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Lensregnskaber og skattemandtal 
omkring 1500

Noter til Registratur 108 A

af Thelma Jexlev

Da proveniensprincippet gik sin sejrsgang inden for det danske ar- 
kivvæsen omkring århundredskiftet, stødte det på visse hindringer, 
som vel ikke var uoverstigelige, men det skønnedes dog mest hen
sigtsmæssigt ikke at forcere dem. Den største af disse hindringer 
var regnskaberne. I »Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets Benyt
telse« (1923) skriver rigsarkivar Erslev som indledning til afsnit 
XIII Regnskaber: »Af praktiske Grunde er det fundet rigtigst at 
udsondre alle Regnskaber med dertil hørende Bilag som en særlig 
Hovedafdeling.« Principielt er denne særlige afdeling dog begrænset 
til regnskaber reviderede i revisionskontorerne. Af lange, sammen
hængende regnskabsrækker ældre end 1660 findes Øresundstold- 
regnskaberne (som fortsætter til ophævelsen af tolden 1857), rente- 
mesterregnskaberne og lensregnskaberne.1 Øvrige regnskaber ældre 
end enevælden er registreret i Registratur 108 A og B med en skille
linie ved 1559. B-afdelingen er gruppeinddelt, men ikke tidsind
delt, og hovedparten udgøres af reviderede regnskaber, mens sådan
ne kun sporadisk forekommer i A-afdelingen. Registraturen synes 
udarbejdet i forbindelse med rigsarkivar Sechers arbejde med opløs
ningen af arkivets repertorium reale, kaldet Danske Samlinger. Den
ne arkivalierække - ofte enkeltstykker og deriblandt adskillige regn
skaber og stykker af regnskabslignende karakter, alt sagligt ordnet 
i én alfabetisk række - var skabt af geheimearkivar Thorkelin.2

1 Øresundstoldregnskaberne er registreret i folioregistratur 118; en oversigt 
over de enkelte udgiftskonti i rentemesterregnskaberne 1588—1660 er ud
arbejdet af arkivar P. A. Heiberg og findes i Reg. 108 C; til lensregnska
berne 1559—1660 findes en omfattende seddelregistratur. En kortfattet 
oversigt over lensregnskaber til 1560 findes hos Thomas B. Bang. Lens
regnskaberne og deres Benyttelse som historisk Kilde, Fortid og Nutid I, 
s. 141—60 (specielt s. 145—46), Kbh. 1915. En udførlig oversigt over lens
regnskaber 1560—1660 publiceres af Thelma Jexlev, Lensregnskaberne, For
tid og Nutid, 1974—75.

2 A. D. Jørgensen, Udsigt over de danske Rigsarkivers Historie s. 92 og 
Sechers redegørelse for Repertorium Reale og opløsningen deraf; den fin
des på et kvartark indheftet i Reg. 78 (Danske Samlinger).
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Selve grundstammen i registraturerne 108 A og B er skrevet af 
en rutineret skriverhånd, der virker gammeldags i betragtning af, at 
den er skrevet o. 1900. Hertil er gjort en lang række tilføjelser dels 
inden for de enkelte pakker dels af hele pakker, først af Secher og 
siden af William Christensen. Enkelte tilføjelser skyldes Thiset og 
Heiberg. Sidstnævnte har især tilføjet nogle forklarende tillæg samt 
redegjort for en del stykkers overflytning til »Danske Kancelli, 
Diverse«.

De mange tilføjelser og interpolationer gør den efterhånden meget 
slidte registratur uoverskuelig. Reg. 108 B blev skrevet om 1959, 
og man har også gjort forsøg med at tilvejebringe en maskinskrevet 
udgave af Reg. 108 A, hvilket dog indtil videre desværre er opgivet; 
rimeligvis er det sket ud fra den meget rigtige betragtning, at regi
straturen burde revideres, og mange uhensigtsmæssige pakker æn
dres ved en ompakning. For at afhjælpe vanskeligheden ved at tyde 
de gamle, ofte næsten enslydende pakkesignaturer, gennemførte 
man for nogle år siden den forbedring at nummerere samtlige pak
ker inden for Reg. 108 A fortløbende, så at det umiddelbart kan 
konstateres, hvis en eller anden af de tynde, uanselige pakker har 
»forvildet« sig.

Er det således blevet adskilligt lettere at ekspedere efter Reg. 
108 A, er benyttelsen af registraturen fortsat vanskeliggjort af, at 
den forud lagte plan blev sprængt, efterhånden som opløsningen af 
de gamle arkivgrupper skred frem. Tidsinddelingen: »Indtil 1513«, 
»Christian 2.s og Frederik l.s tid« og »Christian 3.s tid« var vel 
oprindelig tænkt som en hjælp ved placeringen af de mange udate
rede stykker, men har i nogle tilfælde medført splittelse af stykker, 
som sagligt hører sammen.

Værre er det dog, at man inden for de tre tidsgrænser har gen
nemført en saglig uhensigtsmæssig opsplitning i bl.a. »Forsk, stk. 
kgl. indtægtsregnskaber« og »Forsk, adsk./stk. lensregnskaber og 
jordebøger«, skønt mange enkeltstykker - både fragmenter og hele 
regnskaber - ville have krævet omfattende undersøgelser for at kun
ne nærmere bestemmes. Desuden er enkelte inventarier og regn
skaber af gejstlig proveniens fra tiden før reformationen anbragt i 
de forannævnte grupper.

Den største vanskelighed ligger dog nok i afgrænsningen af Reg. 
108 A i forhold til andre arkivaliegrupper. Det fremgår til dels af 
registraturen, idet adskillige stykker først har været placeret her, 
men senere er overflyttet til Danske Kancelli; problematikken træ-
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der endnu tydeligere frem, når man gennemgår den seddelregistratur 
over danske middelalderlige regnskaber, som Aksel E. Christensen 
i 1930’erne udarbejdede for Selskabet for Udgivelse af Kilder til 
dansk Historie. Kildeskriftselskabets storslåede plan om en udgave 
i flere rækker af samtlige regnskaber fra middelalderen er kun del
vis blevet realiseret, men seddelregistraturen, hvoraf et eksemplar 
er tilgængeligt i Rigsarkivets registraturværelse, er et glimrende 
hjælpemiddel for enhver, der beskæftiger sig med regnskabsmate
riale indtil reformationstiden. Den store fordel ved Kildeskriftssel
skabets registratur er, at man får en samlet oversigt over materialet 
- uanset arkivalsk anbringelse - i relativt få, klart definerede sag
grupper, i de største grupper desuden ordnet topografisk og krono
logisk. Da udgangspunktet har været de foreliggende registraturer, 
har det ikke kunnet undgås, at visse fejlplaceringer i Reg. 108 A 
følger med; seddelregistraturen bringer dog nogle korrektiver.

Udover stykker vedrørende lensforhold og ekstraskatter indehol
der Reg. 108 A af mere omfattende regnskaber: Kammerregnska
ber, hofholdningsregnskaber og toldregnskaber, nogle sene byfoged
regnskaber og endelig en del arkivalier vedrørende tidligere gejst
ligt gods. Militære regnskaber forekommer kun undtagelsesvis i 
Reg. 108 A, flertallet af mønstringsruller, skibsmandskabslister, 
våbenregnskaber m.v. er indordnet i »Da. Kane. Diverse«. Regn
skaber vedrørende Ditmarskerkrigen findes sammen med civile regn
skaber fra hertugdømmerne registreret i Regnskaber vedr. hertug
dømmerne ældre end 1580.3

Da kammer-, hofholdnings- og toldregnskaberne dels er udgivet, 
dels behandlet i specialundersøgelser,4 er de holdt uden for de føl
gende punktanalyser, som fortrinsvis er begrænset til centraladmini-

3 »Regnskaber vedrørende hertugdømmerne ældre end 1580« er den beteg
nelse, der anvendes på Kildeskriftselskabets seddelregistratur; hovedparten 
findes nu registreret i VA. X (1959), De sønderjyske fyrstearkiver, s. 23, 
47—49, 83—84; materialet fra Ditmarskerkrigen og enkelte andre regnska
ber findes trykt i Danske middelalderlige Regnskaber 1. rk. I, Hof og 
Centralstyre, udg. af Georg Galster, 1944—53.

4 Kammerregnskaberne er udgivet af Galster i det ovenfor nævnte bind efter 
Will. Christensens udarbejdede tekst, hofholdningsregnskaberne, dels i Da. 
Magazin 4 rk. I, 1864, dels af William Christensen, Dronning Christines 
Hofholdningsregnskaber 1496—1521, Kbh. 1904 og endelig af Galster (som 
ovenfor), mens toldregnskaberne er udførligt behandlet i Poul Enemarks 
disputats »Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundre
de« I—II, Århus 1971.
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strationens ældste lens- og skatteregnskaber, idet tilsvarende mate
riale fra gejstlige institutioner dog i et vist omfang er inddraget til 
sammenligning. På grund af Reg. 108 A’s »fysiske tilstand«, det 
vanskeligt tilgængelige stof og den på visse punkter manglende kon
gruens mellem Reg. 108 A og Kildeskriftselskabets seddelregistra
tur, der er udarbejdet inden pakkernes nummerering, er det skøn
net hensigtsmæssigt at supplere punktanalyserne med en kursorisk 
gennemgang pakke for pakke af de første 25-30 pakker.

Tidsmæssigt er undersøgelsen begrænset til førreformatorisk ma
teriale og behandler derfor stort set kun de to ældste perioder i 
Reg. 108 A.

Registraturen begynder naturligt nok med de ældste, bevarede 
sammenhængende regnskaber, nemlig Christoffer Parsbergs omfat
tende, på tysk førte kammerregnskaber for året 1447.5

Pk. 2 kaldes »Kongens Hof holdningsregnskaber 1487, 1493, 
1507«. Heraf er kun regnskabsbogen for 1487 et egentligt hofhold
ningsregnskab.6 Det andet regnskabshæfte har en samtidig titel på 
omslaget: Indtægtsbogen her på s [lottet] og udgift i dette år anno 
tercio; det er af Astrid Friis bestemt som et naturalieregnskab for 
Københavns len til udgivelse blandt lensregnskaberne. Noget egent
ligt lensregnskab er det ikke; regnskabsposter fra selve lenet er få 
og summariske, til gengæld indeholder det udførlige fortegnelser på 
leverancer fra navngivne lensmænd samt en del indkomne skibs
ladninger. Udgiftsregnskabet består først og fremmest af detaille- 
rede ugekostregistre med opregning af forbruget af madvarer dag 
for dag og er altså et meget tidligt eksempel på de udspisnings- 
registre, vi kender fra de senere lensregnskaber for visse len.7 
Lægget fra 1507 er et »militært« regnskab, der har været opfattet 
som en fortegnelse over kongens drabanter og deres lønning. Gott- 
frid Carlsson har påvist, at der ikke er tale om kongens drabanter, 
men om tyske krigsfolk i rigsforstander Svante Nilsson Stures tje
neste. Fortegnelsen stammer ligesom en liste over skibsmandskab, 
som nu findes i Danske Kancelli, snarest fra S turearkivet, der i 
øvrigt blev udvekslet til Sverige i 1929. Et sidste, udateret læg er

5 DMR. 1 rk. I s. 1—18, jfr. s. 19—37, hvor Grams og Klevenfeldts afskrifter 
er benyttet.

6 Da Mag. 4 rk. I s. 65-90 og 172-83, Kbh. 1864.
7 Problematikken omkring de forskellige slags udspisningsregistre er behand

let af C. Rise Hansen i Hoveriet på Ringsted kloster, Kbh. 1968, specielt 
i indledningen s. XI—XX.
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med nyere arkivhånd bestemt til 1512, det omfatter rejseudgifter 
for 3 personer fra Vordingborg til Ronneby og tilbage. Begge de 
sidste læg er udgivet af Georg Gals ter.8

Pk. 3 er indføjet af William Christensen, som har kaldt den 
»Regnskab(er) vedr. Kong Hans«; det lille foliohæfte er ført på 
tysk og omfatter vareleverancer til kongen 1508-11.9

Pk. 4 hedder »Forskellige Stykker Kongelige Indtægtsregnskaber 
fra Kong Hanses Tid«, den indeholder: 1) Landehjælp fra Sjælland 
1492.10 Det er et hæfte i brækket folio, indbundet i pergament, 
og med en samtidig påskrift »Skattebogen«, hvilket har vildledt ved 
placeringen, men »skat« kan i gammeldansk også betyde landgilde. 
Denne »skattebog« er en jordebog eller et jordebogsregnskab for 
Københavns len, idet bønder i Stevns, Bjæverskov og Smørum her
reder, Halsnæs, Strø herred, (Københavns) birk og Amager samt 
Løve og Ars herreder opregnes med deres årlige landgildeydelser 
både i korn og småredsler samt ledingspenge. Umiddelbart frem
træder det som en jordebog og bliver således den ældste lensjorde
bog fra kongeriget. Visse ting kunne tyde på, at det drejer sig om 
et årsregnskab, bl.a. fordi bøndernes navne og ydelserne i flere af 
afsnittene er skrevet med forskelligt blæk.

2) Landehjælp fra Sjælland u. år. I DMR-registraturen knyttes 
det med angivelsen »1492?« til foregående stykke uden yderligere 
kommentar. På registratursedlen angives, at det drejer sig om Smø
rum herred. Hæftet (i brækket folio) har hverken titel el. tids
angivelse, men indeholder navne på bønder i Smørum og Sokkelund 
herreder. For hver især angives en formue i øksne, (sølv)bælter, 
bratser, binniker og skeer. Enkelte af personerne kan genfindes i 
Agnete klosters jordebogsregnskaber, Roskilde domkirkes fabrica- 
regnskaber og Roskildebispens fadebursregnskaber - alle fra tids
rummet 1508-24, så det vil være rimeligst at sætte mandtallet i 
forbindelse med øvrige kendte mandtal fra Sjælland over »rige bøn
der«, disse anses alle at stamme fra Christian 2.s tid.

8 DMR. 1 rk. I s. 109—11 og 144. 1. halvbind af udgaven blev udsendt 1944, 
få år senere publicerede Gottfrid Carlsson i Sv. HT. 1949 sin artikel 
»Svante Nilssons Finlandsexpedition 1504 och Søren Norby«, hvori han be
stemte listerne som svenske. Dette har Galster gjort opmærksom på i for
ordet, som fulgte med 2. halvbind 1953.

