, derved, at den
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anvendte rigets egne råprodukter. Disse tanker var dog ikke
nye, men kan spores tilbage til økonomiske skribenter før og
under Struensee (Oeder, Martfelt og brødrene Struensee) og videreudvikledes i Guldbergtiden af mænd som C. C. Pflueg og
Aug. Hennings, Schimmelmanns nære ven8. Især interesserede
man sig for den grove, jyske uld og dyrkningen af »handels
planter« som hør og hamp, men også for andre produkter som
huder, skind og egebark (til garverierne), sukker, linnedsklude
(til papir), voks (til voksblegerierne), talg, rapsolie og kalk (til
sæbe). Denne industripolitiske tendens understreges af den om
vendte holdning, man nu indtog til et af den ældre merkanti
lismes kælebørn, silkeindustrien, hvor man netop anvendte en
kostbar udenlandsk vare i en produktion, hvor »forædlingen«
stod i et ringe forhold til råvarens værdi.
Hvad i øvrigt understøttelsespræmieringen angik, stod det
klart, at den aldrig i sig selv kunne være tilstrækkelig, men
måtte følges op af en nøje iagttagelse af, hvad der i udlandet
foregik af tekniske fremskridt, opfindelser m. v. Sådanne måtte
bekendtgøres, og der skulle gives lejlighed til undervisning i
deres anvendelse (s. 41). I overensstemmelse med tidens almin
delige tro på oplysning tillagde man, som det skal ses, dette
informative arbejde en overordentlig betydning.
Noget dunkelt er det, hvad man forstod ved »offentlige
Indretninger« (s. 45). Udgangspunktet for betænkningens over
vejelser herom er imidlertid forholdet mellem handel og indu
stri. Tankegangen er den, at skønt fabrikantens og købman
dens interesser var modstridende, måtte det ud fra et statshen
syn ønskes, »at Fabrikantens Vel« kunne forenes »med de
Handlendes Fordeel« (s. 46). Handelen skulle betale industrien
en rimelig pris for dens varer, og industrien skulle ikke ved re
geringens hjælp tvinge handelen til at aftage dårlige varer til
en høj pris. Et interessefællesskab skulle kunne opstå, fordi
industrien ikke var i stand til at yde sine købere kredit, men
måtte anvende al sin kapital til selve varefremstillingen; han
delen på den anden side brugte netop en del af sin kapital til
at yde kredit, hvorfor det måtte være hensigtsmæssigt, at den
påtog sig al vareformidling. Ideen var den, at købmandens og
8 Bro-Jørgensen, anf. arb., s. 124-29.
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fabrikantens forenede kræfter ville kunne modstå den uden
landske konkurrence, »som i Almindelighed meest bliver far
lig ved den lange Credit som disse kunde give« (s. 49-50). Kon
kurrence mellem de to erhverv var ikke i statens interesse. Den
så succesrige transithandel måtte kunne være til fordel også for
industrien. I varetagelsen af denne formidling så Kommercekollegiet en opgave, det ville påtage sig.
Ved disse virkemidler håbede kollegiet at kunne bringe in
dustrien frelst igennem det økonomiske tidehverv. Mest bemær
kelsesværdigt er det imidlertid, at det yderligere ønskede en
række Importforbud opretholdt. Det drejede sig om forbud
mod import af raffineret sukker, trykte kattuner, porcelæn,
fajance og andet stentøj, cikoriekaffe, spillekort, støbegods af
Jern og jernplader samt uldne alenvarer. Betragtet under ét
kan det vist nok siges, at dette varesortiment repræsenterede en
stor del af landets bedste industrier.
Kommercekollegiets industripolitik, sådan som den kommer
til udtryk i 1794-betænkningen, var dog langt fra tidligere ti
ders massive merkantilisme. Man ser det måske tydeligst af
tilbøjeligheden til at ville anvende alle mulige andre understøt
telsesformer end netop det direkte pengetilskud fra statens
kasse, samt i den klare erkendelse af, at grundlaget for indu
striel udvikling var den enkelte fabrikants initiativ: »Ved Industrie-Politie Lovene maa derimod Hoved Grundsætningen
være denne, at det er enhver uformeent at anvende sin Fliid
og sin Ævne til alle Industrie Producters Frembringelse, paa
hvad han bedst veed og kan« (s. 54-55). Eksklusive privilegier
kunne kun anses for sjældne undtagelser. Men for en væsentlig
del stod man stadig ved de gamle dogmer. Der skelnes mellem
mere eller mindre »statsnyttige« industrier. Der kræves hensyn
til beskæftigelsen. Det ses som en statsopgave at harmonisere
de forskellige dele af økonomien, men især var der ønskerne om
beskyttelse under den ene eller anden form.
Når bortses fra problemerne i forbindelse med tolden og for
budene accepterede finanskommissionen tilsyneladende uden
videre, hvad Kommercekollegiet anviste af industripolitiske
virkemidler. I slutningen af kommissionens store forestilling
af 19. maj 17969 (afsnit IV: »Hvorledes sættes dette friere Sy
stem i Forbindelse med den indenlandske Industrie saa at
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denne kan bestaae?« (s. 59ff)) genfindes stort set Kommercekollegiets betænkning.
Hvorledes toldforordningen af 1. februar 1797 kom til at se
ud, falder det uden for de her afstukne rammer at redegøre
for. Dog skal det angående forbudene bemærkes, at de opret
holdtes for de trykte kattuner, porcelænet, den flerfarvede fa
jance, spillekortene, sukkeret, cikoriekaffen, hvorimod jern
varerne måtte nøjes med en told på 10 °/o.
Interessantest er nok behandlingen af Kommercekollegiets
ønske om forbud mod import af uldne alenvarer, som ifølge
Finanskommissionens forestilling skulle indskrænkes til at om
fatte klæde og begrænses til at gælde i 5 år10, men som ved den
endelige behandling i Statsrådet blev taget til følge. Denne en
delige revision til fordel for beskyttelsen rejser problemet om
Ernst Schimmelmanns holdning til de told- og handelspolitiske
problemer. Hvordan man end vil udlægge hans placering som
første deputeret i Kommercekollegiet og formand for Finanskommissionen, kan man næppe forestille sig, at der fra Kom
mercekollegiet kunne udgå en så omfattende industripolitisk
redegørelse, uden at den dækkede Ernst Schimmelmanns op
fattelse. Dette tjener til at understrege Aage Rasch’s revision
af den almindelige opfattelse af Schimmelmann som den store
frihandelsven, således som den findes hos Edvard Holm og se
nere historikere11. Hvem der greb ind i Statsrådet vides ikke,
men mon ikke Bernstorff har haft følgeskab af Schimmelmann?

2. Kollegiets omdannelse
Til at administrere hele dette system af støtteforanstaltninger,
som nu mere eller mindre skulle afløse forbudene, på en sådan
måde, at de for den enkelte industrigren anvendtes i den rig
tige kombination i en - hvad man nu ville kalde - selektiv øko
nomisk politik, var den gamle kontorordning, hvor sagerne var
fordelt regionalt på et dansk, et norsk og et tysk kontor, ikke
egnet. Hvad var vel naturligere end at erstatte de gamle kon9 Finanskommissionens arkiv, pk. »kgl. Reskripter og Resolutioner, 2/5
1787-9/2 1816«.
10 Rasch, anf. arb., s. 273 og 278.
11 Rasch, anf. arb., s. 285. Edv. Holm, Danmark-Norges Historie 17201814, VI, 2, s. 265-66.
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torer med et, der administrerede tilvejebringelsen af råvarer,
et andet, der tog sig af industriens store med- og modspiller,
handelen, samt et tredie, der administrerede de egentlige indu
strisager, præmieringerne m. m.
Det var ved to forestillinger af 5. maj 1797 med kgl. resolu
tioner af henholdsvis 10. og 5. maj, hvoraf forestillingerne alene
er signeret af Schimmelmann, samt ved forestilling af 17. maj
med kgl. resolution af samme dato at reorganisationen af Kom
mercekollegiet fandt sted12.
Ved at lade den enkelte kontorenhed inden for kollegiet vare
tage et bestemt sagområde eller »fag« under ledelse af en kom
mitteret mente man at kunne opnå en hurtigere, mere effektiv
og mere »saglig« ekspedition og dertil en bedre udnyttelse af
den enkelte embedsmands evner og viden. Reformer efter disse
linier var dog hverken forbeholdt Kommercekollegiet eller nye.
Mest iøjnefaldende er den ved kgl. resolution af 20. november
1799 fastsatte forretningsorden for Danske Kancelli13, hvorved
sagerne fra det nye århundredes første dag fordeltes efter be
skaffenhed mellem fire departementer, der hver fik en deputeret
som chef. Går man tilbage i tiden, vil administrative reformer
af samme indhold være at finde i Struenseetiden14. For Kommercekollegiets15 vedkommende vil man allerede ved kollegiets
oprettelse i 1735 finde en ret udførlig plan om fordelingen
af sagerne mellem to departementer efter reale principper, og i
kgl. reskript af 23. februar 1753 ydermere et arrangement,
hvorefter hver af de deputerede skulle have sine sager, som
han særlig skulle »tage connaissance om«. Derved skulle opnås,
at den deputerede så meget bedre kunne referere sagerne, når
de kom til behandling og resolution i kollegiet. Afgørende er
det imidlertid, at hvad man lavede af arrangementer af denne
karakter forblev på deputeret-plan og aldrig slog igennem i
den arkivrelevante kontorordning. Af vigtighed er det også at
12 Alle i Produktionsfagets Forestillingsprotokol, 1797.
13 V. A. Secher, VA I, 1886, s. 134 ff og Axel Linvald i Aage Sachs (udg.),
Den danske Centraladministration, 1921, s. 390.
14 V. A. Secher, anf. arb., s. 124-25.
15 Det følgende er udarbejdet på grundlag af J. O. Bro-Jørgensens endnu
ikke publicerede indledning til den nye kommercekollegieregistratur; se
også J. O. Bro-Jørgensen, anf. arb., s. 112.
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nævne, at der i Kommercekollegiet allerede inden 1797 var op
rettet kontorer med særlige sagområder under sig som de spe
cielle kontorer for de danske og tyske brandforsikringssager. I
1777 udskiltes yderligere konsulatssagerne fra Tyske Sekreta
riat og henlagdes til Udenlandske og Konsulatssekretariatet.
Samme år oprettedes Ostindisk Sekretariat, efter at staten hav
de overtaget Asiatisk Kompagnis etablissementer og loger i
Ostindien. Endelig oprettedes der i 1782 et særligt Søpaskontor.
Men hvor og hvornår er ideen til kollegieomdannelsen mere
konkret udformet? Svaret herpå er utvivlsomt, at den er op
stået i Kommercekollegiet under udarbejdelsen af den store in
dustribetænkning og det parallelt hermed løbende arbejde i Finanskommissionen, hvorunder man var tvunget til at gennem
tænke, hvad man forstod ved »industri«. I den tidligere om
talte fjerde del af kommissionens forestilling af 19. maj 1796,
hvortil netop industribetænkningen har været forlæget, findes
indledningsvis »Statens Industrie« opdelt i tre hovedgrene:
»A: Jord- og Bierg-Bruget der fremvirker Producter af Jor
den og af Biergene, med hvilke ogsaa Fiskerierne staae i
Lighed, for saavidt, at deres Gienstand er Tilveiebringelsen
af en raae Product fra Havet.
B. Fabrik og Manufactur-Fliden, som omformer og forædler
de raae Vare, der enten i Landet kunne haves eller uden fra
erholdes; hvortil ogsaa regnes Håndværks Fliden og Huus
Fliden.
C. Handelen og Søefarten som omsætte Landets Raae og for
arbeide Vare i Landet selv, eller ombytte dem med frem
mede Vare, som Landet behøver til nye Bearbeidning og
Forbrug; eller og omsætte fremmede Landes Vare med andre
fremmede Landes«.

