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TIDSSKRIFT FOR A R K I V F O R S K N I N G

ARKIV

14. BIND NR. 2 ■ 1992

Regnskabsmateriale fra slesvigsk
lokaladministration før 1544
Af Bjørn Poulsen
Arkivar dr.phil. Bjørn Poulsen fra Landsarkivet i Aabenraa giver her en oversigt over de
ældste slesvigske regnskaber fra årene mellem 1438 og 1544 og diskuterer deres baggrund.
Bjørn Poulsen har tidligere behandlet emner inden for slesvigsk samfunds- og forvaltnings
historie i bøgerne »Land. By. Marked. To økonomiske landskaber i 1400-tallets Sydslesvig
(1988)« og »Bondens Penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1450-1650 (1990)« samt i en
række artikler.

Indledning
Målet med denne oversigt er først og fremmest at lette tilgangen til den
sønderjyske lokaladministrations regnskaber før 1544.1 Dette sker ved
fremlæggelsen af en registrant over de bevarede regnskaber og ved en
gennemgang af den administrative praksis, der ligger bag dem. Det
sekundære formål er at søge at gøre rede for arkivaliernes overlevering,
og således forsøge at forstå de sorteringsmekanismer, der har gjort, at
netop det foreliggende udvalg er nået til nutiden.
Det gælder naturligvis generelt, at en videnskabeligt tilfredsstillende
udnyttelse af et kildemateriale forudsætter den størst mulige viden om
dets sammensætning og vilkårene for dets overlevering til vore dage.
Disse krav er imidlertid særlig berettigede, når man arbejder med de
ældste regnskaber. Normalt kan her kun en nøje udredning af proveniensen hjælpe til den fulde forståelse af indholdet.
Studier af 14-1500-tallets danske regnskabsmateriale ud fra princippet
om overblik over hele det arkivalske materiale er få. Nævnes må dog
Poul Enemarks disputats om toldregnskaber fra det 16. århundredes
begyndelse, der registrerer kildegruppen og herefter vurderer den for
valtningsmæssigt og regnskabsmæssigt.2 Fra svensk side er der derimod
udvist stor interesse for de mange muligheder i senmiddelalderens og
1500-tallets kamerale materiale, og der er et aktuelt ønske om at skaffe
sig oversigt over materialet.3
De arkivalier, der behandles her, er de ældste slesvigske regnskaber fra
lokaladministrationen. Det drejer sig hovedsagelig om regnskaber fra de
enkelte amter eller len, og registranten over dem udgør altså tildels en
parallel til den af Thelma Jexlev skabte fortegnelse over de kongerigske
lensregnskaber.4 Begrænsningen til det lokale og udelukkelsen af cen-
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traladministrationen synes rimelig, da der siden 1953 foreligger en
udgave af den kongerigske og slesvigske centraladministrations regnska
ber op til ca. 1530.5 Fastlæggelsen af den tidsmæssige grænse til 1544 er
naturlig ud fra hertugdømmernes administrative udvikling og arkivdan
nelse.

Arkiverne
Den samlede bestand på 99 slesvigske lokalforvaltningsregnskaber fra før
1544 befinder sig nu dels i Rigsarkivet, dels i Landesarchiv SchleswigHolstein. De fleste er i København, idet kun 14 findes i Slesvig. De
sidstnævnte stammer overvejende fra Rigsarkivet, hvorfra de blev afleve
ret i henhold til konventionen af 15. december 1933. Undtagelser fra
denne regel er kun tre 1400-tals regnskaber i et samlehåndskrift,6 et
regnskab fra Ejdersted fra 15187 samt et regnskab fra Gottorp fra 1543.8
De regnskaber, der vendte tilbage til Gottorp i 1930’erne, var imidlertid
ikke fremmede her; for en dels vedkommende fremgår det af signaturer
på regnskaber og/eller af ældre arkivregistraturer, at de tidligere har
været i det såkaldte Gemeinschaftliches Archiv (eller Fællesarkivet) på
Gottorp Slot. Hovedparten af de regnskaber, der med sikkerhed kan
identificeres som stammende fra Gemeinschaftliches Archiv, er med i
den registratur, som udfærdigedes af den danske konges arkivsekretær,
Eskel Lohmann, i 1733.9 Det her registrerede sendtes med skib til
Gehejmearkivet i København i 1734.10 Senere kom andre sendinger af
arkivalier, og enkelte af de bevarede regnskaber er først nævnt i den af
Thorkelin udarbejdede registratur. De regnskaber, som i 1733 fandtes i
Gottorparkivet, lå der givetvis også, da de forudgående registraturer i
1598 og 1671 udarbejdedes.11 I registraturen fra 1671 ser man således
Lohmann notere, at han ikke har fundet det lille Aabenraa Amts (Lens)
inventar fra 1523, som skulle være under Cap. XXIII, nr. 11, men han
tilføjer så senere tilfreds, »hat sich gefunden«, og indfører det i sin egen
detaljerede fortegnelse. Arkivregisteret fra 1598 er ikke særlig specifice
ret; eksempelvis siges det blot, at der under Haderslev og Tønder Amter
(Len) (Capsel 34) ligger »abgelegte Register«, men der er ikke ringeste
grund til at betvivle, at der her er tale om de regnskaber fra disse len, der
senere fandtes i arkivet. Man kan antagelig gå ud fra, at næsten den totale
overleverede bestand af ældre slesvigsk regnskabsmateriale udgøres af,
hvad der indgik i Gemeinschaftliches Archiv i 1500-tallet; og det er
bestemt ikke nogen dristig formodning, at regnskaberne op til 1544
allerede lå i arkivet ved dets dannelse i dette år.
Gemeinschaftliches Archiv havde sine rødder i de schauenburgske
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grevers arkiv, som befandt sig på Segeberg Slot.12 Ved denne slægts
uddøen overtog oldenburgeme det, og under Frederik I flyttedes arkivet
til hvælvingen på Gottorp Slot. Da Slesvig og Holsten deltes i 1544
opstod naturligvis spørgsmålet, hvad man skulle gøre ved dette admini
strative arkiv for hertugdømmerne. Problemet løs tes på den måde, at de
dele af det oprindelige arkiv, som direkte vedrørte de tre delende
landsherrers respektive områder, blev delt imellem dem. Samtidig skab
tes på Gottorp Slot et fælles arkiv for arkivalier, der vedrørte alle de tre
herrer. Hermed var Gemeinschaftliches Archiv opstået.
Den første egentlige registrant over hertugdømmernes arkiv efter
flytningen til Gottorp Slot udarbejdedes allerede under kong Frederik I’s
sidste regeringsår i 1533 af ingen ringere end kansler Wolfgang von
Utenhof.13 I en 102 blade tyk registrant beskrev kansleren omhyggeligt
de nyordnede arkivalier, inddelt i 52 afdelinger. Blandt arkivalierne var
der regnskaber af cn betragtelig alder. Utenhof noterer nemlig under
overskriften, »Alle und Jegliche Ambtt-Register und Rechenschaft der
Furstenthumb«, at amtsregnskaber og andre regnskaber var blevet så
dårligt opbevaret af de gamle, at de delvist var ganske ødelagte.14
Regnskaberne lå meget passende i den såkaldte »Hevemkisten«, skatte
opkrævernes kiste. Ingen amtsregnskaber kan konkret identificeres, men
med sikkerhed kan det fastslås, at det inventar over Aabenraa Slot, som
Lohmann genfandt i 1733, allerede var tilstede de 200 år tidligere, i 1533.
På den ældste registrants side 189a finder man nemlig under overskriften
»Apenrade und Domingen« indførslen, »Item Inuentarium Benedictus
Pogwischenn auff Apenrade.«
Selv om det altså ikke kan bevises, er det en rimelig formodning, at
hele - eller næsten hele - det bevarede slesvigske regnskabsmateriale fra
før 1533 lå i hertugdømmernes arkiv.

De bevarede regnskaber
De ældste registrerede slesvigske regnskaber er fra 1438 og tilhører,
skønt formmæssigt fuldt udviklede, formentlig en pionerfase i de stats
lige regnskabers æra. I det mindste fra midten af 1480’erne kan brugen af
regnskaber formodes at have sat sig fuldstændigt igennem, og produk
tionen kan hypotetisk formodes at have været nogenlunde konstant fra
da af og frem til 1544. Der er derfor, når man søger at indkredse
arkivoverleveringens logik, grund til at interessere sig for, om det
nuværende materiale fordeler sig så jævnt, som denne formodning skulle
indebære. Deler man de bevarede regnskaber på 10-års perioder får man
følgende billede (fig. 1):
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Fig. 1. Det slesvigske regnskabsmateriale 1430-1544, antal bevarede
regnskaber fordelt på tiårsperioder.

Det fremgår, at regnskaberne er nogenlunde jævnt spredt over undersø
gelsesperioden, undtagen for to perioder: Særlig markant er tiden 1531 44, der, skønt den kun udgør 11,5% af undersøgelsestidsrummet,
rummer hele 47 % af samtlige regnskaber. Overrepræsenteret er i øvrigt
tidsrummet 1491-1500, hvorfra 10 regnskaber er bevaret. Jeg skal neden
for vende tilbage til årsagerne til denne fordeling.
I diskussionen af overlevering og funktion vil naturligvis også regn
skabernes skiftende former have betydning. For at holde sig til det rent
ydre er det tydeligt, at der i perioden skete et skift i regnskabernes
format. Fra det høje og smalle knækkede folio gik man over til det
bredere kvartformat. Dette fremgår klart af en kurve over de to benyt
tede papirformater (fig. 2).

Skiftet er vel ikke af afgørende betydning, men er dog formentlig
symptomatisk for en stigende kompleksitet i regnskabsføringen. Rime
ligvis skete ændringen nemlig ud fra ønsket om at få mere plads til tekst
og begrundelser til regnskabernes enkelte poster. Det kan bemærkes, at
udviklingen mod større formater til regnskabsbrug forsattes senere hen i
det 16. århundrede.
Mere interessant end regnskabernes ydre form er dog deres indre.
Helt generelt er det, at man fra kun i mindre grad at afgive regnskab over
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Fig. 2. Benyttede papirformater i det slesvigske regnskabsmateriale
1430-1544. Den procentuelle fordeling på knækket folio og kvart.

indtægter i naturalier til den højere administration og kun eftervise
brugen af penge, i stigende grad tog naturalieregnskaber i brug. Ved
regnskabsaflæggelsen dannede det særskilte naturalieregnskab da et sup
plement til pengeregnskabet. Mens pengeregnskaber fra amterne (le
nene) findes fra 1450’eme og fremefter, er de tidligste naturalieregnska 
ber fra 1518 og 1524 (Sønderborg Amt (Len)). Herefter kommer de
næste naturalieregnskaber i 1534, og først hermed stiger deres mængde i
en grad, så de kan siges at være blevet det uomgængelige sidestykke til
pengeregnskabet. På grund af det totalt set lille antal bevarede regnska
ber fra tiden ca. 1500 til ca. 1530 skal man være forsigtig med mere
finkronologiske konklusioner, men det kan formentlig med temmelig
sikkerhed fastslås, at brugen af særskilte naturalieregnskaber sætter sig
igennem i den slesvigske lokaladministration i disse år. Dette understøt
tes af det forhold, at en særlig embedsmand for naturalier, komskriveren, netop begynder at optræde ved siden af borgskriveren i tiden 1518 til
1530.15 Men det betyder naturligvis ikke, at man ikke tidligere holdt
regnskab med de pligtige naturalieydelser. Listen over ydelser fra Run
toft Len fra ca. 1480 (nr. 12) og akterne fra Slesvig og Holstens deling i
149016 er f.eks. tydelige vidnesbyrd om dette. Det betyder blot, at den
centrale revision ikke før ca. 1510 - og snarere først ca. 1530 - begyndte
at afkræve lokaladministrationen detaljeret redegørelse for naturaliemes
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Fig. 3. Regnskab i
knækket folio. Regn
skabet er fra 1438 og
fortegner skat pa Nord
strand m.m. Dette og et
par andre samtidige
vestslesvigske regnska
ber udgør Danmarks
ældst bevarede skatte
regnskaber. Bemærk
den gamle arkivsignatur
fra Gemeinschaftliches
Archiv foroven »Cap.
XXCIV, No 47b«.
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Fig. 4. Regnskaber i kvartformat. Der er tale om Haderslev Amts
pengeregnskaber fra årene 1531, 1538 og 1539. De er som mange af
regnskaberne i kvart indbundet i sider fra senmiddelalderlige pergament
håndskrifter. (Foto Rigsarkivet).

brug. Før da herskede altså det middelalderlige forhold, at naturalieme
uregistreret forbrugtes lokalt.
Ser man på regnskabernes geografiske fordeling, fremgår det, at der er
bevaret regnskaber fra nord til syd (tabel 1):

Tabel 1. Antal slesvigske lokalregnskaber,
fordelt på amter og landskaber.

Amter
Regnskaber

Haderslev

Tørning

Aabenraa

Sønderb./
Nordb.

Tønder

Trøjborg

9

2

5

25

10

1

Amter etc.

Flensborg

Gottorp

Nordstr./
Ejdersted

Helgoland

Femern

Regnskaber

13

19

8

5

2
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De to bedst repræsenterede amter (len) er hovedamtet Gottorp og
Sønderborg/Nordborg. Gennemgående er der dog fra alle områder et
vist materiale. Interessant er bl.a. den meget gode dækning af den lille ø
Helgoland med hele 5 regnskaber.
Ikke alle regnskaber er ført for amt- eller lensmanden; der er også
eksempler på materiale fra andre, lavere embeder. Fra amtmandens
hjælper i de enkelte herreder er kun et enkelt regnskab bevaret. Det er
for året 1474/5 og er af herredsfoged Hans Brodersen i Sønder Gos
Herred. Regnskaberne fra Helgoland fra årene 1501 til 1522 er optegnet
af en særlig foged, som hertugen hvert år udsendte til denne ø i fisketiden
for at opkræve afgifter. Et lokalt toldregnskab fra Haderslev fra 1539, af
byens tolder Frantz Brun, er medtaget her, da det må betragtes som
supplement til amtsregnskabet. Uden for amterne lå landene mod vest,
Nordstrand og Ejdersted, og regnskaberne herfra er aflagt af disse
områders magtfulde embedsmænd, stallerne.
Regnskabernes form
Efter at have fastlagt visse generelle træk kan vi vende os til en mere
detaljeret betragtning af regnskaberne og deres indhold.
Som en speciel gruppe kan inventarierne straks udskilles. De blev
aflagt i forbindelse med skift af amtmand (lensmand) og fortegner
slottenes indhold af løsøre og kvæg på skiftedagen. I registranten er
optaget to inventarier; et fra Flensborg Slot fra 1473(?) og et fra
Aabenraa Slot fra 1523. Udeladt af registranten er derimod de ret
specielle såkaldte halsløsningsregistre.17
Bortset fra inventarierne er alle numrene i registranten regnskaber
benyttet til kalkule. De er ført for at holde styr på indtægter og udgifter.
De indtægter, der fortegnes i de her behandlede regnskaber, kom fra de
slesvigske amter (len) eller fra de særlige landskaber. Udgifterne gik til
lokaladministration og dens opretholdelse eller sendtes videre som ind
tægter for den højere administration.
Blandt indtægterne finder man to principielt forskellige typer. Dels er
der landsherrelige indtægter af amt (len) og dettes underinddelinger,
hvilende på landsherrelige og domænerettigheder. Amtet (lenet) ud
gjorde grundenheden i den senmiddelalderlige danske og slesvig-holstenske stat, og denne finans- og forvaltningsinstitution lagde derfor
rammerne for en hovedpart af det lokale regnskabsmateriale. Dels er der
indtægter af skat eller rettere »bede«. Senmiddelalderens skattesystem
bestod i opkrævningen af ekstraordinære skatter, »beder«, som måtte
bevilges fyrsten af de betalende.
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Det ældste bevarede regnskabsmateriale er netop en frugt af »bede«opkrævning. I året 1438 modtog Adolf VIII en bede i Vestslesvig/
Nordfrisland, og en række lister er bevaret. De må betegnes som ikke
alene Slesvig og Holstens, men også Danmarks tidligste skatteregnska
ber. Af form er de fuldstændigt udviklede, idet de indeholder lister over
bebyggelser, husstandenes overhoved med deres betalte beløb samt den
samlede skattesum. Et bederegnskab fra Ejdersted fra 1456 slutter sig
formmæssigt til disse tidlige særskilte skatteregnskaber.
Det første regnskab fra et amt (len) er fra Flensborg. Det er fra 1452 og
registrerer, som det skulle blive normen, »Upboringhe und Uthghifft«,
indtægt og udgift. Det er delt i udgifter til borgens underhold, indtægter
fra lenet (meget kortfattet) og endelig et regnskab over udgifter til en
flåde, som hertugen udrustede i 1451. Dette flådetogt, der var en
fællesoperation med kong Christiem I mod Sverige, har også afsat sig
spor i form af et bevaret specialregnskab over tropperne og et smede
regnskab,18 og det er muligt, at denne samling af regnskaber kan have
haft en særlig værdi, hvis de fælles udgifter til togtet skulle vurderes.
Nært til 1452-regnskabet fra Flensborg slutter sig et tilsvarende fra
samme amt (len) fra 1457.
Fra årene umiddelbart efter at Christiem I havde overtaget Slesvig og
Holsten i 1460 er kun få regnskaber bevaret. Amter (len) var pantsatte
uden regnskabspligt, så det svage centralstyre havde ikke indsigt i den
lokale administration. Dette forhold ændres først i løbet af 1470’erne og
1480’eme, hvor finansstyrelsen reformeredes i dronning Dorotheas
navn. Da får vi dels det første herredsfogedregnskab fra 1474,19 dels en
række regnskaber fra højere administrative niveauer. Igen deler regnska
berne sig i bederegnskaber, som findes fra Nørre Gos Herred (1478) og
Sønderborg og Nordborg Amt (Len) (1486, 1487) og i et ordinært
lensregnskab for Flensborg Amt (Len) (1487). Restanceregistre er senere
en del af amtsregnskabeme, men et særskilt findes fra Flensborg Amt
(Len) 1481, og et særligt bøderegnskab, der også normalt indgår i
lensregnskabet, er overleveret fra Gottorp Amt (Len) fra ca. 1480-83.
Det er klart, at vi befinder os i en periode, hvor regnskaberne endnu ikke
ganske var standardiserede i formen.
Hertugdømmernes deling i 1490 afspejles også i den arkivalske overle
vering. Fra den ene af de to delende brødre, nemlig hertug Frederik på
Gottorp Slot, er overleveringen langt bedre end fra den anden, kong
Hans og dennes søn, kong Christian II. Fra før hertug Frederik igen fik
det samlede hertugdømme Slesvig under sig i 1523, er der fra den
kongelige del kun bevaret 5 regnskaber, mens hertug Frederiks admini77

stration er repræsenteret ved hele 17 regnskaber. Regnskaberne er på
dette tidspunkt gennemgående endnu af middelalderlig karakter. Men
det må bemærkes, at egentlige amtsregnskaber fra tiden 1500 til 1523 er
nærmest fraværende, og at vi derfor er forhindret i at iagttage ændringer
heri. Eksistensen af både pengeregnskab og naturalieregnskab fra Søn
derborg Amt fra år 1518 viser dog, som allerede bemærket, at nye
principper for regnskabsføring var ved at sætte sig igennem.
Det er dog først i den følgende periode efter 1523 og frem til
hertugdømmernes deling i 1544, at vi virkelig ser disse træk træde fuldt
frem. Af det omfattende bevarede regnskabsmateriale fremgår det klart,
at amterne (lenene) fra 1530’eme og fremefter ved regnskabsårets afslut
ning fremlagde regnskab for penge og naturalier i to særskilte regnska
ber. Samtidig begynder ekstrakter af regnskaberne at optræde. Det er
videre tydeligt, at der var et betydeligt mål af standardisering mellem de
forskellige amters regnskabsføring. Det må være en følge af, at central
styret på Gottorp stillede bestemte krav for hurtigt og effektivt at kunne
revidere regnskaberne.