9 Registreret DMR. seddel 42 under »Kgl. udgift«, trykt DMR. 1 rk. I s. 
138-42.

10 Reg.: DMR., seddel 264 under »Danske skatteregnskaber« uden kommen
tar.
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3) Landehjælp fra Tuse og Merløse herreder, u. år. Er ligesom 
det foregående mandtal en formueopgørelse, her angivet i en samlet 
sum sølv og penge for hver by, mens der ud for den enkelte bondes 
navn er angivet, hvis tjener han er.

4) og 5) Landehjælp fra Fyn, u. år. Her drejer det sig om egent
lige skatterøø^tøZ fra Næsbyhoved lens 5 herreder + Skovby her
red med skattesatser angivet ud for hver person samt et tilsvarende 
register med regnskab over den betalte skat. Det er af H. Bennike 
Madsen tidsbestemt til 1510/11.11

6) er et regnskab over forbrudte varer, konfiskeret om bord på 
skibe.12

Af pakkens 6 stykker er det første anbragt sagligt forkert, og de 
to næste må anses for at være tidsmæssigt fejlplaceret, da de snarest 
har forbindelse med de ekstraskatter, der opkrævedes til Christian 
2.s krig mod Sverige. I øvrigt er rubrikken »kgl. indtægtsregnska
ber« uheldig, den er jo hverken et modstykke til hofholdnings- el. 
lensregnskaber, men må vel nærmest opfattes som en rummelig bås 
for alle de kgl. indkomster, der ikke hidrører fra lens- eller told
indtægter.

Pk. 5 Lensvæsen før 1513 - er en interpolation med arkivar 
Thisets hånd. Pakken indeholder de to kancellioptegnelser 1473/74, 
som Thiset 1889 udgav i Danske Magazin. Begge optegnelser inde
holder ekstrakter af forleningsbreve og pantebreve til ridder Peder 
Hogenskild (død før 1. aug. 1474) og hans hustru fru Cecilie på 
Hagenskov og andet fynsk gods, men desuden ekstrakter af breve 
vedrørende andre fynske len tilbage til 1398. Det yngste brev er 
fra 1. okt. 1473, og baggrunden for optegnelserne, der afviger i 
ortografi og er skrevet af to ret forskellige hænder, kunne meget 
vel være situationen ved hr. Peder Hogenskilds død. Da Thiset 
udgav stykkerne, var de endnu i Danske Samlinger 565 - i Reg. 78 
nævnes de uvist af hvilken grund med år 1504 - senere har Thiset 
flyttet dem til Reg. 108 A, hvor de ikke hører hjemme, da det ude
lukkende er brevekstrakter uden regnskabsmæssig karakter; de bur
de i stedet indordnes i »Danske Kancelli. Diverse«.13

11 HT. 11 rk. VI s. 313 ff. »Den rige hjælpe den fattige«. Undersøgelsen inde
holder bl.a. en sammenligning ml. ekstraskattens størrelse og landgilden, 
som kendes fra det samtidige lensregnskab.

12 DMR. 1 rk. I s. 124-26.
13 Da. Mag. 5 rk. II s. 119-26, Kbh. 1890. På DMR. seddel 167 har Will.

Christensen tilføjet: Vel næppe at medtage.
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Pk. 6 »Forskellige Stykker Lænsregnskaber eller Jordebøger 
1498-1513« indeholder 19 stk., deraf 1-10 med skriverhånden, 
11-15 tilføjet af Secher og 16-19 tilføjet af William Christensen.

1) Renten til Lundenæs 1498. Dette er en jordebog over kron
gods; den har samme karakter som den omtrent samtidige jordebog 
for Esrom kloster 1497 i Esrombogen.14

2) Jordebog over en del af Fyn (dvs. Næsbyhoved len, tilføjet 
af Aksel E. Christensen) 1502; 3) Næsbyhoved lens regnskab 
1509; 6) ditto 1510; 15) ditto 1505; 16) ditto 1502-03; 19) 
Regnskabsoptegnelser vedrørende Næsbyhoved len 1510.15 - Regn
skabernes kronologiske rækkefølge er nr. 2, 16, 15, 3, 6 og 19. 
4) Register af Nykøbing len i Oluf Holgersens tid, 1509; 5) Lens
regnskab fra Falster 1509. Nr. 4 indeholder fortrinsvis landgilde
indtægterne og nr. 5 de uvisse indtægter samt udgiftsregnskabet.16 
7) Fortegnelse over Engelborg lens indtægt [efter 1510]. 8) Tra
nekær lensregnskab 1510; 9) do. oldengældregister 1503; 11) Per 
Teglslagers regnskab 1508; 17) Tranekær lens regnskab 1500-02; 
18) Regnskabsoptegnelser vedr. Tranekær 1510 og udat. - Nr. 17 
indeholder sagefald, oldensvin og oldenpenge samt udgift, nr. 9 
oldensvin og oldengæld, nrr. 8 og 18 indtægts- og udgiftsregnskaber, 
mens nr. 11 vel må opfattes som et bilag til det tabte 1508-regn- 
skab.17 - Kronologisk er rækkefølgen nr. 17, 9, 11, 8 og 18. 10) 
Jordebog over Vordingborg len 1513. Indledningen er vigtig, dels 
på grund af dateringen og dels på grund af de begreber, der næv
nes: Anno domini 1513 Dette er jordebogen og ret mandtal af 
Vordingborg len, og giver hver mand årligt til landgilde, som her

14 Lundenæs er trykt i Harsyssels Diplomatarium s. 82—92, Kbh. 1893; Esrom 
jb. er med overskriften Annuales pensiones omnium bonorum monasterii 
Esromensis patent hic subscripte a.d. 1497 . . . indført i klostrets brevbog, 
tr. Codex Esromensis s. 264—76, Kbh. 1880 (reproudgave Kbh. 1973).

15 Næsbyhoved-regnskaberne er benyttet af Aksel E. Christensen i »Senmid
delalderlige Fæsteformer som Forudsætning for Forordningen om Livsfæste 
1523«, Festskrift til Erik Arup s. 134—56, Kbh. 1946, og af H. Bennike 
Madsen dels i den ovennævnte afhandling dels i »Næsbyhoved lens bønder 
1502—1510« Fynske Aarbøger VIII s. 121—79, Odense 1963.

16 Benyttet af H. Hjelholt i Falsters Historie I, Nykøbing 1934, s. 25 ff og i 
forskellige arbejdspapirer udarbejdet af medlemmer af Falstergruppen 
inden for Det danske Ødegårdsprojekt; DMR. seddel 164—65. — Om 3 
inventarier 1521—31 fra Nykøbing, se nedenfor pk. 15 m. 21 og 30.

17 DMR. seddel 178-82.
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efter stander.18 12) Åstrup lens regnskab ca. 1500.19 Det om
fatter den visse rente af Vennebjerg herred og Jerslev herred. 13) 
Inventarium på Solte slot 1486. Da Saltø indtil reformationen til
hørte Roskildebispen, falder stykket både tidsmæssigt og sagligt 
uden for pakkens titel. Lægget indeholder i øvrigt endnu et inven
tarium fra Saltø af 1501, mens det tredie inventarium fra Saltø 
24. aug. 1536 findes i pk. 50 »Inventarier på bispegårde«, hvor 
de alle burde have været.20 14) Bygholm lens regnskab 1511.21 
Det er et register på den landgilde, der tilkommer Bygholm i Bjerre 
og Hatting herreder.

Pk. 7 »Dronningens Skrivers Regnskabsbøger« er sammen med 
pk. 17 udgivet af William Christensen som »Dronning Christines 
Hofholdningsregnskaber 1496-1521«, Kbh. 1904.

Pk. 8 kaldes Regnskaber fra Gulland, Dalarne og Vermland, men 
indeholder nu kun Jens Holgersens regnskab over strandet gods fra 
Gotland 1498-1500, idet det svenske skatteregnskab fra 1503 blev 
afleveret til Sverige 1929.22

Pk. 9-10 indeholder toldregnskaber fra Falsterbo 1494, Ribe 
1501-03 og Kolding 1508-10.23

Pk. 11 »Regnskaber for Roskilde Domkirke og Kapitel« 1458- 
61, (1504-12), 1519, 1520«. Mens pakkerne 8-10 skyldes Secher, 
er denne pakke tilføjet af Will. Christensen. Den indeholder dels et 
hæfte med anniversarie- og distributionsregnskaberne for årene 
1458-70,24 dels 3 af de bevarede fabrica-regnskaber for Roskilde 
domkirke: Først et udateret af Arhnung sat til 1508, dernæst regn-

18 Brudstykker af en jordebog og et regnskab for Vordingborg len o. 1525 
findes i Pr.ark. nr. 6588 Henrik Eskildsen Gøye (død 1533) i G. Regn
skaber 1522—34, div. år; DMR. seddel 159—61.

19 På DMR. sedlen (193) har Astrid Friis noteret, at Åstrup-regnskabet har 
været forlæg for Claus Gjordsens lensregister ca. 1525 f. 23—28 (det uud- 
givne eksemplar i Da. Kane. Diverse [1481—1571] nr. 50 e).

20 De 3 Saltø-inventarier er senest trykt DMR. 3 rk. I s. 315—18.
21 DMR. seddel 184 med Astrid Friis’ tilføjelse, at regnskabet har været for

læg for f. 58—72 i Claus Gjordsens ovennævnte register.
22 Det svenske regnskab synes kun at gælde Vårmland; det må være identisk 

med »En vårmlandsk skattebok från 1503«, som er udgivet af S. Samuels- 
son og G. Kallstenius i Nationen och Hembygden, Uppsala 1939.

23 Falsterbo-regnskabet er analyseret i en utrykt specialeafhandling af Poul 
Dedenroth-Schou; Ribe og Kolding-regnskaberne er meget grundigt be
handlet i Poul Enemarks ovennævnte disputats.

24 Udgivet af Alfred Otto i Liber daticus Roskildensis, s. 115—51, Kbh. 1932 
(disputats).
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skaberne for 1519 og 1520. De er sammen med 1504-regnskabet, 
som findes i LA. for Sjæll., udgivet af C. A. Christensen, mens et 
femte regnskab fra 1530, der findes i Roskilde stiftsbibliotek, fort
sat er uudgivet, men benyttet af Arhnung i andet bind af Roskilde 
Domkapitels Historie.25

Pk. 12 Christian 2.s og Frederik l.s aktive og passive gæld. Pak
ken indeholder to udaterede stykker, hvoraf det første er en for
tegnelse fra ca. 1515 på gods, som forskellige adelige begærer i pant 
af kronen. Det andet er en opgørelse ca. 1523 over Johan Bjørn- 
sens pantegods i Båg herred. Begge er trykt hos Galster.26

Pk. 13 Adskillige stykker kgl. indtægtsregnskaber fra Christian 
2.s og Frederik l.s tid. Pakken rummer nu 21 stykker, hvoraf nr. 
10-13 og 15-20 skyldes Secher, mens 14 og 21 er skrevet af 2 hæn
der, som i øvrigt kun sjældent forekommer i registraturen.

Numrene 1-6 og 17-19 omhandler kongeskat og landehjælp i 
1520’erne fortrinsvis fra Jylland.

1) Morten Hegelunds regnskab af selvejerbønder samt kronens 
og adelens tjenere i Viborg stift, 1524.

2) Skatteregnskab for 7 herreder i Viborg stift, 1525.
3) »Regnskab på Kgl. Skat og Landehjælp over alt Riget og af 

gejstligt Gods, 1527«. Det er både et indtægts- og udgiftsregnskab 
ordnet stiftsvis; hertil enkelte bilag bl.a. over penge indkommet i 
fyrstedømmet og udbetalinger til Gottorp.

4) Regnskab for kongeskat af Middelsom og Sønderlyng herre
der, 1528. Opgørelsen er sket til Mikkelsdag (29. sept.), skatte
yderne er opført sognevis i grupper på 4 mænd, men med afgiften 
specificeret ud for hvert navn. Overstregninger angiver, at næsten 
alle har betalt.

5) og 6) er restanceregistre for landehjælpen 1523/24 og 1526 
af Viborg stift og for afgiften af kirkerne 1524.

7) Tolder Albert v. Gochs regnskab for indkøb af salt 1517-18.
8) Markvad Tidemand af Annisse, hans regnskab for sin broder 

Jakob Tidemand, for to års indtægt og udgift af rede penge, 1519. 
- Det viser sig at være ekstrakt af Københavns lensregnskab, op
gjort ved lensmandens død.27

25 DMR. 3 rk. I s. 335-68; J. O. Arhnung (t), Roskilde Domkapitels Histo
rie II, især s. 153 ff, Kbh. 1970.

26 DMR. 1 rk. I s. 146-48 og 179-82.
27 Opført i DMR.s sedler (151) under Københavns len; jfr. Erslev, Dan

marks Len og Lensmænd s. 15 note 3.
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9) Et acciseregnskab, 1519.
10) Større og mindre regnskabsbrudstykker, mest udaterede. - 

Secher har ladet denne rummelige titel dække en »rodebunke« på 
i alt 15 stykker, mest enkelte blade og sedler. Flertallet af dem er 
trykt hos Galster.28 Visse af dem er ganske rigtigt opgørelse over 
kgl. indtægter; bl.a. et regnskab for jernhytten, til gengæld er det 
rimeligvis ældre end 1513. Et utvivlsomt indtægtsregister er en 
fortegnelse over, hvad kronens tjenere på Møn giver til bådesild; 
der nævnes 21 bønder med hver 14 tønde, og 3 giver hver en fjer
ding sild. Det kan vel snarest opfattes som et bilag fra Stegehus 
len, som Anders Bille kan være blevet afkrævet på et eller andet 
tidspunkt i forbindelse med fastsættelse af lensafgift. Fra 1505 og 
frem til borgens ødelæggelse i Grevefejden havde Anders Bille lenet 
i pant og var derfor uden regnskabspligt.29

De fleste stykker i dette læg må derimod opfattes som udgifts- 
bilag til hofholdnings- eller lensregnskaber, således sangernes løn til 
påske 1519; antallet af tjenestefolk »thiill slottz behoff« (vel Kø
benhavn), til hvem der er sørget for daglig kost 1519; en regning 
på nogle buer; varer indkøbt i Antwerpen; samt en række penge
udbetalinger 1528-29 til adelige, købmænd m.fl. Endelig må en 
seddel med priser (ca. 1523?) vel opfattes som en »renteritakst« 
på forskellige landgildeper silier, dog ikke korn.30

11) Register på sagefald fra Jylland, 1522. - Umiddelbart skulle 
man tro, at dette hørte under lensadministrationen, da kongen både 
ved pantelen og afgiftslen som regel forbeholdt kronen en andel af 
lenets uvisse indtægter. At der her må være tale om en slags »ekstra
skat« bevilget kongen af adelen (lensmændene) synes at fremgå af 
teksten, der som overskrift har: Dette er Erik Eriksens register, og 
derpå følger »Registher paa hwes sagefald myn herre wort loffuit, 
then stwnd her Mogens met the andre gode mend, hanum til giffne 
waare«; skriveren har leveret sedler til hr. Mogens Gøye og Erik 
Eriksen, idet Jens Hvas’ navn er streget over. Erik Eriksen (Ban
ner) var lensmand på Kalø plus Hindsted h. og Mogens Gøye på 
Skanderborg, men de omtalte retsbrud, for hvilke der skal ydes 
sagefald, er fortrinsvis fra Vendsyssel og Thy samt en del poster fra 
Ribe og Viborg stifter, endelig er der nogle få fra Skanderborg len.