Det skulle netop blive denne opdeling, som blev lagt til grund
ved sagernes fordeling i kollegiets nye kontorordning. Til det
te kom endnu et moment: da Kommercekollegiet omfattede
hele monarkiet, mente kronprinsen måske, at det ved at for
dele sagerne efter beskaffenhed fremfor efter regionale krite
rier var muligt at bidrage til monarkiets administrative enhed.
Et sådant motiv må have tiltalt ham, men sikkert have haft
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mindre gehør hos Schimmelmann og hans kreds. I hvert fald
er det påfaldende, at Schimmelmann i den nedenfor behand
lede forestilling Itr. A mente, at det tyske sekretariat skulle op
retholdes med sit hidtidige ressort, men at dette som det eneste
punkt i det forestillede ikke blev taget til følge i den kgl. re
solution16.
Forestillingen Itr. A af 5. maj med kgl. resolution af 10. maj
fastsætter »de Grundsætninger efter hvilke en forandret Indret
ning ved General-Land-Oeconomie- og Commerce Collegium i
Henseende til de samme betroede Sagers Fordeeling m. v. an
sees nyttig og fornøden«. Forestilling Itr. B af 5. maj med kgl.
resolution af samme dato angår kollegiemedlemmernes ansæt
telse og aflønning, og forestilling af 17. maj med kgl. resolution
af samme dato vedrører ansættelsen af sekretærer, fuldmægtige
og kopister.
I Itr. A-forestillingen hedder det, at den gamle topografiske
sagopdeling forudsatte en ekspertise i alle økonomiens »fag«,
som kollegiets embedsmænd umuligt kunne besidde. Under den
hidtil eksisterende ordning skyldtes den ikke altid tilstrække
lige sagbehandling, at embedsmændene måtte beskæftige sig
med sager snart af ét og snart af et ganske andet indhold. En
langt bedre udnyttelse af evner og viden kunne opnås, hvis
den enkelte »anvendte sin heele Duelighed« på visse specielle
fag. En effektiv udnyttelse af den enkeltes kundskaber var
særlig vigtig, hvor det drejede sig om kommercielle og økono
miske anliggender, på hvilke områder der hele tiden var me
get nyt at lære, især i en tidsalder, »da alle cultiverede Folke
slag kappes med hinanden i oeconomiske Opdagelser«.
Ved opdelingen i fag sondredes der mellem »økonomien« og
»handelen« og inden for økonomien igen mellem »produktio
nen« og »forædlingen«. Ved produktionen forstod man dels
fiskeriet, dels »Culturen eller Frembringelsen af de for Fabri
kerne nødvendige raae Materialer«, et sagområde, der skulle
udgøre et selvstændigt fag. Ved forædlingen forstod man »en16 Axel Linvald, anf. arb., s. 274. Statsrådets forhandlinger om dette er
åbenbart foregået mellem den 5. og 10. maj. Det bemærkes nemlig, at
Itr. B forestillingen fik kgl. resolution den 5. maj, mens litr. A forestil
lingen først var færdigbehandlet den 10. maj.
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hver de raae Producters Forarbejdning«. Til ekspedition af sa
ger vedrørende denne oprettedes et sekretariat for Industri- og
Fabrikfaget, hvis ressort var »fremdeles eet af dette Collegii
Hovedgienstande, og hidtil har været dets vigtigste«. Endvi
dere skulle alle sager vedrørende handel henlægges til et fag
for sig. Handel var væsentligst udenrigshandel, og en stor del
af Handelsfagets sager var de, der før 1797 sorterede under
Udenlandske og Konsulatssekretariatet.
To med handelen beslægtede sagområder skulle administre
res for sig. For det første skulle på grund af sin særlige karak
ter handelen på Ostindien og administrationen af de dervæ
rende kolonier udgøre et særligt fag. For det andet skulle ekspe
ditionen af de algierske og latinske søpas foreløbig besørges af
de samme embedsmænd som hidtil, en ordning, man anså for at
være den bedste, så længe krigen og den dermed forbundne
meget omfattende pasekspedition vedvarede. I praksis kom
dette til at betyde, at Christen Pram, som fra 1786 til 1797
havde været sekretær i det særlige Søpaskontor, ved sin ud
nævnelse til kommitteret i Produktionsfaget fik søpassagerne
med sig hertil. Ved kgl. resolution af 8. april 1810 henlagdes de
til Handelsfaget17.
I forestillingen tænkte man sig også de under Kommerce
kollegiet sorterende brandforsikringssager samlet under et fag,
hvilket åbenbart ikke har vist sig gørligt, idet man opretholdt
de kontorer, ved hvilke henholdsvis de danske og tyske admi
nistreredes18. Ved reskriptet af 9. februar 181619, hvorved
Kommercekollegiet og Generaltoldkammeret forenedes, over
førtes de danske brandforsikringssager til de under Danske
Kancelli samtidig oprettede brandforsikringskontorer - og de
tyske til det under det Slesvig-holstenske Kancelli oprettede20.
På grund af disse sagers helt specielle art bestemtes i den nye
instruktion for kollegiet21, at brandforsikringssagernes referat
17 Handels- og Konsulatsfagets forestillinger, 1810, nr. 11.
18 G. N. Kringelbach, Den danske civile Centraladministrations Embeds
etat 1660-1848, 1889, s. 353.
19 Meddelelser fra Rentekammerarchivet, 1878, s. 16 ff.
20 Alle brandforsikringssager er registreret i VA I, s. 135 ff og VA VII,
s. 91 ff.
21 Produktionsfagets forestillingsprotokol, 1797, Itr. C, nr. 6.
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i kollegiet kunne finde sted alene i nærværelse af de deputerede
og kommitterede, som forestod sagerne, ligesom skrivelserne
alene skulle underskrives af disse. Til gengæld fritoges disse
deputerede og kommitterede fra at deltage i forhandlingerne
om de andre fags sager.
Sagerne skulle fortsat naturligvis afgøres i det samlede kol
legium, og de deputerede skulle fremdeles forestå alle sagom
råder. Men det forventedes ifølge Itr. A-forestillingen, at hver
af dem valgte sig et fag, som han især viede sin opmærksomhed.
Hvad angår de kommitterede, skulle en eller flere af dem fore
stå de enkelte fag og under sig have fagets sekretariat. Hensig
ten var at afskaffe den praksis, at kommitteret og sekretær
var én og samme person. Som noget nyt oprettede man en sær
lig kategori af embedsmænd, assessorerne, som havde ret til at
overvære kollegiets møder, og som skulle foretage rejser med
henblik på indsamling af statistika og efterretninger, vikariere
for de kommitterede, afgive betænkninger om særlige emner
m. v. Til assessorer skulle udpeges yngre mænd med videnska
belige kvalifikationer inden for ét eller flere af kollegiets sag
områder.
På grundlag af denne nyordning foretoges i Itr. B-forestillingen de fornødne gen- og nyansættelser på en sådan måde,
at den enkelte embedsmand placeredes der, hvor han især men
tes at have evner og interesser. Kommitteret siden 1781 Chri
stian Otto Lawätz udnævntes til deputeret, men sad kun til
1800. De øvrige deputerede var Ernst Heinrich Schimmelmann
(1777-1813), Johan Ludvig Reventlow (1784-1801), Ove Ra
mel Sehested (1784-1816) og Magnus v. Dernath (1788-1810).
Christian Rantzau (Ascheberg) udnævntes til deputeret den 19.
maj og sad til 1801.
Kommitteret siden 1788 og sekretær i det danske sekretariat
Andreas Lachmann Wendelboe udnævntes til kommitteret og
sekretariatschef for Industri- og Fabriksfaget (deputeret 1804—
08). Til samme fag knyttedes også matematikeren og ingeniø
ren Jøns Mathias Liungberg, kommitteret siden 1780 (depute
ret 1804-12).
Som kommitterede for Produktionsfaget udnævntes Chri
stian Albrecht Fabricius, kommitteret 1788-1804 og medlem
af den store Landbokommission, og desuden den hidtidige se197