Årsager til overlevering
De regnskaber, der her behandles, kan næsten alle spores til Fællesarki
vet og dets forløber. Da der jo er tale om arkivalier fra lokaladministra
tionen, kan man med god ret spørge: Hvordan kom de her? Det oplagte
svar er, at de er kommet til centraladministrationens arkiv, da de blev
afleveret til revision.
Beviset for, at regnskaberne er centralt reviderede, er revisionens
påtegning bagest i regnskabet.20 Det ældst således påtegnede regnskab er
Flensborg Amts (Lens) regnskab fra 1452, som angivelig blev aflagt i
påsken for hertug Adolf VIII i »stenkammeret« på Gottorp Slot i to
råders tilstedeværelse. Det ganske tilsvarende regnskab fra Flensborg i
1457 har derimod ingen revisionsnote, ligesom regnskaber fra de føl
gende årtier også savner det, bortset fra herredsfogedregnskabet fra
Sønder Gos Herred fra 1474/5, som har påtegning fra påskens ottende
dag ved den overordnede amtmand i Gottorp Amt, Peter v. Ahlefeldt.
Øjensynlig er det først med dronning Dorotheas forbedrede administra
tion, at man igen møder revisionspåtegninger. Fra tiden 1483-87 forelig
ger 2 regnskaber fra Flensborg Amt (Len) og 2 fra Sønderborg Amt
(Len), der alle er »hørt« på Gottorp Slot af domprovsten i Slesvig,
sekretær Enwald Sövenbroder.21 Disse regnskaber gør det også tydeligt,
at regnskabsåret nu var omlagt fra påske til dagene omkring jul/nytår,
sandsynligvis som en følge af Kieleromslagets stigende betydning.22 Et
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bøderegnskab for Tønder Len fra 1491 er ligeledes aflagt for den
landsherrelige administration, men undtagelsesvis i Flensborg, nemlig i
storkøbmanden Merten Risenbergs hus. Revisor var da den hertugelige
sekretær, Henrik Bake. Derefter skal man et helt årti frem i tid for at
finde påtegninger. Nordstrands regnskab fra 1504 blev aflagt på Gottorp
over for den hertugelige sekretær, Henrik Stakensnider. Ejdersteds
regnskab for 1518 blev tilsvarende fremlagt for kongen og kansleren på
Gottorp og revisionsindførslen skrevet af sekretæren, Thomas Koppen.
Af de 5 Helgolandsregnskaber fra 1501-22 ses kun de 2 at være præsente
ret for revisionen på Gottorp Slot af den foged, der hvert år sejlede ud fra
Tønder eller Husum.23 I regnskabet fra 1501 er påtegningen indført af
kansleren selv, mens den i det fra 1520 er skrevet af Thomas Koppen.
Ikke revisionspåtegnede er de sønderborgske regnskaber fra årene
1514, 1518 og 1524. Dette er til gengæld tilfældet for Tønder Lens
regnskab fra 1524 og for samtlige amtsregnskaber fra 1530’erne og
1540’eme. De er alle aflagt på Gottorp Slot, undtagen i 1543, hvor stedet
var Rendsborg Slot. Revisor var 1533-41 den slesvig-holstenske rente
mester Heinrich Schulte; han afløstes 1542 af sin »hjælperentemester«,
Carsten Grip.
For en stor del af regnskaberne er revisionens påtegning således et
bevis for, at de er afleveret til centraladministrationen og har kunnet
indgå i den centrale arkivdannelse. Når amts- eller lensmanden ved
regnskabsårets slutning gjorde rede for indtægter og udgifter, har han
også afleveret sit regnskab.24 Dette fremgår flere steder entydigt af
formuleringerne i revisionspåtegninger, der omtaler, at det udviste over
skud er overgivet centraladministrationen sammen med regnskabet »samtpt der rekenchop«, »Mit sampt der rekenschop«. Med hensyn til
regnskaberne uden spor af revision må vi imidlertid også tro, at de er
afgivet til den centrale finansadministration. Gennemgangen af regnska
berne synes at vise, at revisionspåtegning var en procedure, der først
gradvist blev generelt benyttet. Først i 1530’erne var der øjensynlig ingen
vej uden om procedurens gennemførelse.
Den administrative praksis er således årsagen til, at en central samling
af de slesvigske regnskaber blev skabt. Den relativt stabile arkivoverle
vering, som Fællesarkivet og dets forgængere leverede, er for så vidt en
tilstrækkelig forklaring på, at mange regnskaber kunne overleve. Arkivet
på Gottorp Slot hører til de arkiver, der ikke har været hærget af brande.
I den ovenfor anførte sammenligning mellem antallet af regnskaber fra
de kongerigske dele af hertugerne under kong Hans og Christian II og
fra Gottorps besidder i denne tid, hertug Frederik kom det frem, hvor
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meget bedre overleveringsbetingelserne var på Gottorp end i andre
arkiver. Dette element i overleveringen, et arkivs held til at overleve, må
betegnes som vilkårlige omstændigheder.
Et mindst lige så interessant element i overleveringen er imidlertid
dens bevidste sider: Hvad fik centralmagten til at opbevare, at arkivere,
de her registrerede regnskaber? I diskussionen heraf er det de overleve
rede arkivalier, der udgør materialet, ikke de tabte. H. Schück har
slagordsagtigt formuleret dette således: »frånvaron av material kan bero
på oberäkneliga tillfalhgheter; tillvaron beror på medvetna handlin
gar«.25 Problemet er så blot at identificere disse bevidste, men oftest ikke
dokumenterede handlinger. To højfrekvente perioder i arkivoverleverin
gen blev ovenfor identificeret, nemlig tiden 1491-1500 og tiden 1531-44.
En eftersøgning af årsagerne til de slesvigske regnskabers arkivalske
overlevering må naturligt koncentrere sig om disse tidsrum.
I 1490 deltes Slesvig og Holsten for første gang. Arkivmæssigt satte
forberedelserne til delingen sig bl.a. spor i skabelsen af en registrant over
brevmaterialet i de schauenburgske grevers arkiv på Segeberg Slot.26
Med udgangspunkt såvel i brevene som i regnskabsmateriale blev der
skabt en oversigt over landenes indtægter på lens/amtsniveau, som skulle
muliggøre en retfærdig deling. Selve regnskaberne, som lå til grund for
delingsakten, er ikke overleverede, men man må tro, at de mange
bevarede regnskaber fra hertug Frederiks administration fra tiden 1491 1500 har sin årsag i fyrstens interesse i at følge sine nyerhvervede
indtægter. Et eksempel på denne politiske brug af regnskabernes tal kan
formentlig ses, da hertug Frederik søgte genforhandling af de tildelte
indtægter ud fra henvisning til lave indtægter fra Husum-tolden.27
Argumenterne hentedes ud fra regnskabernes tal.
1544 deltes hertugdømmerne igen, og fællesarkivet oprettedes. Heri
indgik bl.a. de mange regnskaber fra det foregående tiår, der som nævnt
udgør 47% af samtlige bevarede før 1544. Det har der sikkert været god
grund til. Der er nemlig ikke tvivl om, at det var disse regnskaber, der
benyttedes som beregningsgrundlag, da delingsregistrene konstruere
des.28 Det færdige delingsregister fra 1544 udfærdigedes af rentemesteren
Heinrich Schulte, som havde revideret en god del af amtsregnskabeme.
Vi kan opfatte næsten halvdelen af de slesvigske regnskaber som bevaret
dokumentation for de tre delende landsherrers tildelte parter i hertug
dømmet.
Sammen med de gode arkiver, var det aktuelle territorialpolitiske
interesser, der gjorde, at vi i dag kan studere 14-1500-tallets slesvigske
regnskaber.
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Fig. 5. Tegning på indersiden af bindet i pengeregnskab fra Sønderborg
Amt 1533. Skriveren har tegnet en nøgen kvinde, hvis eneste smykke er
hendes opsatte hår. I hånden holder hun en genstand. Selv om det er
tydeligt, at skriveren har forsøgt at radere sin tegning ud, er den
sandsynligvis ikke blot et tilfældigt erotisk kradseri. Genstanden i hånden
er formentlig et spejl, og kvinden kan derfor nok være Venus selv. Altså
Venus fra Sønderborg! (Foto Rigsarkivet).
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Regnskabernes forskningsmæssige værdi
Nyere tids arbejde med de slesvigske regnskaber er udsprunget af et
initiativ, som rigsarkivar A. D. Jørgensen tog i 1889. Han udså da
cand.theol. F. Falkenstjerne til at skabe en udgave af et udvalg af disse
regnskaber.29 A. D. Jørgensens interesse i denne sag havde utvivlsomt sit
udspring i hans interesse for en folkelig mobilisering af den sønderjyske
historieinteresse. Netop samme år begyndte Sønderjyske Årbøger at
udkomme med ham selv som inspirator og som københavnsk redak
tør.30 I dette tidsskrifts tidlige numre bidrog han med flere lokalhistori
ske artikler, der greb tilbage til regnskabernes tid.31 Falkenstjeme afgik
ved døden 1896 og nåede kun at udsende den ene halvdel af den planlagte
udgave. Resten blev nu overdraget Anna Hude. Hun fuldendte udgaven,
hvis andet bind udkom i 1899. Formålet må først og fremmest have været
at fremlægge det navnemateriale, som skattelisteme rummer. Som Anna
Hude siger: »Hvad betydningen af det foreliggende Skrift angaar, maa
den nærmest søges i topografisk og fiskal Retning. En Ikke ringe
Interesse frembyde de mange Navne, idet de bl.a. give Bidrag til
Oplysning om Befolkningens Nationalitet i Sønderjyllands forskellige
Egne for 3-400 Aar siden; ...« Som det vil fremgå af den efterfølgende
registrant over regnskaberne, var der tale om en særdeles ufuldstændig
udgave, der begrænsede sig til enkelte dele af det samlede materiale.
Angivelsen af, hvor de enkelte udtog er hentet, er ofte ikke ganske
indlysende, og fremgår først efter et nøjere studium. Hertil kommer, at
der ikke oplyses, at de publicerede regnskaber blot er en del af et langt
større eksisterende materiale. Denne form for udgave gør, at Falken
stjeme og Hude ikke kan siges at have fremlagt kilder til et studium af
den fiskale praksis. Vil man studere dette forhold, må originalerne
ubetinget inddrages. Med hensyn til navnematerialet må man sige, at A.
D. Jørgensens plan har virket, for så vidt som udgaven har fungeret som
en fast bestanddel af lokalhistorien siden dens fremkomst. Udgaven er
imidlertid også i så henseende behæftet med alvorlige svagheder. Navnlig
fra tysk side er det blevet påtalt, at tidens nationale tendens har gjort, at
regnskabernes plattyske sprog - inklusiv navnestoffet - er blevet fordansket. Ønsker man at foretage studier i navnestoffet, er udgaven ubruge
lig. Der er ingen vej uden om de originale kilder.
Interessen for navnestoffet ligger også bag en række nyere udgaver af
dele af det sydslesvigske regnskabsmateriale. 32 De bredere administra
tive og samfundsmæssige forhold, som regnskaberne afspejler, har der
imod kun i mindre grad stået i fokus, skønt de tidligt påpegedes.33
Ovenfor er det videre søgt vist, hvordan regnskaberne kaster lys over
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14-1500-tallets finansadministration og arkivdannelse. Regnskaberne er
klart hovedkilder til tidens administrations- og finanshistorie, som de
rummer uudforsket materiale til.34
Den forskningsmæssige interesse i regnskaberne rækker imidlertid
videre. Som alle historiske kilder står de åbne for et ubegrænset antal
spørgsmål, men visse oplagte forskningsfelter kan dog nævnes. Den
snævrere finanshistorie vil kunne suppleres med studier over skatter og
deres betalingsformer, administrationshistorien vil kunne udbygges med
oplysninger om de bygninger - først og fremmest slottene - hvor
administratorerne havde til huse.
Regnskaberne indeholder et meget stort handelshistorisk stof. Man
kan følge indkøb af varer til amtmænd og andre embedsmænd og herved
registrere handelsruter og prisers udvikling. Regnskaberne indeholder
gennemgående et materiale, der kaster lys over de slesvigske byers
historie i en tid, hvor kildematerialet ofte er særdeles tyndt. Eksempelvis
tillader skattelisteme fra byerne indgående studier i deres socialstruk
tur.35
Størst er dog mulighederne for undersøgelser af landbosamfundet.
Hver eneste landsherrelig gård med ejer kan gennemgående følges fra
regnskab til regnskab i listerne over betalere af afgifter og skatter. Dette
tillader, ud over de allerede af A. D. Jørgensen erkendte muligheder for
studier i navnestoffet, at fastlægge bebyggelsens omfang og ændringer.
Det giver også mulighed for, på samme måde som i byerne, at studere
socialstruktur og ejerforhold. Særlige skattelister for tjenestefolk giver
viden om denne ellers dårligt belyste befolkningsgruppe.36
Dette er imidlertid blot enkelte af de muligheder for undersøgelser,
der findes i det slesvigske regnskabsmateriale. Der er grund til at vende
sig til materialet med nye og brede spørgsmål.

Registrantdel
Registrantens opbygning
I det følgende gives en fortegnelse over regnskabsmaterialet fra de
slesvigske amter (len), landskaber og herreder før 1544. Fortegnelsen er
kronologisk opstillet, men afslutningsvis gives også en topografisk ind
gang til materialet.
Hvert regnskabsstykke har fået et nummer og i beskrivelsen af hvert
regnskab gives en række oplysninger. Der er tale om følgende informa
tioner:
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1. Titel.
2. Arkivsignatur - nuværende og tidligere. (RA. = Rigsarkivet; LAS. =
Landesarchiv, Schleswig-Holstein, Gem. Arch. = Gemeinschaftli
ches Archiv).
3. Beskrivelse af regnskabet.
4. Bilag: Evt. særlige bemærkninger til vedlagte bilag.
5. Anm.: Anmærkninger til indhold og litteratur hertil.
6. Udg.: Oplysninger om udgivelse af regnskaberne
Dipl. Fl. = H. C. P. Sejdelin: Diplomatarium Flensborgense. I-II,
Kbh. 1865-1873.
DMR = Danmarks Middelalderlige Regnskaber.
Falkenstjeme og Hude = F. Falkenstjerne og Anna Hude: Sønderjy
ske Skatte- og Jordebøger fra Reformations tiden. I-II, Kbh. 1895-99.

1.
1438. Regnskab over skat (bede) af Sønder Gos Herred med Husum,
Hatsted Mark og Ejdersted. Med to bilag.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 4.
Gem. Arch. Cap. XXIV, 47b (Ark. Reg. 34).
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uden bind.
24 sider, 1 læg.
Bagest på hæftet gi. sign.: »Cap XXIV No 47.b.«
Bilag: Beseglet brev, dateret 1438 »des donredag na Egedii«, samt seddel
med oversigt over de indkomne beløb i mønt.
Udg.: Albert Panten: Die Hauswirte Husums im Jahre 1438.
Familienurkundliches Jahrbuch, Schleswig-Holstein. Jahrgang 20, 1981,
p. 5-21. Samme: Das Steuerregister der Siidergoesharde von 1438.
Sammlungen zur Geschichtlichen Landeskunde Nordfrieslands und der
Schleswigschen Geest. Heft 6. Bredsted 1988.
2.
1438(?) (udat.). Regnskab over skat (bede) af Nordstrand, med 4 bilag.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 5.
Gem. Arch. XXIV, 47b (Ark. Reg. 34).
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uden bind.
24 sider, 1 læg.
For og bag på hæftet gi. signatur fra Gem. Arch.: »Cap XXIV No 47.b.«
Udg.: Ulf Timmermann: Die älteste Steuerliste Nordfrieslands. Gronin
gen 1977.
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3.
1438 (?) (udat.). Regnskab over skat (bede) af Hohn Herred, brudstykke.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 3.
Papir, knækket folio, 1 side.
1 side (del af større regnskab).
Anm.: Fortegner skat af Ervde Sogn etc.
4.
1438(?) (udat.). Regnskab over skat (bede) af Hohn Herred.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 3.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
4 sider, 1 læg.
Anm.: fortegner skat af Hamdorf og Elsdorf i Hohn Sogn. Det er
muligt, at regnskaberne er en del af samme regnskab som foranstående;
opstilling og blæk er dog ikke identiske.

5.
1449. Regnskab over indtægt af skat (bede) af Gottorp Amt 1449.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 2.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.
Anm.: Fortegner den skat eller bede, som indbetaltes af adelens og
kirkens fæstere.
6.
1450. (udat., omtrent 11. marts 1450). Regnskab ved amtmand i Flens
borg Otto Split over udgifter til soldater, som skulle til kong Christian I
i Sverige 1450.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 1. Regnskaber aflagt af amtmænd i Flensborg Amt 1450-52, 57. nr. 1.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
32 sider, 2 læg.
Udg.: Dipl. Fl. II, p. 894-908.
7.
Ca. 1450 (udat.). Regnskab over udgifter til smed for Flensborg Amt.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på

85

papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 1. Regnskaber aflagt af amtmænd i Flensborg Amt 1450-52, 57, nr. 4. »Regnskab af amtmand i
Flensborg Otto Split over udgifter, formentlig vedr. Flensborghus, på
hertugens og egne vegne«.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.
Anm.: Er bilag til pengeregnskab for Flensborg Len. Regnskabet er delt
i to, nemlig udgifter på hertugens vegne og lensmand Otto Splits egne
udgifter.

8.
1451. Regnskab ved amtmand i Flensborg Otto Split og skipper Joachim
Reyneke over en rejse foretaget af den nævnte skipper med et skib fra
Flensborg til Preussen og tilbage igen 1451, med et tilhørende bevis for
de summer, som af den nævnte amtmand og borgmesteren sammesteds
Wedege Plate blev udbetalt omtalte skipper, dat. 4/7 1451.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 1. Regnskaber aflagt af amtmænd i Flensborg Amt 1450-52, 57, nr. 2.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
12 sider, 1 læg.
Bilag: Brev af 4/7 1451. Papir (udskåren skrift) uden spor af segl
(Repertorium, II 58 = Dipl. Fl. II, 908).
Anm.: Er bilag til lensregnskabet. Jfr. regnskabets bagside: »Desser
Register is van der wagedye fflensborch«.

9.
1452. Pengeregnskab for Flensborg Amt.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-1457 og udat. 1. Regnskaber aflagt af amtmænd i Flensborg Amt 1450-52, 57, nr. 3. »Regnskab af amtmand Otto
Split over indtægt og udgift af skat og bøder i Flensborghus amt«.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet. På bagsiden med blæk (fra
1700-tallet(?) »a«.
24 sider, 3 læg.
Anm.: Jfr. bemærkningerne hos Falkenstjeme og Hude p. 248 nederst.
10.
1456. Regnskab over skat (bede) af Nordstrand og Ejdersted.
LAS. Abt. 400. 1. Sammelhandschrift Nr. 312.
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Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
16 sider(?), 1 læg.
Anm.: Er fragment af større regnskab. Jfr. A. Panten: Ein unveröffent
lichtes Fragment eines Bederegisters der Vogtei Gottorp aus dem Jahre
1456. Nordfriesisches Jahrbuch 1981, Neue Folge, Band 17. (p. 146-7):
»Im wesentlichen enthält das Register Namenslisten des alten Strands,
die Angaben über das Steueraufkommen der Harden des Vogtei und
genaue Angaben über die Kirchspiele Eiderstedts. Die Angaben über die
Dörfer der Lundenburg- und Edomsharde sind leider nur bruchstück
haft und vollständig nur für Odensbüll und Evensbüll«.

11.
1457. Pengeregnskab for Flensborg Amt.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. De Schauenburgske hertuger. Sager på
papir. C. Regnskaber 1438-157 og udat. 1. Regnskaber aflagt af amtmænd i Flensborg Amt 1450-52, 57, nr. 5. »Regnskab af amtmand i
Flensborg Godske Ahlefeldt over udgift og indtægt af skat og bøder
samt penge for solgte komvarer 1457«.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
20 sider, 1 læg.
Udg.: Uddrag af regnskabet er aftrykt hos Falkenstjerne og Hude p.
247-8, »Oppebørsel af Flensborg Len 1457«.
12.
Uden år (o. 1470-90 (1480?)). Fortegnelse (jordebog) over landgilde af
bønder i Run toft Amt (Len).
LAS. Abt. 400. 1. Nr. 312.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.

13.
1473. Inventar over Flensborg Slot.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1850. Kongens og dronningens
arkiv. Rev. Regnskaber. Flensborg Amts (Lens) regnskaber over skat,
bøder samt inventar. 1472-73. 1476-79. 1483. 1487. 1499.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
4 sider, 1 læg.
Udg.: Dipl. Fl. II, 910-11 (»Inventarium paa Flensborg Slot ved dettes
Overdragelse til Otto Walstorp«).
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14.
1474-75. Pengeregnskab for Sønder Gos Herred ved herredsfoged Hans
Brodersen.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
Regnskaber. I, 2, Gottorp Amtsregnskaber, 1438-1510. Regnskab over
indtægt og udgift af Sønder Gos Herred og Hatsted Marsk.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
12 sider, 1 læg.
Anm.: Jfr. Bjørn Poulsen: Den sønderjyske herredsfoged i senmiddelal
deren. Et herredsfogedregnskab fra Sønder Gos Herred 1474-75. Søn
derjyske Årbøger 1991, p. 73-86.

15.
1478. Regnskab over bedeindtægter af Nørre Gos Herred i Flensborg
Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1850. Kongens og dronningens
arkiv. Rev. Regnskaber 1472-73. 1476-79. 1487. 1499. Flensborg Amts
(Lens) regnskaber over skat, bøder samt inventar.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uden bind.
24 sider, 1 læg.
Udg.: Albert A. Panten: Zur Beteiligung von Nordfriesen am Streit
zwischen Christian I und Gerhard von Oldenburg. Nordfriesisches
Jahrbuch, 11, 1975, p. 28-38.
16.
1479. Regnskab over pengerestancer i Nørre Gos Herred i Flensborg
Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens og dronningens
arkiv. Rev. Regnskaber 1472-73. 1476-79. 1487. 1499. Flensborg Amts
(Lens) regnskaber over skat, bøder samt inventar.
Papir, kvart, uden bind.
10 sider, 1 læg.

17.
Ca. 1450-1480 (vel snarest den seneste del af perioden). Notitser om
oppebørsler af afgifter af fiskegarn med vod, formentlig i Gottorp Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
Regnskaber. Gottorp Amts regnskaber 1438-1510.
Papir, knækket folio, uindbundet.
4 sider (beskrevet er kun et blad med 14 linjer).
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Anm.: Med overskrift: »Upboring van den wade(n)«. Fundet ved Flens
borg Lens regnskab, men angår formentlig Gottorp Len.
18.
Ca. 1480 (1473?). Inventar over Flensborg Slot.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens og dronningens
arkiv. Rev. Regnskaber. Flensborg Amts (Lens) regnskaber over skat,
bøder samt inventar. 1472-73. 1476-79. 1487. 1499.
Papir, knækket folio.
1 ark, 1 side beskrevet.
Udg.: Dipl. Fl. II, p. 911.

19.
Ca. 1480-83. Bøderegnskab for Gottorp Amt.
RA. Slesvig- og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
Regnskaber. Gottorp regnskaber, 1438-1510.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.
20.
1481. Fortegnelse over pengerestancer i Flensborg Amt.
LAS. Abt. 400. 1. Nr. 312.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.
Anm.: Regnskab aflagt af Otto v. Ahlefeldt over udestående »rette pligt«
og bøder i Flensborg Len ved regnskabets aflæggelse.

21.
1483. Regnskab over skat (bede) i Flensborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens og dronningens
arkiv. Rev. Regnskaber. 1472-73. 1476-79. 1487. 1499. Flensborg Amts
(Lens) regnskaber over skat, bøder samt inventar. »Regnskab over skat
og bede i Flensborg Len«.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uden bind.
45 sider, 3 læg.
Udg.: Falkenstjerne og Hude, p. 218-233.
22.
1483. Regnskab over skat (bede) af Sønderborg og Nordborg Amter.
RA. Kongens arkiv. Slesvig og holstenske regnskaber. Rev. Regnskaber.
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1483 og 1486 Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) skatteregnskaber.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
38 sider, 1 læg.
Anm.: Regnskabet omfatter Als, Sundeved, Ærø.
Udg.: Den del af regnskabet, der omfatter Nordborg Amts bede, er
udgivet Falkenstjeme og Hude, p. 213-14.

23.
1486. Regnskab over skat (bede) af Sønderborg og Nordborg Amter.
RA. Kongens arkiv. Slesvig og holstenske regnskaber. Rev. Regnskaber
1483 og 1486 Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) skatteregnskaber.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uden bind.
36 sider, 1 læg.
Anm.: Register over betalere af beden 1486 i Sønderborg, Nordborg
Amt og Ærø.
24.
1487. Pengeregnskab for Flensborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens og dronningens
arkiv. Rev. Regnskaber. 1472-73. 14767-79. 1487. 1499. Flensborg Amts
(Lens) regnskaber over skat, bøder samt inventar.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uden bind.
32 sider, 1 læg, samt ark (2 sider) i kvartformat, der fortegner naturalier
indbetalt for rede penge.
Anm.: Regnskabet, der dækker perioden 1487 til 8/1 1488, ligger i
omslag med påskriften: »Amtmand i Flensborg, Joachim Reventlows
Regnskab over indtægt og Udgift af Bøder i Flensborg Amt (Len) 1487«.
Udg.: Dipl. Fl. II, nr. 830, p. 912-21.
Anm.: Jfr. Historisk Tidsskrift 90, p. 55-58.