28 DMR. 1 rk. I s. 143, 156, 157, 167, se 7 f, 224, 242 ff, 246 og 252 f.
29 Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det 16. Aarh., Kbh. 1879, s. 26. 

DMR. 1 rk. I s. 246—47.
30 DMR. 1 rk. I nr. 31-32, 39, 67, 58 og 51.
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De to lensmænd synes at have udgjort en slags »ekstraskattekom
mission«. De daterede poster er fra tidsrummet marts-august 
(1522), så det burde måske undersøges, om varetagelsen af dette 
hverv fik nogen indflydelse på de to herrers stillingtagen i den føl
gende konflikt med Christian 2.31

12) og 13) indeholder to registre over det lån, som prælater og 
adel indrømmede Frederik 1. o. 1530. I den første fortegnelse, der 
er stærkt beskadiget, omtales også de indkrævede klokker samt, 
hvad præster og degne på landet skulle yde; som bilag findes des
uden en taksering af klostrene. Den anden fortegnelse er udeluk
kende en takseringsliste over prælater, klostre, lensmænd og andre 
adelige samt købstæderne. Begge er benyttet af Kr. Erslev i hans 
disputats »Konge og Lensmand«.32

14) drejer sig også om kgl. lån, men er fra begyndelsen af Frederik 
l.s regering. Hovedstykket, der er dateret 1523, opregner stiftsvis, 
hvad adel og gejstlighed har forstrakt kongen med. Stykket har tid
ligere været i Det kgl. Bibliotek (NKS 604, fol.) og skal oprinde
ligt have været indheftet i herredagsprotokollen 1533-34.33

15) Kannik i København (kgl. skriver og tolder på Falsterbo) 
Niels Torkilsens kvitteringer 1520 for oppebåret told.

16) »Atterstadhet paa alle Halsness leen«. Er en restanceliste for 
1518 og må høre sammen med de bevarede brudstykker af Køben
havns lensregnskaber. De har måske alle forbindelse med opgørel
sen efter Jakob Tidemands død 1519.

17) Den sidste skat Mikkel Skriver skrev og oppebar. - Hæftet 
i »brækket kvart« er en bog over kongeskat af Mors og Fjends her
red 1527, lignet efter læg på hver 4 bønder.

18) Summa summarum på hvad der er indkommet til at betale 
100.000 gylden med, som er først en landehjælp for hele riget 
1524, da hver bonde gav 24 skilling. De første blade indeholder 
kgl. indtægter af »fyrstedømmet«.

19) Fortegnelse over kontributioner, særlig af gejstligheden i

31 DMR. 1 rk. I s. 169—78; måske fortjener sagefalds-regnskabet lige så stor 
opmærksomhed som begivenhederne omkring drabet på Hans Tolder i 
Ålborg, jfr. Mikael Venge, Christian 2.s fald, Odense 1972, især 2. kapitel 
og Tillæg (om sammensværgelsesbrevet).

32 Kr. Erslev, Konge og Lensmand i det 16. Aarh., Kbh. 1879, specielt tillæg 
D »Det store Laan hos Lensmændene i Aaret 1531«, s. XXVIII—XXX 
II; tr.: DMR. 1 rk. I s. 253—68.

33 DMR. 1 rk. I s. 183—99, jfr. DMR. seddel 38, anmærkningen.
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Århus stift 1523-24. Vedrører betalingen af de 100.000 gylden.
20) Fortegnelse over sølv, som er leveret af almuen i Holbo 

herred. - Hører sammen med de øvrige vurderinger af sjællandske 
bønder.34

21) Kirkesølv, guld m.m., som er afgivet af kirkerne på Gotland, 
1518-31.

Bortset fra nrr. 8 og 16, der burde være indordnet under lens
regnskaber, og at nr. 10 er en blanding af indtægts- og udgiftsregn
skaber, hvoraf nogle måske er lensregnskabsbilag, er der overens
stemmelse mellem pakkens titel og indhold.

Pk. 14 er tilføjet af Secher, og den slutter sig til foregående 
pakke. Det drejer sig om regnskabet for landehjælpen 1524-26; 
foliohæftet er så fugtskadet, at læsningen mange steder er vanskelig. 
Bortset fra det første, ufuldstændigt bevarede blad er regnskabet 
trykt i Danske Magazin.35

Pk. 15 Forskellige stykker lensregnskaber eller jordebøger fra 
Christian 2.s og Frederik l.s tid. Pakken indeholder 31 stykker, 
hvoraf nrr. 11-19 og 20-24 er tilføjet af Secher, formentlig i to 
omgange, da blækket skifter farve fra nr. 19 til 20; nr. 25-26 er 
skrevet af samme hånd, som har indføjet de øvrige Gotlandsregn- 
skaber, og nrr. 27-31 skyldes Will. Christensen.

1) Rasmus Clementsens register på bønder og kongens tjenere i 
Lysgård h. og Hids h. og hvad de årligt giver til skyld, 1525. Ifølge 
Erslev havde Simon Nielsen som regnskabsfoged på Avnsbjerg de 
to herreder i forlening efter dronning Christines død 1521. Hendes 
foged var Niels Clementsen, og da navnet Rasmus Clementsen er 
tilføjet med anden hånd, er der muligvis sket en fejl.36

2) Register på alle regnskabsslottes og herreders visse rente 1525, 
undtagen Vordingborg, Hind h., Ulvborg h. og Vandfuld h. - Hæf
tet består af to sammenhæftede læg, hvoraf det første (i kvartfor
mat) er en oversigt over indtægten af regnskabslenene, udarbejdet 
i kancelliet under Claus Gjordsens auspicier, mens det andet læg 
(i brækket folio) er en jordebog over Gedser len, formentlig ind
sendt af lensmanden Laurids Knob, der synes at have beholdt Ged-

34 Jfr. pk. 4 nr. 2 og pk. 23. Benyttet af G. Olsen i Kronborg vestre Birk. 
35 DA. Mag. 4 rk. II s. 34—64.
36 Len og Lensmænd s. 40 (med noter); HT. 8 rk. VI s. 190; på DMR. 

seddel 185 har A. Friis tilføjet, at jordebogen har været forlæg for Claus 
Gjordsens lensregister i Da. Kane. Diverse 50 e, f. 43—46.
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ser efter 1523, men derimod ikke fik Nykøbing tilbage efter at 
have opladt det til Frederik l.37

3) Udgift på sølv og penge siden påske 1520. - Det opgives at 
høre til Bergenshus’ lensregnskab og blev afleveret til Norge 1937. 
Måske har det været af samme karakter, blot mere udførligt, som 
den seddel med specifikation på sølv bragt fra Bergen til Køben
havn i marts 1523, der er trykt hos Galster.38

4) Brudstykker af Hindsgavl lensregnskab. - Omfatter landgilde
ydelser af Vissenbjerg og Hindsgavl. Har muligvis tilknytning til et 
såkaldt »skatteregister« over al vis rente og jordleje af alle bønder 
og kronetjenere i Vissenbjerg sogn. Dette er ligeledes udateret og 
findes som nr. 6 i pk. 51 Lensregnskaber og jordebøger fra Falster 
og Fyn.39

5-6), 11-14) og 28) gælder alle Ålborghus; først en indtægts
oversigt (nr. 28) og fortegnelse på kvittanser (nr. 13) i Eiler 
Bryskes tid, dvs. 1518-20 samt indtægtsregnskabet 1519-20 (nr. 
11); dernæst 3 indtægts- og udgiftsregnskaber ført af Hans Bartho- 
lomæussen Tolder for årene 1520-21 (nrr. 12, 14 og 6) og endelig 
dele af hr. Ove Vincentsen (Lunges) regnskab 1524-25 omfattende 
nogle udgiftsposter samt ekstrakt over den visse rente (nr. 5). Disse 
Ålborghusregnskaber er »rigtige lensregnskaber« på samme måde 
som de lidt ældre regnskaber fra Næsby hoved og Tranekær, og de 
kan yderligere suppleres med en række breve fra Hans Tolder til 
kongen.40

7-8) og 15-16) vedrører Københavns len, dels den visse rente 
i Frederik l.s tid, den er dog ikke indkommet på grund af armod 
m.v. (nr. 7); stykket har været forlæg for afsnittet om København 
i oversigten over regnskabsslottenes visse rente (ovenfor nr. 2) og 
Claus Gjordsens optegnelser,41 dels kladde til et indtægtsregnskab 
omfattende lenet som helhed 1519 (nr. 8) og indtægtsregistre for 
Amager og Saltholm 1518-20 (nr. 15—16).42

9) Ekstrakt af Hans v. Mehlens regnskab af Nyborg len aflagt i 
København 1519. En udateret jordebog over Nyborg len findes

37 Jfr. Len og Lensmænd s. 27 og 101; DMR. seddel 138.
38 DMR. 1 rk. I s. 178; nu i Da. Kane. Diverse 1481—1571 nr. 44.
39 DMR. seddel 177 og 292 uden at der knyttes nogen forbindelse ml. de to 

stykker, der dateres hhv. »1523—24?« og »før 1533?«.
40 DMR. gedlerne 186—92; Da. Kane. Indkomne breve B 38 b.
41 Da. Mag. 3 rk. I s. 138—39 og Nye Da. Mag. VI s. 292.
42 DMR. sedlerne 152—55.
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som nr. 3 i pk. 51, den omfatter udover Vindinge h. og Gudme h., 
Hindsholm og småøerne samt Skovby h., og må derfor være fra 
slutningen af 1530’erne, da Nyborg og Rugård var forenet.43

10) Jordebog over forskellige herreder i Fyn af 1531; hertil har 
Will. Christensen tilføjet »bispelig«. Af Erslev kaldes den jordebog 
over Ørkil len m.m. 1531; den er i virkeligheden regnskaber for 
bispegodset 1531 og 1532 ført af skriveren på bispegården i Oden
se. Tilsvarende jordebogsregnskaber fra årene 1514, 1518 og 1520 
findes som pk. 22 »Regnskabsbog for Skriveren paa Bispegaarden 
i Odense 1514-20«.44

11-14) og 15-16) se nrr. 5 og 7.
17) Register på al vis rente til Elmelundegård (på Møn), 1519? 

Hvad dateringen bygger på, fremgår ikke af lægget, der blot angiver 
summen af landgildepenge og naturalier landsby for landsby. C. A. 
Christensen afstår fra en tidsbestemmelse, angiver blot, at forteg
nelsen medtager gods i Nøbølle, som 1543-44 var lagt til Stegehus, 
og at den derfor må være ældre end 1543. Personlig opfatter jeg 
fortegnelsen som et »kancellistykke« udarbejdet i forbindelse med 
inddragelsen af bispegodset ved reformationen. Under alle omstæn
digheder er stykket fejlplaceret; tidsmæssigt, hvis min tolkning er 
korrekt, sagligt, hvis det er ældre end reformationen.45

18-19) Kornrente og uvisse indtægter til Koldinghus, 1519-21, 
og jordebog over Koldinghus len, 1517-20? Indtægtsoversigten er 
nærmest en ekstrakt herred for herred, den har været forlæg for 
stykket om Koldinghus ovenfor i nr. 2 og Claus Gjordsens opteg
nelser. Den såkaldte jordebog er et skatteregister, som af Astrid 
Friis sættes til 1524, da hver 20 bønder skulle give 30 mk. - 
Mogens Billes regnskaber for Koldinghus len for årene 1532-36 
findes i hans privatarkiv.46

20) Krogen len, 1517. - De to blade indeholder toldindtægter 
og sagefald, altså uvisse indtægter, af Slangerup by og af øen Hven 
for året 1517. Krogen len var i årene 1515-22 lagt under Køben
havn, og det er vel forklaringen på, at dette stykke er bevaret -

43 Len og Lensmænd s. 30—31 og DMR. seddel 168—69.
44 Nr. 10 er således fejlplaceret og burde i stedet være i pk. 22; DMR. seddel 

387-88.
45 DMR. 3 rk. I s. 311—12; DMR. seddel 163 med tilføjelser af Astrid Friis: 

»1524?« og Troels Dahlerup: »til Roskilde bisps regnskab?«
46 DMR. seddel 195—197; jfr. Nye Da. Mag. VI s. 303; Pr. ark. nr. 5148 

Mogens (Pedersen) Bille, læg F: Regnskaber.
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det kan være fremlagt ved regnskabsaflæggelsen efter Jakob Tide
mands død 1519, snarere end i forbindelse med Torben Oxes død 
1517.

21) Inventarielister fra Nykøbing slot, Vordingborg og Kolding- 
hus. 1526 fra Vordingborg, vel i forbindelse med Henrik Gøyes 
overtagelse af lenet; 1526 og 31 fra Nykøbing i forbindelse med 
Mogens Billes og Knud Pedersen Gyldenstjernes tiltræden; et ældre 
inventarium fra 1521, da Mads Skriver overtog Nykøbing ved Erik 
Pors’ død, findes i samme pk. under nr. 30; 1527 fra Koldinghus 
ved Mogens Billes overtagelse af lenet fra Holger Rosenkrantz og 
igen 1536 ved overdragelsen fra Mogens Bille til Kaj Rantzau.47 
Den snævre personkreds, der er repræsenteret i disse inventarier 
kunne tyde på, at de ikke stammer fra lensarkiver, men snarere er 
bevaret gennem adelige privatarkiver.