kretær for Søpaskontoret, Christen Henriksen Pram, som ny
udnævntes til kommitteret og tillige skulle være sekretariatets
chef (deputeret 1812-16).
De kommitterede i Handelsfaget blev Emanuel Rasmus Gro
ve, kommitteret 1788-1804, tidligere konsul i Marokko, som
skulle forestå sekretariatet, og desuden den hidtidige konsul i
Marokko Michael Classen, som nyudnævntes og virkede til
1812.
Til at forestå det ostindiske fag udpegedes den hidtidige
fuldmægtig i tyske sekretariat, Henrik Fredrik Schlegel, som
nyudnævntes til kommitteret og sad til 1803.
I forlængelse af disse forestillinger med kgl. resolutioner må
ses de planer, forslag, instruktioner m. v., ved hvilke man
mere detailleret forsøgte at lægge faste rammer for kollegiets
virksomhed efter omdannelsen.
I første række må nævnes det forslag angående »Hovedpuncterne af en Instruction« for kollegiet, som i forestillingsproto
kollen er betegnet Itr. C, nr. 6, og som er tænkt i forlængelse af
forestillingerne A og B. Som overalt i akterne vedrørende kollegiereorganisationen pålagdes det heri embedsmænd og be
tjente især at holde sig underrettede om alt, hvad der i udlan
det kunne have betydning for danske kommercielle og økono
miske forhold. Det gjaldt såvel fremmede landes love, told- og
beskyttelsesregler m. m., som i udlandet gjorde tekniske frem
skridt, opfindelser etc. Den viden, kollegiet således kom i be
siddelse af, skulle nøje registreres og videregives til dem, der
kunne have udbytte deraf. Vigtigheden af det informative ar
bejde betones meget stærkt, og i det hele taget var det pålagt
kollegiet at virke for »praktisk oeconomisk Kundskabs Ud
bredelse, samt Meddeelelse af allehaande Anviisninger til oeco
nomisk Nytte«, samt at opmuntre og belønne, hvor sådant var
fortjent eller betimeligt. Det er desuden tydeligt, at man stræb
te mod større smidighed og effektivitet i administrationen.
Overblik og mål måtte ikke sløres af »en for ængstelig Orden,
der kunne trætte Opmærksomheden«. En almindelig sag skulle
normalt ekspederes inden otte dages forløb. I det hele taget var
det hensigten at forenkle.
Vedrørende sagernes gang præciseredes det, at alle indkomne
breve skulle åbnes af den første i anciennitet af de tilstede198

værende deputerede og efter påtegnelse af dato fordeles mellem
fagene, hvor fuldmægtigene straks skulle ekstrahere og indføre
skrivelserne i journalerne, hvorefter sagen skulle refereres for
de deputerede, det pågældende fags kommitterede og helst og
så en kommitteret fra hvert af de øvrige fag. Den faget fore
stående kommitteret skulle indføre den i kollegiet vedtagne re
solution i journalen og være ansvarlig for ekspeditionens iværk
sættelse. Ved sæde i kollegiet og underskrivelse på brevene
skulle der fortsat iagttages anciennitetsorden uden hensyn til
fag. Forestillinger, plakater m. v. skulle underskrives af samt
lige kollegiets ordentlige medlemmer, medens almindelige breve
skulle underskrives dels af de deputerede, dels af de kommitte
rede for det fag, der havde ekspederet sagen, og desuden også
af en kommitteret for det fag, der ressortmæssigt stod det eks
pederende fag nærmest.
Der spores i kollegiet i den første tid efter omdannelsen en
stærk trang til at gå i gang efter de nye retningslinier. Var
først et økonomisk speciale henlagt til et kontor, måtte der her
hurtigt opstå en trang til ressortmæssig ekspansion i form af
en bestræbelse på at samle alt, hvad man anså for hørende til
det pågældende speciale. De gamle problemer om sagfordelin
gen mellem Kommercekollegiet og Rentekammeret dukkede
frem igen og føltes især akut i Produktionsfaget, hvor man
måtte erkende, at en væsentlig del af »Culturen eller Frembrin
gelsen af de for Fabrikerne nødvendige raae Materialer« hørte
under Rentekammeret. I den også som digter kendte nordmand
Christen Pram havde faget en initiativrig og temperamentsfuld
chef. Fra ham er bevaret et længere »Notanda«22 fra 1797 om
den rolle, han tiltænkte Produktionsfaget som et organ, der
burde have fuldstændig underretning om »Statens oeconomiske
Væsen«. Pram ønskede ikke kun, at de kollegier, som havde
produktionssager under sig, skulle holde Kommercekollegiet un
derrettet om alt, der angik disse sagområder, men hævder gang
på gang i sit »Notanda« at disse sager rettelig burde henlægges
til Kommercekollegiet. Til Rentekammerets ressort henhørte så
vigtige sager som det norske bjergværksvæsen, forstvæsenet og
landvæsenet. I sin omtale af bl. a. fåreavlen forsøger Pram at
22 Smst. nr. 21.
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drage en principiel grænse mellem de to kollegier: »Saavidt den
staaer i Forbindelse med Landhuusholdningen, med at skaffe
Agerdyrkningen en Deel af sin Underholdning------er den Ren
tekammerets Sag; men saavidt den skaffer Materiale for Manufacturerne, og Varer for Handelen, kan det ei feile at den og
maa være dette Collegii Opsyn undergiven«. Det synes, som om
en sådan grænse har ladet sig drage, da netop sager vedrørende
fåreavl findes i begge kollegier. Af vigtigere produktionssager
sorterede egentlig kun fiskeri- og handelsplantesager under Pro
duktionsfaget. Og med hensyn til fiskeriet var der oven i kø
bet tvivl, idet Island, Færøerne og Grønland sorterede under
Rentekammeret; dog ses islandske fiskerisager at være blevet
behandlet i Produktionsfaget. Handelsplantesagerne (hør,
hamp, humle m. v.) forblev fagets vigtigste, og sammen med
fiskerisagerne henligger de i arkivet i særlige rækker af ud
tagne sager. Specielt kan nævnes de mange aktstykker, der ved
rører Henning Schrolls høravlingsinstitut på Brahetrolleborg.
Blandt de øvrige sager kan anføres de, der angår produktioner,
som kunne kaldes bjergværksvæsenets grænseområder: born
holmsk stenkul, sandsten, kalk, kridt, valkejord m. v., og yder
ligere sådanne, som kunne siges at ligge på grænsen mellem »in
dustri« og »produktion«: fabrikationen af varer som planteolie,
eddike, brændevin, frugtvin, cikoriekaffe, kartoffelmel m. v.
foruden virksomheder som salpetersyderier, kalkbrænderier,
trankogerier, sildesalterier m. m.
Produktionsfaget blev ikke, hvad Pram i 1797 havde tænkt
sig. Flere projekter led skibbrud, f. eks. forsøget på at grave
kul på Bornholm23. Dets arkiv er lille, på trods af, at det også
fungerede som sekretariat for det samlede kollegium. Og ved
oprettelsen af Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet i fe
bruar 1816 blev det ophævet og dets sager delt mellem Industriog Fabrikkontoret i det nye kollegium og Rentekammeret. Men
Pram havde åbenbart med sit »Notanda« fået lettet sin sjæl,
som om det var et digt, han havde skrevet. Han slutter med
ordene: »Dixi & liberavi animam«. Pram er en af de interes
santeste personer i Kommercekollegiet. Det bekendteste og mest
23 Produktionsfaget, Kommissionen til at undersøge de bornholmske sten
kulsforekomster, 1797-1802.
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synlige bevis på hans rastløse energi, som findes i arkivet, er
den ni bind store beretning om hans to inspektionsrejser i
Norge24.
Medens Industri- og Fabriksfagets ressort forekommer mere
regulært, er der med hensyn til Handels- og Konsulatsfaget
problemer af lignende art som de under Produktionsfaget be
rørte. De islandske, færøske og grønlandske sager sorterede un
der Rentekammeret, de vestindisk-guineiske under General
toldkammeret og det kgl. Fiskeri- og Handelsinstitut i Altona
under Finanskassedirektionen. Men ydermere havde man i Han
delsfaget slet ikke overblik over importen og eksporten, sådan
som den var ude i de enkelte havne. Herom måtte man bede
Generaltoldkammeret holde sig underrettet25. Tilbage var så
skibsfarten i snævrere forstand og den hermed nøje forbundne
konsulatstjeneste som de vigtigste administrationsområder, samt
i forbindelse hermed alle de foranstaltninger i form af admi
nistration og lovgivning, som var forårsaget af de europæiske
krigstilstande. Heller ikke Handelsfaget blev, hvad man hav
de ventet. Tydeligt fornemmes det, hvorledes alle kræfter er
blevet opslugt af den tunge og omstændelige administration af
skibsfarten.
Det er her forsøgt at se en administrationshistorisk begiven
hed på en økonomisk-historisk baggrund. Omlægningen af toldog handelspolitikken var i første omgang noget, Kommercekol
legiet så på med uvilje, i anden omgang en udfordring, det
måtte tage op, hvis det ville bevare sin centrale placering i mo
narkiets økonomiske liv som industriens beskytter og hjælper.
Forretningsgangen måtte simplificeres og effektiviseres, og
fremfor alt måtte embedsmændene besidde økonomisk sagkund
skab. Yderligere var det tydeligt Schimmelmanns agt at gøre
kollegiet mere udadvendt. Embeds- og inspektionsrejser blev
hyppigere, større arbejde blev lagt i at indsamle statistika og
»økonomiske efterretninger«, konsulatsvæsenet blev udbygget
og det af kollegiets udgivne »Handelstidende« blev udvidet26
24 Torben Nielsen, Prams rejser i Norge 1804-06, Fund og Forskning, X,
1963, s. 61-98.
25 Handelsfagets kopibog, 1806, nr. 123, 132 og 152.
26 Handelsfagets forestilling af 4. april 1798 med kgl. resolution af 25.
april.
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til at være et virkeligt nyttigt organ for videregivelse af det
umådelige stof, som tilflød Handels- og Konsulatsfaget i form
af konsulatsindberetninger.
I mangt og meget kan Kommercekollegiereformen minde om
reorganisationen af Danske Kancelli år 180027. Begge var de
udtryk for et ønske om at tilpasse kollegiesystemet nye vilkår forny det uden at ændre dets struktur.
27 Axel Linvald i Aage Sachs (udg.), Den danske Centraladministration,
1921, s. 390-91.
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Registrering af moderne arkivmateriale
af