25.
1490. Pengeregnskab for Gottorp Amt ved amtmand Henneke Rantzau
for året 1489-90.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.). J. Regnskaber
1488-1520. C. Amtsregnsk. 1489-1510. 2.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
44 sider, 3 læg.
Anm.: Jfr. Historisk Tidsskrift 90, p. 51-54.
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26.
1491. Regnskab over bødeindtægter af Tønder Amt.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.) Pap. J. c. Otto von
Kampens regnskab over indtægt af bøder i Tønder Amt 1491.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
1 læg, 12 sider (heraf 8 beskrevne).
Anm.: Registrerer den bøde, der opkrævet i de enkelte herreder: Tønder
Herred, Slogs Herred, Højer Herred, Bøking Herred, Horsbøl Herred.
Anm.: Jfr. Historisk Tidsskrift 90, p. 58-59.
27.
1491. Bederegnskab for Kampen Sogn.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.): Sager på papir. J.
Regnskaber 1488-1520. C. Amtsregnskaber, 5.
Papir, kvart, 1 hæfce, uindbundet.
1 læg, 12 sider.

28.
1491 (?). Regnskab over skat (bede) af Tielen Amt eller Stapelholm,
(udat. 1490-1500).
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.): Sager på papir. J.
Regnskaber 1488-1520. c. Amtsregnskaber, 6.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
1 læg, 4 sider.
Anm.: Efter skrift og papir at dømme sammenhængende med bederegisteret 1491 for Kampen Sogn (Amtsregnskaber 5).

29.
1495. Regnskab over bede m.m. fra Nordstrand ved stalleren Volquart
Tetens.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.): Sager på papir.
J.b. Regnskaber vedr. hofholdning og centralstyre 1488-1520 og udat.,
nr. 9.
Papir, folio, uindbundet.
1 ark, 2 blade (hvoraf kun de to første sider er beskrevet).
Udg.: DMR I, 1, 1, nr. 79, p. 422.
30.
1499. Regnskab over skat (bede) i Flensborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
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Regnskaber. Flensborg Amts (Lens) regnskaber over skat, bøder samt
inventar. 1472-73. 1476-79. 1483. 1487. 1499.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, indbundet i papir. Bindet med 1700-tals
håndskrift mærket »g«.
38 sider, 1 læg.
Udg.: Falkenstjeme og Hude p. 233-248.

31.
Ca. 1500. Regnskab over indtægt af årlig skat og jordleje på Femern.
LAS. Abt. 173 AR. um 1500.
Gem. Arch. Cap. XVIII. 10 (Indførsel med senere hånd i reg. nr. 32, p.
190).
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.

32.
Ca. 1500. Udgiftsregnskab fra Gottorp Amt, udat.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amter (Lens) regnskaber over
skatter og afgifter c. 1500, 1514, 1518, 1524. (I læg betitlet »Regnskab
over udgift vedr. Sønderborg Amt eller Len«).
Papir, knækket folio.
2 blade, 4 sider, 1 læg (brudstykke med tegn på hæftning).
Anm.: Fejlagtigt bestemt som regnskab fra Sønderborg Amt. Formentlig
kladde, da alle poster er overstregede.

33.
Ca. 1500. Regnskab over kornafgifter i Strukstrup Herred.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver Hertug Frederik (1.) J. Regnskaber
1488-1520. c. Amtsregnskaber 1489-1510.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.
Anm.: Antagelig del af større naturalieregnskab.
34.
Ca. 1500. Regnskab over indtægt og afgift og skat at Hohn Herred og
Stapelholm (udat.).
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver Hertug Frederik (1.): Sager på papir. J.
Regnskaber 1488-1520. c. Amtsregnskaber, 7.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
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26 sider, 1 læg.
Med 1 bilag.
35.
Ca. 1500. Pengeregnskab for Tielen Amt (udat.).
»Regnskab over indtægt og udgift i penge og afgift, bøder og told af
Stapelholm og Rendsborg told udat. (ca. 1500)«.
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver Hertug Frederik (1.): Sager på papir. J.
Regnskaber 1488-1520. c. Amtsregnskaber, 8.
Papir, oktav, 1 hæftej indbundet i papir.
1 hæfte, 30 sider, 1 læg.
36.
1501. Fogedens pengeregnskab for Helgoland.
LAS. Abt. 174 AR. 1501.
Gem. Arch. Cap. XIX, 12 b.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, indbundet i papir.
16 sider, 1 læg.
Anm.: Jfr. Ludwig Andresen: Der Hausvogt Niels Ruthe in Tondern.
Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 53, 1923, p. 301.
Ulf Timmermann: Riemengeld, Budengeld und andere Abgaben zu
Beginn des 15. Jahrhunderts. Nordfriesisches Jahrbuch, N.F., Bd. 10,
1974, p. 33-49.
37.
1504. Regnskab for Nordstrand ved Volquart Tetens og Wunneke
Knutzen.
Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.). I Regnskaber, c.
Amtsregnskaber. 4. Bøderegister for Nordstrand.
Gem. Arch. Cap. XIX, No. 8b.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet i papir. (På bindet med ældre skrift:
Gem. Arch. Cap. xix, No 8b).
1 læg, 20 sider.
Udg.: Albert Panten: Unbekannte Rechtsquellen des 15. und 16. Jahr
hunderts aus Nordfriesland. Langenhorn 1976, p. 177-123.
Anm.: Regnskabet registrerer bøder og udgifter.

38.
Ca. 1500 (omkring 1505). Fogedens pengeregnskab for Helgoland.
LAS. Abt. 174 um 1500.
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Gem. Arch. XIX, 12.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
32 sider, 1 læg.
Anm.: Til dateringen nærmest 1505 se Ulf Timmermann: Riemengeld,
Budengeld und andere Abgaben zu Beginn des 15. Jahrhunderts.
Nordfriesisches Jahrbuch, N.F., 10, 1974, p. 33-49.

39.
1508. Bøderegnskab ved Hans Schole og Japp Schulte »van der rechten
voghedye« (Gottorp Amt).
RA. Sønderjyske Fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.): Sager på papir. J.
Regnskaber 1488-1520. c. Amtsregnskaber, 9.
Papir, kvart, uindbundet.
1 ark, 2 sider.

40.
1513. Fogedens pengeregnskab for Helgoland.
LAS. Abt. 174 AR. 1513.
Gem. arch. XIX, 12.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
54 sider, 2 læg.
Anm.: Jfr. Ulf Timmermann: Riemengeld, Budengeld und andere Ab
gaben zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Nordfriesisches Jahrbuch, N.F.,
BD. 10, 1974, p. 33-49.

41.
1514. Bederegnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amter (Lens) regnskaber over
skatter og afgifter c. 1500, 1514, 1518, 1524.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, uindbundet.
46 sider, 1 læg.
42.
1518. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amter (Lens) regnskaber over
skatter og afgifter c. 1500, 1514, 1518, 1524.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
63 sider, 1 læg (og 3 løse sedler/bilag).
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43.
1518. Naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amter (Lens) regnskaber over
skatter og afgifter c. 1500, 1514, 1518, 1524.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
31 sider, 1 læg
44.
1518. Regnskab for Ejdersted, Everschop og Utholm.
LAS. Abt. 400.5. Nr. 348. Landrechnung von Eiderstedt, Everschop
und Utholm, 1518 und 1560.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i nyere papbind med regnskab fra 1560.
50 sider, 1 læg.
Anm.: På forsiden er stemplet: »Kieler Universitaets Bibliothek«. Ryg
gen er mærket Cod. MS. S.H. 240 DDD, og under dette nummer er
regnskabet registreret hos H. Ratjen: Verzeichnis der Handschriften der
Kieler Universitätsbibliothek, Bd. Ill, Kiel 1865, p. 432.
45.
1520. Fogedens pengeregnskab for Helgoland.
LAS. Abt. 174 AR. 1520.
Gem. Arch. Cap. XIX, 12a.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i samtidigt papirsbrev.
40 sider, 1 læg.
Anm.: Ulf Timmermann: Riemengeld, Budengeld und andere Abgaben
zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Nordfriesisches Jahrbuch, N. F., Bd.
10, 1974, p. 33-49.

46.
1522. Fogedens pengeregnskab for Helgoland.
LAS. Abt. 174 AR. 1522.
Gem. Arch. Cap. XIX, 12.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
56 sider, 1 læg.
Udg.: I uddrag Falkenstjeme og Hude p. 383.
Anm.: Jfr. Ulf Timmermann: Riemengeld, Budengeld und andere Abga
ben zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Nordfriesisches Jahrbuch, N.F.,
Bd. 10, 1974, p. 33-49.
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47.
1523 30. april. Inventar for Aabenraa Slot (Aabenraa Amt).
RA. Regnskaber fra hertugdømmerne ældre end 1580. Kongens Arkiv.
Rev. Regnsk. Aabenraa Amts inventar og regnskaber 1523, 1535, 1538 39.
Gem. Arch. Cap. XXIII, 11.
Papir, knækket folio, 1 hæfte, indbundet i folio. Bagsiden mærket med
blæk med ældre hånd: No ii« og med 1700-tals(?) skrift »3«.
8 sider, 1 læg.

48.
1524. Naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amter (Lens) regnskaber over
skatter og afgifter c. 1500, 1514, 1518, 1524.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
26 sider, 1 læg.
Anm.: Omtalt Falkenstjeme og Hude p. 160.

49.
1524. Pengeregnskab for Tøming Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tørning Amters (Lens) regnskaber, 1524,
1531, 1538-40.
Gem. Arch. Cap. XXII, 6b (arkivreg. 34).
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament. På forsiden af bindet
gammel signatur »No. 6 b. Cap. XXII«.
120 sider, 2 læg.
50.
1524. Regnskab over skat (bede) af kirker, gejstlighed og tjenestefolk i
Tøming Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tøming Amters (Lens) regnskaber, 1524,
1531, 1538-40.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
36 sider, 1 læg.
Anm.: Er bilag til foranstående.
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51.
1531. Pengeregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tøming Amters (Lens) regnskaber, 1524,
1531, 1538-40.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i side af middelalderligt pergament
håndskrift (nummereret 7724).
143 sider, 6 læg.
52.
1533. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) pengeregnskaber
1533-36.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament (har været benyttet til
regnskab over sildetønder. På indersiden af bindet er en tegning af en
nøgen kvinde).
206 sider, 7 læg.
Udg.: Delvist publiceret som »1533. Plovskat I Sønderborg Len«. »Plov
skat af Ærø«, Falkenstjeme og Hude (1895-99) p. 146-54 (Sundeved,
Als), 154-159 (Ærø). Dele af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk,
1, p. 11-18 (vedr. Christian II).
53.
1533. Pengeregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber til 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
216 sider, 11 læg.

54.
1534. Pengeregnskab for Femern.
LAS. Abt. 173 AR. 1534.
Papir, kvart, 1 hæfte, papiromslag.
32 sider, 1 læg.
Udg.: Regnskab over skat samt pengeafgifter Falkenstjeme og Hude
(1895-99) p. 383-396.
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55.
1534. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1850. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) pengeregnskaber
1533-36.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
318 sider, 12 læg.
Udg.: Dele af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p. 18-20
(vedr. Christian II).
56.
1534. Naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1850. Rev. Regnskaber. Søn
derborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnskaber 1534-37,1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
292 sider, 12 læg.
Anm.: Omtalt Falkenstjeme og Hude p. 160.

57.
1535. Regnskab over skat af landene Ejdersted, Everschop og Utholm.
LAS. Abt. 163 AR., Landesrechnungen Dreilande 1535.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
112 sider, 3 læg.
Anm.: Fortegner indtægt af såkaldt »dobbeltskat«.
Udg.: Liste over dobbeltskat i Ejdersted, Everchop og Utholm hos
Falkenstjeme og Hude p. 358-81.
58.
1535. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) pengeregnskaber
1533-36.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
280 sider, 8 læg.
Udg.: Indtægterne i uddrag hos Falkenstjeme og Hude p. 160-212. Dele
af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p. 21 (vedr. Christian
II).
59.
1535. Naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
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Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnskaber 1534-37, 1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
300 sider, 9 læg.
Anm.: Benævnt »Hagenbok«.

60.
1535. Ekstrakt af naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Rev. Regnskaber Sønder
borg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnskaber 1534-37, 1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, hæftet, 1 læg.
61.
1535. Pengeregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
173 sider, 6 læg.

62.
1535. Pengeregnskab for Aabenraa Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber 1523, 1535, 1538-39.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament (mærket med 1700-tals(?)
skrift »a«).
70 sider, 5 læg.
Udg.: Regnskabet over de faste jordeindtægter (»jordebog«) er udgivet
Falkenstjeme og Hude p. 133-145.

63.
1535. Naturalieregnskab for Aabenraa Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber, 1523, 1535, 1538-39.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet papir.
32 sider, 1 læg.
Udg.: Regnskabet over de faste Jordeindtægter (»jordebog«) er udgivet
Falkenstjeme og Hude p. 133-145.
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64.
1536. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) pengeregnskaber
1533-36.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
334 sider, 14 læg.
Udg.: Dele af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p. 21-23
(vedr. Christian II).
65.
1536. Naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnskaber 1534-37, 1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament (side af nodehåndskrift).
292 sider, 9 læg.
Anm.: Benævnt »Hagenbok«.

66.
1536. Ekstrakt af naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnskaber 1534-37, 1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.

67.
1537. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amts (Lens) regnskaber 1537-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7733).
248 sider, 11 læg.
Udg.: Brudstykker af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p.
23-24. (vedr. Christian II).
68.
1537. Naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
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Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnska
ber 1534-37, 1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament (side af nodehåndskrift).
300 sider, 9 læg.

69.
1537. Ekstrakt af naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnska 
ber 1534-37, 1545.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
8 sider, 1 læg.
70.
1537. Pengeregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
158 sider, 5 læg.

71.
1538. Naturalieregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tøming Amters (Lens) regnskaber 1524,
1531, 1538-40.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
124 sider, 7 læg.

72.
1538. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amt (Lens) regnskaber 1537-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7734).
172 sider, 8 læg.
Udg.: Brudstykker af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p.
24-25.
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73.
1538. Pengeregnskab for Trøjborg Len (Amt). (»Wulf Pogwichs regn
skab for Trøjborg Len«).
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Trøjborg Slots Lens regnskab 1538.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
12 sider, 1 læg.
Anm.: Indeholder indtægter i penge (fra »veste und broke«), samt
udgifter som Pogwisch har haft ved at rejse for kongen.
74.
1538. Pengeregnskab for Aabenraa Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber, 1523, 1535, 1538-39.
Papir, kvart, indbundet i middelalderligt pergament (nr. 7718).
59 sider, 1 læg.

75.
1539. Pengeregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tøming Amters (Lens) regnskaber 1524,
1531, 1538-40.
Papir, kvart, 1 hæfte, i ryggen forstærket med side af middelalderligt
nodehåndskrift, mærket 7726.
172 sider, 6 læg.

76.
1539. Toldregnskab for Haderslev By.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Rev. Regnskaber. Ha
derslev toldregnskab. 1539.
Papir, kvart, 1 hæfte, ryggen forstærket med stykke af pergamentshånd
skrift.
200 sider, 8 læg.
Anm.: Regnskabet må, skønt aflagt direkte af tolderen, betragtes som
supplement til regnskab for Haderslev Amt 1539. Om regnskabet se H.
V. Gregersen: Toldregnskabet fra Haderslev 1539. Profiler i nordisk
senmiddelalder og renaissance. Festskrift til Poul Enemark. Århus 1983,
p. 165-172.
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77.
1539. Pengeregnskab for Aabenraa Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber, 1523, 1535, 1538-39.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7719).
3 læg, 90 sider.
Udg.: Regnskab over overskat (1 gylden af hver plov) Falkenstjerne og
Hude p. 125-132.
78.
1540. Pengeregnskab for Gottorp Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Gottorp Amts (Lens) regnskaber 1540-42.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament. (Numme
reret 7720). Bindet er på bagsiden mærket »a«.
352 sider, 10 læg.
Udg.: En del af regnskabet, nemlig »Register over tyvende penninge skat
af Gottorp Len«, er omtalt Falkenstjeme og Hude p. 301. Den del af
registeret, som omfatter Husum, er aftrykt sammesteds p. 327-335.

79.
1540. Pengeregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tøming Amters (Lens) regnskaber 1524,
1531, 1538-40.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
224 sider, 9 læg.
80.
1540. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amts (Lens) regnskaber 1547-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7735).
182 sider, 6 læg.
Udg.: Brudstykke af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p. 25.
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81.
1540. Pengeregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvigske og holstenske regnskaber til 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Gem. Arch. Cap. XXII, 74c. (Arkivreg. 32).
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
216 sider, 9 læg.
82.
1540. Naturalieregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
56 sider, 6 læg.

83.
1541. Pengeregnskab over Gottorp Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Gottorp Amts (Lens) regnskaber 1540-42.
Gem. Arch. Cap. XXIX, br. 48. (Ark. Reg. 34).
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7721). Bind mærket med 1700-tals skrift: »Cap. xxiv. 1541. No 48«.
202 sider, 7 læg.
Udg.: Regnskabet omtalt Falkenstjeme og Hude p. 336. Den del, der
omfatter oldenpenge af Egemførde, er aftrykt sammesteds p. 357.
84.
1541. Pengeregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tørning Amters (Lens) regnskaber 1541-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
28 sider, 1 læg.
Anm.: Der er tale om et summarisk regnskab, der kun registrerer
indtægterne.
85.
1541-43. Naturalieregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
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Regnskaber. Haderslev og Tøming Amter (Lens) regnskaber 1541-43.
Gem. Arch. Cap. XXII, nr. 5b. (Ark. Reg. 34, p. 297).
Papir, kvart, 1 bind, indbundet i middelalderligt nodehåndskrift (mær
ket 7728 og 7729).
466 sider, 18 læg.
Anm.: Indeholder naturalieregnskaber for årene 1541 og 1543.
Udg.: 1543-regnskabet i uddrag hos Falkenstjeme og Hude p. 32-77.

86.
1541. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amt (Lens) regnskaber 1537-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7736).
156 sider, 6 læg.
Udg.: Brudstykke af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk, 1, p.
25-26.
87.
1541. Pengeregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
84 sider, 3 læg.

88.
1541. Naturalieregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1541-41.
1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
58 sider, 4 læg.
89.
1542. Pengeregnskab for Gottorp Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Gottorp Amts (Lens) regnskaber 1540-42.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7722).
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326 sider, 11 læg.
Udg.: Uddrag af regnskabet »Overskat i Gottorp Len. Hver plov 4
gylden« samt »Pengeafgifter af kronens jordegods«. Falkenstjerne og
hudep. 301-327, p. 336-356.
90.
1542. Pengeregnskab for Haderslev Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Haderslev og Tørning Amters (Lens) regnskaber 1541-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i pergament.
620 sider, 23 læg.
Udg.: Uddrag af regnskabet: »Overskat i Haderslev Len. Hver plov
takseret til 4 gylden«. Falkenstjeme og Hude p. 14-27. »Register over
pengeafgifterne af Haderslev Len«. Falkenstjeme og Hude p. 32-77.
»Overskat af Tørning Len. Hver plov takseret til 4 gylden«. Falken
stjerne og Hude p. 78-124.
91.
1542. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amts (Lens) regnskaber 1537-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7737).
190 sider, 8 læg.
Udg.: Brudstykke af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk., 1, p.
26.
92.
1543. Regnskab over indtægt og udgift af bøder m.m. i EJdersted,
Everschop og Utholm.
LAS. Abt. 163 Landesrechnungen Dreilande 1543.
Gem. Arch. Cap. XXII, 6e (Registratur 34, p. 299).
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
24 sider, 1 læg.
93.
1543. Naturalieregnskab for Gottorp Amt.
LAS. Abt. 7, nr. 4428.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
104 sider, 3 læg.
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Anm.: Nu indbundet i blåt papiromslag, hvorpå indskriften: »Kornregi
ster des Amts Gottorp etc. 1543. Kgl. Staatsarchiv Schleswig. Acta A
XX, No 3710«. Nummeret er senere rettet til »7/4428».
94.
1543. Naturalieregnskab for Haderslev Amt.
Se listens nr. 85. 1541-43. Naturalieregnskab for Haderslev Amt.

95.
1543. Regnskab for 20-penningeskat (bede) af Nordborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amt (Lens) regnskaber 1537-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, uindbundet.
24 sider, 1 læg.
Anm.: Indeholder også skat af tjenestefolk.
Udg.: Delvist udgivet Falkenstjeme og Hude p. 215-17.
96.
1543. Pengeregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg Amts (Lens) regnskaber 1537-38, 1540-43.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i middelalderligt pergament (mærket
7738).
12 læg, 274 sider.
Udg.: Brudstykke af udgiftsregnskabet, Danske Magazin 5. Rk., 1, p.
26.

97.
1543. Pengeregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Rev. Regnskaber. Tøn
der Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537,, 1540-41, 1543.
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
188 sider, 8 læg.
Udg.: Delvist udgivet Falkenstjeme og Hude p. 249-73 (»Tyvende
Penninge skat af Tønder Len«) og p. 274-300 (»Jordebog«).
98.
1543. Naturalieregnskab for Tønder Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens Arkiv. Rev.
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Regnskaber. Tønder Amts (Lens) regnskaber 1533, 1535, 1537, 1540-41,
1543.
Gem. Arch. Cap. XXII, nr. 74c. (Ark. reg. 32, p. 252).
Papir, kvart, 1 hæfte, indbundet i papir.
58 sider, 1 læg.
Udg.: Delvist udgivet Falkenstjeme og Hude p. 274-300 (»Jordebog«).

99.
1545. Ekstrakt af naturalieregnskab for Sønderborg Amt.
RA. Slesvig og holstenske regnskaber før 1580. Kongens arkiv. Rev.
Regnskaber. Sønderborg og Nordborg Amters (Lens) naturalieregnskaber 1534-37, 1545.
Dels en kladde på 2 ark (4 sider), dels en renskreven version på 4 sider, 1
læg, hæftet.

Topografisk register
Listen fra de nordligere len til de sydligere. Henvisningerne er til
ovenstående listes numre.

Haderslev Amt: 51, 71, 75 , 76, 79, 84, 85, 90, 94.
Tøming Len (Amt): 49, 50.
Aabenraa Amt: 47, 62, 63, 74, 77.
Sønderborg og Nordborg Amt: 22, 23, 41, 42, 43, 48, 52, 55, 56, 58, 59,
60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 80, 86, 91, 95, 96, 99.

Tønder Amt: 26, 53, 61, 70, 81, 82, 87, 88, 97, 98.
Trøjborg Len (Amt): 73.

Flensborg Amt med Runtoft Amt og herreder:
Flensborg Amt: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 30.
Runtoft Amt: 12.
Nørre Gos Herred: 15, 16.
Gottorp Amt med herreder, sogne og landskaber:
Gottorp Amt: 5, 17, 19, 25, 32, 39, 78, 83, 89, 93.
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Strukstrup Herred: 33.
Sønder Gos Herred: 1, 14.
Hohn Herred: 3, 4, 34.
Kampen Sogn: 27.
Tielen Amt/Stapelholm: 28, 35.
Nordstrand: 2, 10, 29, 37.
Ejdersted: 10.
Ejdersted, Everschop, Utholm (Dreilande): 44, 57, 92.
Helgoland: 36, 38, 40, 45, 46.
Femern: 31, 54.