22-24) Malt, Anst og Vandfuld herreder. Først en indtægtsliste, 
fortrinsvis gæsteri, fra Malt h., dernæst jordebog over Malt og Anst 
herreder, dvs. Skodborg len; på bagsiden af omslaget findes et af 
lensmanden Asser Brok 1525 aflagt vidnesbyrd; endelig findes en 
jordebog over Vandfuld herred, som var bortforlenet til Mogens 
Munk 1523-37 som selvstændigt len, mens det efter reformatio
nen blev lagt til det tidligere bispelen Bøvling. Den bevarede, uda
terede jordebog må stamme fra Mogens Munks første år, da den 
sammen med de to foregående stykker har været forlæg for Claus 
Gjordsens registre.48

25-26) Inventarieliste fra Visborg slot 1539 i forbindelse med 
lensmandsskifte; den er jo tidsmæssigt fejlplaceret; endelig et ind
tægtsregnskab fra Gotlands len 1523-24.

27) Jordebog på det gods biskop Niels Clausen har i pant af 
kronen. Hæftet er udateret, men Niels Clausen betegnes på omsla
get som »quondam episcopus Arhusiensis«. Jordebogen har været 
forlæg for f. 47-51 i Da. Kane. Diverse [1481-1571] nr. 50 e og 
må være fra 1520’erne.49

28) Se ovenfor nrr. 5-6 etc.
47 Da. Mag. 4 rk. II s. 3—16.
48 Da. Kane. Diverse [1481-1571], nr. 50 e, f. 2-7; DMR. seddel 198-200.
49 GI. sign.: Top. Saml, på papir, Åkær 8; DMR. seddel 201, anbragt til sidst 

blandt lensregnskaberne uden angivelse af godsets topografiske placering. 
Måske er der en forbindelse mellem krongodspantsættelsen og et udateret 
oplæg til mageskifte mellem kronen og Århus stift; de to godsfortegnelser 
findes nu i Da. Kane. Diverse, nr. 1 a, og har tidligere været i Da. Saml. 
565 (DMR seddel 134).
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29) Jordebog over Halmstad herred og Frosta herred. De to 
herreder synes ikke umiddelbart at have noget med hinanden at 
gøre, men begge var en tid bortforlenet til Jens Torbensen (Rosen
sparre), der havde Halmstad h. fra 1516 mod at yde halvdelen af 
den visse rente, og Frosta h. fik han ret til at indløse ved Aage 
Akseisens død 1520. 1524 fik Jens Torbensen stadfæstelsesbrev på 
forleningen, og jordebogen synes oprettet i forbindelse hermed; den 
består af 34 blade i brækket folio.50

30) Se ovenfor under nr. 21.
31) »(Skjoldenæs) Thette register boller mange kirkens oc gode 

mentz gore i Ringstede herret er oc Ramsø herritt«, idet Will. Chri
stensen citerer den samtidige påskrift på omslaget og i parentes til
føjer Hans Knudsens benævnelse. Tidsfæsteisen til ca. 1519-20 
skyldes Will. Christensen som en rettelse af den ældre bestemmelse 
til ca. 1540, derimod gør han intet forsøg på at artsbestemme ind
holdet. Han synes ikke at have benyttet det i Danmarks Statsfor
valtning i det 15. Aarhundrede, hverken under lensadministration 
eller skatteforhold. Flere ting peger mod, at stykket må være fra 
1517, bl.a. omtales kannik Laurids Falster som levende, og han 
døde i december 1517. I Kildeskriftselskabets registratur kaldes det 
uden nærmere begrundelse en jordebog for Ringsted og Ramsø her
reder (Skjoldenæs len) og er planlagt udgivet i bindet med de sjæl
landske lensregnskaber.51 Af titlen synes klart at fremgå, at der ikke 
kan være tale om en jordebog, da en sådan i førreformatorisk tid 
ikke kunne omfatte både gejstligt og verdsligt gods. Det havde 
utvivlsomt været rigtigere at placere den i gruppen »Skatteregn
skaber«, selv om det heller ikke drejer sig om et regnskab, men 
med rimelighed kan opfattes som et mandtal til skatteansættelse. 
Såvidt jeg kan se, er det et unikum blandt vore tidlige kamerale 
akter. Hæftet består af 12 blade i det gængse format »brækket 
folio«, under udarbejdelsen har det tydeligt været delt i to læg - 
et for hvert herred, skrevet af hver sin skriver, hvilket bl.a. med-

50 GI. sign.: Top. Saml, på papir, Halland 2; Len og Lensmænd s. 7 og 10;
DMR. seddel 148.

51 DMR. seddel 158; gi. sign.: Top. Saml, på papir, Sjæll. i alm.; benyttet i 
begrænset omfang af C. A. Christensen i HT. 11 rk. og af J. O. Arhnung 
i udg. af Roskilde Kapitels jordebog 1568; undertegnede har forelagt en 
analyse af de bebyggelsesmæssige aspekter på doktorandseminar i Lund 
(duplikeret) og benyttet mandtallet i en forelæsningsrække på Odense 
Universitet i efteråret 1974, publiceret Odense 1975; en tilbundsgående 
analyse er under udarbejdelse.
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fører en vis variation i benævnelsen på de forskellige godsejere. I 
Ringsted h. er der medtaget en del penninghuse, men sikkert langt
fra alle, og i Ramsø h. nævnes huse slet ikke. Sogn for sogn, lands
by for landsby opregnes hovedgårde, antal gårde og gårdsæder for
delt på de enkelte godsbesiddere og med angivelse af øde enheder. 
Derimod forekommer der ingen oplysninger om landgildeafgifter 
eller skattebeløb. Der synes at være tale om en meget nær fuldstæn
dig bebyggelsesstatistik for de to herreder tænkt som udgangspunkt 
for fordelingen af en ekstraskat - eller flere. Bortset fra præste- og 
degnegårde samt en del manglende huse synes mandtallet at anføre 
ikke-skattepligtige enheder. Derved adskiller det sig fra de fynske 
1510/11,52 der by for by meddeler bøndernes navne og skattean
sættelser, men ikke anfører ikke-skattepligtige personer. Fra Sjæl
land er ikke bevaret nogen opgørelse over betalt eller pålignet skat, 
og de forskellige vurderingslister omfatter tydeligvis kun et be
folkningsudsnit. Nogle lister anfører et antal fæstebønders navne 
med angivelse af deres formue, andre tilføjer ved den enkelte bonde 
godsejerens navn, mens Skjoldenæs-f or tegneisen kun angiver gods
ejernes, ikke bøndernes navne.53

Registraturen til pakkerne 16 og 17 er skrevet af skriverhånden.
Pk. 16 vedrører »Kongens fadebur 1521-25«. Pakkens tre styk

ker er den største del af det, som almindeligvis kaldes Claus Gjord- 
sens optegnelser om lenene. Hovedstykket er et hæfte bestående af 
15 læg samlet i et pergamentomslag. Det giver en oversigt over kon
gens aktuelle fadebursindkomster sammenlignet med de tilsvarende 
indtægter i kong Hans’ tid.54 2) og 3) består af henholdsvis 15 
blade i folio med »register på slotte, len og købstæder, som ligger 
til vor nådige herres fadebur over alt riget 1523« (på sidste blad 
forekommer dog året 1525) og 18 folioblade af et tilsvarende ind
hold, dvs. en beskrivelse af fadeburslenene, desuden af afgifts- og 
tjenestelenene samt oplysninger om borgeleje.55

52 Se foran s. 142 med note 11.
53 Jvf. Reg. 108 A, pk. 4 nr. 2 og 3, pk. 13 nr. 20 og pk. 23 med tilhørende 

note.
54 Behandlet af Erslev i »Konge og Lensmand« s. 56 ff og i »Danmarks Len 

og Lensmænd« s. 169 ff.
55 Nr. 2 med benyttelse af nr. 3 er trykt Nye Da. Mag. VI, 273 ff, og nr. 1 

findes sst. s. 288 ff; DMR. seddel 135—37. Den resterende del af de af 
Claus Gjordsen indkrævede oplysninger om lenene er fortsat utrykte og 
findes nu i Da. Kane. Diverse [1481—1571] nr. 50 e.
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Pk. 17 og 18 indeholder hof holdningsregnskaber. I pk. 17 findes 
dronning Christines sidste regnskabsbog for året 1520/21, den er 
trykt i Will. Christensens udgave, der tillige medtager nogle mar
kedsregnskaber og et toldregnskab; dette sidste er efter at være 
blevet bestemt af Svend Ellehøj flyttet fra denne pakke til pk. 24.56 
Hofholdningsregnskaberne i pk. 18 er fra Frederik l.s tid og om
fatter årene 1527, 1528 og 1529 og 1530.57

Pk. 19 indeholder en række regnskabsoptegnelser, regninger og 
kvitteringer fra Frederik l.s tid, fortrinsvis fra årene 1525-30. Will. 
Christensen specificerer ikke de enkelte stykker, nævner kun de 
numre, de tidligere havde haft i Kron. Saml. En del regninger må 
opfattes som bilag til de foranstående hof holdningsregnskaber.58

Pakke 18-19 er tilføjet af Will. Christensen, mens pk. 20 igen 
skyldes skriverhånden, dog med 2 punkter tilføjet af Secher. Pak
ken kaldes »Fortegnelser over indkrævede Klokker 1528-29«, og 
alle 8 læg synes tidligere at have været i Da. Saml. Blandt de ekstra
skatter, som blev bevilget på Odense herredagene 1526 og 27 og 
stadfæstet på herredagen i København 1530, var tilladelsen til at 
indkræve en stor del af landets kirkeklokker for at lade dem om
støbe til kanoner - så truende opfattede man faren for et angreb 
fra den afsatte Christian 2. Fortegnelserne er fortrinsvis fra 1528, 
for Fyn og Jylland dog både fra 1528 og 1529. Desuden findes en 
udateret restanceliste fra Århus stift.59

Pk. 21 »Kongens Omslagsregnskaber 1518 og 1521« har Will. 
Christensen hentet dels fra Gemeinschaftliches Archiv dels fra Reg. 
10. De er udgivet af Galster som nr. 29 og 30.60

Pk. 22 er omtalt ovenfor under pk. 15 nr. 10; den egentlige 
registraturtekst er ligesom den følgende pakke skrevet af skriver
hånden, blot har Will. Christensen tilføjet en henvisning til s. 15 
(36), dvs. pk. 15.

Pk. 23 »Fortegnelser over formuende Mænd i Try og Holbo her-

56 Jfr. P. Enemark, Studier ... I s. 26 m. flere steder.
57 Udgivet af Johan Grundtvig i Meddelelser fra Rentekammerarkivet, 1871; 

enkelte rettelser og suppleringer findes hos Galster, nrr. 52—54, 56 og 59; 
som nr. 55 aftrykker Galster en afvigende version af 1529—regnskabet; der
til kommer yderligere hertug Christians Kieler Omslags-regnskaber 1528, 
hvor Galster på væsentlige punkter supplerer Johan Grundtvig.

58 De fleste er udgivet af Galster i DMR. 1 rk. I s. 210—42 og 247—48.
59 DMR. sedlerne 283—89 har lidt udførligere oplysninger end Reg. 108 A.
60 DMR. 1 rk. I s. 148-56.
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reder og flere Steder fra Kristian II.s Tid«. Fortegnelserne gælder 
sølv, penge, øksne og køer; 3 læg gælder Try og Holbo herreder, 
mens et særskilt hæfte omfatter Ramsø og Ringsted herreder. Sag
ligt hører fortegnelserne sammen med de tidligere omtalte fra Smø
rum og Sokkelund h., fra Tuse og Merløse h. (pk. 4 nr. 2 og 3) 
samt fra Holbo h. (pk. 13 nr. 20). Samtlige sjællandske fortegnel
ser indeholder takseringer under en eller anden form, og visse af 
dem oplyser hvilke godsejere de nævnte bønder er fæstere hos.61

Som pk. 24-26 har Secher anført en række toldregnskaber 1518- 
24 fra Ribe, Kolding, Ålborg og Rødby, samt en sisebog fra Hel
singør.62

Derefter følger en lang række pakker, som er tilføjet af Will. 
Christensen, og som fortrinsvis indeholder materiale fra Christian 
3.s tid med undtagelse af den første pakke 27, som han har kaldt 
»Lunde Ærkebiskop 1519-35«. Pakken indeholder dels Hans Skov- 
gaards officialregnskab 1519-22, der hører nøje sammen med de 
regnskaber som findes i Lunde ærkebisps arkiv i Egeskabene, dels 
et jordebogsregnskab 1522 og endelig et udgiftsregnskab 1534- 
35.63

Hermed er vi stort set nået til vejs ende. Pakkerne 28-70 inde
holder næsten udelukkende materiale 1533 ff og fortrinsvis fra tiden 
efter reformationen, således oversigter over stiftsgods og inven
tarier fra bispegårde, pk. 49-50. Pakkerne 28-33 indeholder især 
mindre regnskaber, kvitteringer og anvisninger ca. 1533-36, hvoraf 
mange er trykt i Da. Mag. 4 rk. III. Ellers drejer det sig mest lige
som i de to ældre grupper om hofholdningsregnskaber, lensregnska
ber og skatteregnskaber. Hertil kommer nogle få nye grupper: By
fogedregnskaber, rentemesterregnskaber og gesandtskabs- og rejse
regnskaber; blandt de sidstnævnte findes to pakker (nr. 36-37) 
vedrørende prinsesse Annas udstyr og brudefølge. Hun blev 1548 
gift med kurfyrst August af Sachsen og blev på rejsen ledsaget af

81 Størstedelen er trykt i Da. Mag. 5 rk. II, mens en tredie fortegnelse fra 
Try h. er trykt i Nye Da. Mag. VI; for sidstnævnte er på DMR. sedlen 
(271) angivet, at håndskriftet mangler. Det skyldes nok, at dette stykke 
ikke er optaget i Reg. 108 A, men i stedet er anbragt i Da. Kane. Diverse. 
Som nævnt i note 34 er Holbo-listerne behandlet af G. Olsen; en samlet 
undersøgelse af de sjællandske lister sammenlignet med de fynske skatte
mandtal er under udarbejdelse af undertegnede.