Michael Roper

Michael Roper er arkivar ved Public Record Office i
London. Artiklen, hvis oprindelige titel er »Editorial
Work on Recent Records: the Role of the Archivist«,
giver et indtryk af engelske arkivforhold og navnlig af
publikationsvirksomheden.
Et bemærkelsesværdigt træk ved vore dages historiske forsk
ning har været et skifte i studiernes hovedvægt fra middelal
deren og den tidlige nutid til det nittende og, i stigende grad,
til det tyvende århundrede, og dette samtidig med en almin
delig udvidelse af studiet af historien både ved akademikeren
og ved amatøren. Denne forandring har været ledsaget af et
krav om friere adgang til nyere arkivalier, som i Storbritannien
og Ulster (United Kingdom) har ført til en nedsættelse af til
gængelighedsgrænsen for offentlige arkivalier til 30 år og til
planer om at åbne for adgang til arkivalierne fra Anden Ver
denskrig i 1972. Som følge heraf er andre videnskabsgrene end
historien, især samfundsvidenskaben, begyndt at vende sig til
de offentlige arkiver. På samme tid frembringer det tyvende
århundredes uhyre og komplicerede regeringsapparat større
dokumentation end nogen sinde før, og til trods for omhygge
lig udvælgelsespolitik finder de offentlige arkiver, at hoved
vægten i deres bestand er ved at skifte i samme retning som de
historiske studier i almindelighed.
Hvorledes skal arkivaren nu komme overens med disse ten
denser? Skal han begrænse sit publicistiske arbejde til de vel
kendte studieområder fra middelalderen og tidlig nutid, hvor
hans traditionsbestemte færdigheder inden for sprog, hånd
skrift og diplomatiske former kan anvendes; skal han overlade
arbejdet med nyere arkivalier, som kun frembyder få vanske
ligheder inden for disse områder, til medarbejdere med mindre
faguddannelse? Eller skal han tage sin rolle op til fornyet over
vejelse og udvikle nye færdigheder og sagkundskab?
En traditionel form for udgivelse af kilder, hvad enten den
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er fuldstændig eller i regestform, er næppe hensigtsmæssig, når
man tager hensyn til nyere arkivaliers omfang og forskelligartethed. Hvor der er behov for fuldstændig udgivelse af en
gruppe moderne kilder, imødekommes dette bedst ved mikro
film eller andre former for fotografisk reproduktion, som både
er billigere end de traditionelle trykkemetoder og har den for
del, at de lettere kan tilpasses den enkelte kundes behov. Der
kan være noget, der taler for at udgive et udvalg af kilder, men
ikke alle historikere vil være glade for en anden persons ud
valg, når selve dokumenterne er frit tilgængelige. Hvor der fo
retages et udvalg, er dette snarere historikerens opgave. Her er
der derfor intet virkefelt for arkivaren med interesse for nyere
arkivalier. De resterende gængse former for udgivelse er sags
fortegnelser, registre og vejledninger (guider). Hvor meget be
høver arkivaren beskæftige sig hermed, når det drejer sig om
nye arkivalier?
I det system, der i United Kingdom anvendes ved offentlige
arkivalier, foretages den grundlæggende registrering af de af
leverende myndigheder før afleveringen. Selv i de lande, hvor
fortegnelserne udarbejdes i arkiverne selv, kan det meste af
dette arbejde foretages på et underordnet trin. Arkivarens op
gave kan derfor her synes at være begrænset til at fastlægge
retningslinier for stil og opsætning. Men forholder det sig så
dan? Vil den fortegnelse, der er tilvejebragt ved arkivaliernes
aflevering, nødvendigvis for al fremtid være fyldestgørende?
Er der ikke brug for en vedvarende undersøgelse af arkivalierne
og hjælpemidlerne? Sådan en undersøgelse skal være beregnet
på at bestemme tre typer af fortegnelser: 1) over arkivalier,
der er afleveret, før de nuværende registreringsnormer blev ind
ført; 2) over grupper, der strækker sig over en lang periode, og
som derfor har været genstand for mange særskilte afleveringer,
og hvor der findes en række særskilte fortegnelser, som nu må
ske ikke er fuldstændigt forenelige eller stadig følger et oprin
deligt registreringssystem, der er blevet forældet; og 3) forteg
nelsen, der er unøjagtig eller på anden måde dårligt udført i
første omgang. Denne undersøgelse bør imidlertid ikke kun
snævert beskæftige sig med at vurdere fortegnelser. Fra den
bør der også komme oplysninger om arkivaliernes indhold; om
de administrationsgrene, hvor de blev til; om de enkelte grup204

pers forskningsværdi, med henblik på at finde frem til even
tuelle betydningsfulde huller i dokumentationen og til steder,
hvor de muligvis kan udfyldes, eller til grupper eller enkelte
sager, der ikke fortjener at bevares; om arkivalier, der er egnet
til mikrofilmoffentliggørelse; og om arkivalier, der kræver re
paration eller andet konserveringsarbejde. I denne undersø
gelse må arkivaren spille hovedrollen. Hvad fortegnelser angår,
er det hans opgave at finde frem til de utilstrækkelige og træffe
afgørelse om, hvorledes omregistreringen skal foregå, hvilket
format der skal anvendes, og hvor mange enkeltheder, der skal
bringes. Hvor omregistreringen kan overdrages til underordne
de, må arkivaren føre nøje kontrol. I nogle tilfælde kan det
være, at omregistreringen må udføres af arkivaren selv, fordi
han alene har tilstrækkeligt kendskab til arkivalierne og deres
administrative sammenhæng til at kunne udarbejde en fyldest
gørende fortegnelse.
Vanskelighederne ved at registrere moderne arkivalier opstår
hovedsagelig på grund af disses omfang. Nogle lande, som
f. eks. Sovjetunionen, har udtænkt klassifikationssystemer efter
emner og forsøger at benytte disse til at registrere enkeltsager
eller endog enkeltdokumenter. Men uden at anvende et kolossalt
personale kan kun de færreste landes arkiver håbe på inden for
en overskuelig fremtid at kunne registrere deres arkivalier på
dette plan, i det mindste med konventionelle metoder. Der kan
i sidste instans være håb i brugen af edb, men selv når denne
registrering bliver praktisk gennemførlig, må økonomiske hen
syn afgøre i hvilken udstrækning og hvor dens anvendelse er
berettiget. Arkivaren bør imidlertid være fortrolig med udvik
lingen på det tekniske område og benytte enhver lejlighed til
at eksperimentere med anvendelsen af maskinel tilvejebringelse
af hjælpemidler til sagerne. I mellemtiden kan registrering ved
hjælp af de gængse metoder være passende for bestemte grupper
af arkivalier, og selv om arkivaren ikke egenhændigt udarbej
der disse registre, bør han se til, at de, der gør det, benytter de
mest velegnede systemer, og føre tilsyn med arbejdet, mens det
er under udførelse.
Arkivaren må rette sin hovedopmærksomhed mod klarlæg
gelsen af forbindelserne mellem nyere arkivalier og de admini
strationsgrene, som skabte dem. Uden kendskab til en institu205