Noter:
1. De slesvigske regnskaber før 1544 har hidtil savnet en oversigt. Vejledningen
vedr. »Kongens arkiv« i W. v. Rosen: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets
benyttelse I, p. 661 kan ikke betragtes som fyldestgørende. Man er derimod
godt hjulpet med hensyn til Adolf VIII’s og hertug Frederiks (I) arkiver, der
er fortegnede i Vejledende Arkivregistratur X, p. 28-50. Jeg takker Prof. Dr.
Wolfgang Prange for vejledning ang. regnskaberne i Landesarchiv SchleswigHolstein.
2. Poul Enemark: Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århun
drede. Med særligt henblik på dansk okseeksport I-II. Arhus 1970. Selv har
jeg i en tidligere afhandling søgt at skaffe overblik over dele af det ældste
private regnskabsmateriale samt at placere dette i dets funktionelle sammen
hæng - Bjørn Poulsen: Bondens penge. Studier i sønderjyske regnskaber
1400-1650. Odense 1990.
3. Jfr. Forskning i 1500-talets kamerale material. Rapport från ett seminarium i
riksarkivet den 19. september 1990. Historisk Tidskrift (Svensk) 1991, p.
320-23.

4. Thelma Jexlev: Lensregnskabeme. En oversigt. København 1978. Jexlev har
i: Lensregnskaber og skattemandtal omkring 1500. Noter til Registratur 108,
Arkiv, 5, 3, 1975, p. 137-156, givet en oversigt over de ældste kongerigske
lensregnskaber. Jfr. også bemærkningerne til de ældste jordebøger i hendes:
Fra dansk semiddelalder. Nogle kildestudier. Odense 1976, p. 29-46.
5. Danske Middelalderlige Regnskaber. 1. Række, 1. Bind, Hof og Central
styre. Udg. af Georg Galster. København 1953. Der er grund til at tro, at
den slesvigske centraladministrations regnskaber i denne udgave må være
identiske med Gemeinschaftliches Archiv, Cap. XXXIV, No. 2, »Zwey
Convolutten allerhand Land-Register von Einnahme und Ausgabe« (RA.
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Folioreg. 32.) Ang. det kamerale materiale fra Christian Ill’s tid se kilde
oversigten hos Søren Balle: Statsfinanserne på Christian 3.s tid. Aarhus 1992,
p. 366-371. De slesvigske toldregnskaber er registreret hos Poul Enemark
op. cit. Der er i det væsentlige tale om to kildegrupper: 1490-1519. Gottorp
toldregnskaber. RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Hertug Frederik (1.). Sager
på papir. J. Regnskaber 1488-1520. d. toldregnskaber 1490-1519. 1. 14961506. Husum toldregnskaber. RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Hertug Frede
rik (1.). Sager på papir. J. Regnskaber 1488-1520. d. toldregnskaber 14901519. 2.

6. LAS. Abt. 400,1, Nr. 312.1 registraturen i Landesarchiv er der til dette bind
med de Boors håndskrift bemærket: »Zusammengestellt aus der Mappe Varia
des Staatsarchivs«.
7. Regnskabet befandt sig allerede 1865 i Kiels Universitetsbibliotek. H. Ratjen: Verzeichnis der Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek. Bd.
III. Kiel 1865. p. 432, Nr. S.H. 240 DDD.

8. Regnskabet ses at have hørt til »Kgl. Staatsarchiv, Schleswig« og må altså
have været her allerede i forrige århundrede.
9. Rigsark. Folioreg. 32. (Repertorium über das sogenannte Gemeinschaftliche
Archiv im Schlosse Gottorf auf allergnädigsten Königlichen Befehl verferti
get von Eschel Lohmann Königlichen Cantzley-Rath und Archiv-Secretario
1733).

10. A. D. Jørgensen: Udsigt over de danske Rigsarkivers Historie. Kbh. 1884, p.
74-76. Jfr. F. J. West: Oversigt over de i Rigsarkivet opbevarede Arkivalier
vedrørende hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland. Fortid og Nutid, Bd.
2, Kbh. 1919, p. 40-43. Om den tilbageværende bestand i Fællesarkivet se
Wilhelm v. Rosen: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I. Kbh.
1983, p. 745-46.

11. RA. Folioreg. 39 og 42.
12. H. Kochendörffer: Vom Gemeinschaftlichen Archiv. Nordelbingen, 4
(1925), p. 335-346.
13. Jfr. A. Heise: Wolfgang von Utenhof, Kongerne Frederik den 1stes og
Kristian den 3dies tyske Kansler. Historisk Tidsskrift 4 Rk., Bd. 6 (1877-78)
p. 207.

14. Jfr. H. Kochendörffer op. cit., 1925, p. 339.
15. LA. Aabenraa. 1530 16/5. Frederik I ang. drabsmanden, kornskriver Johan
nes Rodes generhvervelse af borgerskabet i Tønder. Perg. Tønder. Sønder
borg Amts pengeregnskaber 1518, 1533ff.
16. Jfr. Bjørn Poulsen: Slesvig før delingen i 1490. Et bidrag til senmiddelalde
rens finansforvaltning. Historisk Tidsskrift, 90, 1990, p. 38-63.
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17. Halsløsningsregistre findes fra 1472-79. Om disse se Bjørn Poulsen: Land By - Marked. To økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig. Flensborg
1988. Albert A. Panten: Zur Beteiligung von Nordfriesen am Streit zwischen
Christian I und Gerhard von Oldenburg. Nordfriesisches Jahrbuch, 11,
1975, p. 15-38. Jfr. Erwin Freytag: Aus dem Lehnsregister des Amtes 1472.
Alte Bauemnamen des Wies- und Uggelharde. Jahrbuch für die Schleswigsche Geest, 6, 1958, p. 83-87. Erwin Freytag: Ein Lanstenverzeichnis der
Uggelharde vom Jahre 1472. Jahrbuch des Angler Heimatvereins, 14, 1950,
p. 154-156.

18. Fortegnelsens nr. 6 og 7.
19. Jfr. Bjørn Poulsen: Den sønderjyske herredsfoged i senmiddelalderen. Et
herredsfogedregnskab fra Sønder Gos Herred 1474-75. Sønderjyske Arbøger
1991, p. 73-86.
20. Ang. regnskabsaflæggelse i de holstenske amter se Volquart Pauls: Die
holsteinische Lokalverwaltung im 15. Jahrhundert (II). Zeitschrift der Ge
sellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 43, 1913, p. 184-188.

21. Om dennes finansielle opgaver for kongemagten se Klaus Harms: Das
Domkapitel zu Schleswig von seinen Anfängen bis zum Jahre 1542. Kiel
1914, p. 48-49.
22. I årene efter 1474 satte dagene 7.-13. januar sig igennem som ny terminsdag
for Kieleromslaget, i stedet for den fra 1460’eme praktiserede 11. november
(mortensdag). Reimer Hansen: Der Kieler Umschlag. Entstehung, Kon
junktur und Funktionswandel eines internationalen Geldmarktes vom Aus
gang des Mittelalters bis zum Anbruch der Moderne, Zeitschrift der Gesell
schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 117, 1992, p. 106-107.

23. Lorenz Petersen: Zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung auf Helgo
land. Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 67, 1939, p.
45-52.
24. Først efter den her behandlede periode skiftede ansvaret for regnskaberne fra
lens- eller amtmanden fuldstændigt til amtsskriveren. Allerede Haderslev
amtsregnskab 1531 er dog f.eks. aflagt af amtsskriveren. Ang. den admini
strative praksis efter 1580 se Carl S. Christiansen: Om Ordningen af Lens
eller Amts regnskaberne i den kongelige Del af Hertugdømmerne Slesvig og
Holsten. Primula. Værkstykker og fortryk for Rigsarkivets 1. Afdeling, nr.
10. August 1969, p. 1-3.

25. Herman Schück: Rikets brev och register. Arkivbildande, kanslivasen och
tradition inom den medeltida svenska statsmakten. Stockholm 1976, p. 13.
26. Georg Hille: Registrum König Christian des Ersten. Kiel 1875.

27. Jfr. Bjørn Poulsen: Tre toldere. Husumtolden 1480-1507. Zise. Toldhistorisk
Tidsskrift 1988, 3, p. 84-91.
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28. Det kongelige register fra 1544 er udgivet af Joh. Grundtvig i Meddelelser fra
Rentekammerarchivet 1871, p. 63-76 (RA. Kongens Arkiv II c.). Jfr. Hertug
Hans den Ældres tilsvarende registre - Sønderjyske Fyrstearkiver. Hansborg
D 38. Det fra bl.a. amtsregnskaberne uddragne beregningsgrundlag er trykt i
Neues Statsb. Mag. VI, p. 210-51 og delvist hos F. Falkenstjeme og Anna
Hude: Sønderjyske Skatte- og Jordebøger. Kbh. 1895-99, p. 1-13. (Jfr. LAS
65.1, Nr. 9a).
29. F. Falkenstjeme og Anna Hude: Sønderjyske Skatte- og Jordebøger. Kbh.
1895-99, p. I.
30. Jfr. Inge Adriansen og Henrik Fangel: Lokalhistorisk arbejde i Sønderjyl
land 1889-1989. Sønderjyske Arbøger 1989, p. 388ff. A. D. Jørgensen har
personligt ordnet de ældre slesvigske regnskaber fra centraladministrationen
-se DMR I, l.p. 275.

31. Bl.a. undersøgte og revurderede A. D. Jørgensen Christian IPs fangenskab
på Sønderborg Slot ud fra amtsregnskabeme fra dette len: Kong Kristian II
på Sønderborg Slot. Danske Magazin, 5. Rk., 1,1887, p. 1-26. Kong Kristian
II på Sønderborg. Sønderjyske Arbøger 1892, p. 241-75.
32. Refereret under de respektive regnskaber.
33. Thomas Ä. Bang: Lensregnskaberne og deres benyttelse som historisk kilde.
Fortid og Nutid, Bd. 1, 1914-16, p. 141-160. Jfr. også A. D. Jørgensens egen
brug af Sønderborgregnskabeme i Danske Magazin, 5. Rk., 1, 1887, p. 1-26.

34. Se eksempelvis - Bjørn Poulsen: Aabenraa amt og dets økonomi på reforma
tionstiden. Sønderjyske Arbøger 1992, p. 11-32.

35. Jfr. Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt: Die Sozial- und Wirtschaftsstruktur
schleswig-holsteinischer Landesstädte zwischen 1500 und 1550. Neumünster
1980. Samme: Husums Stellung in der Städtelandschaft der Herzogtümer
1490-1550. Beiträge zur Husumer Stadtgeschichte 3/4, 1990/91, p. 13-24.

36. Bjørn Poulsen: Tjenestefolk på landet i reformationstidens Sønderjylland.
Bol og By 1993.
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Kan kun jurister være gode amtmænd?
Historien om Ove Rodes forgæves forsøg på
at bryde juristernes amtmandsmonopol
Af Karl Peder Pedersen
Karl Peder Pedersen, der er cand.mag., arbejder med amtsforvaltningens historie inden for
projekter »Stat, forvaltning og samfund«. Han har netop udgivet bogen »De kongelige
amtmænd« med erindringer fra den sidste generation af »rigtige« amtmænd, og han
arbejder nu på en samlet fremstilling af amtmændenes historie 1660-1970.

Fredag den 26. januar 1821 udkom forordningen om det juridiske
studium, der gav jurister med bedste karakter eneadgang til amtmands
embederne samt til en række andre stillinger inden for dansk centralad
ministration og retsvæsen. For så vidt som der allerede med universitets
fundatsen af 1788 var blevet indført krav om, at man for at blive
stiftamtmand skulle være jurist, hvilket for øvrigt også var tilfældet for
næsten alle almindelige amtmænd i 1821, betød forordningen ikke så
meget; mere vigtigt var dens understregning af, at amtmændene ikke
længere først og fremmest var kongens - men statens - mænd. Samtidig
blev det fra nu af en næsten ufravigelig regel, at amtmændene udgik fra
centraladministrationen, hvilket efter 1849 næsten udelukkende ville sige
Indenrigsministeriet.
I efteråret 1919 prøvede den radikale indenrigsminister Ove Rode at
afskaffe juristernes monopol på amtmandsembeder, og det ville utvivl
somt være lykkedes, hvis ikke der var gået politik i sagen. At dette skete
skyldtes de voldsomme politiske modsætninger, som slesvigspolitikken
gav anledning til, idet oppopsitionen påvirket af folkestemningen for
søgte at vælte ministeriet Zahle (Påskekrisen lå lige om hjørnet). Rodes
kortfattede lovforslag blev fremsat i Folketinget den 18. november 1919,
og det havde for så vidt også noget med Slesvig at gøre. Man var nemlig
tidligere under forhandlingerne i Rigsdagens sønderjyske udvalg blevet
enige om, at nogle af de kommende sønderjyske amtmænd skulle have et
særligt tilknytningsforhold til landsdelen, og at man i den forbindelse
måtte kunne fravige kravet om dansk juridisk embedseksamen. De to
amtmænd, det kom til at dreje sig om, var grev Otto Schack i Tønder,
hvis eneste akademiske grad var en tysk studentereksamen, og cand.po
lit. Kresten Refslund Thomsen, der overtog Aabenraa Amt. Til støtte
for de to nye amtmænd udnævntes særlige amtsassessorer, der var
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jurister fra Københavns Universitet. De to øvrige sønderjyske amter Haderslev og Sønderborg - besattes med danske jurister, men her
oprettedes også amtsassessorater, hvis indehavere til gengæld skulle være
særligt kyndige i tysk og slesvigsk ret. Selvom den sindrige ordning var
tænkt som en midlertidig foranstaltning gældende frem til 1926 er der
ingen tvivl om, at det var den, der gav stødet til, at Indenrigsministeriet eller måske rettere - Ove Rode begyndte at overveje av afskaffe 1821forordningen for amtmændenes vedkommende.
Ved forelæggelsen af lovforslaget i Folketingssalen den 18. november
1919 fremhævede Rode da også den nye situation i Sønderjylland, hvor
juristmonopolet midlertidigt var blevet brudt, men det var egentlig ikke
her tyngdepunktet i hans argumentation lå. Den gik først og fremmest
på, at amtmændene ved den netop ikrafttrådte retsplejereform ikke
længere var anklagemyndighed i straffesager. Rode henviste til Sverige
og Norge, hvor tilsvarende juristmonopoler allerede var blevet ophævet;
for Norges vedkommende endda så tidligt som i 1893. Endelig spillede
det utvivlsomt en stor rolle, at amtmændene under første verdenskrig
havde udført en lang række nye opgaver i relation til den næsten
planøkonomiske reguleringspolitik. Rode havde selv som indenrigsmini
ster ledet denne indsats, og mon ikke det havde åbnet hans øjne for
vigtigheden af, at amtmændene også i fremtiden stod godt rustede til at
løse mange nye, ikke-juridiske opgaver?
Alting tyder på, at Rode regnede med en hurtig, smertefri rigsdagsbe
handling, men sådan skulle det ikke komme til at gå. Til hans store
forbavselse viste det sig, at Venstre ikke støttede forslaget. At konser
vative var imod, overraskede ikke indenrigsministeren, men venstreman
den Klaus Berntsens nej kom bag på ham. Folketingsdebatten er interes
sant at følge, ikke alene fordi den afslører, at alle partier i princippet var
enige om at fratage amtmændene den magtfulde post som fødte formænd
for amtsrådene - en ændring, der først blev ført ud i livet ved kommu
nalreformen i 1970! - men også fordi det var garvede kyndige debattører,
der stod på talerstolen. Et tema, der efterhånden kom til at optage
ordførerne var spørgsmålet om, hvorfor netop jurister skulle være
særligt velegnede som amtmænd, og det er denne del af debatten, der i
det følgende skal forfølges nærmere. Den konservative ordfører var
ingen ringere end juraprofessoren Axel Møller, og han argumenterede
for, at juridisk uddannede embedsmænd var nødvendige af hensyn til
retssikkerheden, og i det hele taget fandt han, at jurister var på deres
rette plads i amtsforvaltningen, for »juraen er jo først og fremmest en
praktisk videnskab«. Ved siden af retssikkerhedshensynet lagde Møller
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meget vægt på, at monopolet udgjorde et vigtigt værn mod rene politiske
udnævnelser. Hvad angik kravet om, at man skulle have opnået bedste
karakter for at blive amtmand, syntes professor Møller at være villig til at
give køb. »Jeg lægger ikke så overdreven stor vægt på en eksamen«,
udtalte han og fortsatte: »også jeg lægger mest vægt på manden og hans
personlighed, hans medfødte og tilegnede arbejdsdygtighed og energi«.
Førstebehandlingen afslørede, at radikale og socialdemokrater støt
tede forslaget, mens venstrefolkene og de konservative var imod, og
denne situation formåede det efterfølgende udvalgsarbejde ikke at bløde
op på. Faktisk var det eneste, der skete frem til 23. januar 1920, hvor der
blev skrevet betænkning, at man nogle dage før jul modtog et åbent brev
fra det samlede juridiske fakultet, hvori man gik kraftigt i brechen for
bevarelsen af 1821-forordningen. De juridiske lærere ved Københavns
Universitet var alvorligt betænkelige ved Rodes lovforslag, som de fandt
truede retssikkerheden. Når alene gode cand.jur.er kunne garantere
denne, var det fordi juristers kendemærke, »dels var evnen til at fortolke
lovene, dvs. til at forstå dem efter deres fulde indhold, under hensynta
gen til, både hvad der er sagt, og hvad der ikke er sagt, og til deres
historiske forudsætninger, praktiske formål og forhold til den øvrige
lovgivning, dels evnen til at løse de mangfoldige spørgsmål, som lovene
lader ubesvarede, således at løsningen ikke kommer til at bære vilkårlig
hedens præg, men sker i lovens ånd og ud fra en lignende afvej else som
den, lovgiveren ville have foretaget, om han selv havde taget stilling til
spørgsmålet«. Med udgangspunkt i denne definition af juristens særlige
faglige profil prøvede man at påvise, hvorledes der - også efter retspleje
reformen - stadig fandtes en lang række områder under amtmandsembe
det, hvor juridisk baggrund fortsat ville være en nødvendighed.
Den 29. januar 1920 andenbehandledes lovforslaget, og ved forelæg
gelsen spurgte den radikale ordfører Alfred Christensen - for øvrigt også
jurist - om den manglende forhandlingsvilje under udvalgsbehandlingen
var »begyndelsen til at anvende de bebudede konstitutionelle midler, der
skal bruges« [til at vælte ministeriet Zahle]. Spørgsmålet blev hængende i
luften, og i stedet genoptoges debatten om amtmændene og juraen. I sit
svar på indlæggene kritiserede Rode brevet fra det juridiske fakultet for
at lægge for ensidigt vægt på de sider af amtmandsembedet, der krævede
juridisk baggrund. Desuden kunne han ikke nære sig for at ironisere
over den beskrivelse af jurastudiet, som dets lærere havde givet i appellen
til Rigsdagen. »Jeg kan ikke andet end lykønske det nuværende juridiske
fakultet til, at det har haft held til at planlægge et så ideelt grundlag for
det juridiske studium«. De jurister, Rode havde udspurgt om deres
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studieår havde ellers fortalt en anden historie, nemlig at jurastudiet gik
ud på »indterpning i den positive lovkundskab. Det var i høj grad en
indøvelse, en oplæring i, hvad den daværende retslærde mente om retten
i hans polemik med hans forgænger. Som bekendt var det tidligere
således, at de juridiske professorer i høj grad beskæftigede sig med at
tilintetgøre den visdom, deres forgænger havde nedlagt i ungdommen«.
Heller ikke socialdemokraten Jens Peter Sundbo fra Esbjerg syntes
særligt imponeret over de juridisk skolede embedsmænd. »Jeg har gjort
den erfaring, at juristerne bliver noget forbenede på deres ældre dage. De
er så vante til at beskæftige sig med paragraffer og former, at det hele
bliver til form for dem, og de anvender så megen tid på formen, at der
kan gå år og dag og næste sommer med, inden de får sagerne ekspederet,
hvorimod andre mennesker, der har lidt mere smidighed, hurtigere kan
få dem ekspederet«.
Loven vedr. amtmandsembedeme vedtoges den 4. februar 1920 af
Folketinget og oversendtes omgående til Landstinget. Ved fremsættelsen
her den 12. februar forklarede Rode om baggrunden for forslaget, at
samfundsudviklingen havde ført til, »at juridisk uddannelse i mange
tilfælde var ønskelig, men på ingen måde nødvendig, og at anden indsigt
var lige så ønskelig, og i mange tilfælde endogså absolut nødvendig«.
Rode fandt endvidere, det »ville være en nyttig stimulans for juristerne,
at de ved, at de ikke på forhånd har eneret til eller monopol på dette
embede«. Som et nyt moment fremhævede Rode efterkrigstidens stærke
efterspørgsel på jurister. Både genforeningen og retsplejereformen
skabte mange nye stillinger, og inden længe ville tre amtmænd gå på
pension. Skulle kommende amtmandsembeder fortsat udelukkende be
sættes med Indenrigsministeriets folk, frygtede Rode, at det kunne
dræne ministeriet for dygtige chefer.
Under landstingsdebatten skete der ingen opblødning af fronterne,
kun venstremanden Ole Hansen antydede, at hans parti måske ville
kunne have støttet forslaget, hvis det havde gået ud på enten at afskaffe
bestemmelsen om den bedste karakter eller på at ligestille cand.polit.er
med jurister. Rode afviste begge muligheder, som ikke værende radikale
nok og fastslog til slut, at »det, det kommer an på, er egenskaber og ikke
det tilfældige udgangspunkt i den første del af livet!«.
Med denne indenrigsministerielle salut sluttede stormløbet på jurister
nes amtmandsmonopol. Der blev godt nok ved debattens afslutning
nedsat et udvalg, men det nåede ikke at få skrevet betænkning, inden
Påskekrisen i slutningen af marts 1920 væltede ministeriet, og der blev
udskrevet nyvalg.
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Når man læser denne debat, kan man undre sig over, at ingen
skænkede overpræsidenten i København en tanke. Han var, som over
øvrighedsperson på linje med amtmændene, i begyndelsen underkastet
1821-forordningens uddannelseskrav, men i den kommunallov for Kø
benhavn, som blev vedtaget i 1857, ophævedes bestemmelsen for hans
vedkommende. Forud for loven havde mange københavnere kritiseret
overpræsidentens mange magtbeføjelser, som man fandt udgjorde en
trussel mod et frit, liberalt bystyre. Når Rigsdagen i den endelige lov
derfor ophævede kravet om, at embedet altid skulle besættes med en
jurist var det udtryk for en imødekommelse af denne kritik, idet man
dermed kunne stille i udsigt, at embedet ikke automatisk ville blive besat
med juridiske paragrafryttere. Der kom dog til at gå næsten 70 år inden
den første ikke-jurist rykkede ind i det fine embede. Det drejede sig om
den mangeårige kommunalpolitiker Jens Jensen, der sad som overpræsi
dent 1924-28.
I bogen »Ove Rode som indenrigsminister« antyder professor Tage
Kaarsted, at der bag Rodes kamp mod de juridiske amtmænd måske
skjulte sig en personlig ambition. Ove Rodes morfar, Orla Lehmann,
gik i 1848 direkte fra en ministerstol til amtmandsposten i Vejle, men han
var nu også - i modsætning til Rode - jurist. Syv års kolossalt krævende
arbejde i Indenrigsministeriet havde kørt Rode træt, og det kan vel ikke
udelukkes, at han drømte om en hæderkronet retrætepost som amt
mand. Når Ole Hansen under landstingsdebatten mente, at Rode kunne
gøre god fyldest som amtmand over Ringkøbing Amt, kan det dog vel
næppe tages som udtryk for, at Hansen havde set ind i indenrigsministe
rens inderste jeg; det var vist kun ment som en lidt uvenligt humoristisk
bemærkning.
Amtmændene blev fra slutningen af 1800-tallet udsat for et stadigt
stigende pres fra de mange nye videnskabeligt funderede forvaltnings
grene. Faglige specialister, som læger, veterinærer og ingeniører, så med
voksende skepsis på den myndighed, som amtmanden fra gammel tid
udøvede på deres gebeter. I det forsvar for amtmændene, der blev ført
frem af det juridiske fakultet, kan der trækkes tydelige tråde tilbage til A.
S. Ørsteds stærke og gentagne pointering af den juridiske uddannelses
videnskabelighed. Derfor kan man godt sige, at det debatten i virkelighe
den også drejede sig om var, hvorvidt amtmændene fortsat skulle være
generalister, eller om der i visse situationer også skulle kunne udnævnes
amtmænd med specialviden inden for områder, som havde særlig rele
vans for løsningen af embedets opgaver. Udfaldet på sagen blev, som
nævnt, at juristernes amtmandsmonopol overlevede, og der kom til at gå
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lang tid inden det forsvandt. Da regeringen Kampmann i 1961 ønskede
at udnævne den daværende rigsombudsmand på Færøerne - han var
cand.polit. - til ny amtmand på Bornholm, skete det i form af et
aktstykke til normeringsloven, hvori man bad Folketinget dispensere fra
1821-forordningen. Først ved tjenestemandsloven af 11. juni 1969 blev
juristernes amtmandsmonopol ophævet, og dermed forsvandt den gamle
forordning, som Kay Hammerich en gang ved en festlig lejlighed flot
kaldte »den juridiske stands Magna Carta«.
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»- til ubodelig skade - -«
En kort redegørelse for regelsæt og erfaringer
om arkivering af edb-registre
Af Dan Tøming
Da Rigsarkivet i starten af 1970’eme begyndte at interessere sig for
bevaring af data på edb-medier, var der ingen formel basis for dette i
eksisterende regler - af gode grunde, da disse var fastlagt i arkivanord
ningen fra 1902. Baggrunden for interessen var, at man var blevet
opmærksom på de store edb-registre, som staten havde oprettet i
slutningen af 1960’eme. Det var f.eks. CPR-registret og de store skatte
ligningsregistre. En bevaring af disse data på papir ville nok være mulig,
selv om det ville blive enorme dynger, men kun ved en bevaring på
edb-medium ville man kunne skabe mulighed for en senere forsknings
mæssig anvendelse og bearbejdning af disse data med brug af datamaski
ner.
I de følgende år blev der derfor taget skridt til at man kunne begynde
at modtage data på magnetbånd til arkivering. For det første oprettedes i
1973 en edb-sektion i Rigsarkivet, som gik i gang med at kortlægge
statsforvaltningens edb-anvendelse. Dernæst arbejdedes der med at mo
dernisere de formelle arkivregler, hvilket førte til, at det i 1976 i
»Bekendtgørelse om statsinstitutioners arkiver og deres forhold til Rigs
arkivet og landsarkiverne« (i det følgende kaldet arkivbekendtgørelsen) i
§2 blev fastslået at:

»Ved arkivalier forstås såvel skriftligt materiale som enhver anden art
af materiale, der formidler information og er blevet til eller tilvejebragt
i forbindelse med institutionens og dens medarbejderes tjenstlige
virke. For kort, tegninger og planer, fotografier, film og mikrofilm,
grammofonplader, lydbånd, hulkort, magnetbånd og andre medier til
behandling og opbevaring af data galder de samme regler som for de
øvrige arkivalier ...«.

Når det samtidig i §7 hedder at:
»Kassation af arkivalier må kun finde sted med Rigsarkivarens sam
tykke eller i henhold til bestemmelser, som er godkendt af Rigsarki
varen«.

119

skulle det altså være sikret, at edb-registre i almindelighed blev bevaret
og afleveret til Rigsarkivet, samt at intet edb-register kunne slettes, uden
at Rigsarkivet havde givet tilladelse dertil.
Grundlaget for modtagelsen af edb-arkivalier var dermed på plads, og
i fortsættelse af kortlægningen af forvaltningens edb-anvendelse påbe
gyndtes afleveringen af edb-arkivalier til Rigsarkivet fra en lang række
myndigheder. De almindelige problemer herved er ikke emnet for denne
redegørelse, men det skal dog nævnes, at der hos de fleste myndigheder
var temmelig ringe forståelse for at betragte edb-registre som arkivalier
med samme bevaringsbehov/-krav som traditionelle arkivalier på papir.
I de samme år førtes diskussionen om edb-registrene og den person
lige integritet, som førte frem til vedtagelsen af registerlovene i 1979.
Langt størsteparten af de edb-registre, som Rigsarkivet ønsker at bevare,
er registre med personoplysninger og dermed berørt af denne lovgiv
ning. I det følgende menes med »edb-registre« udelukkende disse per
sonrelaterede registre.
For Rigsarkivet var først og fremmest Lov om offentlige myndighe
ders registre af betydning (i det følgende kaldet registerloven).
I §9 hedder det:
§9, stk. 3:
»Registrerede oplysninger, der på grund af deres alder eller af andre
grunde har mistet deres betydning for varetagelsen af registrets opga
ver, skal slettes.
Registre, der anvendes løbende, skal indrettes således, at der foretages
fornøden ajourføring af oplysningerne.«

§9, stk. 4:
»Justitsministeren kan efter indhentet udtalelse fra Registertilsynet
tillade, at registereksemplarer overføres til opbevaring i arkiv på
nærmere angivne vilkår.«
Udgangspunktet er altså, at data skal slettes efter kortere eller længere
tid. Ved oprettelsen af et register skal der fastsættes en såkaldt register
forskrift (iht. registerlovens §4, stk. 2), og heri skal bl.a. angives en
konkret sletningsfrist for registrets oplysninger. Dette fremgår ganske
vist ikke direkte af registerlovens §9, stk. 3, men Registertilsynet har fra
starten anlagt den praksis, at myndighederne tvinges til at angive en
konkret grænse for det administrative behov. På denne måde undgås
»unødig dataophobning«.
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Baggrunden for registerlovens §9, stk. 4 er nu, at det allerede under
arbejdet med lovforberedelsen blev anerkendt, at »et ubetinget krav om
sletning af oplysninger i mange tilfælde vil være til ubodelig skade for
forskning og planlægning« (jf. bemærkningerne til lovforslaget), dvs. at
der kan være behov for langsigtet bevaring. På den anden side forbehol
der man sig også, at dette behov må vurderes over for »risikoen for
integritetskrænkelse ved opbevaring i arkiv.« Om anvendelsen af para
graffen hedder det, at »Justitsministeriet vil udnytte kompetencen i
samarbejde med Rigsarkivet.«
Det naturlige spørgsmål for Rigsarkivet var selvfølgelig, hvordan der
kunne skabes en sammenhæng mellem arkivbekendtgørelsen og register
loven. Hvis bemærkningerne om »den ubodelige skade« skulle tages
alvorligt, måtte der jo laves procedurer, der kunne sikre, at registerop
lysninger ikke kunne slettes, uden at Rigsarkivet havde haft mulighed for
at vurdere den forskningsmæssige bevaringsværdi. Modellen skulle altså
være den, at arkivbekendtgørelsens regler om tilladelse til kassation
henholdsvis krav om bevaring fortsat skulle være ved magt - nu blot med
den tilføjelse, at Rigsarkivets bevaringsbeslutninger for personregistre
ville være at betragte som indstillinger, som skulle godkendes af Justitsministeriet/Registertilsynet iht. registerlovens §9, stk. 4. Når arkive
ringstilladelse forelå, skulle myndigheden være forpligtet til aflevering af
registret efter Rigsarkivets nærmere retningslinjer.
Trods ihærdige forsøg fra Rigsarkivets side gennem årene er det aldrig
lykkedes at få Justitsministeriet til at acceptere denne betragtningsmåde.
For det første anses registerloven for at være eneste retsgrundlag for
personregistre - uanset eksistensen af arkivbekendtgørelsen. For det
andet er juristernes fortolkning af registerloven sådan, at det alene er den
registeransvarlige myndighed (normalt den myndighed, der opretter
registret), der har pligter og rettigheder vedrørende et register. Det
gælder både for sletning af registeroplysninger og for spørgsmålet om
eventuel arkivering.
Dog har juristerne ved flere lejligheder udtalt, at »man går ud fra« eller
»man forudsætter« at Rigsarkivet inddrages i alle tilfælde, »hvor der
opstår spørgsmål om arkivering.« At det med få undtagelser kun er
Rigsarkivet og ikke den registeransvarlige myndighed, som har nogen
interesse i at rejse spørgsmålet om eventuel bevaring af et register ud over
horisonten for det administrative behov, kunne/ville Justitsministeriet/
Registertilsynet ikke se som noget problem. Svaret har været, at »man
antager«, at Rigsarkivet gennem sin »løbende kontakt med myndighe
derne« vil drøfte spørgsmålet om arkivering med disse og evt. foreslå, at
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der søges tilladelse til arkivering af givne registre. Dette er da også, hvad
Rigsarkivet har gjort op gennem 1980’eme, og der er hos mange myndig
heder skabt forståelse for vigtigheden af edb-arkiveringen. Rigsarkivet
har desuden søgt arkivbekendtgørelsens »ånd« opretholdt ved fortsat at
meddele myndighederne »bevarings- og kassationsbeslutninger« også
for edb-registre.
Men det har været en for svag hjemmel for Rigsarkivet til at kunne
skabe tilfredsstillende - eller bare forsvarlige procedurer. Når hertil
lægges de senere års nedskæringer i Rigsarkivet, som i perioder har sat
»det opsøgende arbejde« i stå, kan det ikke undre, at den ovenfor
omtalte »ubodelige skade« ikke er udryddet - men snarere har ynglet
faretruende. Ud af de for os kendte ca. 1500 edb-systemer er kun ca. 750
blevet kassationsvurderet, og heraf er der truffet bevaringsbeslutning i
ca. 250 sager.
Det bør her præciseres, at det for så vidt ikke er registrenes sletnings
frister, som er til principiel eller reel hindring for arkivering, hvilket er
en ret udbredt misforståelse. Hele registerforskriften - herunder slet
ningsfristen for oplysningerne - vedrører kun den administrative anven
delse af registret. Når der gives tilladelse til »overføring af registereksem
plarer til opbevaring i arkiv på nærmere angivne vilkår,« fungerer disse
vilkår som en slags forskrift for det arkiverede register. Der behøver
principielt ikke at ændres et komma i den (administrative) registerfor
skrift. Noget andet er, at man i nogle tilfælde har sat arkiveringsbestem
melsen ind i registerforskriften - nærmest som en oplysning.
Men det er et problem, at der hidtil ingen regel findes, som pålægger
myndigheder dels at høre Rigsarkivet om arkiveringsspørgsmålet, inden
der overhovedet foretages sletninger, dels at rejse de ønskede arkive
ringssager over for Justitsministeriet/Registertilsynet. Og sletninger fo
retages jo i øvrigt løbende - ofte længe inden den formelle sletningsfrist I
registerforskriften, hvilket betyder at bevaringsvurdering/beslutning bør
foretages på et så tidligt tidspunkt som muligt. Dog sker der i mange
tilfælde en akkumulering af alle væsentlige data i systemet, således at
løbende sletninger kun omfatter f.eks. adresser el.lign., således at beva
ringsvurdering kan udskydes noget. Men selvfølgelig er sletningsfristen
under alle omstændigheder sidste frist for bevaring.
Uanset at det formelle grundlag altså har været dårligt for Rigsarkivet,
har erfaringerne med de konkrete sager om arkiveringstilladelse været
stort set positive. Rigsarkivets udtalelse om begrundelsen for ønsket om
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arkivering har i næsten alle tilfælde ført til, at der er givet arkiveringstil
ladelse for det pågældende register.
Rigsarkivets svage hjemmel over for myndighederne har imidlertid i
en del tilfælde medført langvarigt tovtrækkeri med hensyn til den
konkrete aflevering af registre, især på grund af de hermed forbundne
omkostninger. Og i enkelte tilfælde er registre blevet slettet, selv om der
forelå arkiveringstilladelse!.

De omtalte »vilkår for arkivering« har fået en standardiseret udform
ning, som anvendes generelt. Vilkårene omfatter sikkerhedsregler for
opbevaringen af registereksemplarer samt regler for tilgængelighed. Det
bør især bemærkes, at enhver adgang til anvendelse af et arkiveret
register før den almene tilgængelighedsfrist på 80 år kræver forelæggelse
for Registertilsynet. De afleverende myndigheder har altså ikke uden
videre adgang til »deres egne« arkiverede registre - i modsætning til,
hvad der gælder for traditionelle arkivalier.

Konsekvenser af arkivloven
Den 1. oktober 1992 trådte »Lov om offentlige arkiver m.v.« (i det
følgende kaldet arkivloven) i kraft og en måned senere en dertil hørende
»Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virk
somhed« (i det følgende kaldet bekendtgørelsen). Der er hermed på det
principielle plan opnået en styrkelse af Rigsarkivets hjemmel over for
statslige myndigheder på registerområdet.
I arkivlovens §14 hedder det:
§14, stk. 1:
»Joumalregistre, der føres for statslige myndigheder,--------skal
afleveres til Rigsarkivet------ . Andre statslige registre —, afleveres til
opbevaring i Rigsarkivet, hvis det findes nødvendigt for udførelsen af
videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfunds
mæssig interesse.«
§14, stk. 2:
»Registertilsynet træffer efter indhentet udtalelse fra rigsarkivaren
afgørelse om aflevering af de i stk. 1, 2. pkt. nævnte registre.«
Det er altså nu besluttet, at de registre, som styrer myndighedernes
sagsarkiver, journalregistrene, under alle omstændigheder skal bevares.
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Dernæst er det for første gang kommet ind i en lovtekst, at registre
generelt skal bevares, hvis deres forskningsmæssige værdi tilsiger det.
Det er dog fortsat sådan, at dette behov af Registertilsynet skal vurderes
over for problemet om »unødig dataophobning om den enkelte (per
son).«
I bekendtgørelsens §11 hedder det uddybende:

»Vurdering af, om et register indeholder oplysninger, der tilsiger, at
registret skal afleveres, bør i alle tilfælde finde sted. Denne vurdering
bør foretages snarest muligt efter registrets oprettelse ved drøftelse
mellem den oprettende myndighed og vedkommende statslige arkiv.
Inden der træffes afgørelse om sletning af et statsligt register, bortset
fra joumalregistre, skal spørgsmålet om aflevering til opbevaring i
Rigsarkivet forelægges for Registertilsynet med en indstilling fra
myndigheden og rigsarkivaren.«

Herudover indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om, at Rigsarkivet
kan fastsætte regler om »konvertering af edb-registre til arkiveringsversion,« dvs. f.eks. valg af datamedie og filstruktur, samt om tidspunktet
for aflevering. Det sidste er vigtigt, da også selve afleveringen af edbregistre bør ske »tidligst muligt«, bl.a. af hensyn til mulighederne for en
forsvarlig dokumentering af registerindholdet.
Formuleringen i bekendtgørelsen viser, at man stadig opretholder, at
arkivering forudsætter en (positiv) indstilling fra den registeransvarlige
myndighed. Det nye og væsentlige fremskridt er, at en indstilling fra
myndigheden og fra Rigsarkivet skal forelægges for Registertilsynet,
inden der træffes afgørelse om sletning.« (En eksegetisk diskussion af
denne formulering skal her undlades!).
Desuden må man forstå de nye regler sådan, at myndighederne er
forpligtet til at foretage aflevering af et edb-register, når Registertilsynet
»har truffet afgørelse om aflevering« (jf. arkivlovens §14, stk. 2).
Med hensyn til »vilkår for aflevering,« herunder tilgængelighed, må
det antages, at udformningen vil blive nogenlunde som hidtil.
Det ser altså ud til, at der med arkivloven er skabt betydeligt forbedrede
forhold for bevaring af statslige edb-registre. De kommende års praksis
vil forhåbentlig bekræfte dette.
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Væsentlige uløste problemer
De ovenfor beskrevne regler og erfaringer gælder det statslige område.
To andre områder har indtil nu fået en temmelig stedmoderlig behand
ling i henseende til arkivspørgsmål. Det gælder kommunale registre og
private registre.
For de kommunale registre har muligheden for arkivering i henhold til
registerloven i princippet været den samme som for de statslige registre.
Men den manglende generelle afleveringspligt for de kommunale arkiva
lier har naturligvis også haft betydning på registerområdet. Mens den
almindelige afleveringspligt på det statslige område klart har styrket
Rigsarkivets muligheder for at få gennemført edb-afleveringer, selvom
hjemmelen til at kræve det har været vaklende, har arkivvæsenet tilsva
rende stået meget svagere over for kommunerne. Indtil de senere år har
omfanget af edb-registre i de enkelte kommuner dog været ret beske
dent. Derimod har de såkaldte fælleskommunale registre spillet en rolle,
som fuldt ud kan sammenlignes med de statslige registre. Efter register
forskrifterne for et fælleskommunalt register er den enkelte kommunal
bestyrelse »registeransvarlig« for sine data i registret, og en eventuel
arkivering skulle derfor principielt indebære forhandling mellem arkiv
væsenet og den enkelte kommune, således at denne kunne bringes til at
søge om arkiveringstilladelse for »sine« data i registret. En sådan frem
gangsmåde er praktisk set umulig. Rigsarkivet har derfor forsøgt at finde
en løsning ved at tage kontakt med på den ene side Kommunernes
Landsforening som »repræsentant« for den enkelte kommune, og på den
anden side Finansministeriets Administrations- og Personaledeparte 
ment som overordnet »registeransvarlig« myndighed for fælleskommu
nale registre. Der er truffet en aftale om proceduren for »en arkiveringssag«, og på basis heraf er der gennemført nogle få sager.
Konsekvensen af arkivloven på det kommunale område står endnu
ikke helt klar. Der er stadig ikke tale om afleveringspligt, men nok om
forbedrede muligheder mht. tilsyn. På registerområdet er der intet
principielt nyt i forhold til registerlovens hidtidige regler. Den nævnte
aftale om arkivering af fælleskommunale edb-registre bør imidlertid nu
kunne stadfæstes mere formelt.
Lov om private registre omfatter personregistre i erhvervsvirksomheder
og foreninger o.l. I modsætning til loven om offentlige myndigheders
registre (her kaldet registerloven) er der tale om registre både på papir og
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på edb. For edb-registrene gælder en regel om sletning af oplysninger
helt parallelt med registerlovens §9, stk. 3. Derimod findes ingen regel
om mulig tilladelse til arkivering svarende til registerlovens §9, stk. 4.
Denne mangel er næppe udtryk for nogen principiel stillingtagen, men
skyldes snarere, at der under lovens tilblivelse ikke har foreligget ønsker
om arkivering. Der findes i loven en mulighed for »videregivelse til brug
i videnskabeligt eller statistisk øjemed« af oplysninger, bortset fra de
mest sensitive, men om denne bestemmelse ville kunne anvendes til brug
for en langsigtet arkivering, har ikke været undersøgt. Spørgsmålet om
arkivering af private registre har vistnok ikke været drøftet i forbindelse
med arkivloven, men det bør afgjort tages op snarest.
I den forbindelse bør der også skabes klarhed omkring private forsk
ningsregistre. Indtil 1987 var disse registre ikke omfattet af lov om
privare registre. Med ændringen af loven i 1987 blev der indført en
anmeldelsespligt til Registertilsynet, og for registre indeholdende visse
nærmere angivne oplysningstyper kan der fastsættes vilkår for oprettel
sen af registret, som blandt andet indebærer sletningsbestemmelser.
Imidlertid vil der i mange tilfælde være behov for en langsigtet bevaring
af forskningsregistre, som rækker ud over den primære projektfase.
Dette problem bør formodentlig ikke løses ved en forlængelse af slet
ningsfristerne, men snarere ved en egentlig arkiveringsordning, eventuelt
med vilkår svarende til dem, der gælder for arkivering af offentlige
registre.
Målet må være at sikre den langsigtede bevaring i arkiv af alle edbregistre af væsentlig betydning for den fremtidige forskning. Den »ubo
delige skade« bør definitivt udryddes!
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Fra Square de Meeüs til Piazza Edison
En rejse gennem De Europæiske Fællesskabers arkiver
Af Johnny N. Laursen
J. N. Laursen f. 1958. Licentiat 1992 ved Arhus Universitet med afhandlingen Det tyske
Socialdemokrati, Preussen og Weimardemokratiets fald, 1930-1933. Har arbejdet med det
19. og 20. århundredes politiske historie: bl.a. europæisk arbejderbevægelse, massepolitik,
europæisk integration og Danmark i 1950’eme og 1960’eme. Arbejder p.t. på Det
Europæiske Universitetsinstitut, Firenze på projektet: Denmark, Europe and the Market.
The Making of Denmark's European Policy, 1955 to the Mid-Sixties. Er som associeret
forsker tilknyttet forskningsinitiativet »Dansk politik under forandring 1945-85«.