82 Ribe, Kolding og Ålborg-regnskaberne er udførligt behandlet af Enemark. 
83 Jvf. V. A. XVII Lokalarkiver I s. 23 nr. 36-41 og s. 33 nr. 108.
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dronning Dorothea og hertug Hans. Tilsvarende indeholder pk. 39 
regnskaber vedrørende hertug Magnus, bl.a. hans rejse til Sachsen 
1557-59. I øvrigt har både Heiberg og Will. Christensen overflyt
tet adskillige stykker fra de såkaldte kammersager i Reg. 108 A til 
Danske Kancelli, Diverse. Denne flytning kan i visse tilfælde være 
velbegrundet, i andre mere problematisk.

At materialet i Reg. 108 A hidtil kun i begrænset omfang er be
nyttet efter fortjeneste er forståeligt; dels har registraturens uover
skuelighed vel virket afskrækkende, dels har mange benyttere utvivl
somt - og med rette - følt en usikkerhed overfor, om man nu havde 
fået indkredset alt relevant materiale til en given undersøgelse.

Måske burde man overveje, da arkivgruppen er så begrænset af 
omfang, helt at opløse den og fordele indholdet på de arkiver, der 
i forvejen rummer tilsvarende materiale.

Man bør i alt fald være opmærksom på, at denne arkivgruppe 
kun udgør en del af det bevarede ældste regnskabsmateriale, og at 
tilsvarende findes i Danske Kancelli samt en række af lokal- og 
privatarkiverne.

Indtil videre må det anbefales altid at søge supplerende oplys
ninger dels i Kildeskriftselskabets seddelregistratur over danske 
middelalderlige regnskaber, dels i seddelregistraturen til indlæg og 
diverse i Danske Kancelli.
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Indenrigsministeriets 1. kontors arkiv 
1870-80

Vejledende oplysninger om arkivet

af Helle Linde

Arbejdsområderne - eller ressortforholdene - kan i tidens løb skifte 
en del mellem ministerierne og mellem de ministerielle kontorer 
indbyrdes. Derfor må man, før en eftersøgning efter en ministeriel 
sag eller en gruppe af sager iværksættes, undersøge, hvor denne art 
af sager normalt behandles, hvis man ikke ved det med sikkerhed. 
Det kan gøres ved hjælp af Hof- og statskalenderen, hvor der for
rest i omtalen af hvert ministerielt kontor er oplyst, hvilke sagsom
råder det pågældende kontor behandler, og ved hjælp af G. N. Krin- 
gelbach: Den civile centraladministration 1848-93 (Kbh. 1894), 
samt ved gennemgang af den dagældende lovgivning, som ofte op
lyser, hvor en sag vedr. lovens administration skal afgøres. Specielt 
med hensyn til Indenrigsministeriet har Rigsarkivets 2. afdeling ud
arbejdet Materiale til en vejledning om Indenrigsministeriets arkiv1 
med bl.a. en alfabetisk liste over saggrupper, der har været behand
let i Indenrigsministeriets 1. departement.

Indenrigsministeriets 1. kontor 1870-80 - også kaldet kommu
nekontoret (forkortet KK) - behandlede først og fremmest sager 
vedr. administrationen af de kommunale love, herunder fattiglovene, 
og næringslovene. Desuden behandledes bl.a. sager vedr. rigsdags
valg, vedr. Grønland og vedr. indfødsret også i Indenrigsministe
riets 1. kontor i denne periode. Med hensyn til næringslovene hørte 
det til Indenrigsministeriets beføjelser at stadfæste vedtægter vedr. 
næringslivet, udstede visse kongelige bevillinger, dispensere fra for
budsbestemmelser om landhandel og fra betingelserne for opnåelse 
af borgerskab, og at virke som ankeinstans for magistrats- og amt
mandsafgørelser på linje med domstolene m.v. Over for købstad
kommunerne fungerede Indenrigsministeriet til en vis grad som 
ankeinstans og havde det økonomiske tilsyn med købstæderne. Over 
for amtsrådene havde ministeriet samme bemyndigelser som over 
for købstæderne. Derimod var tilsynet med landkommunerne hen-

1 Denne vejledning vil blive mangfoldiggjort i et begrænset antal eksempla
rer, som kan benyttes på arkivernes læsesale m.v.

137 



lagt til amtsrådene og ikke til Indenrigsministeriet, som kun kunne 
blande sig i sognerådenes virksomhed, hvis amtmanden appellerede 
til ministeriets afgørelse i sager, hvor et sogneråd havde overskre
det sine beføjelser. Kun hvis sagerne angik kommuner i forskellige 
amtsrådskredse eller en landkommune og en købstadkommune, 
kunne ministeriet træffe afgørelse i sagerne. Den slags sager fore
kommer i øvrigt hyppigt i ministeriets arkiv på grund af proble
merne med placering af udgifterne til fattigforsørgelse. Indenrigs
ministeriet kunne ikke tage stilling til klager over skatteligningen, 
som afgjordes endeligt af overligningskommissionen. Ikke desto 
mindre er der journaliseret en del klager over skatteansættelser i 
Indenrigsministeriet, men sagerne er alle endt med, at ministeriet 
har meddelt, at sagen ligger uden for ministeriets kompetence.

Journalsagerne er den del af Indenrigsministeriets 1. kontors ar
kiv, som giver de mest fuldstændige oplysninger om sagernes ind
hold og behandling. Det vil derfor i de fleste tilfælde være praktisk 
så hurtigt som muligt at finde frem til journalsagen og kun benytte 
protokollerne som indgang til sagerne og evt. som supplement eller 
korrektion til sagsakterne. Protokolrækkerne, deres betegnelse og 
de almindelige journalsager er nærmere behandlet nedenfor. Her 
skal først gives en kort vejledning i, hvilke protokoller man for
trinsvis skal benytte for at finde en journalsag.

Indenrigsministeriets 1. kontor har i den her omtalte periode 
årligt behandlet mellem 2000 og 3000 sager - et antal, som gør det 
vanskeligt uden videre at orientere sig i arkivet. Ofte kender man 
i forvejen kun sagens afslutning i en kongelig resolution eller en 
ministeriel skrivelse, men da sagerne nu er anbragt efter den enkelte 
sags begyndelsesdato, er afslutningsdatoen ikke altid tilstrækkeligt 
grundlag for at finde sagen.

Journalsagerne har oprindelig været henlagt i to rækker, enten 
efter registrantens nummer eller efter sagens sidste brevnummer. 
Man har dengang kunnet finde en sag gennem journalen, hvis man 
kendte datoen for sagens modtagelse i ministeriet, gennem registran
ten, hvis man kendte datoen for den kongelige ekspedition, eller 
gennem brevbogen, hvis man kendte datoen for besvarelse af sagen.2 
Senere er sagerne omlagt efter journalnumre, bortset fra sager som 
af en eller anden grund er udtaget, og for at finde en bestemt sag, 
som ikke ligger blandt de udtagne sager, må man kende journal
nummeret.

2 Jf. Indenrigsmin.s 1. kontors jr. nr. 157/1880.
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Kender man datoen på et brev afsendt af ministeriet, kan journal
nummeret findes gennem det kronologiske register til brevbogen. 
Kender man den omtrentlige modtagelsesdato for det i ministeriet 
først modtagne brev i sagen, kan journalnummeret findes ved en 
gennemgang af denne periode i journalen, undtagen hvis sagen lig
ger på et hovednummer eller et forud reserveret nummer (se ndf.). 
Man må være opmærksom på, at der for nogle saggrupper findes 
særlige journaler. Kender man navnet på afsenderen eller modtage
ren af et brev, kan journalnummeret findes i de alfabetiske navne
registre til hhv. journalen og brevbogen. Har brevet passeret en 
melleminstans, er det muligvis kun denne umiddelbare afsender eller 
modtager, der er noteret i navneregistret. Er sagen endt med en 
kongelig ekspedition, dvs. en kongelig resolution eller en bevilling 
ad mandatum, kan journalnummeret som regel findes ved hjælp af 
det sagligt inddelte ekspeditionsregister. Fra 1878 giver registran
tens ekstrakter af kongelige resolutioner også oplysning om journal
nummer.

Kan en sag ikke findes på anden måde, kan man evt. forsøge at 
gennemgå de kronologiske registre til brevbøgerne, som giver en 
kort beskrivelse af sagen, samt oplysning om journalnummer.

Ønsker man at finde sager med et bestemt sagligt indhold, kan 
man undersøge de faste numre i journalen, visdomsbøgerne og det 
saglige register i ekspeditionsregistrene, samt gennemgå fortegnelsen 
over de såkaldte skabssager.3

I generalregistraturen for Rigsarkivets 2. afdeling findes en sum
marisk oversigt over Indenrigsministeriets 1. kontors arkiv. I det 
følgende gives en beskrivelse af de der nævnte arkivalierækker un
der de betegnelser, som benyttes i den nuværende generalregistra
tur.

Forestillingerne, også kaldet relations- og resolutionsprotokoller, 
er i modsætning til Indenrigsministeriets øvrige protokoller fælles 
for begge ministeriets departementer. Til 1857 findes dog en selv
stændig grønlandsk forestillingsprotokol. Protokollen består af ind
bundne forestillinger til kongen - evt. i form af særtryk - påført 
den kongelige resolution. Den er ført kronologisk efter den konge
lige resolutions dato og nummereret fortløbende inden for hver år
gang. Øverst i venstre hjørne foran hver forestilling findes kabinets-

3 Fortegnelsen findes i Materiale til en vejledning i IMs arkiv, hvor der 
også findes andre nyttige sagsfortegnelser.
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sekretariatets journalnummer, men ministeriets journalnummer er 
ikke angivet. Sager, der kan findes i forestillingsprotokollen, er 
f.eks. fremsættelser af lovforslag, stadfæstelse af love, lovdispensa
tioner, bekendtgørelser, kongelige udnævnelser, bestallinger og kon
gelige konfirmationer. Sager, der er endt med afslag, og bevillinger 
givet ad mandatum findes ikke i forestillingsprotokollen.

Registratur protokollen er et real- og personalregister til forestil
lingsprotokollen med henvisning til forestillingens nummer.

Registret til relations- og resolutionsprotokollen er en kronologisk 
fortegnelse over forestillingerne og giver foruden forestillingens 
nummer og dato oplysning om, hvilket departement og kontor der 
har behandlet en sag, men angiver ikke journalnummer.

Registranten omfatter kun 1. kontors sager. Den indeholder eks
trakter af kongelige ekspeditioner, dvs. såvel sager afgjort ved kon
gelig resolution som bevillinger givet ad mandatum. Den har fort
løbende selvstændig nummerering og fra 1878 oplysning om jour
nalnummer i en parentes inde i teksten eller mellem overskriften og 
teksten. Forrest i registranten 1878-82 findes eksempler på trykte 
skemaer til bevillinger.

Ekspeditionsregistret indeholder et sagligt register over kongelige 
ekspeditioner, herunder bevillinger ad mandatum, med oplysning 
om ekspeditionens dato, modtagerens navn og adresse, fra 1861 
journalnummer og registrantnummer, samt et personnavneregister, 
der også giver en kort ekstrakt af sagen. Mellem det saglige register 
og personnavneregistret findes en alfabetisk fortegnelse over de an
vendte saggrupper.4

Brevbogen indeholder indtil 1878 kopier af alle udgåede breve 
indført kronologisk efter brevenes dato. Den medtager også breve 
vedr. sager, der har særskilt journal. Bevillinger o.l. er gengivet i 
ekstrakt, andre breve fuldstændigt. Der er 2 protokoller pr. årgang 
kaldet litra A og litra B. Forrest i den første protokol findes et alfa
betisk register over adressater, som enten angiver den umiddelbare 
modtager, f.eks. amt eller magistrat, eller den endelige adressat, f.eks. 
sogneråd eller privatperson. Forrest i litra B findes en kronologisk 
fortegnelse over brevene med oplysning om adressat og brevenes 
emne i få ord. Begge registre anfører brevnummer og journalnum
mer. Fra 1. april 1878 består brevbogen af indbundne, mekanisk 
fremstillede kopier af en del af de udgåede breve. Det vides ikke,

4 Gengivet i Materiale til en vejledning om IMs arkiv.
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hvorfor nogle af brevene er udeladt. Den fortløbende nummerering 
omfatter også de udeladte breve.

Brevregistret til brevbogen 1878 ff er ført i en særskilt protokol. 
Det er delt i et kronologisk register og et alfabetisk register over 
adressater. Begge giver oplysning om journalnummer. Det medtager 
også de breve, som er udeladt i brevbogen.

Underskrivelsesbogen er en sporteljournal, som i kronologisk or
den anfører sager, i hvilke der har skullet ydes betaling til ministe
riet, dvs. bevillingssager. Den giver oplysning om forestillingens 
dato, debitorernes navn og adresse, journalnummer, beløbets stør
relse, ydelsens art og forestillingens nummer.

Visdomsbogen er et sagligt inddelt register over principielle sager. 
1. kontors visdomsbog er mere omfattende, end visdomsbøger al
mindeligvis er, og kan give et godt indtryk af ministeriets holdning 
til forskellige arter af sager gennem tiderne. Henvisningerne i vis
domsbogen indeholder en kort sagsbeskrivelse, oplysning om datoen 
for det sidst udgåede brev i sagen, dettes brevnummer og journal
nummeret.