tions historie, organisation og funktioner kan han ikke forstå
dets arkivalier på rette måde; jo mere han studerer dem, jo
mere vil han lære om dens historie, organisation og funktioner.
Men disse kundskaber skal ikke blot tilegnes for deres egen
skyld; de skal, som allerede foreslået, forbindes med registre
ringsarbejdet, og de skal også beredvilligt stilles til rådighed
for dem, der kommer til arkivet for at finde materiale til deres
egne studieområder. Traditionsmæssigt er udbredelsen af kend
skab til arkivaliernes administrative baggrund sket gennem de
såkaldte »guides«, men tidspunktet er nu kommet til at over
veje hvorvidt dennes nuværende form opfylder det aktuelle
behov, og om den bør suppleres med andre publikationer. I
denne forbindelse kan erfaringerne fra Public Record Office
måske være af almen interesse.
En »Guide to the Contents of the Public Record Office«
blev udgivet i to bind i 1963 og dækkede alle arkivalier, der
var afleveret til og med 31. august 1960 (bind II omfatter nyere
arkivalier fra de offentlige institutioner); et tredie bind, ud
sendt i 1969, beskriver nye grupper og bringer rettelser til de
eksisterende gruppebeskrivelser, i begge tilfælde indtil slutnin
gen af 1966. Denne guide er opstillet efter arkivalie-grupper,
og inden for grupperne efter klasser, ikke i nummerrækkefølge,
men på skematisk grundlag. Hver gruppe har en kort indled
ning, der bringer institutionens historie og en skildring af dets
organisation og funktioner; yderligere enkeltheder om admini
stration tilføjes - hvor det er hensigtsmæssigt - ved beskrivel
serne af særskilte klassers indhold. Oplysningerne i disse afsnit
i guiden stammer normalt fra det afleverende kontor, men det
redaktionelle ansvar for afsnittenes endelige form ligger hos en
arkivar i afdelingen for nyere arkivalier i Public Record Office,
der kan supplere de modtagne oplysninger med eget kendskab
eller særlige undersøgelser.
For nylig er vi imidlertid blevet klar over visse mangler ved
guidens nuværende form. Den første mangel er problemet med
at holde den å jour. Ligegyldigt hvor tit der kan fremstilles
supplementsbind, må der altid være et temmeligt betydeligt
tidsrum mellem den sidste dato for medtagne oplysninger og
udgivelsesdagen; der er desuden en grænse for den hyppighed,
hvormed supplementsbind kan udsendes. Kun i selve Public Re206

cord Office findes der en helt ajourført guide i form af de tryk
te bind med håndskrevne rettelser, sammen med et maskinskre
vet supplement, der beskriver nye grupper. Selv denne er ikke
fuldstændig tilfredsstillende. Når bindene forøges, bliver de
sværere at håndtere; håndskrevne rettelser ser sjuskede ud og
kan være forvirrende; og endelig er der en tilbøjelighed til at
negligere det maskinskrevne supplement, som et uden register.
Den anden mangel er guidens opstilling efter arkivalie-grupper. I teorien omfatter hver arkivalie-gruppe arkivalierne fra
en bestemt institution (kontor) men på grund af den hyppighed,
hvormed regeringsmaskineriet er undergået forandringer i det
sidste halve århundrede, og især siden 1939, holder denne de
finition ikke længere nødvendigvis stik, eller i det mindste ikke
i en så enkel formulering. Nogle kontorer har kun haft en be
grænset levetid og er blevet afviklet, enten før nogen som helst
af dets arkivalier har været gamle nok til at blive afleveret til
Public Record Office, eller før mere end ganske få periferiske
grupper er blevet afleveret. I sådanne tilfælde kan arkivalier
fortsat være blevet benyttet i afløsende kontorer eller kan al
lerede være gået ud af almindelig brug, men være overgået til
et andet kontor. Selv når det drejer sig om fortsatte kontorer,
er billedet ikke så enkelt. Embedsopgaver er blevet overflyttet,
sammen med de relevante arkivalier og personalet, fra et kon
tor til et andet og kan senere være blevet flyttet igen til et
tredie kontor eller endog bragt tilbage til det oprindelige. Un
der denne proces er forskellige kontorers arkivalier ofte blevet
uløseligt sammenblandet, og det vil hverken være klogt eller
praktisk gennemførligt at retablere den oprindelige kontorord
ning. Det har imidlertid til administrative formål fortsat været
nødvendigt at henføre arkivalier til grupper, og i de fleste men ikke i alle - tilfælde har det været mest belejligt at bringe
grupperne i relation til de afleverende kontorer. Som følge her
af kan arkivalierne, der er blevet til i et kontor, findes i mere
end én gruppe; i nogle tilfælde findes der ikke engang en grup
pe svarende til det arkivskabende kontor.
For at overvinde disse mangler er det blevet besluttet at om
arbejde denne guide til et nyt format og efter et nyt system.
Den skal være i løsbladssystem, hvis sider i selve Public Record
Office reproduceres i off-set efter matricer fremstillet på en
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automatisk skrivemaskine; rettelser foretages ved at benytte
den automatiske skrivemaskines egenskaber til at fremstille re
viderede maskinskrevne sider, reproducere disse i off-set og an
bringe dem i stedet for de nu overflødige sider. I første omgang
vil denne »New Guide« kun være til rådighed i læsesalen og
andetsteds i Public Record Office, men man er i gang med at
undersøge muligheden for at benytte en sådan maskine til at
fremstille og trykke kopier både til internt brug og til offentlig
salg.
Denne »New Guide« vil mere forståeligt beskrive arkivalier
nes forbindelse med de arkivskabende kontorer. Den skal være
i to dele: den første vil blive ordnet efter de arkivskabende kon
torer, uanset om der findes en tilsvarende arkivalie-gruppe og
vil bringe en oversigt over deres historie, organisation og funk
tioner, med henvisninger til, hvor deres arkivalier nu befinder
sig; anden del vil behandle de enkelte rækker af arkivalier i
nummerorden inden for saggrupperne. Et system af krydshen
visninger vil føre benytteren fra den ene del til den anden, og
der skal være et samlet register over personer, steder og emner.
I forbindelse med denne omarbejdning er mange rækker af ar
kivalier og henvisninger til dem ved at blive undersøgt på ny,
både for at fremskaffe nøjagtigere oplysninger til den nye guide
og som et første skridt i den ovenfor nævnte undersøgelse af
arkivalierne. Denne revision af guiden vil kun dreje sig om ma
terialet i andet og tredie bind af den nuværende, d. v. s. arki
valier fra moderne kontorer.
Til trods for de forventede fordele i sammenligning med den
nuværende guide vil denne »New Guide« ikke kunne rumme
alle de enkeltoplysninger om kontorer og deres arkivalier, som
forskeren kan have brug for, eller som vil blive samlet i løbet
af den ovenfor nævnte undersøgelse af arkivalierne. Sådanne
oplysninger vil blive offentliggjort som bind i rækken af »pa
perbacked« håndbøger fra Public Record Office. Tre bøger i
denne serie er allerede udgivet: The Records of the Colonial
and Dominions Offices (Handbook No. 3, 1964). The Records
of the Cabinet Office to 1922 (Handbook No. 11, 1966) og The
Records of the Foreign Office 1782-1939 (Handbook No. 13,
1969). Alle disse følger stort set det samme mønster: en tem
melig detaljeret administrationshistorie om kontoret; en beskri208

velse af dets arkivalier, deres tilblivelse, deres forbindelse med
kontorets organisation, deres nuværende beskaffenhed og hen
visningerne til dem; samt en kommenteret liste over saggrupper.
Formålet med disse håndbøger er snarere at bringe vejledning
for benytteren af arkivalierne end at være indgående arkivstu
dier. Med henblik herpå indeholder den nyeste også fire prøve
eksempler på undersøgelser i arkivalierne. Udarbejdelsen af
disse håndbøger synes at falde helt inden for arkivarens do
mæne; det vil også være vanskeligt at forestille sig andre med
de grundlæggende kundskaber eller lejlighed til at opnå dem,
bortset fra de arkivarer, der uafbrudt beskæftiger sig med ar
kivalierne. Public Record Office har planer om at udgive yder
ligere håndbøger af denne art.
I mellemtiden er det meningen, at de oplysninger, som arki
varerne samler under deres arbejde, skal noteres ned til frem
tidig brug, selv om de ikke straks fører til en håndbog. Det er
muligt, at maskinskrevne notater, baseret på disse oplysninger,
kan gøres tilgængelige for benyttelse på læsesalen.
I hvor høj grad udarbejdelsen af håndbøger over kilder til
bestemte emner er arkivarens forpligtelse er mere tvivlsomt.
Bortset fra de lande, hvor alle arkiver kontrolleres af én enkelt
central ledelse, vil en arkivar ikke normalt være fortrolig med
alle eventuelle kilder uden for hans egen institution, han vil
heller ikke have tid til at gennemføre den nødvendige forsk
ning, medmindre hans institution tillader ham at udføre den
som en officiel opgave, og det er tvivlsomt, om nogen som helst
institution vil være rede til at tillade dette, så længe der stadig
er arbejde at udføre med dets egen arkivbestand. En håndbog
i kilder til et bestemt emne inden for ét arkiv kan vildlede be
nytteren til at tro, at den er mere omfattende, end den i virke
ligheden er. Dette er ikke for at benægte værdien af håndbøger
over kilder til bestemte emne, heller ikke for at antyde, at ud
arbejdelsen af dem er upraktisk; men de synes at være et mere
passende anliggende for specialhistorikeren.
Der er altså et vidtstrakt område af publicistisk arbejde med
nyere dokumenter, der ligger åbent for arkivaren. Det er des
uden et område, hvor de forskellige elementer - fortegnelser og
registre, guider og håndbøger - griber ind i hinanden og ind i
den fortsatte undersøgelse af arkivalierne og hjælpemidlerne,
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som er blevet foreslået som arkivarens grundlæggende arbejde.
Den arkivar, der arbejder med nyere arkivalier, behøver måske
lidt andre færdigheder og arbejder måske på en lidt anden måde
end de kolleger, der studerer middelalderen og begyndelsen til
den nyere tid, men han må i sit arbejde gå ud fra de samme
normer for hæderlighed og videnskabelighed i behandlingen af
oplysningerne. Den nyere tid er ikke et letkøbt valg. Målet må
være at frembringe hjælpemidler, der vil være lige så værdifulde
for forskeren af nyere historie, som den gængse afskrift eller
repertoriet har været det for dem, der arbejder med tidligere
perioder.
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Orientering
Poul Rasmussen: Mål og vagt. Dansk historisk Falles forenings
håndbøger. København 1967. 87 sider. Kr. 24,30 (indb.).
Arkivar Poul Rasmussens bog indeholder tre hovedafsnit: 1)
en redegørelse for vægtenheder og rummål i kong Valdemars
jordebog, 2) en beskrivelse af middelalderens jordvurderings
enheder og jordemål samt 3) en leksikalt opstillet oversigt over
mål- og vægtenheder vest for Øresund 1500-1700. Som tillæg
er medtaget - som det siges efter redaktionens særlige ønske kortfattede oversigter over a) Valdemarstidens og Borgerkrigs
tidens mønter, b) danske mønters omsætningsværdi 1500-1700.
De enkelte afsnit bygger dels på Poul Rasmussens egne tid
ligere studier, dels på nyere afhandlinger om de pågældende
emner, således som litteraturhenvisningerne ved hvert afsnits
slutning viser.
»Metrologien« (ikke at forveksle med meteorologien) har
hidtil i høj grad savnet en egentlig håndbog over det danske
stof, og dette savn har især, men ikke alene, været følt af øko
nomiske historikere, hvorfor det er med forventning, man gri
ber til denne nye bog. Desværre må det siges, at den ikke ind
frier disse forventninger. Allerede indholdsoversigten viser, at
der netop ikke er tale om nogen håndbog i dansk metrologi,
men kun om en sammenfatning af forskningsresultaterne inden
for visse stærkt begrænsede dele af emnekredsen. På side 81
(hvorfor ikke i indledningen?) finder man forfatterens egen
indrømmelse af denne begrænsning idet han her angående »mål
og vægtenheder, der benyttedes i andre perioder og i andre egne
af landet« henviser til lignende oversigter, for middelalderen
til Kulturhistorisk Leksikon, for det 18. årh. til A. Friis’ og
K. Glamanns pris- og lønhistorie og for det 19. årh. til Bauers
håndbog. Hertil føjes Franz Bötger: »Alte schleswig-holstei
nische Masse und Gewichte« samt Aakjærs og Nørlunds tidli
gere oversigter over det danske stof, der desværre alt andet end
overflødiggøres af Poul Rasmussens bog. Problemet er, efter
hvilke kriterier en bog kan betegnes som en håndbog? Dette
udtryk bør kun anvendes om et værk, der opfylder visse be211