Når man står af toget på Gare Central i Bruxelles, er det nærmest som at
stige ud i byens fyrkælder. Perronen henligger i halvmørke kun belyst af
snavsede neonrør, og meget andet er der ikke at se bortset fra nogle
rækker skumle betonpiller. Man fristes til at kigge om bag rulletrappen
for at se, om det er her borgmesteren har installeret oliefyret. Først efter
nogen omvandring finder man en banegårdshal udstyret, som sådan en
nu engang skal være. Nu opdager den rejsende, at banegården er en
verden for sig, som med et netværk af underjordiske gange er forbundet
med ankomsthal, metrosystem, og busterminaler. Alt hænger sammen.
Når jeg dvæler ved disse ejendommeligheder, så er det fordi situati
onen på mange måder minder om situationen for den, som første gang
retter blikket mod den europæiske integrations historie eller besøger
Fællesskabets arkiver. Lad mig derfor invitere læseren på en fodtur
gennem labyrinten af institutioner for europæisk integration i 1950’eme
og de tilsvarende kommunitære arkivansamlinger.
Mens vi venter på metro’en til Square de Meeüs kan vi nå at se tilbage
på den komplekse arkivdannelse. Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
blev etableret ved Paristraktaten af 18. april 1952. Det fik sæde i
Luxemburg, hvor Den Høje Myndighed og Ministerrådet grundlagde
hvert sit arkiv. I 1953-54 forsøgtes uden held et føderalistisk fremstød
med dannelse af en Europæisk politisk union og en Europæisk hær.
Efter dette tilbageslag for de føderalistiske aspirationer tog De Seks i
1955 med Messina-konferencen det afgørende initiativ til en »relance« af
Europa. Her bemyndigedes en embedsmandskomité med den belgiske
udenrigsminister Paul-Henri Spaak som formand til at forberede en
udvidelse af det økonomiske samarbejde. Disse forhandlinger blev insti
tutionaliseret i den såkaldte Bruxelles-konference 1956-57, hvor delega-
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tioner fra De Seks forhandlede om dannelse af en toldunion og et
atomenergi-samarbejde. Den 25. marts 1957 undertegnede De Seks i
Rom to traktater om dannelsen af Euratom og Det Europæiske Økono
miske Fællesskab. De to fællesskaber blev udstyret med Ministerråd og
Kommission denne gang med sæde i Bruxelles. Efter Romtraktaterne
etablerede Bruxelles-konferencen sig som Interim-komité, med ansvar
for samarbejdet indtil Kommissionen i januar 1958 konstituerede sig.
Derpå blev delegationssamarbejdet institutionaliseret som Komitéen af
De Faste repræsentanter, COREPER, dét forum, hvori de forberedende
forhandlinger føres op til og mellem Ministerrådsmødeme.
Først med traktaten om sammenlægningen af de tre fællesskaber i 1967
førtes Fællesskaberne sammen under ét Ministerråd og én Kommission.
Kul- og Stålfællesskabets arkivalier fra Luxemburg blev herefter overført
til Bruxelles. Hvor meget materiale, som gik tabt under overførslen eller
blev kasseret, er uvist. I 1985 åbnede i Firenze Fællesskabernes Histori
ske Arkiv i Villa Poggiolo ikke langt fra Det Europæiske Universitetsin
stitut, og i de følgende år har man påbegyndt arbejdet med at mikrofilme
og overføre originalakterne hertil.1 Flere arkiver er for øvrigt etableret i
forbindelse med Fællesskaberne: Den Sociale og Økonomiske Komité
(Bruxelles), Domstolen (Luxemburg), Det Europæiske Parlament (Lu
xemburg) etc., men lad os holde os til de tunge beslutningstagende
institutioner, Kommissionen og Ministerrådet.
Det er en god idé at skaffe sig en guide. Fællesskaberne har i
samarbejde med medlemslandenes udenrigsministerier udgivet en fin,
lille nøgle til de forskellige institutioners arkiver.2 Den indeholder
oplysninger om de principielle adgangsforhold i Fællesskabets og med
lemsstaternes udenrigsministerielle arkiver. Af hjælpemidler bør også
nævnes Sources for the History af European Integration (1945-55), som
bl.a. rummer et kapitel om de danske arkiver.3 Retsgrundlaget for
åbningen af arkiverne er fastsat ved Kommissionsbeslutning (for EKSF)
og Ministerrådsforordning (for EEC/Euratom) i 1983,4 som fastsætter
adgang efter en generel 30-års-regel med forskellige undtagelser. Når det
er sagt, beder jeg om, at man bemærker, at jeg har benyttet vendingen
»principiel«. Det skal jeg komme tilbage til.

Bruxelles
De Generelle og Historiske Arkiver for Den europæiske Kommission
befinder sig i Fællesskabernes dokumentations-forvaltning på Square de
Meeüs.5 Arkivet bliver ledet af Hans Hoffmann og har en ganske lille
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stab, som arbejder med at registrere, filme, deklassificere og overføre
arkivmateriale fra Bruxelles til Firenze. Da Fællesmarkedets og Eura
tom’s virksomhed støder til Kul- og Stålunionen fra 1958 er omfanget af
dette arbejde i de sidste år blevet meget omfattende. Det betyder, at
arbejdet med at forberede arkivalierne til brug ikke har kunnet følge trit
med 30-års-reglen. Dertil er ressourcerne for små, og arkivmaterialet for
omfattende. I skrivende stund er man i færd med at forberede overførs
len af en tranche op til 1960, og dette materiale omfatter primært
Kul- og Stålunionens akter. EF-kommissionens akter er, med enkelte
undtagelser, endnu i Bruxelles. Af det materiale som overføres, beholder
arkivet mikrofiche-kopier. For dét materiale, som er registreret, udgør
arkivets database et fint værktøj til at søge på stikord. Dette er også
nødvendigt, da man for Kommissionens arkiver (BAC)6 ikke råder over
en egentlig registrant. Fra Den Høje Myndighed (CEAB)7 findes der
kun en detaljeret registrant for 1952-53 ® For perioden op til 1960 findes
en mere vanskelig nøgle, som dog har en ret grov stikordsindgang.9
Arkivet besidder herudover en samling af dossiers fra de forskellige
cabinets for kommissærer, formænd og medlemmer af Den Høje Myn
dighed, f.eks. Dirk Spierenburg. For disses vedkommende er adgangs
forholdene reguleret individuelt.
Fra Square de Meeüs er der ikke længere, end man kan gå til
Ministerrådets Arkiv.10 Undervejs krydser man Rue de la Loi, som vel er
det nærmeste Fællesskaberne kommer et regeringsstrøg. Det er en
udfaldsvej fra centrum, som med Place Schuman midtvejs har triumf
buen rejst for 50-året for Belgiens uafhængighed som slutpunkt. Gaden,
som med sine mange repræsentations- og forretningsbygninger mest af
alt ligner et lav-tæt-bygget Manhattan, gør ikke meget stads af sig.
Heller ikke Rådets arkiv (CM),11 som hører under Generalsekretariatet
ser ud af meget udefra. Det er strengt taget ikke indrettet til at modtage
besøgende, hvilket har den fordel, at man må dele skrivebord med de
arkivarer, som registrerer og ordner materialet. Man er netop i færd med
at ordne arkiverne vedr. 1961. Disse omfatter materialet vedrørende
Bruxelles-konferencen om udvidelse af Fællesmarkedet 1961-63. For
Danmarks vedkommende findes der 12 pakker indeholdende et komplet
sæt af forhandlingerne i den særlige konference mellem EF og Danmark.
Materialet rummer den danske ansøgning, møde-referater 1961-62,
questionaires, danske memoranda og referater fra special-komitéeme.
For Norges vedkommende findes 2 pakker med et lignende indhold.
Hertil kommer naturligvis større samlinger for forhandlingerne med
Storbritannien, Irland, associationsforhandlinger med Grækenland samt
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pakker vedrørende Commonwealth.12 Samlingen rummer kun de
strengt formelle dokumenter vedrørende Bruxelles-konferencen; akter
som ikke var tilgængelige for ansøgerlandene, må man søge andetsteds.
Arkivets generelle princip er i øvrigt kronologisk med samlinger af
mødereferater fra de tre Ministerråd (fra 1967 ét) og disses mødedoku
menter. Takket være den simplere opbygning og mere beskedne størrelse
er dette arkiv muligt at benytte helt frem til 30-års-skellet. Der er
udarbejdet årlige registranter for arkivets indhold (p.t.) op til 1959. De
indeholder oversigter over Ministerrådets møder (med dagsordner),
COCOR- henholdsvis COREPER-møder, diverse andre komitéer samt
mødedokumenter. Registranterne er forsynet med grove stikords-ind
gange, som er nyttige, fordi de udgør en indgang til andet materiale. For
sig selv vil de dog kun give et fragmenteret billede af det man søger; man
må med kvalificerede gæt lede andetsteds. For både Rådets og Kommis
sionens henholdsvis Den Høje Myndigheds vedkommende er det en god
idé, at konsultere fællesskabernes årsrapporter og officielle tidende, for
at få en idé om på hvilket tidspunkt og niveau drøftelsen af de spørgsmål,
man interesserer sig for, fandt sted. Søger man efter f.eks. relationerne
mellem et skandinavisk land og Fællesskaberne, er det også vigtigt at
være sig Ministerrådets politiske struktur bevidst.
Rådet havde eget Generalsekretariat og flere under-komitéer. For
Kul- og Stålunionen var COCOR, en komité af medlemslandenes
diplomatiske repræsentanter, et vigtigt forhandlings- og koordinations
organ. COCOR fik dog aldrig den nøglerolle, som skulle blive COREPER til del. Det skyldtes dels, at kun Italien oprettede en fast mission
ved Den høje Myndighed, dels at beslutningerne blev henlagt under
andre organer. Handelspolitiske spørgsmål blev delegeret til Comité de
la Politique Commerciale, som i modsætning til COCOR var en
ekspert-komité sammensat af topembedsmænd fra medlemsstaternes
tunge økonomiske ministerier. Her foregik en vigtig del af koordinati
onen af de seks landes handelspolitiske position i forhold til internati
onale organisationer som GATT, OEEC samt til tredjelande (bl.a.
Danmark). Derforuden findes der som i Kommissionens arkiv separate
samlinger fra f.eks. generalsekretær Calmes dossier. De vigtigste doku
menter (f.eks. korrespondance) fra Formandskabet findes blandt møde
dokumenterne. Når jeg siger, at referaterne fra Ministerrådets møder er
tilgængelige, så er det »agreed minutes«, der er tale om. Referaterne i
verbatim er ikke tilgængelige, hvilket er af betydning; dét dagsordens
punkt, som vedrørte godkendelse af referat, var ikke nogen formalitet,
men et vigtigt politikum.
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Ministerrådets arkiv er tydeligvis interimistisk, hvilket også fremgår
af, at samlingerne er spredt over flere bygninger rundt omkring i byen.
På længere sigt kan man vel forudse, at arkivet flyttes til det store
ørkenfort, som Ministerrådet har under opførelse på Place Schuman lige
over for Berlaimont-bygningen. Et andet spørgsmål er, om Det europæ
iske Parlaments arkiv flyttes fra Luxemburg til Europaparlamentets
imponerende nye bygning, et kryds mellem Høje Tåstrup Banegård og
Noahs Ark, beliggende nogle få hundrede meter bag Ministerrådets
nybygning. Hovedstæder fødes og hovedstæder forgår.

Bonn
Efter at have udforsket grænsen mod 30-års-reglen vil vi nu tage afsked
med Bruxelles og følge de færdigordnede arkivers spor til en tidligere
hovedstad, hvor vi i stedet vil kaste blikket bagud på de akter, som er
tilgængelige i Det Historiske Arkiv. Hvis man har tid og nærer interesse
for korporativ politik kan man jo inden afrejsen benytte lejligheden til at
kigge indenfor hos Det Økonomiske og Sociale Udvalg, som har en
liberal arkivpolitik. Arkivet13 ligger få meter fra Gare Central, og
rummer bl.a. referater fra plenarforsamlinger og udvalgsmøder siden
1958. En attraktion for specialister er Paul-Henri Spaak’s privatarkiv,
som henhører under en uafhængig stiftelse. Mens de pakker vore arkiv
kasser ud i Firenze, kan vi imidlertid også gøre et sidste forsøg på at
komme så tæt på 30-års-grænsen, som muligt. I så fald er det bedste kort
på hånden Bonn. De seks stiftende medlemmers centraladministrationer
modtog nemlig stort set alle kommunitære akter, og bortset fra Holland
har Forbundsrepublikken det mest liberale og velordnede arkivregime.
Det Politiske Arkiv i Auswärtiges Amt har liberale adgangsregler, gode
forhold og et glimrende velordnet arkiv. Hvis ikke det materiale man
søger, ligger i et dossier med akter yngre end 30 år, kan man her se
Fællesmarkedets akter til og med 1962. En detalje er værd at bemærke
sig, hvis man interesserer sig for det politiske samarbejdes forhistorie.
De såkaldte Fouchet-forhandlinger om en politisk union i årene 1961-63
fandt ikke sted i EF-regi, men som en intergouvememental konference
mellem medlemsstaterne. Det betyder, at materialet kan findes i med
lemsstaternes udenrigsministerier, men næppe i fællesskabets arkiver.
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Firenze
Var man i tvivl om, at man var kommet til en rigtig banegård i Bruxelles,
så er man det ikke i Firenze. Hvor Gare Central var et sindbillede på
Europæisk integration i 1950’eme, så er det pulserende kaos på Stazione
Santa Maria Novella et sindbillede på Europæisk integration i 1990’eme.
Hvis ikke der er strejke kan man fra banegården tage bus nummer 7 ud
til De Europæiske Fællesskabers Historiske Arkiv. Arkivet har til huse i
Villa Poggiolo, og ligger smukt på en pinjebevokset bakke, som rejser sig
tæt ved Piazza Edison. Det rummer adskillige samlinger, hvoraf Kul- og
Stålunionens indtil nu er den største. Heraf rummer Ministerrådet
(1952-58) 60 hyldemeter, Den Høje Myndighed (1952-59) 350, Den
Konsultative Komité (1953-58) 7, Kommissionerne for EF og Euratom
(1956-60) 10, Det Økonomiske og Sociale udvalg (1958-59) 12. Samlin
gerne indbefatter arkiverne fra ESA, Europabevægelsen, European
Union of Federalists m.v. Hertil kommer privatarkiver fra blandt andre
Pierre Uri, Altiero Spinelli og Max Kohnstamm. Der findes en fin
samling mikrofilm fra det franske udenrigsministeriums afdeling for
økonomisk samarbejde (frem til 1960). Herudover findes der udskrifter
af interviews og øjenvidne-seminarer med politiske personligheder og
embedsmænd fra Europæiske institutioner. Arkivet rummer samlinger
fra Det europæiske Parlament for perioden 1952-58 for såvel plenarsom bureau- og komitémøder.14 Der findes ikke samlinger fra Den
europæiske Domstol, som forøvrigt er underkastet strengere adgangs
regler end de øvrige institutioner.15
Kul- og Stålunionens arkiv er i sin opbygning ganske vanskeligt at gå
til. Desuden mangler noget af det vigtigste: Drivkraft bag organisationen
og præsident indtil 1955 Jean Monnet’s arkiv befinder sig i Monnetstiftelsen i Lausanne.16 Monnet’s bestræbelser på at benytte Kul- og
Stålunionen som motor for europæisk integration gav fra begyndelsen
organisationen en uklar kompetence-fordeling. Hertil kommer, at med
lemmer af Den Høje Myndighed og topembedsmænd ofte afspejlede
modstridende opfattelser af organisationens opgaver. Generalsekretær
Max Kohnstamm og direktør for den økonomiske afdeling Pierre Uri
var således eksponenter for kredsen af unge, europæiske teknokrater
omkring Monnet. Dertil kom repræsentanter for fagforeninger, føderali
ster og ikke mindst producent-interesserne. Adskillige topembedsmænd
havde en baggrund i kul- og stålindustrien, og det vel mest omstridte
spørgsmål i fællesskabet skulle blive pris- og kartelpolitikken. Den
Konsultative Komité, domineret af producenterne, var således kartel-
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interessernes højborg i den institutionelle struktur. Kul- og stålindu
strien spyede på den anden side svovl og sort røg, hvor den blev
konfronteret med divisionen for karteller og koncentrationer under R.
Hamburger.
Der findes mærkeligt nok ikke meget litteratur om, hvordan Kul- og
Stålunionen reelt arbejdede. Opmærksomheden har koncentreret sig om
fællesskabets rolle som forløber for Fællesmarkedet. William Diebold
Jr.’s The Schuman Plan fra 1959 er fortsat en af de bedste indføringer i
Kul- og Stålunionen i funktion.17 Modsat de fleste andre studier, som er
tungt koncentreret om stiftelsen af organisationen,18 rækker Diebold’s
analyse helt frem til tiårets slutning. Gillingham’s Coal, Steel and the
Rebirth of Europe, 1945-1955, er en af de nyeste analyser af Kul- og
Stålunionens baggrund og karakter. I et sidste kapitel byggende primært
på Monnet’s arkiv beskriver denne imidlertid som en af de få også
fællesskabets virke i tiden 1952-55.19
Den Høje Myndigheds arbejde kan følges i dens mødereferater. Det
næste nogenlunde sikre organisatoriske lag var de 7 arbejdsgrupper, hvor
embedsmænd og medlemmer af Den Høje Myndighed drøftede løbende
spørgsmål. Skandinaver bør således se på f.eks. arbejdsgruppen for
eksterne relationer, som blev ledet af Dirk Spierenburg. Den egentlige
sagsbehandling fandt sted i de 11 divisioner under Den Høje Myndig
hed. Problemet er, at disse inden for den herskende magtbalance havde
ret konkurrerende kompetencer, og man kan ikke være sikker på hvilken
afdeling, der behandlede et givent spørgsmål. Det bedste holdepunkt er
derfor at søge sit materiale under de verserende spørgsmål. F.eks. vil
man under spørgsmål vedrørende »specialstål« finde oplysninger om
forholdet til Sverige, som man ikke ville finde under eksterne relationer.
Den lille samling fra selve EF-kommissionens arkiv, som befinder sig i
Firenze er næsten udelukkende koncentreret om materiale vedrørende
Kul- og Stålunionen samt Euratom. Selve hovedsamlingen vedrørende
Fællesmarkedet står først nu foran de første overførsler til Det Histo
riske Arkiv. Leon Lindberg’s klassiker The Political Dynamics of Euro
pean Economic Integration fra 1963 er fortsat en af de bedste indføringer
i det tidligere Fællesmarkeds institutionelle og politiske udvikling.20
Egentlig arkivbaserede fremstillinger er først begyndt at komme i det
sidste tiår, men er fortsat koncentreret om Romtraktaternes opståen.21
Det gælder også til en vis grad også A. Milward’s store syntese over
integrationsprocessens drivkræfter og forhold til nation-staten, The
European Rescue of the Nation-State.22
For EEC’s vedkommende er beslutningsstrukturen i de tidlige år
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ligeså vanskelig at følge som for Kul- og Stålunionens vedkommende.
For det første fik mange institutioner først indhold gennem praksis og
pragmatisk udvikling, og for det andet forestod selv efter traktatens
ikrafttræden et stort arbejde med at udfylde de mange provisoriske
bestemmelser, f.eks. med at etablere den fælles landbrugspolitik, for
handle en række satser i den ydre toldmur og definere forholdet til
GATT, EFTA, OECD etc. Toppen af pyramiden var derfor i allerhøje
ste grad fortsat Ministerrådet, som i 1958 (parallelt med Kommissionens
konstituering) etablerede en Komite af de faste repræsentanter COREPER som stående koordinationsorgan og konkurrent til Kommissionen.
Herudover etableredes snart en praksis med jævnlige ministermøder.
Under pres fra fransk side om en styrkelse af det politiske samarbejde
etableredes faste udenrigsministermøder 4 gange årligt. Forsøg på at
etablere et sekretariat i Paris blev dog afvist. Denne begyndelse til det
politiske samarbejde findes dokumenteret i medlemslandenes udenrigs
ministerier. Til finansministrenes møder, bør man imidlertid være op
mærksom på, at Kommissionen her tilsikredes en sekretariatsfunktion. I
det hele taget etablerede det finansielle og monetære samarbejde sig
hurtigt institutionelt. Det vigtigste organ ved siden af finansministrene
var Den Monetære Komité, hvor medlemslandene var repræsenteret ved
et medlem fra centralbankerne og fra det koordinerende økonomiske
ministerium. Ved siden af dette organ nedsattes en særlig konjunkturpo
litisk komité (med statssekretær A. Müller-Armack som formand23 med
medlemskab fra økonomiministeriernes topembedsmænd.
Den nyeste erhvervelse er OEEC’s arkiv, som i december 1992 blev
deponeret i Fællesskabernes Historiske Arkiv af OECD. Man tør vel
gætte på, at selve OECD’s arkiv vil følge efter. OEEC er vel indtil i dag
den mest upåagtede organisation for europæisk økonomisk integration.
Langt det meste historiske forskning i økonomisk genopbygning og
samarbejde i efterkrigstidens Europa er koncentreret om OEEC og
Marshall-planen. Selv om OEEC dog mellem 1950 og 1960 var krumtap
pen i europæisk økonomisk samarbejde, findes der kun lidt forskning i
den del af organisationens virke, som rakte ud over Marshall-planen.24
Organisationen blev indstiftet i 1948 af 18 vesteuropæiske lande samt
USA og Canada (som blev associerede medlemmer i 1950), med det
formål at liberalisere samhandlen i Vesteuropa og koordinere den øko
nomiske genopbygning. Baggrunden var en europæisk samhandel bun
det til bilaterale handels- og betalingsaftaler i de umiddelbare efter
krigsår. Alle vesteuropæiske lande beskyttede deres økonomier med
strenge import- og valutareguleringer. OEEC’s umiddelbare opgave
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blev derfor at gennemføre en liberalisering af importrestriktionerne og
etablere grundlaget for et multilateralt europæisk betalingssystem. Den
øverste institution var Rådet, som mødtes på ministemiveau eller delega
tionsniveau. Organisationen, som fik hovedkvarter på Chåteau de la
Muette i Paris (OECD’s nuværende hovedkvarter) blev ledet af en
generalsekretær, som forestod et lille sekretariat. Det næste niveau var
Eksekutiv-komitéen. Selve de handelspolitiske diskussioner førtes til en
stor del i Steering Board of Trade. Herudover var organisationen forsy
net med en lang række vertikale komitéer for særlige sektorer.
En af de største og mest sammenhængende samlinger i OEEC’s arkiv
vedrører den i 1950 stiftede European Payments Union (EPU) en ofte
overset, men vigtig institution i 1950’ernes internationale monetære
system. Ved at fungere som clearingcentral og kreditgiver i de intereuropæiske betalinger havde EPU en væsentlig rolle i forberedelsen af
konvertibilitet.25 Først da flertallet af OEEC-lande i 1958/59 gennem
førte konvertibilitet af deres valutaer med dollar kunne Den Internatio
nale Monetære Fond påtage sig den funktion, som den oprindelig var
tiltænkt i Bretton Woods-systemet. Et interessant element i diskussio
nerne om konvertibilitet i OEEC er, at da spørgsmålet først rejstes i
1954-55 resulterede det i nedsættelsen af en Komité for Økonomisk
Politik. Denne komité blev i overgangen mellem OEEC og OECD i
årene 1958-61 forum for de første overvejelser om koordination af den
økonomiske politik i Europa og Nordamerika. 11960-61 nedsatte denne
komité det såkaldte Working Party 3, som i 1960’eme blev forbindelses
organ for drøftelser om valuta- og konjunkturpolitik for den eksklusive
»Affluent Alliance«, de 10 rigeste vestlige lande.26 Dette organ fik sin
særlige betydning af, at formanden Emile van Lennep også var formand
for EF’s Monetære Komité. OEEC’s arkiv rummer i skrivende stund en
udmærket aktsamling vedrørende disse spørgsmål for i hvert fald peri
oden op til 1960. Sverige havde sæde i Working Party 3 og deltog i den
»Group of Ten«, som i 1964 med særlige lånegarantier til IMF sikrede
stabiliteten i det internationale monetære system. Danmark var repræ
senteret i Working Party 3 ved at en repræsentant for Økonomimi
nisteriet indgik i den svenske delegation. Norge var ikke repræsenteret.
Når man betænker, hvor meget der er skrevet om keynesianisme og
konjunkturpolitik i de skandinaviske velfærdsstaters økonomiske poli
tik, er det i øvrigt bemærkelsesværdigt, hvor lidt kildebaseret forskning
der findes på dette felt. Netop de skandinaviske landes politik i de
EPU-udvalg, som forberedte konvertibilitet i 2. halvdel af 1950’eme og
senere i OECD’s arbejde, indbyder til en nøjere undersøgelse. Også på
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de nordiske socialdemokratiers samarbejdsmøder i sidste halvdel af
1950’eme drøftede man den konjunkturpolitiske problematik. På samarbejdsmødet i 1959, gav den svenske finansminister Gunnar Sträng
således et oplæg om en europæisk konjunkturpolitik.27
Nævnes bør også, at OEEC’s arkiv rummer en samling fra det lidet
kendte Europæiske Produktivitetsagentur (EPA), som efter Marshallplanens ophør var en af OEEC’s største organisatoriske aktiviteter.
Agenturet havde et samarbejdsnet med nationale organer, bl.a. Handels
ministeriets produktivitetsudvalg i Danmark.
Den største lakune i arkivet er, at det kun rummer et par aktpakker
vedrørende sekretariatets virke, og kun ganske lidt fra generalsekre
tærernes funktion. Gennem mødedokumenteme og referaterne fra
OEEC’s Rådsmøder er man til gengæld i stand til at følge problemerne i
frigørelsen af den europæiske handel fra første parket. Alan Milward har
i sin syntese over den økonomiske genopbygning i Europa, The Recon
struction of Europe, 1945-51, beskrevet, hvordan OEEC på de europæ
iske landes modstand skuffede de forventninger, som den amerikanske
administration nærede om et gennembrud mod en politisk forening af
Europa. I den nye intergouvemementale organisations begrænsninger lå
således allerede tidligt fundamentet for, at en kerne af europæiske lande
»lille Europa« kunne gå videre i økonomisk og politisk integration, end
det øvrige OEEC.281 organisationens fejlslag i at komme til en løsning af
de europæiske toldproblemer lå den vel nok stærkeste begrænsning og et
væsentligt anstød for især Benelux-landenes pres for en europæisk
toldunion.29 Hvad OEEC imidlertid formåede var en betydelig indsats
for afviklingen af importrestriktioner, handelsdiskrimination mellem
OEEC-medlemmer og en begrænsning af forskellige former for subsi
dier og eksportstøtte.
Højdepunktet for OEEC’s rolle i europæisk politik faldt sammen med
organisationens krise. Da De Seks var så langt med deres toldunionspla
ner, at de truede britiske interesser på kontinentet, søgte Storbritannien i
1956 gennem OEEC at etablere et vesteuropæisk frihandelsområde
omfattende EEC og de øvrige OEEC-lande. Drøftelserne af disse planer
giver et godt indtryk af de enkelte landes økonomiske interesser og
almindelige politik i forhold til europæisk integration. F.eks. ser man en
dansk politik langt tættere på den kontinentaleuropæiske integration i
form af ovemationale institutioner, end svensk og norsk politik. For
handlingerne røber ligeledes den prioritering, landene gav sektorer som
landbrug, fiskeri, forarbejdende industri etc. i den økonomiske politik.
Den institutionelle udvikling i forhandlingerne gik fra Ministerrådsbe-