Journalen kaldes i 1. kontor Resolutionsprotokol for Indenrigs
ministeriets 1. departement. Alle sager, der har været behandlet i 
1. kontor, skal principielt være journaliseret her, undtagen sager 
for hvilke der findes særlige journaler, og muligvis visse sager af 
intern karakter. De særlige journaler er: Rigsdagsjournalen 1848 ff, 
der indeholder sager vedr. valg til rigsdagen m.m., Grønlandsk jour
nal fra 1858, da de grønlandske sager kom under Indenrigsmini
steriet (fra 1863 under 1. kontor), Patentjournalen 1875 ff og 
Sygekassejournalen 1892 ff.5

Indtil 1873 har hver årgang af journalen et bogstav begyndende 
med litra A 1848. 1. januar 1874 ophører litreringen og journalerne 
er derefter betegnet med årstal. Hver årgangs journaler er på for
hånd blevet forsynet med journalnumre. Sagerne er derefter ind
ført og nummereret kronologisk efter det først modtagne brev i den 
enkelte sag. Et journalnummer består altså til 1873 af et bogstav 
+ et løbenummer uden årstal og fra 1874 af et løbenummer + 
et årstal. Det samme nummer benyttes, til sagen er afsluttet, også 
hvis sagen fortsætter i det følgende år. Bliver sagen senere gen
optaget, får den et nyt nummer, og der sker henvisninger (renvoier)

5 Se de pågældende afsnit i Materiale til en vejledning om IMs arkiv og
Birgit Løgstrups artikel om valgmateriale i Arkiv V 2 s. 115 ff.
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i journalerne, men sagsakterne sammenlægges ikke. Flere sager af 
samme art kan være samlet under et hovednummer, dvs. et journal
nummer, som det pågældende år har været benyttet til alle sager 
af denne art. Ved hovednumre benyttes undernummerering af de 
enkelte sager, og samtidig kan pladshensyn have gjort det nødven
digt at overspringe nogle af de følgende numre. Det kan også fore
komme, at bestemte sager journaliseres på en reserveret fortløbende 
række journalnumre, som ikke altid udnyttes fuldt ud. Sagerne på 
disse numre bryder delvis journalens kronologi.

Journalen er delt i 2 kolonner. I marginen yderst til venstre fin
des øverst dato for modtagelsen af det først indkomne brev og 
nedenunder henvisninger ved journalnumre til sager af lignende 
karakter. Henvisning til et følgende journalnummer ved en sags 
genoptagelse er normalt placeret nederst i venstre kolonne eller i 
en af midterkolonnerne. I venstre midterkolonne anføres journal
nummeret og de indkomne breve med kort ekstrakt og datering. 
Indtil 1878 er dog ofte kun det først indkomne brev nævnt. I højre 
kolonne anføres dato på (mundtlige) afgørelser truffet i ministeriet 
ved et »R« eller »Res« og måske en kort oplysning om afgørelsens 
art, desuden brevnumre og datoer på udgåede breve, samt forestil
lingens og resolutionens dato, hvis sagen har været forelagt kongen. 
Det oplyses ikke i journalen om evt. bilag, dele af sagen eller hele 
sagen er udtaget, videresendt eller returneret til andre myndigheder, 
og i hvert tilfælde indtil 1878 giver journalen færre oplysninger, 
end ministerielle journaler normalt gør.

Forrest i journalen er et alfabetisk navneregister over afsendere 
med henvisning til journalnummer, men oftest kun over den umid
delbare afsender af det i en sag først modtagne brev. Efter navne
registret kan der være en ufuldstændig oversigt over hovednumre 
i journalen.

Journalsagerne var oprindelig ordnet efter registrantens nummer, 
hvis sagen er endt med en kongelig ekspedition, eller efter sagens 
sidste brevnummer, hvis sagen er endt med en ministeriel ekspedi
tion eller henlagt. Adskillige sager - de såkaldte skabssager eller 
udtagne sager - blev af forskellige grunde lagt i sagligt ordnede 
pakker uden for de almindelige rækker af sager. Det gælder bl.a. 
mange af sagerne på hovednumre og på reserverede rækker af jour
nalnumre, sager, der er særligt omfangsrige, og sager, der på et 
senere tidspunkt er udtaget i en eller anden anledning og ikke er 
blevet lagt på plads igen. Det kan forekomme, at en del af sagerne
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på et hovednummer eller endog en del af sagsakterne i enkelte sager 
er anbragt i de almindelige rækker, og andre sager eller sagsakter i 
samme saggruppe er udtaget. Det fremgår ikke af journalen, hvor 
sagerne er anbragt. Da Indenrigsministeriet begyndte at henlægge 
sagerne på journalnummer, blev de ældre sager, der var afleveret 
til Rigsarkivet, omlagt efter journalnumre, men der findes dog sta
dig en del skabssager uden for de almindelige journalsager. Mangler 
et eller flere numre i rækken af journalsager kan årsagen være flg.:

1. Nummeret har ikke været benyttet. Det fremgår tydeligt af 
journalen, hvis et nummer er ubenyttet.

2. Sagen kan være bortkommet, f.eks. lagt forkert på plads.
3. Sagen kan være kasseret. Især kan en del af skabssagerne være 

kasseret.6
4. Sagen er videresendt eller tilbagesendt til et andet ministe

rium, under hvis ressort den hørte. Der vil oftest ligge en koncept 
til en ledsageskrivelse ved de ret få sager, der er videresendt, men 
videresendeisen er normalt ikke noteret i journalen.

5. Sager kan i forbindelse med senere ressortomlægninger være 
overført til et andet ministerium eller kontor.

6. Sagen kan være en skabssag.
Den skriftlige ekspedition fremgår normalt af journalsagen, dvs. 

at sagen indeholder alle indkomne breve med de bilag, som ikke er 
returneret, og fuldstændige koncepter til udgåede breve. Det er dog 
en væsentlig mangel for sagens oplysning, at indsendte bilag, f.eks. 
vedtægter og fundatser, der er sendt til godkendelse i ministeriet, 
kan være returneret. De fleste sager er indsendt gennem eller har 
været til høring hos andre myndigheder7 - dels myndigheder med 
lokalt kendskab til sagen, f.eks. en kommune, dels myndigheder 
med særlig sagkundskab, f.eks. finansministeriet. Samtlige sager af 
lokal karakter har passeret vedkommende overøvrighed, og det er 
oftest amtmanden, der fører evt. korrespondance med sognerådene 
om sagen, og derefter meddeler ministeriet sognerådets udtalelse. De 
hørte myndigheders indstilling i en sag findes som påtegning på 
breve eller som særskilte breve. Det fremgår ikke altid af journalen, 
hvor sagen har været til høring.

Koncepter til udgåede breve er skrevet på papir med fortryk til

0 Fortegnelse over kassationer i Materiale til en vejledning om IMs arkiv.
7 Jf. frd. 15/12 1820 om ansøgninger og klager. At denne forordning har 

været kendt og benyttet ses af journalnummer Y 9 fra 1870.
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journalnummer i nederste venstre hjørne.8 Brevnummeret anbringes 
øverst på midten. I venstre halvdel af koncepten anføres adressaten 
og i parentes en kort beskrivelse af sagen, i højre halvdel findes 
datering og brevkoncept. Konceptarket til det sidst afsendte brev 
benyttes som omslag, og herpå kan være påtegning, f.eks. om at 
sagen skal noteres i visdomsbogen (forkortet VB), eller om at afgø
relsen skal offentliggøres. På de indkomne breve kan være blyants
notater om sagens videre behandling eller afgørelse, ofte i form af 
vanskeligt forståelige forkortelser, men herudover forekommer in
terne notater eller kommentarer til afgørelserne sjældent. Der er 
ikke direkte oplysning om, hvem i kontoret der har haft sagen til 
behandling eller i praksis truffet afgørelserne. Afgørelserne er sjæl
dent begrundet - heller ikke afslag - og kun indirekte ved hjælp af 
foreliggende indstillinger fra andre myndigheder, gældende love, 
sammenlignende undersøgelser af sagers udfald o.l. kan man skønne 
om begrundelsen for de trufne afgørelser.

Den undersøgelse, som denne vejledning bygger på, omfatter kun 
en begrænset periode i et enkelt ministerielt kontor. Da kontoret 
behandlede 2000-3000 enkeltsager årligt, har det endda kun været 
muligt at tage stikprøver til beskrivelse af aktstykker og journaltil
førsler. Mange af de givne oplysninger vil ganske vist have almen 
gyldighed for ministerielle kontorer, der har deres oprindelse i Dan
ske Kancelli, men man må selv kontrollere både ressortforholdene, 
som ofte undergår ændringer, og journaliseringsformen, hvor selv 
forholdsvis små ændringer kan få betydning for opledningsteknik- 
ken, især hvis man arbejder med andre perioder og inden for andre 
ressortområder, end de her omtalte.

8 De originale udgåede breve er ikke forsynet med journalnummer i denne 
periode.
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Indenrigsministeriets socialdepartement
Træk af udviklingen under ministeriet Zahle 1913-20 

af Hans Sode-Madsen

I foråret 1910 forlod kammerherre A. Krieger posten som departe
mentschef i Indenrigsministeriet. Ved en afskedsfest i denne anled
ning holdt han en tale, hvori han sammenlignede Indenrigsministe
riet med en moder, der ser sine blomstrende døtre blive ført bort 
til selvstændige hjem. Landbrugsministeriet og Ministeriet for of
fentlige arbejder var de første vidnesbyrd herom, og senere kom 
en fin grosserer ovre fra Børsen og hjemførte Handelsministeriet. 
Den næste bejler til Indenrigsministeriets administrative mangfol
dighed forudså Krieger ville blive en ung, kraftig arbejder.

I det følgende skal redegøres for en del af de ændringer, der, især 
under indtryk af Verdenskrigen, førte frem mod en overførsel af 
de sociale sager fra Indenrigsministeriets 1. departement til et ny
dannet socialdepartement og således var et stort skridt på vejen mod 
opfyldelsen af Kriegers profeti.

Når Indenrigsministeriet i så høj grad var leveringsdygtig hvad 
angik nye ministerier, hang det sammen med, at det fra starten fik 
tillagt en række sagområder, der hverken kunne henlægges til et af 
de andre ministerier, eller hver for sig var store nok til at blive 
udskilt som selvstændige ministerier. I stedet dannede de udgangs
punkt for særskilte kontorer, der med tiden udvandrede til andre 
ministerier.1

Det Indenrigsministerium, som Ove Rode overtog i juni 1913, 
bestod af et departement og et kontor, Kontoret for kommune- og 
næringsager m.m., i daglig tale kaldet Kommunekontoret (KK). 
Ud over de traditionelle indenrigsministerielle sager, såsom kom
munalvæsen, valg til rigsdagen og indfødsretssager, var til ministe
riet henlagt følgende større sagområder: Det offentlige fattigvæsen, 
alderdomsunderstøttelse, understøttelse til børn af enker, de kom
munale hjælpekasser, indkvarterings væsenet, industri og håndværk 
samt beværternæring, lærlingeforhold, arbejderforhold, arbejderbe
skyttelse, mægling og voldgift i arbejdsstridigheder, arbejdsanvis-

1 Niels Petersen: Oversigt over centraladministrationens udvikling siden 
1848, s. 126 f. I Jørgen Nue Møller (red.): Den offentlige forvaltning i 
Danmark, København, 1973.
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ning, ulykkesforsikring, anerkendte sygekasser, arbejdsløshedskasser 
og begravelseskasser, kreditforeninger, livsforsikringsselskaber, hus
flid, af holds-, skytte- og idrætsforeninger.2

Under de interne forhandlinger blandt de radikale politikere for
ud for regeringsdannelsen den 21. juni 1913 foreslog P. Munch en 
deling af Indenrigsministeriet, således at Ove Rode fik sagerne vedr. 
næringslovgivning, kommunestyre og valglov, og Munch selv den 
sociale lovgivning.3 Munchs forsøg på at undslippe posten som for
svarsminister lykkedes som bekendt ikke, men efterhånden som Ver
denskrigens reguleringspolitik belastede Indenrigsministeriet til 
bristepunktet, forekom en deling af ministeriet rimelig. Skulle Ove 
Rode aflastes, var det en nærliggende mulighed at udskille f.eks. 
den store gruppe af sociale sager.

Ved kgl. resolution af 26. marts 1914 overførtes fra Indenrigs
ministeriet til Ministeriet for handel og søfart sagerne vedr. hånd
værk og industri. Indenrigsministeriet blev herved fritaget for 
næsten alle sagområder med direkte tilknytning til erhvervslivet. I 
den del af dagspressen, der havde et godt øje til »den radikal
socialistiske alliance«,4 tolkedes omlægningen således, at herefter 
var industriens interesser varetaget af Handelsministeriet, mens In
denrigsministeriet var arbejdernes ministerium. Så længe håndværk 
og industri lå under Indenrigsministeriet, havde også arbejdsgiverne 
mulighed for at gøre deres synspunkter gældende over for ministe
ren. Nu kom arbejder spørgsmålene til at optage en relativt større 
plads i ministeriet, hvorved faren for »social slagside« var overhæn
gende, hed det sig. Fra ministeriets side anførte man, at den nævnte 
indvending i enhver henseende var uholdbar, idet kritikken ganske 
så bort fra, at gennemførelsen af den sociale lovgivning kun var den 
ene tredjedel af Indenrigsministeriets virksomhedsområde, og at 
den specielle arbejderlovgivning og administration af arbejderspørgs
mål kun var en del af den sociale lovgivning og administration i det 
hele taget. »Men selve ræsonnementet er i sig selv urigtigt, det 
hviler på en ganske falsk opfattelse af en ministers stilling.« Med

2 Hof- og Statskalender 1913.
3 P. Munch: Erindringer 1909—14, København 1960, s. 127.
4 Se f.eks. Berlingske Tidende den 27. marts 1914. Betegnelsen henviser til, 

at den radikale mindretalsregering sad med støtte fra de socialdemokratiske 
mandater.
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den gennemførte ordning var tværtimod tilkendegivet, hvilken be
tydning regeringen tillagde handel og industri.5

Få dage efter Verdenskrigens udbrud bemyndigede Rigsdagen 
indtil videre indenrigsministeren til at træffe foranstaltninger til 
regulering af priser på levnedsmidler og varer. Denne såkaldte 7. 
august lov var fundamentet for det net af forsynings- og regulerings
politiske foranstaltninger, der krigsårene igennem skulle beslaglægge 
hovedparten af Indenrigsministeriets kapacitet. Rent umiddelbart 
forekom det mere naturligt, om udførelsen af disse overordentlige 
foranstaltninger var blevet henlagt til Handelsministeriet og Land
brugsministeriet, således som det var tilfældet under 2. verdenskrig. 
Men dels var indenrigsministeren også »socialminister« og burde 
følgelig administrere, hvad der betragtedes som sociale reguleringer, 
dels var der som nævnt tradition for i Indenrigsministeriet at samle 
»hjemløse« sager, og endelig var Ove Rode indstillet på at overtage 
arbejdet. At Handelsministeriet frem til 1916 blev ledet ad interim 
af ministeren for offentlige arbejder og langtfra var så rodfæstet 
som det gamle Indenrigsministerium, synes tillige at være indgået i 
overvejelserne.6

Augustloven bemyndigede ligeledes ministeren til at nedsætte 
kommissioner af rådgivende og forvaltende karakter, hvoraf den 
vigtigste og største blev Den overordentlige Kommission af 8. 
august 1914. Med tiden - og især efter at Tyskland i februar 1917 
erklærede den uindskrænkede u-bådskrig - voksede antallet af kom
missioner, udvalg og nævn til omkring 50. Af disse var over 40 
nedsat af Indenrigsministeriet.7 Det herigennem etablerede sam
arbejde mellem ministerium og snart sagt alle grene af dansk er
hvervsliv forløb i det store og hele gnidningsløst - landbruget var 
en ubehagelig undtagelse - men det siger sig selv, at arbejdspresset 
i længden både var for stort og for enerverende til at én minister 
med rimelighed kunne magte det.