stemte krav. En håndbog skal behandle en emnekreds af en vis
almen interesse, og dette må så gøres på en ensartet og - inden
for anlæggets ramme - udtømmende måde. Målet må være at
gøre forskningsresultaterne på feltet tilgængelige for en bredere
kreds, derimod kan man ikke forvente hverken primær forsk
ning eller egentlig originalitet. En leksikalsk form vil ofte være
at foretrække, men der må i hvert fald være gennemarbejdede
registre. Det var denne målestok, Dansk historisk Fællesfore
ning burde anlægge på sin håndbogsserie.
Dette udelukker ikke, at Poul Rasmussens afsnit i høj grad
har deres værdi som videnskabelige studier, kritikken sker ud
fra et praktisk brugersynspunkt. Hvorfor er alle kapitlerne ik
ke i det mindste ensartet anlagt, f. eks. gennemgående leksikalt
ligesom sidste hovedafsnit, hvor man ret let kan finde frem til
betydningen af et dansk måle- eller vægtbegreb fra tiden 15001700? De to middelalderafsnit er derimod simpelt hen utilgæn
gelige for den, der håber at få klarhed over et bestemt begreb
ved et enkelt opslag, ikke engang et sagregister letter ens sø
gen. Kun ved at studere afhandlingerne fra ende til anden, kan
man møjsommeligt udkrystallisere visse informationer. Og efter
min mening kan dette på ingen måde retfærdiggøres af den
faktiske flertydighed og uklarhed, der prægede middelalderens
mål- og vægtbegreber. Jeg skal prøve at vise dette ved et par
eksempler.
Når man læser den indledende, videnskabeligt meget værdi
fulde redegørelse for tidens måle- og vægtsystemer, undrer man
sig over, at ordet skæppe pludselig (side 10) anvendes, uden at
det klart anføres, at dette er et rummål og ikke f. eks. et vægt
mål, og uden at der gives nogen antydning af dens størrelse
ikke engang tilnærmelsesvis. Hvis man interesserer sig herfor,
må man i håndbogen slå op på ordet, som det forekommer i
sidste afsnit om tiden 1500-1700 på side 75-77, og her er stør
relsen endda kun anført i forhold til tønden, om hvilken man
derefter må søge oplysning på side 57-63, altså i en seks siders
afhandling, der må læses ret grundigt, hvis man vil have et vist
begreb om, hvilken tønde-definition, der nærmest svarede til
Valdemarstidens, hvorefter man så kan regne sig tilbage til
skæppens daværende omtrentlige størrelse. I stedet for at det
havde stået, at skæppen dengang lå inden for maksimalt og mi212

nimalt så og så mange, nemlig mellem 15 og 30 liter!
På samme side 10 får man også om marken at vide, at den
bl. a. var en regneenhed for et vist antal penninge, men heller
ikke her med nogen angivelse af dens terminalværdier. Først
på side 17 fremgår det, at der i Danmark regnedes 240-288
penninge på en mark, og at man kan udregne, at penningen
gennemsnitligt vejede ca. 1 g sølv, hvorefter størrelsesforhol
dene endelig begynder at dæmre for én.
For at skrive en anvendelig håndbog er stor viden ikke nok,
man må også besidde så megen pædagogisk sans, at man kan
sætte sig ind i de uvidendes forudsætninger, og når det er mål og
vægt, det gælder, give de bedst mulige begrebsdefinitioner, al
tid forklare noget ukendt med noget kendt og ikke undlade at
omtale, hvad de pågældende størrelser svarer til i nutidens til
svarende mål, i det mindste i form af rammeangivelser, hvilket
altid vil være muligt som ovenfor vist.
/. Nybo Rasmussen

Kassation af arkivalier. Rapport fra Arkivarforeningens
seminar på Søhus højskole maj 1969
I festskriftet til Fridlev Skrubbeltrang ærgrer C. Rise Hansen
sig over, at hans interessante undersøgelser over hovbøndernes
havnearbejde i Korsør ikke har kunnet føres længere tilbage
end til 1609, fordi de såkaldte udspisningsregistre, der var bi
lag til lensregnskaberne, savnes fra den foregående periode.
Hans ærgrelse får luft gennem en indskudt kommentar, hvori
han konstaterer, at dette savn utvivlsomt skyldes, »at ufornuf
tige arkivarer, der har hærget voldsommere end ildebrande,
fugt, rotter og mus i vore arkivalier, har tilintetgjort dem sam
men med de allerfleste lensregnskaber for årene før 1610«.
Der vil næppe være nogen arkivar, der umiddelbart tør und
lade at give Rise Hansen ret. Men en sandhed kan jo forkyndes
på mange måder, og for nu at nuancere harmen lidt føler man
straks trang til at indvende, at der dog ikke var tale om arki
varer i den forstand, vi nu anvender betegnelsen inden for sta
tens arkivvæsen, at de jo ikke havde plads til at gemme alt, at
de følgelig måtte kassere, og at det da måtte være meget nær213

liggende at kaste sig over for længst afsluttede regnskaber og
da ikke mindst disses bilag. De gamle kassationsmænd havde
faktisk ikke mange forudsætninger for at forstå, hvad en se
nere tids videnskabsmænd kunne stille op med gamle regn
skaber.
Men på den anden side ved vi, at Rise Hansen ikke lader sig
spise af med så lette udflugter. Han - og vi med ham - er dog i
stand til at berette mangt og meget om uheldige og beklagelige
kassationer foretaget under indtryk af pladsmangel i en tid,
hvor der var rigtige arkivarer til. Med uheldige kassationer
tænkes her på sager, som trods pladsmangel kunne og burde
have været bevaret. Og her kan vi da, bagkloge som vi er, med
Rise Hansen i en vis forstand virkeligt begynde at tale om ufor
nuft. Men også kun i en vis forstand, for der er vel ingen tvivl
om, at vi og vore forgængere har handlet ud fra, hvad vi og de
har anset for værende i overensstemmelse med ikke bare den be
rømte sunde fornuft, men endog almindelig sund historikerfor
nuft, som altså når det kom til stykket, alligevel langtfra har
været så sund som formodet.
Arkivarer har hidtil i kassationsanliggender i meget høj grad
holdt sig til deres egen sunde fornuft, hvori indgik egne sub
jektive interesser og erfaringer, et vist kendskab til den histo
riske videnskabs øjeblikkelige interessefelter, samt en iagtta
gelse af, hvilke arkivalier der i det ene eller andet øjemed rent
faktisk havde været brugt hidtil. Undertiden har de på dette
spinkle grundlag truffet deres valg med ubekymret selvsikker
hed, men ofte har de dog følt det som et påtvunget valg mel
lem onder. For hvor ufornuftigt de undertiden end kom af sted
med al deres fornuft, kassere skulle de. Der har ganske vist ved
lejlighed med rette været advaret mod overdreven frygt for, at
Sjælland skulle kunne bringes til at synke under arkivaliernes
vægt, men indrømmes må det dog, at kassationer også af andre
grunde - ikke mindst økonomiske og administrative - har væ
ret uundgåelige. At kassere er og har været en forudsætning
for at kunne opbevare.
Med den voksende papirstrøm fra den ekspanderende admi
nistration er der endvidere ingen grund til at betvivle, at lø
bende kassitioner i fremtiden vil trænge sig på med endnu stør
re styrke end i fortiden, hvor så mange fejltagelser altså er be214