136

slutningen juli 1956 til en arbejdsgruppe (nr. 17), som i resten af 1956
foretog en præliminær undersøgelse. Gennem første halvdel af 1957
fortsatte forhandlingerne i tre forhandlingsudvalg vedrørende industri
og institutionelle spørgsmål (nr. 21), landbrug og fiskeri (nr. 22) samt de
underudviklede lande (nr. 23).30 De taktiske spilfægterier førte i oktober
1957 til en styrkelse af forhandlernes mandat, idet forhandlingerne nu
overførtes til et særligt intergouvcernementalt ministerudvalg (Maudling-komiteen).31 Forhandlingerne brød sammen i slutningen af 1958 og
fulgtes af EFTA’s dannelse som svar på EEC.32
For danske og skandinaviske historikere er OEEC’s arkiv særligt
interessant, ikke alene fordi der her var en organisation, man faktisk
var medlem af, men fordi OEEC’s liberaliserings-program gennem
1950’eme demonstrerer de betingelser og den afhængighed, hvorunder
især Danmark og Norge udviklede sig til moderne industrisamfund. Da
de skandinaviske lande havde lav toldbeskyttelse, blev deres industrier
hårdere belastet, end de store industrinationer, af afviklingen af import
begrænsningerne. I Danmark var importreguleringen i Direktoratet for
Vareforsyningen vel et af de mest effektive industripolitiske værktøjer,
staten rådede over i udviklingen af en moderne industri. Manglende
fremskridt i OEEC for en liberalisering af landbrugshandlen i Europa
udsatte Danmark for et betydeligt pres for en økonomisk omstilling.
Told- og liberaliseringsproblememe i 1950’eme udgør baggrunden for,
at de skandinaviske lande i 1954 på en regeringskonference i Harpsund,
så at sige Nordens Méssina-konference, lancerede nye undersøgelser af
en nordisk toldunion i en intergouvememental embedsmandskomité.
Det nordiske Fællesmarked var lige så lidt som Romtraktaten et udslag af
immateriel idealisme, men udgjorde også et kompromis mellem natio
nale økonomiske interesser. Det videre formål var en industriel arbejds
deling og en styrkelse af de nordiske landes industrier bag en fælles ydre
toldmur. Rygraden i planen var et nordisk stålmarked med fælles told,
dumpingregler og produktionsaftaler altsammen med sigte på en større
nordisk produktion og selvstændighed i forhold til Kul- og Stålunionen.
Den nordiske plan var ikke kun et modsvar til de kontinentale integra
tionstendenser i Benelux, Fællesmarkeder og europæisk protektionisme,
men afspejlede på flere måder de samme tendenser. Det nordiske stål
marked, som det blev udtænkt af den nordiske centralbankdirektør E.
Brofoss havde tydelige lighedspunkter med Kul- og Stålunionen med
hensyn til den tiltænkte centrale koordination af produktion, investe
ringer og priser 33 Den nordiske toldunionsplan rummede på sit højde
punkt perspektiver mod en omfattende omstrukturering af de nordiske
137

landes industrier og en samordning af deres økonomier. Den blev
imidlertid overhalet af den europæiske udvikling, og grundstødte sam
men med sammenbruddet i forhandlingerne om en stor OEEC-frihandelszone i 1958. Dilemmaet mellem den »brede« handelsliberalisering i
OEEC og De Seks Fællesmarkedslandes projekt for integration i »dyb
den« var i 1950’eme et grundvilkår, som de skandinaviske lande måtte
manøvrere efter i deres stræben efter økonomisk modernisering og
stabilitet.34

Afslutning
Studiet af europæisk integration og europæisk økonomisk samarbejde i
1950’eme er derfor som at besøge Gare Central i Bruxelles. Efter den
første forvirring opdager man, at alt er forbundet, at der findes forbin
delsesgange og udvekslinger mellem de nationale udviklinger og de
europæiske institutioner. Selv om europæisk integration først i 1970’erne
blev et aktuelt tema i den nordiske offentlighed, var den økonomiske
såvel som den politiske integration i 1950’ernes Europa et vilkår for
opbygningen af de skandinaviske velfærdsstater og deres udenrigspoli
tik. Etableringen af det moderne danske industrisamfund og den produktivistiske velfærdsstat i 1960’erne skete således i nært samspil med
den bredere europæiske historie. På samme måde kan de nordiske
samarbejdsplaner i efterkrigstiden kun fuldt forstås, hvis de ses på den
europæiske baggrund.
Når OECD’s og selve EF-Kommissionens arkivalier åbner sig vedrø
rende 1960’eme vil man uden tvivl finde Atlantiske forbindelseslinjer
mellem USA og den europæiske integration. Den største udfordring i
1960’emes internationale historie, er måske at analysere og kortlægge,
hvordan den atlantiske alliance og »den atlantiske økonomi« blev omfor
met i kølvandet på den europæiske integration og økonomiske ekspan
sion i 1960’eme. Her forgrener de europæiske institutioners politik sig
ind i internationale organisationer som GATT, OECD, IMF og EFTA.
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Anmeldelser
Håndbok for Riksarkivet, red. Knut Johannesen, Ole Kolsrud og Dag
Mangset, Oslo 1992. 640 s. Pris: 195 nkr.

(Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II 1848-1990, red.
Wilhelm von Rosen, Kbh. 1991).
Det norske Riksarkiv har valgt at fejre 175 året for sin oprettelse med
udgivelsen af en »håndbok« i brugen af arkivet. Det er en kraftanstren
gelse for et nationalarkiv at skrive en ensartet redegørelse for alle
centraladministrationens provenienser og give en kort dækkende beskri
velse af de afleverede arkiver. Under arbejdet støder man uvægerligt på
den ene »Bermuda-trekant« efter den anden med ubeskrevne arkiver og
ukendte provenienser, hvor dybtgående undersøgelser må til for at
opstøve de nødvendige hovedinformationer. Samtidig er udarbejdelsen
et holdarbejde, hvor der må trækkes på alle medarbejderes specialviden.
Derfor er tilfredsstillelsen ved det færdige resultat også stor.
Jeg har forudsætningerne for denne beskrivelse af arbejdet, for jeg var
stærkt involveret i udarbejdelsen af det danske Rigsarkivs netop udgivne
»guide« til centraladministrationens arkiver 1848-1990. Ved læsningen af
det norske Riksarkivs håndbok har jeg ikke kunnet undgå ustandselig at
vurdere den i forhold til den danske guide. Denne uundgåelige forudind
tagethed har jeg valgt at tage konsekvensen af. Anmeldelsen vil derfor
blive en sammenligning af de to beskrivelsesprojekter, håndbok’en og
guiden, og en diskussion af de forskellige valg, der er truffet i beskrivel
sesmåden. Kommentarerne vil også primært være knyttet til behandlin
gen af arkiverne på den norske »Yngre Afdeling« (tiden efter 1814) og
den danske »2. Afdeling« (tiden efter 1848).
Med det udbredte nordiske arkivsamarbejde skulle man egentlig have
forventet at de to projekter havde draget nytte af hinanden gennem fælles
diskussioner, men det har ikke været tilfældet. Projekterne er forløbet
helt uden gensidig kontakt.

En tyk og en tynd
Umiddelbart fremtræder håndbok’en og guiden meget forskellige. Det
danske Rigsarkivs guide er foreløbig nået op på 8 store bind, og så
mangler der endda en beskrivelse af dele af forsvarets arkiver og privat
arkiverne. Den norske håndbok består af kun et bind. Selvom det danske
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Rigsarkiv med ca. 140.000 hyldemeter har en del flere arkivalier at
beskrive end det norske Riksarkiv med ca. 50.000 hyldemeter er forskel
len dog slående.
En del af forklaringen ligger i layoutet. De 8 danske guide-bind er
illustrerede og indeholder knap 4.000 normale tryksider. Den norske
håndboks 640 sider er tospaltede og uden illustrationer. Desuden er der
valgt en så smal skrifttype, at en enkelt spalte indeholder næsten lige så
mange ord som en normal trykside. Trods denne markante layout
forskel er den danske guide dog en del fyldigere end håndbok’en i sine
beskrivelser. Hovedredaktøren Knut Johannesen skriver da også, at man
har haft besvær med at holde sig til det fastsatte omfang, men det har
været en grundsætning, at værket skulle holdes inden for rammen af et
bind. Ud over begrænsninger i informationsmængden giver det norske
valg meget komprimerede og til tider noget uoverskuelige sider, men til
gengæld er det en stor fordel, at man kan have hele værket i hånden på en
gang. Set fra dansk side kan det også vække respekt, at håndbok’en er
skrevet i løbet af kun 2% år. Det danske projekt har - omend med
betydelige pauser - løbet i 15 år, og er altså endnu ikke færdigt.

Arkivfonde eller arkivskabere
Den væsentligste forskel mellem de to beskrivelsesprojekter, i hvert fald
for de to nyere afdelinger, er definitionen af hvad der skal beskrives. I
håndbok’en er det styrende kriterium arkivfondene. Hvert arkivfond har
fået en artikel, hvor den eller de arkivskabere, der har bidraget til det
pågældende arkivfond beskrives. F.eks. oplyses vi i artiklen om »Statens
Naturskadefond«, om, at den oprettedes i 1929, og at fondens arkiv går
fra 1893-1982. Fra perioden før 1929 indeholder arkivet materiale fra to
andre arkivskabere, nemlig »Landbruksdepartementets Skred-konsu
lent« og »Verdalskomiteen af 1900«. Af disse to »skjulte« arkivskabere er
det kun »Verdalskomiteen« som findes i stikordsregisteret.
Hvor den norske håndbok styres af arkivfondene, er det styrende i
den danske guide de faktiske arkivskabere. Det har været målet at
beskrive alle statsorganer af permanent karakter og med et selvstændigt
ressort, som har eksisteret helt frem til og med 1990. En stor del af disse
enheder var ikke selvstændigt arkivdannende men indgik i departements
eller direktoratsarkiverne, en anden stor del har endnu ikke afleveret
arkivalier og nogle få vil altid selv opbevare deres arkivalier. Hermed
beskriver ca. halvdelen af artiklerne i den danske guide provenienser hvis
arkiver findes i andre provenienser eller endnu ikke er afleveret.
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Det er det forskellige valg på dette punkt, som giver den store forskel i
volumen på de to beskrivelsesprojekter. Den norske håndbok beskriver
institutionerne under departementerne efter 1814 i ca. 130 artikler, mens
den danske guide bruger ca. 1200 artikler til at beskrive institutioner
under departementerne efter 1848. Det er klart, at håndbok’en ikke
kunne være begrænset til et bind, hvis man havde valgt den danske
beskrivelsesmåde. Til gengæld er den danske guide et bedre administra
tionshistorisk hjælpemiddel end håndbok’en.

Artiklerne
Artiklerne i håndbok’en og guiden ligner i opbygning hinanden. Over
skrifterne oplyser om de navne institutionen har haft samt oprettelsesog nedlæggelsesår. Dog er der i den danske guide gjort mere ud af at
fremdrage alle de navne en institution har haft, mens man i håndbok’en
indimellem vil finde redegørelser for navneændringer placeret i brødtek
sten i stedet.
Både i håndbok’en og i guiden indledes artiklerne med administrati
onshistoriske redegørelser for oprettelse, ressort, organisation og evt.
nedlæggelse. Her er håndbok’ens gennemgange de mest pædagogiske
med brug af almindeligt sprog. Guidens redegørelser er indimellem tørre
opremsninger af cirkulærer og parafraseringer af disses ofte knudret
formulerede ressortbeskrivelser. Til gengæld er redegørelserne mere
fuldstændige end håndbok’ens, som ofte kun nævner de vigtigste res
sortændringer mv.
Beskrivelserne af de afleverede arkivalier er ret forskellige. Hånd
bok’en har ikke haft til formål at nævne alle serier eller rækker i et arkiv.
Det har været målet at fremhæve det væsentlige ved arkivet, herunder
hvor mange meter arkivet fylder og hvad der fylder meget i arkivet. Vi
ønskede egentlig også en omfangsangivelse i guiden, men måtte opgive
da det danske Rigsarkiv ikke vedligeholder nøjagtige informationer
herom. Til gengæld er der i guiden tilstræbt summarisk at nævne alle
rækker i arkiverne og disses yderår. Den ideelle løsning er for mig at se
hverken håndbok’ens eller guidens arkivbeskrivelse, men en kombina
tion af de to.

Heuristik
Jeg finder håndbok’ens opbygning meget overskuelig, men det skyldes
måske, at den ligner den danske guides. Hovedinddelingen er arkiverne
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før 1814, efter 1814 og så forsvarets arkiver, privatarkiver, særsamlinger
mv. Hovedparten af de norske arkiver stammer fra centraladministrati
onen fra 1814 til i dag. Ved beskrivelsen af disse har man valgt en
hovedinddeling i regerings-kontor/departements-arkiver og institutio
ner under departementerne. Artiklerne om regeringskontorerne er op
stillet kronologisk, mens der for de ca. 130 arkivfonds under departe
menterne er sket en underinddeling i 6 emnekategorier. Inden for disse
er artiklerne opstillet alfabetisk efter arkivfondens navn.
Departementsarkiveme udgør med deres tilsammen 18.000 hylde
meter over en tredjedel af det norske Riksarkivs samlede arkivbestand.
Den primære vej ind i disse arkiver er at læse de lange og komplicerede
artikler om de enkelte departementer. Søgningen i disse artikler er lettet
med oversigter over de kontorarkiver mv. departementsarkivet er opdelt
i og herindenfor en beskrivelse af de enkelte kontorers ressort.
Ved siden af denne primære indgang til departementsarkiverne til
byder håndbok’en imidlertid en meget interessant ny indgang hertil.
Man har nemlig udarbejdet en »Historisk Statskalender« til departemen
terne. Udgangspunktet herfor er, at de norske årlige statskalendere fra
1890 indeholder beskrivelser af de enkelte departementskontorers res
sort. Ved at samordne og bearbejde disse »ressortstikord« fra perioden
1890-1960 og supplere kontorressort beskrivelserne tilbage til 1819 har
man udviklet en liste på godt 600 emner. Af pladshensyn har redaktøren
begrænset antallet af emner. En fuldstændig emneliste er dog elektronisk
tilgængelig på Riksarkivet. Her kan man f.eks. få oplyst, at »Norges
Geografiske Opmåling« hørte til diverse kontorer i Finansministeriet
1819-45, Indredepartementet 1846-77, Armédepartementet 1878-84 osv.
Dette er et udmærket hjælpemiddel.
Den historiske statskalenders emneord er også medtaget i bogens
egentlige stikordsregister. Dette indeholder derudover navnene på de
institutioner, virksomheder, organisationer og personer, der er omtalt i
håndbok’en. Det er dog som ovenfor anført ikke navne på alle arkivska
bere, der er medtaget, og der er som hovedregel kun ét stikord til hvert
navn, »Norske Kvinners Sanitetsforening« kan således kun søges under
Norske og ikke under Kvinner eller Sanitetsforening. Endelig medtager
stikordsregisteret også en række emneord. Disse synes jeg er lidt misvi
sende. De er ikke indgange til hvor i Riksarkivets bestand af arkiver et
givet emne er omtalt, men kun til hvor i håndbok’en emnet er nævnt.
F.eks. henvises man under emnet »dyreforsøk« kun til Rikshospitalets
Bameklinik. Herunder er nemlig nævnt en række af journaler over
dyreforsøg.
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Hovedinddelingen af den danske guide minder som sagt meget om
håndbok’ens. - En ældre del før 1848, en yngre efter 1848, forsvarets
arkiver og privatarkiver. Guiden over centraladministrationens arkiver
efter 1848 har som håndbok’en en hovedinddeling mellem departements
arkiver og arkiver under departementerne. Under denne hovedinddeling
er den danske guide imidlertid betydeligt mere underinddelt. Departementsartikleme er underinddelt i 9 emner og de ca. 1200 institutioner
under departementerne er inddelt i langt flere emner - 23 hovedemne
kategorier opdelt i i alt 165 underemnekategorier.
Guiden har ikke et emnestikordsregister. Derimod er der et omfat
tende navnestikordsregister med opslag på alle betydende ord i de flere
tusind navne, som de ca. 1250 arkivskabere har haft. Desuden er der
lavet et register over de godt tusind ad hoc-udvalg og byggeudvalg under
departementerne, hvorfra der er bevaret arkivalier. Derimod indeholder
den danske guide ikke nogen alternativ emneindgang til de store og
vanskeligt tilgængelige departementsarkiver svarende til håndbok’ens
historiske statskalender.

Den forjættede emneindgang
Det er interessant at selvom både håndbok’en og guiden har proveniensprincippet som rygrad og dermed primært bygger på den administrati
onshistoriske søgevej, så præsenterer begge tillige et tilbud om en
emneorienteret søgning. Men det er meget forskellige tilbud.
Det danske beskrivelsesprojekt har lagt den største arbejdsindsats i at
perfektionere den administrationshistoriske søgevej ved at omtale alle
arkivskabere og muliggøre opslag på alle betydende ord i disse navne.
Den emnesøgning, der tilbydes, er de mange hoved- og underkategorier,
som provenienseme er inddelt i. Denne emnesøgning er dog mest
effektiv for de mindre institutioner under departementerne.
Håndbok’en har med sin historiske statskalender udviklet en emne
søgning til de store departementsarkiver. Her kan man uden at fordybe
sig i departementskontoremes evindelige ressortflytninger gå direkte fra
et emne og ind i de relevante kontorarkiver. Der er dog stadig et stykke
vej til en egentlig emneordsindgang til arkivmassen. Dels fortæller den
historiske statskalender kun, at et emne var en del af dette og hint
kontors ressort, det er dermed ikke givet, at kontorets arkiv indeholder
materiale om emnet. Dels er der kun tale om emner, som centraladmini
strationen selv faldt det relevant at karakterisere sig med.
Arkivbrugerens forjættede land, hvor man finder sit forskningsfelt i
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emneordsregisteret og derfra direkte kan bestille de relevante arkivalier,
er altså endnu et stykke borte såvel i det danske som det norske
Rigsarkiv.
Selvom ingen af beskrivelsesprojekteme altså indeholder en rigtig
emnesøgning, så vil vi nok se, at de to tillempede emneindgange vil blive
udviklet videre i den kommende tid. På det danske Rigsarkiv vil hovedog underkategorierne i nær fremtid blive forfinet og indlagt som søgevej
i vores arkivdatabase. Vi har også haft diskussioner om en ressortbaseret
emnesøgning, men har ikke som i Norge fået »lagt kølen« i vores
guideskrivning. Det er derfor tvivlsomt om vi har ressourcer til at
udvikle denne ellers meget perspektivrige søgevej i overskuelig fremtid.
Får vi ressourcerne er det imidlertid klart at de norske erfaringer må være
et vigtigt udgangspunkt herfor.
Tyge Krogh

Foreningsarkiver fra Århus Amt - registratur og oversigt. Udgivet af
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Århus Amt. Erhvervsarkivet
1992. 232 s. Pris: 120 kr., fas på Erhvervsarkivet i Århus.