Som følge af Arboe Rasmussen-sagen besluttedes det at dele Kul
tusministeriet i et Undervisningsministerium og et Kirkeministe
rium. På et møde den 18. april 1916 var de fire ledende ministre, 
Ove Rode, C. Th. Zahle, Edvard Brandes og P. Munch, blevet

5 Konseilspræsidiet, journalsag 3.B. 1. (1914), RA.
8 Niels Petersen: Oversigt over centraladministrationens udvikling siden 

1848, s. 138 ff.
7 Harald Jørgensen: Den civile centraladministration 1914—35, København, 

1936, s. 170-188.
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enige om at tilbyde formanden for den radikale folketingsgruppe, 
pastor Th. Povlsen, stillingen som kirkeminister med varetagelse af 
den kommunale del af Indenrigsministeriet. Også en fuldstændig 
deling af Indenrigsministeriet mellem Povlsen (de kommunale sa
ger) og Ove Rode (resten) var på tale. Da Povlsen den 28. april 
udnævntes til kirkeminister, var planerne om at aflaste Rode imid
lertid lagt på hylden.8 Ved samme lejlighed besattes posten som 
handelsminister med Christopher Hage, indtil da formand for Den 
overordentlige Kommission. Under den 24. april noterede Zahle i 
sin dagbog: »Hage smager lidt på Handelsministeriet. Det synes 
ham ikke anseligt nok; men han tager det forhåbentlig nok.«9 
Hage var nu ikke alene om denne vurdering, og heri ligger en del 
af forklaringen på, at reguleringslovgivningen uændret forblev i 
Indenrigsministeriet.

Den forøgede arbejdsbyrde havde indtil videre kun medført min
dre ændringer i Indenrigsministeriets organisation. De fra Justits
ministeriet i marts 1914 overførte sager vedr. udskrivningsvæsenet 
førte til oprettelsen af et nyt kontor (2. ekspeditionskontor), mens 
der fra januar 1915 af 1. ekspeditionskontor udskiltes en særlig, løst 
organiseret afdeling, Kornkontoret. Den 30. marts 1917 skete imid
lertid en større ændring, idet KK-kontoret deltes i 3 afdelinger, 1. 
afdeling eller Kommunekontoret, 2. afdeling eller Socialkontoret og 
Brændselskontoret og 3. afdeling eller Kornkontoret. Samtidig be
stemtes det, at chefen for KK-kontoret, F. C. Martensen-Larsen, 
skulle fungere som departementschef for de sager, der sorterede 
under 2. og 3. afdeling, »dog således at disse forretninger for de 
under 2. afdeling henlagte ordinære sagers vedkommende, så længe 
de overordentlige forhold gør det ønskeligt, forbliver hos den nu
værende chef for ministeriets 1. departement . . .« Tillige udnævntes 
to fungerende kontorchefer, Aage Schlichtkrull for 1. afdeling og 
Svend Neumann for 2. afdeling.10 Af Ove Rodes dagbog fremgår, 
at der med denne ordning var lagt op til en mere permanent til
stand, end ordlyden lader formode. Ugen i forvejen havde Rode 
været i finansudvalget »for at få sikkerhed for, at ordningen ved-

8 P. Munch: Erindringer 1914—18, København, 1961, s. 128 ff. Vedr. Arboe- 
Rasmussen-sagen, se Erik Rasmussen: Velfærdsstaten på Vej 1913—1939, 
Politikens Danmarkshistorie bd. 13, København 1965, s. 110 f.

9 C. Th. Zahles dagbøger. Ved Tage Kaarsted. Århus, 1974, s. 94.
10 Indenrigsministeriets relations- og resolutionsprotokol (forestillingsproto

kol) 1917, nr. 74.
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rørende det nye midlertidige departement var rigtig forstået, og at 
man var klar over, at Martensen-Larsen og S. Neumann fortsatte 
som fungerende også efter krigen. Jeg fremhævede det som nødven
digt af hensyn til det overvældende arbejde i ministeriet at få de 
overordentlige forhold helt udskilt fra de øvrige sager. Men når 
dette skete, og dermed forskellige af embedsmændene reves helt ud 
af forbindelse med det egentlige departement, ville de efter mulig
vis 2-3 års forløb stå altfor uheldigt, hvis de ikke kunne fortsætte 
i de nye selvstændige stillinger. Andre ville have taget deres arbejde. 
Min opfattelse blev, så vidt jeg kunne se, billiget af alle i udvalget 
med undtagelse af [venstremanden Søren] Svendsen, der var be
tænkelig ved de nye embedsmænd.«11 Sagt på en anden måde: Når 
krigen var forbi, ville Indenrigsministeriet fortsat bestå af to de
partementer, et for hovedsagelig kommunale anliggender og et so
cialdepartement. Rigsdagsdebatten omkring Socialdepartementets 
oprettelse 1919 viste, at således var det også blevet opfattet.

I forbindelse med den politiske krise omkring salget af de dansk
vestindiske øer til USA var regeringen den 30. september 1916 
blevet forøget med tre såkaldte kontrolministre, J. C. Christensen 
(Venstre), Chr. Rottbøll (Det konservative Folkeparti) og Th. 
Stauning (Socialdemokratiet). Især sidstnævnte tiltrak sig offent
lighedens opmærksomhed, ikke så meget ved sin person - lands
faderskikkelsen hører en senere tid til - men desto mere ved det 
parti han repræsenterede. »Hvad vi går ind til under et radikalt 
eller et radikalt-socialistisk styre er jo ganske uberegneligt« skrev 
Niels Neergaard til Frede Bojsen før regeringsdannelsen 1913.12 
Stauning som »Nordens første arbejderminister« gav ikke blot ven- 
stremænd kuldegysninger. Martsrevolutionen i Rusland smittede af 
på bedømmelsen af det danske socialdemokrati. Bedre blev stem
ningen naturligvis ikke af, at Borgbjerg i april og maj 1917 foretog 
en selvbestaltet rejse til Rusland for ved personlig forhandling med 
derværende socialister at befordre fredsmulighederne, eller ved at 
Stauning i samme anledning deltog i en international socialdemo
kratisk konference i Stockholm, der af oppositionen stempledes som 
uneutral tyskvenlig. Da Berliner Tageblatt i begyndelsen af juni 
bragte et interview med Stauning, hvori han bl.a. udtalte, at USAs

11 Ove Rodes dagbøger. Ved Tage Kaarsted. Århus 1972, s. 164 f.
12 Tre Venstremænd. En brevveksling mellem Frede Bojsen, Klaus Berntsen 

og Niels Neergaard. Ved Harald Jørgensen. København, 1962, s. 142 f.

170





krigsdeltagelse (fra 6. april s.å.) også var kapitalismens krig og 
snarere ville forhale end bringe freden nærmere, var den i forvejen 
hårdt prøvede politiske borgfred ved at bryde sammen. Det konser
vative Folkeparti meddelte Zahle, at Socialdemokratiet i ministeriet 
burde repræsenteres ved en anden person, og da dette ikke blev 
taget til følge, bad partiet den 20. juni Rottbøll om at indgive sin 
afskedsbegæring. Et par dage efter stillede Venstre J. C. Christensen 
frit. Krisen - og det for flertallet af partierne uvelkomne folketings
valg, der nødvendigvis måtte følge på en sprængning af samarbejdet 
- blev afværget ved, at kongen på Zahles anbefaling nægtede at 
acceptere Rottbølls udtræden, hvorefter Rottbøll ekskluderedes af 
sit parti. I Social-Demokraten havde Borgbjerg gjort sig til talsmand 
for det standpunkt, at nu burde Stauning trække sig tilbage og at 
luften måtte klares ved et valg. Ifølge Zahle var Christian X meget 
nervøs over udviklingen og kaldte Zahle til en samtale på Amalien
borg den 26. juni. I mellemtiden havde Stauning bremset Borgbjerg, 
hvorefter Zahle let kunne berolige kongen. »Da jeg ville udvikle 
for ham, hvorledes det var af vigtighed, at det gik Stauning godt 
som minister, fordi derved vejen forberedtes på en naturlig måde 
for socialdemokratiske ministre, hvilket var af vigtighed, hvis den 
antagelse var rigtig, at udviklingen efter krigen ville gå i en mere 
demokratisk retning, afbrød kongen mig og sagde: »Det gør den 
aldeles utvivlsomt.««13

Borgfreden kunne altså halte videre, men krisen havde gjort det 
klart for partierne, at 1915-grundlovens ikrafttræden vanskeligt 
kunne udskydes længere, og at der ved valgperiodens udløb i for
året 1918 måtte afholdes rigsdagsvalg. I begyndelsen af 1918 ud
trådte Rottbøll og J. C. Christensen af ministeriet for at kunne stå 
frit i valgkampen, hvorimod den socialdemokratiske rigsdagsgruppe 
opfordrede Stauning til at blive siddende.

Blandt inderkredsen af de radikale ministre havde det siden no
vember 1917 været diskuteret, hvad man skulle foretage sig, når 
denne situation indtrådte. Muligheden af at optage flere socialde
mokrater i regeringen efter svensk forbillede ventileredes af Munch 
og Scavenius, ligesom Munch foreslog, at de sociale sager i Inden
rigsministeriet blev overdraget Stauning, en tanke Ove Rode støt
tede. Da Zahle sidst i januar 1918 forelagde spørgsmålet for Stau
ning, erklærede denne, at et samlingsministerium af de to partier

13 C. Th. Zahles dagbøger, s. 129.
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ikke kunne komme på tale. »En medvirkende grund til hans til
bøjelighed til at udtale sig i denne retning var ønsket om at imøde
gå syndikalisternes agitation mod ministersocialismen. De under
forstod begge, at en sådan udtalelse ikke ville være afgørende for, 
hvorledes man ordnede sig, når valget var forbi.«14

Ved at indgå i valgalliance med Det radikale Venstre og ved at 
lade sig repræsentere i regeringen udsatte Socialdemokratiet sig for 
såvel indre som ydre kritik. Forsyningssituationen, arbejdsløsheden 
og begivenhederne i Rusland gav venstreoppositionen gode kort på 
hånden i udfaldet mod revisionisme, borgerliggørelse, minister
socialisme og »kongemiddage«. På partikongressen i februar 1918 
var utrygheden ved et fortsat samarbejde med de radikale så stærk, 
at Staunings moderate linje var tæt ved at lide nederlag.

Under valgkampen indtog Ove Rodes såkaldte Gimletale fra 
finanslovsdebatten 1916 en fremtrædende rolle. Borgbjerg havde i 
en »dithyrambe til socialismens pris« (Edvard Brandes) i begyndel
sen af debatten været inde på udviklingen efter krigen i lyset af 
erfaringerne fra de to foregående år. Prisreguleringerne og dyr tids
foranstaltningerne havde hindret eller i hvert fald hæmmet udbyt
ningen af de socialt svage, så hvorfor ikke anvende de samme me
toder efter krigen, indtil al udbytning var forsvundet, dvs. indtil 
kapitalismen var styrtet i grus.15 Mens Borgbjerg med vanlig lyrisk 
begavelse fremmanede en ny samfundsorden, pegede Ove Rode i 
talen om »det nye Indenrigsministerium«, Gimletalen, på, hvorledes 
man uden at omstyrte kapitalismen kunne tøjle monopolerne, luge 
de værste udskud bort. Krigen havde lært, at de store erhvervssam
menslutninger, der tidligere havde været »et godt middel til en 
særlig udbytning af borgerne« ved forhandlinger med statsmagten 
kunne bringes til at virke i modsat retning. »Hvis man tror, at de 
erfaringer, der i så henseende er indhøstet, kan forsvinde sporløst 
efter krigen, og at de bestræbelser, som af statsmagten er udfoldet, 
vil blive lagt i skuffen og nøglen drejet om, og at man derefter vil 
glemme disse tider, så tager man fejl.« Henvendt til socialdemokra
terne gjorde Rode opmærksom på, »at hvis ikke et andet radikalt 
demokrati virksomt havde stillet sig på samfundsinteressernes side 
mod de privatøkonomiske interesser, ville forholdet have været an-

14 P. Munch: Erindringer 1914—18, s. 292—302. Ang. begrebet ministerso
cialisme, se Vagn Dybdahl (red.): Arbejderbevægelsens hvem-hvad-hvor, 
København 1974, s. 412.

15 Forhandlingerne på Folketinget 1916—17, sp. 397 f.
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derledes nu, og så ville fremtidsbilledet have tegnet sig anderledes. 
Jeg tror ikke på en bestemt økonomisk teori, men jeg tror på social
radikale ideer, som, når krigen er afsluttet, sammen vil arbejde for 
at tilvejebringe bedre tilstande end de nu herskende.«16 Hvad oppo
sitionen uden mange omsvøb blev gjort bekendt med var, at fik 
regeringspartierne magt, som de havde agt, ville essensen af 7. au
gust lovgivningen overleve krigen, og med erfaringerne fra tiden 
efter februar 1917 in mente var det forståeligt, at Venstre- og 
Højre-vælgere ikke opfattede Ove Rodes Gimle som noget attrå
værdigt paradis.

Ved folketingsvalget april 1918 holdt regeringspartierne lige 
skansen - 72 mandater over for oppositionens 68 - og ministeriet 
Zahle fortsatte uændret.