gået. Det forekommer ikke umiddelbart betryggende, og dog
tør det her påstås, at vi arkivarer i kølvandet af de seneste ti
års hastige videnskabelige udvikling virkeligt synes undervejs
til at blive klogere og dygtigere. Vi har således grundigt lært, at
historien gennem tiden inddrager stadig nye områder af sam
fundslivet under sit interessefelt, vi har iagttaget, hvordan nye
videnskabelige metoder har været i stand til at gøre hidtil upå
agtede arkivalier nyttige for forskningen, vi er begyndt alvor
ligt at overveje følgerne af datamatikkens indtog i samfunds
videnskaberne, og vi har bemærket, hvorledes andre samfunds
videnskaber end den traditionelle historieforskning er begyndt
at interessere sig for arkivernes indhold af analyserbart og un
dertiden uomgængeligt grundmateriale. Vi tør påstå, at vi i
langt højere grad end fortidens arkivarer er ved at nå til er
kendelse af, at vi på dette altafgørende område ikke bare kan
forlade os til skøn på grundlag af almindelig sund historiker
fornuft. Vi frygter, at den sunde fornuft skal komme til at tje
ne som dække over unødvendigt mange ufornuftige beslutnin
ger.
Det er således symptomatisk, at den nuværende rigsarkivar
ved adskillige lejligheder har sagt og skrevet, at han sætter vi
denskabelige og systematiske løsninger af kassationsproblemer
ne meget højt blandt de opgaver, der skal løses, og selv har
han, allerede før han blev rigsarkivar, taget væsentlige initiati
ver i den retning. I sin indledning på seminaret om kassations
spørgsmål understreger han dog, at man med de hidtidige ini
tiativer og retningslinier kun nærmer sig en del af den omfat
tende kassationsproblematik. Lidt mismodigt tilføjes det så i
rapporten, at der efter hans mening vil gå flere generationer,
før vi har tilstrækkelig viden til at mestre kassationens kunst.
Det vil utvivlsomt være uklogt at være uenig med rigsarki
varen i denne sidste betragtning. Der bliver og vil blive begået
fejltagelser. I fortsættelse af ovenstående påstand om tiltagende
duelighed kan det dog indvendes, at heller ikke fremtidens ar
kivarer vil være endegyldige mestre, og at en sådan konstatering
nok kan give læseren anledning til en vis beroligende defaitisme,
som hverken den anmassende virkelighed eller den efterfølgen
de seminarrapport efter anmelderens formening giver anledning
til. Med virkeligheden menes her rigsarkivarens understregning
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af, at løbende kassationer er en politisk nødvendighed eller, sagt
på anden måde, det forhold, at de tilbageholdende rotter og
mus hvad angår arkivalier aldrig har haft bevilgende myndig
heder at tage hensyn til.
Seminarrapporten er for anmelderen et vidnesbyrd om, at
man nu nærmer sig en relativ afklaring på en lang række punk
ter, som i fremtiden må indgå i enhver kassationsovervejelse,
og som på lang sigt ikke vil undgå at influere på hele arkiv
væsenets videnskabelige arbejde.
Et gennemgående træk er rentabilitetssynspunktet: det er
uforsvarligt at foretage kassationer, hvis omkostningerne her
ved overstiger, hvad det vil koste at etablere ny magasinplads
med tillæg af kapitaliserede driftsomkostninger. Dette syns
punkt, som vi alle nok i tidens løb har forsyndet os imod, går
jævnligt igen, og i fortsættelse heraf blev det foreslået og al
mindeligt accepteret i første omgang at prioritere kassationer
i store fonds, hvor en høj kassationsprocent er sandsynlig og
derfor mange kasserede hyldemeter i forhold til arbejdsindsat
sen at forvente.
Ud fra samme synspunkt synes der også at have været ud
strakt enighed om, at de nuværende kassationsbestræbelser i
første række skal sættes ind mod aktuelle og fremtidige arkiver,
da man herved vil opnå at gribe ind i selve arkivdannelsen og
samtidigt undgå at skabe unødvendige arkivmasser med tilhø
rende kassationsproblemer til vore efterfølgere. En enkelt del
tager ønskede endog at få slået fast, at der ikke mere bør kasse
res i sager fra tiden før 1920. Det er i forhold til de kassatio
ner, der allerede er foretaget fra denne periode, uheldigt over
for historien, og sådanne kassationer er sammenholdt med nu
tidens papirstrøm i virkeligheden urentable. Det er et syns
punkt, anmelderen gerne tilslutter sig.
Endelig blev det ud fra rentabilitetsprincippet flere gange
understreget, at kassationer, der forudsætter individuel behand
ling og gennemgang af de enkelte sager, såvidt muligt bør und
gås. For anmelderen ville det her have været interessant at
have læst en diskussion om videnskabelige fordele og ulemper
samt omkostninger ved at gemme en højere procentdel in toto
for derved at undgå en eventuel udtyndingsproblematik, hvis
løsning kræver store udgifter.
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I tilknytning til rentabilitetsdebatterne blev der i øvrigt
gjort den iagttagelse, at politikerne ikke nødvendigvis kræver
kassation, men at de naturligvis må kræve, at der økonomise
res, hvad måske nok kan tjene som udgangspunkt for en debat
med politikerne.
Hvad mere specielt angår kassationsmetoderne, var der til
syneladende næsten fuldstændig enighed om, at såkaldte »sub
jektive« eller »vilkårlige« kassationer bør undgås. Hermed
menes kassationer, hvor der ud fra et øjeblikkeligt subjektivt
skøn tages stilling fra enkeltsag til enkeltsag. Opfattelsen sy
nes at være den, at sådanne kassationer er for usystematiske og i
virkeligheden urentable. Kun en enkelt diskussionsdeltager har
villet anse sådanne kassationer for nødvendige af hensyn til
den fremtidige forskning og arkivbestanden som sådan.
Desuden samler interessen sig tydeligt om mulighederne for
i en eller anden form at gennemføre den »lodrette« kassations
plan, ifølge hvilken sagerne kun bevares der, hvor den egentlige
sagsbehandling og afgørelse har fundet sted. Den beror på en
grundig analyse af administrationen, gerne i forbindelse med
etablering af kombinerede journaliserings- og kassationsplaner.
Dette er, hvad rigsarkivaren selv har gennemført for den amts
kommunale forvaltning, det er, hvad rigsarkivets journalise
rings- og kassationsafdeling arbejder med, og det er det, der
har beskæftiget det såkaldte fængselsudvalg, som med betyde
lige resultater i form af kassationsindstillinger har søgt at ko
ordinere kassationerne i de centrale og lokale afdelinger inden
for en forvaltning.
Systematisk Indsats efter disse retningslinier har i den nuvæ
rende rigsarkivars tid været rigsarkivets officielle politik, og
der synes nu ikke på noget punkt at være uenighed om det
principielle og hensigtsmæssige heri. Derimod synes der at være
større usikkerhed omkring den såkaldte sampling, d. v. s. kas
sation og udvælgelse til opbevaring efter statistiske principper.
Metoden vil Især kunne finde anvendelse på serier af enstypesager, et begreb, der dog, som påpeget af en diskussionsdelta
ger, bør defineres grundigere. Det understreges, at den lodrette
kassation ikke fritager os for at tage stilling til sampling.
Der var enighed om, at sampling forudsætter en meget grun
dig analyse af arkivet, og flere påpegede i denne forbindelse
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behovet for at have nær kontakt med andre samfundsvidenska
ber, ligesom også muligheder og tid til eksperimenter blev efter
lyst. Rapporten anviser en del veje at gå ved sampling, og en
del forhold - herunder også økonomiske - som skal iagttages,
blev fremført. Der er næppe nogen, der tør forkaste metoden,
og der er - sikkert også blandt de tavse - enighed om, at den
muliggør kassation efter mere objektive kriterier og med bedre
økonomi end næsten nogen anden metode.
Til de mere betænkelige kunne man fristes til at sige, at der
ikke bare er tale om at kassere. Der ligger også i metoden et
positivt tilbud om varierede og videnskabeligt værdifulde be
varingsplaner i forhold til fortidens undertiden meget massive
kassationer. Der kunne således være foretaget samplinger i
kasserede folketællinger, og det på seminaret omtalte eksempel
med ejendomsvurderinger peger i samme retning. De forslag,
der nu er udgået fra landsarkivet i Viborg om anvendelse af
CPR-numre til en virkelig systematisk sampling inden for det
sociale område er da også al opmærksomhed værd.
Men problemerne er naturligvis mange, selv om de dog i
princippet næppe adskiller sig fra dem, der også knytter sig til
den lodrette kassation. Hvor repræsentativ skal udvælgelsen
være? Hvor sjældne varianter skal vi sigte mod at have med?
Hvilke hensyn skal tages til eventuelle personalhistorikere? Og
hvad med lokalhistorikerne? Skal man gemme lidt om alt og
alle, eller skal man gemme alt om nogle få og om nogle begræn
sede områder, eller hvorledes kan disse hensyn kombineres?
Hvordan sikrer man muligheder for geografisk bestemte punkt
undersøgelser? Kort sagt, hvad vil man præcist opnå ved den
enkelte sampling?
I tilknytning til disse spørgsmål må man sluttelig gøre sig
klart, som også flere gange understreget i rapporten, at samp
ling ganske vist sker efter objektive, konstaterbare statistiske
kriterier, som kan planlægges, beskrives og efterkontrolleres,
men at de samfundsvidenskabelige kriterier, der ligger til grund
for valget af statistisk fremgangsmåde, naturligvis stadig og
som altid er subjektive, om end velkendte og genkendelige. Det
er det samme vilkår, som også den lodrette kassation i virke
ligheden arbejder under. Vil man unddrage sig det, må man
helt undlade at kassere. Men om begge former gælder det dog,
218

at den foregående analyse og systematikken trods alt levner
mindre plads til den rene og skære sunde fornuft eller anden
tidsbestemt ubetænksomhed.
Seminarrapporten fra Søhus fremtræder som en slags status
over, hvor langt vi er kommet i denne altafgørende debat. Der
aftegner sig mange efterhånden ret sikre udgangspunkter, men
efter at have forsøgt sig med denne kommentar, fristes anmel
deren dog til at foreslå, at der i nær fremtid måtte blive afholdt
endnu et kassationsseminar, der alene samlede sig omkring pro
blematikken i tilknytning til sampling. Emnerne til et sådant
seminar vil næsten alle kunne findes i de løse ender og antyd
ninger, som fylder ganske godt op i den foreliggende status.
Vi kan derved blive dygtigere uden at det dog tør påstås, at
arkivarer nogen sinde vil kunne befri sig for det vilkår, at der
engang i fremtiden kan være en og anden forsker, som i beret
tiget irritation vil falde for fristelsen til at slå os i hartkorn
med skadedyr.
Andreas Jørgensen