Med udgivelsen af foreningsregistraturen for Arhus Amt føjes der endnu
et bind til rækken af udgivne, amtslige foreningsregistraturer. Hermed er
der en »hvid plet« mindre på det kort, der viser vej til foreningernes
historie i Danmark.
Hver gang man står med en ny amtsregistratur, er det selvfølgelig
spændende at se, hvad der er af forskellige foreninger, og hvad der er
efterladt/efterlades efter de enkelte foreninger.
Jeg vil dog ikke fortabe mig i detaljerne omkring de enkelte forenin
ger, derimod vil jeg se nærmere på, hvad der præsenteres, og hvorledes
det præsenteres. De øjne, jeg ser på registraturen med, er dem, Jeg har
fået som daglig leder af den endnu uafsluttede foreningskampagne i
Sønderjyllands Amt.
Registraturen fra Arhus Amt præsenterer lidt over 4.000 foreningsar
kiver. De medtagne foreninger hører enten hjemme i amtet eller i et
område inden for amtet eller har hjemsted i amtet. Et foreningsarkiv er
her materiale, som er skabt af foreningen selv ved dens virksomhed, altså
det rigtige foreningsarkiv.
Det vil sige, at man kan ligge inde med andre kildetyper vedrørende
foreningers liv og virke, som ikke nævnes, det gælder f.eks. indhentede
oplysninger, jubilæumsskrifter og lignende.
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En kontant definition af et foreningsarkivog en konsekvent gennem
førsel af den, såvidt jeg umiddelbart kan se.
Som i de tidligere amtsregistraturer er der dels en systematisk dels en
topografisk oversigt. Men med hensyn til hvorledes de enkelte fore
ningsarkiver skal præsenteres, er der ingen standard, derfor vil jeg især se
på den valgte form, men henblik på at vurdere dens hensigtsmæssighed.
Præsentationsformen: en 4-linje-formular, i forbindelse med den sy
stematiske præsentation:
1. senest kendte navn, og eventuelt oprettelses- og nedlæggelsesår;
2. først omfang i bind, pakker og læg, dernæst hjemsted dvs. kommune
eller større, derpå arkivets/arkivemes numre og eventuelt nummeret
som det opbevares under;
3. eventuelle tidligere navne eventuelt med årstal eller angivelse af fore
ningens formål, hvor det ikke fremgår af navnet;
4. hvilke arkivalietyper der er samt angivelse af yderårene på de forskel
lige typer.
Formularen skal for mig at se dels løse opgaven så kort som muligt og
dels give så udtømmende en oversigt som mulig.
Selvom det selvfølgelig betyder, at der gives køb på et par enkelte
punkter:

a. Hvor arkivet er fordelt på 2 arkiver, er det ikke muligt at se hvad, der
er hvor.
b. Den samlede angivelse af arkivets omfang i bind, pakker og læg
betyder, at man ikke på forhånd kan se, hvorledes mængdefordelin
gen er på de repræsenterede arkivalietyper.

Dette er for mig at se de to væsentligste ankepunkter med hensyn til den
systematiske afdelings brugervenlighed.
Punkterne er trods alt mindre væsentlige, da man meget hurtigt kan få
fuld klarhed over usikkerhedspunkterne i en aktuel brugssituation.
Generelt er jeg ikke positivt indstillet over for den sammentrængte
formel, for mig er den ikke let og ligetil, og jeg vil tro, at man hyppigt
ved brug vil have behov for at se i vejledningen.
Den topografiske præsentation er opstillet efter primærkommunerne
dog ikke Århus Kommune, hvor der er lavet en opdeling mellem 1)
købstaden og 2) de tidligere omegns- og landkommuner. Derudover er
foreninger, der dækker større områder, dvs. 3 kommuner og mere samt
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tidligere amts- og herredsforeninger placeret for sig under amtet som
helhed.
Inden for det topografiske område er foreningerne opstillet efter den
systematiske nøgle, de enkelte foreninger er dog kun nævnt med sidst
kendte navn samt eventuelt oprettelses- og nedlæggelsesår.
Brugen af den topografiske oversigt kræver forudsætninger, nemlig
kendskab til navneændringer, sammenlægning eller opsplitning i fore
ningen. Det kunne være ønskeligt om oversigten også havde indeholdt
de tidligere navne med henvisning til det navn, hvorunder den var opført
i den systematiske afdeling, samt at de foreninger, som dækkede 2 eller
dele af 2 kommuner, var nævnt under begge kommuner. Så havde man i
den topografiske oversigt haft en hjælp til at finde frem til de foreninger,
hvor navnet og evt. foreningsformålet havde undergået en større æn
dring. Det er i al fald efter min opfattelse synd, at man ikke har udnyttet
muligheden for at lave denne slags oplysende krydsreferencer, da de ville
betyde en væsentlig hjælp for de brugere, som ikke kender »sesam-lukdig-op-navnet«, de kunne komme til det resultat, at den forening, de
søgte, ikke var der.
Den topografiske nøgle afspejler også noget helt andet, nemlig resulta
tet efter indsamlings- og registreringskampagnen. Selvom man ikke kan
opstille nogen norm for hvor mange foreninger, man bør finde per sogn,
så er der alligevel en række foreninger, som er så udbredte, at de
forventes at være i alle landsogne, næsten uanset størrelse, det gælder
f.eks. mejerier, kontrol-, brugs-, forsamlingshus-, sygekasseforeninger.
Og selvom meget materiale er gået tabt i tidens løb, så er der alligevel
kommuner, som er påfaldende tyndt repræsenteret. Der må være adskil
ligt mere at finde, hvad end årsagen til den tynde repræsentation er,
nyligt startede arkiver, manglende kræfter eller andet. Der er også pæne
eksempler på, hvor meget der kan samles ind af foreningsarkiver. Det
giver også en idé om, hvad der er, der mangler i de tyndt repræsenterede
kommuner.
I forbindelse med den topografiske opstilling, savner jeg en oversigt
over eller en indgang til, hvorledes de enkelte sogne inden for kommu
nen er repræsenteret. Det må være væsentligt at have adgang til en
oversigt over foreningslivet på sogneniveau, da det er den enhed, som
den overvejende del af fortidens foreninger virkede indenfor, ja endnu i
dag er det ofte sognet, de lokale foreninger har som deres definerede
virkekreds. Derudover er sognet så lille en enhed, at man ved en
opstilling efter sogne inden for kommunen hurtigt kan se, hvor jævn
eller ujævn foreningerne er repræsenteret.
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Men alt i alt er foreningsregistraturen for Arhus Amt et brugeligt
indgangsværktøj til foreningslivets historie i Arhus Amt, selvom jeg
unægtelig synes det er synd, at der er sparet så meget, at registraturen
næsten på alle måder kun lige præstenterer det, der bør være der, ja knap
det, i en så kort og sammentrængt form.
Herluf Knudsen

Kancelliets Brevbøger 1648 vedrørende Danmarks indre forhold i uddrag
udgivet ved Jens Holmgaard. Kbh. i kommission hos G.E.C. Gads
Forlag 1991. Pris: 328 kr.
Det er altid rart at kunne stole på nogen. Og det kan man på fhv.
landsarkivar Jens Holmgaard. For tredje gang på blot fem år kan han nu
igen fremlægge et bind af Kancelliets Brevbøger for en taknemmelig
læserskare. Daværende rigsarkivar Vagn Dybdahl lovede i forordet til
det første bind - året 1646, at man ville tilstræbe at nå op til 1660 »i et
rimeligt tempo«. Det må siges, at de smukke intentioner til fulde er
opfyldt. Med en kadence på to år har Holmgaard nu beriget os med
Kancelliets Brevbøger for 1646 (udgivet 1987), 1647 (udgivet 1989) og nu
senest 1648 (udgivet 1991).
Det er vigtige og afgørende år i danmarkshistorien, der her vælder
frem af siderne, Christian 4.-æraens afslutning eller »Adelsvældens
sidste dage«, som historikeren J. A. Fredericia kalde den i sin berømte
bog fra 1894.
1648-bindet afslører, som de foregående, et Danmark-Norge i dyb
krise efter åreladningen i Torstenssons-fejden 1643-45. Sigende er i så
henseende mange breve fra 26. juli (side 116ff), hvori den nye konge
Frederik 3. »hvor ugerne han og gjorde det, med rigsrådets samtykke
eragtet nødvendigt at påbyde bønderne og andre sine undersåtter i hele
Danmark en almindelig penge og kornskat«. Holmgaard har lykkeligvis
valgt at referere disse mange breve til bønderne, lensmændene, kapit
lerne, præsterne etc. om den beklagelige ekstraordinære skatteudskri
velse, særdeles fyldigt, så man på stedet får et virkeligt godt indblik i,
hvem der skal betale hvad, samt hvordan en sådan skatteudskrivelse i det
hele taget er organiseret. Af hver 10 jordegne bøndergårde i Danmark
skal der svares 40 rdl. in specie, af hver 10 bønder, der ikke har frit
jordegods kun det halve. Den kollektive skatteansættelse i grupper på 10
bønder skal vel sikre, at pengene kommer ind i statskassen, og at ingen
kan undslå sig, thi som det hele tiden hedder i teksten, »den rige hjælper
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den fattige«. Interessant er det, at bønder og andet godtfolk i Blekinge
konsekvent slipper med det halve. Anmelderen har tidligere i nogen grad
beklaget referaternes manglende fyldighed i de af Holmgaard udgivne
bind af Kancelliets Brevbøger. Men det må siges, at man i de virkelig
vigtige anliggender, som f.eks. denne store ekstra skatteudskrivelse får
overordentlig god besked. Prioriteringen af hvad der er vigtigt og mindre
vigtigt kan naturligvis altid anfægtes, og ved en gennemlæsning af hele
1648-bindet falder mange ting i øjnene, f.eks. bruges næsten en hel side
sammenlagt på referat af en »stor uskikkelighed« i Grejs Kirke, hvor fru
Mette Rosenkrantz vil have lavet om på stolestaderne, fordi hun har
bygget et nyt pupiltur (3/1 og 7/11). Slet ikke uinteressant set fra en
kulturhistorisk synsvinkel, men det samme kunne vel med samme ret
siges om bevillingen til Henrik Gyldenstierne til Svanholm til at lade
datteren vie på salen til Peder Brockenhuus (17/11). Her ofres to linjer,
selvom det kribler i anmelderen for at få mere at vide om, hvorfor der
skulle bevilling til at blive gift på salen. Tilmed er der mange sådanne
bevillinger (side 69, 80, 181, 185, 207). Kunne en af bevillingerne ikke
være gengivet i et fyldigere udtog? Men værre er det måske alligevel helt
at udelade referat af Frederik 3.’s forsikringsbreve til rigsråd, adel,
borgerskab, gejstlighed etc. i forbindelse med hans udvælgelse til konge
7/5. Sandt nok er de trykt i Corpus Constitutionum Daniæ og et enkelt i
Københavns Diplomatarium, men det er der jo så meget andet der er,
som Holmgaard alligevel vælger at referere fyldigt. Prioriteringen undrer
af flere grunde, men måske først og fremmest fordi 1648 Jo netop er det
store kongeskifteår. En meget stor del af dette bind er præget netop af
Christian 4.’s død og Frederik 3.’s tiltrædelse, og anvendeligheden af
1648-bindet ville i den forbindelse blive større, hvis Holmgaard havde
valgt at gengive disse forsikringsbreve, ja endog udmærket også selve
Håndfæstningen, der blot nævnes (8/5) med en henvisning til andre
kildeudgaver. I parentes bemærket: 1648-bindet er kun på 247 referat
sider, medens 1647-bindet var på hele 399 sider, så der er vel i grunden
ingen tekniske vanskeligheder ved et noget fyldigere referat i netop dette
bind? Når dette er sagt, må det i samme åndedrag retfærdigvis understre
ges med styrke, at Holmgaards referater i langt de fleste tilfælde er
utrolig godt komprimerede, holdt i et stramt sprog, der er velsignet
renset for fyldord og gentagelser. Han behersker suverænt evnen til at få
essensen i teksten frem, og bindet er faktisk let læst på trods af de mange
forkortelser. Det er ganske enkelt imponerende gjort.
Som før nævnt præges 1648-bindet af kongeskiftet, og Holmgaard har
en glimrende indledning, hvori han gør rede for de arkivmæssige proble151

mer der følger i kølvandet på kongeskiftet det år. Christian 4. døde 28/2.
Fra da af og til 7/5, da hertug Frederik udvælges til ny konge, udgår alle
breve i rigsrådets navn alene. Danmark er kongeløs, og magten er faldet
tilbage til aristokratiet. Fra udvælgelsen 7/5 og til hyldningen 6/7 udgår
alle breve i den »udvalgte prins og Herres« navn, men dog signeret af de
tilstedeværende rigsråder. Fra hyldningen 6/7 og til kroningen 23/11
udgår brevene i »den udvalgte konges« navn, og efter 23/11 begribeligvis
i »kongens« navn alene. Det er jo sidste gang et sådant kongeskifte fandt
sted under den gamle forfatning i Danmark, så det kan være interessant
nok at se proceduren gengivet. Netop derfor savnes referater af f.eks.
håndfæstningen og andre breve desangående.
Kongeskiftet gav anledning til megen aktivitet i Kancelliet lige fra
klokkeringning for den afdøde konge, til alle de mange indenlandske
som udenlandske gæster, der samles i København det år i forbindelse
med begravelsen, hyldningen, kroningen m.v. Begravelsen af Chri
stian 4. i Frue Kirke og den nye konges kroningsfest slås fornuftigvis
sammen til midten af november måned, og en stribe breve desangående
udgår 2/10 fra Kancelliet. Holmgaard vælger det fyldige referat, bl.a.
bringer han alle navnene på de, der indbydes. Herved får vi på side
158-163 en komplet fortegnelse over den danske og norske adelsstands
personer fordelt på landsdele, herunder en komplet liste over adelige
enkefruer, hvilket er ganske morsomt.
Tronskiftet gav tillige anledning til et stort antal lensskift, de fleste
dateret 5/8. Holmgaard bruger 19 sider af sin sparsomme plads til at give
referater heraf, men har fornuftigvis i indledningen side 10-11 trykt en
skabelon, en standardformel, som langt de fleste forleningsbreve skrives
ud over. Det er en ordentlig mundfuld, men for lokalhistorikere må de
mange konkrete oplysninger om de specifikke forleningsbetingelser for
hvert enkelt slot være et meget nyttigt redskab. Brevbøgerne melder om
mange andre ændringer i kongens personale, således 26/7 tre fint refe
rerede bestallinger for kongens sølvpop, en ny fiskemester samt forval
teren på Kronborg. Købstæderne fik naturligvis deres privilegier forny
ede, og her vælger Holmgaard fornuftigvis kun at bringe ét eksempel,
København 30/11 (side 193-97).
Med den stærke vægt der i dette bind lægges på begivenhederne
omkring Frederik 3.’s trontiltrædelse undrer det lidt, at man i det uhyre
detaljerede og underopdelte sagregister bag i bindet ikke kan slå artiklen
»kroningen« eller »hyldningen« op. Derimod kan man slå »kongens
sygdom og død« op med en henvisning til artiklen »tronskiftet«, og her
står så alle henvisningerne til kroningen, hyldningen og udvælgelsen. At
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man ikke kan slå en så vigtig artikel som »kroningen« op sættes i relief af,
at man kan slå en meget lang række mere eller mindre besynderlige
artikler op: »bortrømt lensskriver«, »Boslod forbrudt«, »fornemste
sognemand forbigået ved præstekaldelse«(sic), »uvildige mænd«, »kon
gens befaling ikke efterkommet «(sie). Eksemplerne på disse umulige
opslag, som jeg dårlig kan tro nogen læser har fantasi til at lede efter i
sagregistret, er faktisk utallige. Skægt (for ikke at sige pjattet) bliver det
virkeligt, når man i rækkefølge kan slå »svinehoveder«, »svinerygge« og
»svinemand« op, alle med henvisning til side 133, medens artiklen »svin«
henviser til »husdyr«, hvor man i en stærk underopdeling møder stik
ordene: »fedesvin«, »magre svin«, »skovsvin«, »genantsvin«, »hjemmefødte svin«(sic), »bolsvin« og »brændesvin«. Hvorfor alle disse vidun
derlige svinetyper ikke har deres eget opslag, når nu »svinerygge«,
»svinehoveder« og »svinemand« har sine, må stå hen i det uvisse. Det er i
al fald længe siden, at anmelderen har studeret et så morsomt sagregister.
Man er her helt ude på overdrevet. Dette skal dog langtfra forstås
således, at registret ikke kan bruges, tværtimod er det i de fleste tilfælde
særdeles anvendeligt. Slå f.eks. artiklerne »bønder« eller »kirker« op, og
den stærke underopdeling er en meget stor hjælp. Lug de ovenanførte
mange tidsler ud af registret, og det bliver det bedste, der har set dagens
lys i dette land. Personregistret er virkelig godt, en helt lille perle, med
relevante oplysninger om personernes stilling og årstal. Fra registrene
henvises konsekvent til sidetallet. Dette forekommer i mange tilfælde
ubekvemt. Nemmere ville det være, hvis hvert brev havde et nummer,
således at henvisningerne gik på dette nummer, akkurat som i f.eks.
Københavns Diplomatarium. Vil man slå Kirsten Munk op henvises man
til side 154, hvor der i alt er 6 referater, som man altså må skimme for at
finde hende, ja selv når Holmgaard refererer til Københavns Diplomata
rium (hvor der jo ér nummerering) bruger han i stedet sidetallet.
Det charmerende og lærerige i gennemlæsningen af dette, som af andre
bind af Kancelliets Brevbøger ligger i bredden. Her får man et unikt
tværsnit gennem det danske samfund, en myriade af små og store
oplysninger, som tilsammen giver et meget fascinerende billede af Dan
mark og danskerne (i al fald set i forhold til centralmagten) anno 1648.
Her er høj som lav repræsenteret, vi kommer rundt i landet fra nord til
syd og øst til vest, vi hører om mange folk der på grund af brand eller
anden ulykke mener sig berettigede til nedsættelse af skatten, om
skilsmisser, om tilladelsen til at drive værtshus og hvad sortimentet skal
være, om maleren Johan Thim der får kongens understøttelse til at drage
udenlands for at blive dygtigere, men som hvert år skal hjemsende et
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»prøvestykke«, så majestæten kan se hvad pengene går til, om præsterne,
der skal opsende en særlig bøn til Herren al den tid Frederik 3. er i
Norge på hyldningsrejse (ikke nogen særlig fin kompliment til nordmændene), om opførelsen af et boldhus i København, om kongens vrede
over de mange præster der klager til ham over manglende underhold, om
kampen om stolestaderne i de danske kirker, om Voldborg der har
udlagt borgmesteren i Næstved som faderen til sit barn, om kongens
besvær med at få bønderne til at køre sit fadebur på rejse i landet, om,
om... Det er rent ud sagt en fornøjelse at læse de mange forskellige sager,
som Kancelliet på et år må tage sig af og lægge øre til, og det er helt
oplagt at Holmgaard er en mester i at finde den gode historie bag
historien og netop udvælge den til et fyldigere referat. Den store politik
er i et bind som dette blandet med det daglige livs problemer og glæder,
et virkelig storartet »ordmaleri« af Danmark anno 1648.
Gid netop Holmgaard må have kræfter til mange år endnu at stå i
spidsen for dette tidskrævende og vanskelige arbejde. De tre bind han
indtil nu har leveret har glædet meget brede kredse af historisk interesse
rede i dette land, professionelle som lægfolk, og med ham i spidsen kan
man sikkert forvente udgi vel ses tak ten holdt i gang med et bind hvert
andet år. Anmelderen glæder sig allerede til 1993.
Hans Bjørn

Foreningsarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
ved Lars N. Henningsen. Arkivserien. Flensborg 1992. 52 s. rigt ill.
I en tid med opstarten af henholdsvis SLA’s og statens arkivers databaser
»ARKIBAS« og »WEGENER«, kan man stille det spørgsmål, hvorvidt
den trykte registratur har en fremtid. Personligt er jeg af den opfattelse,
at de store databaser for den lille gruppe af professionelle forskere må
betragtes som en banebrydende landvinding, der vil give en hidtil ukendt
oversigt over de mange kildegrupper og provenienser. For den store
gruppe af brugere — slægtsforskere og lokalhistorikere, kan databaserne i
en lang årrække fremover imidlertid lige så let betyde en »lukning« af
arkiverne.
Det er derfor prisværdigt, at der stadig anvendes ressourcer til de
trykte registraturer, som det er tilfældet med »Foreningsarkiver i Arki
vet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig«.
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig blev officielt opret
tet i 1989, men indsamlingen strækker sig tilbage til slutningen af
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5O’erne, hvor danske personer, foreninger og institutioner begyndte at
aflevere deres arkivalier til Dansk Centralbibliotek.1 Det unge arkiv kan
derfor ikke beskyldes for at være for tidligt ude med sin udgivelse. Den
smukke registratur er samtidig med til at »synliggøre« arkivets arbejde
og dermed stimulere interessen hos såvel arkivskaberne som -brugerne.
Den overvejende del af foreningerne har af gode grunde primært et
nationalpolitisk formål, hvilket har foranlediget Lars N. Henningsen til
at anføre foreningerne i alfabetisk orden. For at forøge registraturens
brugbarhed indeholder den et emne- og sagregister.
Lokalhistorien er tilgodeset med et stedregister. Ud fra dette kan det
bl.a. konstateres, at Flensborg by med 31 foreningsarkiver ikke overra
skende er den bedst repræsenterede lokalitet. Der kan i den forbindelse
være grund til at henlede opmærksomheden på, at registraturen indehol
der enkelte nationalpolitiske foreningsarkiver fra Danmark som f.eks.
Sønderjysk Forening for Aarhus og Omegn (149).
Registraturer bliver næppe natbordslæsning endsige bedstsælgere hos
boghandlerne. En forklaring kan bl.a. være, at de rige »skattefund« ofte
gemmer sig i registraturer med et beskedent udstyr. En væsentlig
forklaring foruden de beskedne økonomiske ressourcer er registraturers
altid foreløbige karakter. Det er derfor sjældent, at man har fundet
anledning til at ofre større ressourcer på noget, der forældes.
Imidlertid kommer man ikke uden om, at en stor del af forskningen
opstår ved »græsning« af kilder og ikke ved en på forhånd opstillet
problemstilling. Set i dette lys kan det konstateres, at registraturen som
en sjældenhed er forsynet med et rigt udstyr og en række gode fotos fra
samlingerne og gode billedtekster, virker ansporende og nærmest appel
lerer til forskning i arkiverne. Samtidig fungerer illustrationerne som et
fint alternativ til de gedigne administrationshistoriske vejledninger, der
efter min egen erfaring sjældent når den brede brugergruppe. Et udstyr
man (kun) kan håbe vil sætte standard for fremtidige udgivelser af
registraturer.
Lars N. Henningsen har i anden forbindelse peget på arkivets brogede
samling af privatarkiver.2 Man kan nu håbe på, at nærværende registratur
følges op med en tilsvarende over arkivets samling af privatarkiver.

Kim Furdal

Noter:
1. Lars N. Henningsen og Johan Runge: »Arkivet og Studieafdelingen ved
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig« i: Arkiv bd. 13, 1990, s. 103-119.
2. ibid, s. 114f.
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