Arkivvetenskapliga studier. Fjärde samlingen, utg. av Birger
Lundberg. Fillägnad Robert Swedlund. Lund 1968. 366 sider.
40 sv. kr.
En svensk kollega udtrykte for nogle år siden sin misundelse
over - som han udtrykte det - den blomstrende danske arkiv
litteratur. Hvis udtalelsen var kommet fra en nordmand eller
finne, havde den været fuldt ud forståelig og berettiget, for
vore finske og norske kolleger har langt fra haft samme mulig
heder som vi til at få deres undersøgelser og forskningsresulta
ter trykt. Mellem svenske og danske arkivfolk har der derimod
i den sidste snes år været en bestandig kappestrid om at bringe
den størst mulige »arkivoplysning« til torvs. Fra dansk side
har hovedvægten ligget på den praktiske tempeltjeneste, vi har
været flittige til at publicere vore registreringsresultater, ja hen
synet til andre forskere har været så dominerende, at vi ved si
den af de vejledende arkivregistraturer har udsendt en lang
række foreløbige og enkelte specialregistraturer. Til gengæld har
vi ikke været så nøjeregnende med udvælgelsen af afhandlinger
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til vore arkivfestskrifter og ARKIV, en del af det der publice
rede stof er ikke arkivforskning i snæver forstand. Svenskerne
har været langt mere stringente, og det er imponerende, at de
inden for samme tidsrum har udgivet dobbelt så mange fest
skrifter og gennemgående af større omfang end vore. Dertil
kommer tre arkivhistoriske doktordisputatser, hvoraf Alf Erlandssons om det skånske generalguvernement (jfr. ARKIV,
bd. 2, s. 151-58) har speciel interesse for danske historikere.
Det seneste bind arkivvidenskabelige studier blev overbragt
arkivråd Robert Swedlund ved hans afgang i 1967 efter en lang
og alsidig arkivkarriere. Året efter blev festskriftet trykt inde
holdende ikke mindre end 30 afhandlinger, som i tid spænder
fra Sven Welanders En 1400-tals magnats arkiv förteckningar
om Åge Axelsen Thotts arkiv til helt nutidige administrations
historiske og arkivteoretiske problemer.
Foruden til Welanders gennemgang af arkivfortegnelserne i
hr. Åge Axelsens privatarkiv har det danske rigsarkiv leveret
stof til endnu en afhandling, den tidligere rigsarkivar Ingvar
Anderssons Om serien »Opsnappede svenske Breve« i Rigsar
kivet. Hovedparten af brevene stammer fra den nordiske syv
årskrig, og de er hidtil kun brudstykkevis udnyttet af svenske
forskere. Den sidste pakke er breve fra den skånske krig.
Det værdifulde i at give nordiske arkivarer mulighed for at
tjenstgøre en kort tid i et af nabolandene fremgår af Josef Ed
stroms udmærkede sammenligning af dansk og svensk retsvæsen
Danska retsbetjentarkiv och svenska häradsrättsarkiv. Disse lo
kale arkiver kan frem til retsreformen i Danmark 1919 og i
Sverige til 1948 med fordel anvendes til en sammenligning af
ligheder og forskelle i danske og svenske forhold - både med
hensyn til problematikken i forbindelse med arkivdannelsen og
arkivordningsprincipper og registrering. De svenske domböcker
svarer til de danske tingbøger og er så godt som fuldstændigt
bevarede fra hovrätternes start 1614, mens det danske materiale
før enevælden er ret mangelfuldt. De danske arkiver indehol
der dog adskilligt stof, som ikke forekommer i de svenske her
redsretsarkiver, fordi den danske retsbetjent havde langt flere
funktioner end den tilsvarende svenske embedsmand. Om for
skelle mellem svensk og dansk retsvæsen handler også Alf Erlandssons Tingsfogdar och tingsskrivare i skånska generalgu220

vernementet 1658-83, dvs. frem til det tidspunkt, da svensk
retspleje i strid med fredsslutningerne afløste den danske. Af
91 ting- og birkefogder var kun 4 svenske - deraf de eneste to
jurister, og af 61 tingskrivere var ingen svensk. Flertallet inden
for begge grupper rekrutteredes blandt bønderne, og deres af
lønning synes så god, at den kunne give anledning til misundelse.
Vor viden om generalguvernementerne øges yderligere gen
nem Erik Dahlgrens Det vdstsvenska generalguvernementets
1648-1654 arkiv. Dette findes ikke som man kunne vente i
landsarkivet i Göteborg, men i det svenske rigsarkiv. Det blev
i 1930 detailregistreret og skildret af arkivar Sten Bergendal,
begge dele dog utrykt. Derfor er den oversigt, som Dahlgren i
forbindelse med sine punktundersøgelser giver over embedets
almindelige forhold, meget kærkommen, ikke mindst for danske
forskere, som sidder fjernt fra Stockholm. Det vestsvenske generalguvernement omfattede nemlig foruden Västergötland og
Värmland-Dal også Halland. Generalguvernøren skulle have
sæde i Göteborg, og den første embedsindehaver blev feltmar
skal Lennart Torstensson. På trods af det korte åremål inde
holder arkivet værdifuldt materiale til belysning af en række
lokale spørgsmål. For provinsen Halland belyses bortforpagt
ningen af kronens indtægter, bøndernes ret til skudehandel samt
hele problematikken om Hallands forsvenskning. Arkivet er
benyttet af Jerker Rosén i hans afsnit Hallands forsvenskning
i 2. bind af Hallands Historia, Halmstad 1959.
Privatarkiver og private institutioners arkiver er emner for
flere bidrag. Landsarkivarerne Seved Johnsson, Lund, og Bir
ger Lundberg, Uppsala, har hver for sit landsarkiv givet en
oversigt over de private arkiver. I Lund satte man midt i
1960’erne alle andre ordningsarbejder til side for at gøre de
meget uensartede samlinger og arkiver af privat proveniens let
tilgængelige. Ud over de egentlige arkivregistraturer blev der
udarbejdet en række registre til glæde for den genealogiske og
topografiske forskning, desuden forskellige saglige registre over
virksomheds- og foreningsarkiver. Af særlig interesse for dansk
personalhistorie er Sophia Brahes samling omfattende hendes
egne og medhjælperes arbejder om de skånske adelsslægter.
Blandt godsarkiverne indeholder Dybeck, Gedsholm, Hellerup,
Hjularöd, Karsholm, Spannarp, Svaneholm og Örup materiale
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fra den danske tid. Både Seved Johnsson og Birger Lundberg
kommer ind på de problemer, der er forbundet med at mod
tage private arkiver, herunder i forbigående kassationsspørgs
målene. I Lundbergs oversigt findes et skema over arkivernes
fordeling på de enkelte len, og overraskende nok er Stockholms
og Södermanlands len svagest repræsenteret. Også i Uppsala
er man nået langt med ordningsarbejderne, tidligere tilstræbte
man fuldstændige brevskriverlister, dette er nu opgivet, i stedet
er planlagt slægtsregistre, stedregistre og i et vist omfang sag
registre. Som bilag til oversigten følger en fuldstændig forteg
nelse over private arkiver i Uppsala landsarkiv, her lægger
man særligt mærke til ærkebiskop Eidems store arkiv på 30
hyldemeter, 1 bind adkomstdokumenter m. v. 1654-1835 fra
(Linnés) Hammarby samt den lærdomshistorisk vigtige Depositio Skytteana 1595-1924. Mellem de øvrige privatarkiv-over
sigter skal her blot nævnes Tore Johanssons Schlyterska samlin
gen i landsarkivet i Lund til belysning af ligbrænding både i
Sverige og i international sammenhæng og Torbjorn Fogelbergs
Svenska glasbruksarkiv med redegørelse for arkivernes skæbne
fra de ca. 100 glasværker, som fungerede i tiden 1860-1913 den ekspansive periode, som falder sammen med industrialis
mens egentlige gennembrud i Sverige.
Adskillige af den resterende snes afhandlinger kan med rette
hævdes at være lige så betydningsfulde som de her omtalte, de
er kun trukket frem på grund af deres relevans for dansk hi
storie. Det er morsomt at læse Sam Hedars Arkivarien i skönlitteraturen og Sten Engstroms, Olof Jägerskiölds og Hasse Petrinis tanker om arkivvidenskab og arkivarer, men blandt de
øvrige ønsker jeg til slut isæt at fremhæve Elsa-Britta Grages
Proveniensfrågor i statistika centralbyråns arkiv som et glim
rende eksempel på behandling af moderne administrationsom
lægninger og som et inciterende indlæg i diskussionen om pri
mær og sekundær proveniens.
Til allersidst en kompliment til redaktøren Birger Lundberg
for evnen til på kort tid at disciplinere så mange forfattere.
Thelma Jexlev
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