Den ekstraordinære rigsdagssamling fra maj til september præ
gedes i det ydre af spørgsmålet om Islands selvstændighed. Den 
hjemlige varesituation var imidlertid ikke i bedring, snarere tvært
imod, og de veksler, der som følge heraf blev trukket på Ove Rodes 
arbejdsindsats, var ved at blive for store. Gennemførelsen af en 
række love vedrørende arbejdsløshedsunderstøttelse, dyrtidshjælp, 
huslejeforhold og forsyningen med kød, kartofler og uld, foregik 
ikke uden vanskeligheder. Især forholdet til Venstre og de Venstre- 
dominerede landbrugsorganisationer var anspændt. Uden for Chri
stiansborg virkede syndikalisterne aktivt for et politisk varmt efter
år, hvilket tydeligvis gjorde socialdemokraterne ilde tilpas.

Omkring rigsdagssamlingens slutning syntes Ove Rode at være 
kørt for alvor træt. Forhandlingerne med landbrugsorganisationerne 
om en ny smørordning gik dårligt, forholdet til Venstre var som 
nævnt alt andet end idyllisk, mens besættelsen af posten som folke- 
tingets formand for en tid voldte bryderier med Socialdemokratiet.

Som i tidligere lignende tilspidsede situationer diskuteredes hvil
ke muligheder der var for at afværge et politisk nervesammenbrud. 
Rode selv foreslog på et møde i Zahles hjem den 23. september 
mellem Brandes, Munch og Scavenius en deling af Indenrigsmini
steriet, således at Stauning overtog sagerne vedrørende arbejderfor
hold. Tillige tænkte han sig den socialdemokratiske folketingsmand 
K. M. Klausen optaget som minister uden portefølje. Munch på
pegede heroverfor, at dels kunne Stauning blive vanskeligere stil
let end tidligere i forholdet til sine partifæller og til arbejderbefolk-

16 Forhandlingerne på Folketinget 1916—17, sp. 852 ff.
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ningen, når det viste sig, at han ikke kunne tilfredsstille deres 
ønsker, dels var det uheldigt at give socialdemokraterne en mere 
fremtrædende plads end nødvendigt. Blandt de øvrige tilstedevæ
rende vandt Rodes forslag imidlertid genklang, hvorimod et forslag 
om at oprette et ernæringsministerium faldt til jorden.17

I overvejelserne indgik tillige den udenrigspolitiske vending, der 
var sket, efter at tyskerne siden juli måned var på retræte på vest
fronten. Forestillingen om Nordslesvigs tilbagevenden til dansk 
styre nærmede sig nu det realistiske. Ikke blot et tysk nederlag, 
men også præsident Wilsons proklamation fra januar 1918 (de 14 
punkter) vakte forhåbninger i denne retning. I regeringen så man 
med blandede følelser på, hvad man betegnede som nationalistiske 
stemninger og chauvinistiske bevægelser knyttet til Nordslesvig
spørgsmålet. På mødet mente Zahle, at man ved at optage Venstre 
i ministeriet kunne tage luven af disse stemninger, idet partiet da 
ikke kunne benytte dem i sin oppositionsagitation. Tillige ville Rode 
blive aflastet i ernæringslovgivningen, når landbruget følte sig del
agtig i beslutningerne. Venstre havde under valgkampen slået stærkt 
til lyd for dannelsen af en samlingsregering af alle fire rigsdags
partier, omend ud fra andre præmisser end de ovennævnte, hvorfor 
Zahles forslag på forhånd var sikret sympati i Venstre. Endelig var 
det inde i overvejelserne at gå af på et passende tidspunkt.

Tilbage af de mange betragtninger blev, at Zahle den 25. og 26. 
september forhandlede med Stauning om dennes overtagelse af de 
egentlige arbejderspørgsmål i Indenrigsministeriet. Stauning viste 
interesse for tilbuddet, men måtte først til partiet med det. Meget 
ubelejligt for planens gennemførelse var det, at socialdemokraterne 
en overgang ønskede K. M. Klausen som formand for folketinget. 
Pladsen havde i de sidste samlinger været besat med venstremanden 
Pedersen-Nyskov. Ændrede man heri ved at erstatte ham med K. M. 
Klausen, kunne det af Venstre opfattes som en udfordring. Lod man 
Pedersen-Nyskov fortsætte, lagde man sig ud med sin højst nød
vendige parlamentariske støtte, Socialdemokratiet, hvilket Brandes 
forudså ville føre til Staunings afgang og dermed opløsning af det 
hele.

I de næstfølgende dage drøftedes problemerne internt blandt 
ministrene. Rodes træthed og den dermed forbundne vægelsindet
hed gjorde ikke debatten mindre vidtløftig, og behjertede forsøg på

17 P. Munch: Erindringer 1914-18, s. 338 f. Jfr. Bilag I.
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at få ham til at tage på ferie mislykkedes. Efterhånden nåede man 
dog til enighed om det umulige i at danne et samlingsministerium 
med Venstre, samt at Pedersen-Nyskov skulle fortsætte som folke- 
tingets formand. Et notat i Ove Rodes arkiv (»Til mødet 30/9 18 
kl. 11«) viser, at i formandsspørgsmålet var han indstillet på at 
sætte Stauning kniven for struben: »Zahle bemyndiges til at med
dele Stauning, at der i partiet har vist sig store betænkeligheder ved 
at forandre de to partiers hidtidige holdning til formandsstillingen 
i folketinget, navnlig under hensyn til de yderligere vanskeligheder 
for ernæringslovgivningens heldige løsning og udførelse, og at 
spørgsmålet om overdragelse af forskellige indenrigsministerielle 
anliggender til Stauning derfor, såfremt ønsket om Klausens valg til 
formand efterkommes, må udskydes, indtil det kan overses om det 
overhovedet kan gennemføres.«18 Ved et møde samme dags aften, 
hvori Borgbjerg og Stauning deltog, fremgik det, at socialdemokra
ternes interesse for Klausen var »ret begrænset« og at Staunings 
overtagelse af de sociale sager vejede nok så tungt. Affæren ordne
des til alles tilfredshed med, at K. M. Klausen på Munchs forslag 
blev anbragt i en påtænkt skolekommission.19

Det er tidligere nævnt, hvorledes forsyningsvanskelighederne, re
volutionen i Rusland og Tysklands formodede forestående neder
lag påvirkede de indrepolitiske forhold. Til stor bekymring for So
cialdemokratiet førte syndikalisterne sig voldsomt frem ved denne 
tid. Den 29. oktober udbrød der revolte blandt matroserne i Wil- 
helmshafen, og 6. november var de revolutionære begivenheder ryk
ket så tæt på Danmark som til Kiel, Flensborg og Åbenrå. Hvad 
der tidligere var passeret af lignende art, havde været på tilpas 
geografisk afstand til, at tanken om at det danske samfund kunne 
blive berørt heraf, kunne skydes i baggrunden. Men denne afværge
mekanisme var ikke længere brugbar. Adskilligt vidner da også om, 
at revolutionsfrygten var særdeles nærværende i de hektiske uger 
omkring våbenhvilen den 11. november. Grænsevagten forstær
kedes, hovedparten af sikringsstyrken hjemsendtes af frygt for uro
ligheder blandt mandskabet, mens syndikalisterne nærede spekula
tionerne ved at erklære generalstrejke til onsdag den 13. november.

Tirsdag formiddag mødtes Zahle, Rode og Munch for at drøfte

18 Ove Rodes privatarkiv. D. 2. Optegnelser, kopier m.m. vedr. politiske for
hold under Verdenskrigen. RA. Se tillige Bilag III.

19 P. Munch: Erindringer 1914—18, s. 350.
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situationen. Stauning kom til lidt senere og var tydeligvis urolig for 
morgendagen. Krigen igennem havde Socialdemokratiet undgået 
splittelse på trods af angreb fra venstreoppositionen, og man var 
ikke indstillet på at smide tøjlerne nu. Over for vælgerne ville det 
derfor være opportunt om man kunne påvise, at man i regeringen 
havde fremsat krav til arbejderbefolkningens bedste, og at disse 
krav var blevet taget til følge. Om eftermiddagen præsenterede 
Stauning sin ønskeseddel, der ifølge Rode stort set kun indeholdt 
punkter, hvorom de to partier i forvejen var enige. Meningen var 
da, at Stauning ved et møde onsdag aften skulle forelægge listen 
for sine partifæller og meddele dem de radikales tilslutning, for der
efter, hvis socialdemokraterne også gik ind for den, at lade den 
offentliggøre.20

Onsdag aften holdt såvel Det radikale Venstre som Socialdemo
kratiet partimøde. Imens forhandlede Zahle og Rode med Stauning. 
Forud var gået de voldsomme »Grønttorvsspektakler«, hvorimod 
den bebudede generalstrejke ikke havde fået større tilslutning. Ingen 
kunne dog forudse, hvor længe uroen ville fortsætte. Hvad de to 
partier nåede til enighed om, kunne blive afgørende i så henseende. 
Stauning meddelte, at socialdemokraterne ville udsende et mani
fest, der opfordrede til ro. Manifestet skulle desuden indeholde den 
række ønsker, hvorom der dagen i forvejen var opnået enighed. 
Ligeledes fremførte han, at partiet nu meget ønskede, at han endnu 
næste morgen skulle proklameres som minister for de sociale sager.

20 Ove Rodes dagbøger, s. 206 ff. Det socialdemokratiske program indeholdt 
følgende 18 punkter: 1. Fortsat indskrænkning af de militære foranstaltnin
ger og derefter 2. Forberedelse til ophævelse af det hidtidige militær- og 
fæstningssystem. 3. Ophævelse af krigsretterne. 4. Kontrol med bankvæsen 
og produktion med det formål at begrænse prisstigning og udbytning. 5. 
Opretholdelse af prisregulering og dyrtidsforanstaltninger. 6. Iværksættelse 
af offentlige arbejder. 7. Indførelse af 8 timers arbejdsdagen, i første række 
for papirfabrikker og andre virksomheder med kontinuerlig drift. 8. Af
skaffelse af natarbejde i bagerier. 9. En tidssvarende lærlingelov. 10. For
bedring af alderdomsunderstøttelsen. 11. Indførelse af invaliditetsforsør
gelse. 12. Afskaffelse af tyendeloven og indførelse af beskyttelse for umyn
dige. 13. Revision af søloven. 14. Forbedring af arbejdsløshedsloven. 15. 
Ændring af dyrtidsloven, således at der også bliver midler til beklædnings
hjælp. 16. Jordspørgsmålet optages straks til behandling. 17. Fremme af 
arbejdet for en ny valglov og for en grundlovsrevision. 18. Gennemførelsen 
af de forelagte lovforslag om direkte skatter. Socialdemokratiets virksom
hed 1915—19. Beretning til kongressen i København 2. oktober 1919, Kø
benhavn 1919, s. 7.
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Under de radikales møde kom Rode og fortalte Munch om for
handlingerne med Stauning. Telefonisk var ændringen i Staunings 
stilling aftalt med kongen. Såvel dette som reformpunkterne skulle 
nævnes i det socialdemokratiske opråb, af hvilket det tillige skulle 
fremgå, at Stauning havde fremført kravene i ministeriet og fået til
slutning dertil fra regeringen og Det radikale Venstre. Munch fore
slog, at der i stedet skulle stå, at socialdemokraterne havde bragt 
i erfaring, at regeringen og Det radikale Venstre delte disse ønsker, 
og med denne ændring godkendte partiet enstemmigt fremgangs
måden.21

Lørdag den 16. november var i Statsministeriet udarbejdet en 
indstilling til kongen, hvorefter Stauning som minister uden porte
følje midlertidigt skulle overtage Indenrigsministeriets sociale sager. 
Den 18. november blev indstillingen bifaldet og bekræftet i stats
rådet den 22. november. I motiveringen citerer Zahle Ove Rodes 
brev af 29. september.22 Formodentlig under indtryk af de fore
gående dages begivenheder er til citatet tilføjet, at »det samtidig må 
anses fornødent at forberede og søge gennemført en række vigtige 
sociale lovgivningsarbejder, der i nogle år har måttet hvile . . ,«.23 
Videre hed det, at en endelig deling af Indenrigsministeriet ikke i 
øjeblikket var tilrådelig. Forklaringen herpå gav Ove Rode i den 
tale, hvormed han den 19. november præsenterede Stauning for 
Indenrigsministeriets medarbejdere: »En endelig deling af Inden
rigsministeriet, således at et socialt ministerium udskilles fra dette, 
ligger altså endnu ude i fremtiden. Nu ville der til et sådant mini
sterium savnes fornøden arbejdskraft, idet mange af Indenrigsmini
steriets embedsmænd er knyttet såvel til de kommunale som til det 
sociale og det overordentlige Indenrigsministerium. En overskæring 
af dette arbejde ville volde forstyrrelse på en tid, da arbejdets og 
styrelsens sikkerhed er en særlig nødvendighed. Men når en deling 
af ministeriet ikke var tilrådeligt, så var en deling af ledelsen nød
vendig. Jeg skal kun henvise til, at inden for det område, som fra 
i dag er henlagt under hr. Staunings ledelse, må der snarest muligt

21 P. Munch: Erindringer 1918—24, København 1963, s. 10.
22 Jfr. Bilag II. Ove Rodes koncept er dateret 1. oktober 1918. Originalen ses 

hverken at være i C. Th. Zahles privatarkiv (RA) eller i Statsministeriets 
arkiv.

23 Indenrigsministeriets 1. kt. (KK), journalsag 2759/1918. RA. Statsmini
steriets forestillingsprotokoller er p.t. ikke afleveret til RA, men en afskrift 
af forestillingen af 18. november 1918 findes i ovennævnte journalsag.
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fremsættes lovforslag om så betydningsfulde arbejderspørgsmål som 
indførelse af 8 timers arbejdsdagen i virksomheder med døgndrift, 
om afskaffelse af natarbejde i bagerier, om lærlingeforholdet og om 
den faste voldgiftsret.«24

Officielt kaldtes nydannelsen Indenrigsministeriets afdeling for 
sociale sager vedr. arbejderforhold. De sager, der var tillagt afdelin
gen, var nøjagtig de samme, som fortsat behandledes af 1. ekspedi
tionskontors 2. afdeling (Socialkontoret og Brændselskontoret), 
dog med undtagelse af brændselssagerne.25 Departementschefsfor
retningerne blev varetaget af chefen for 1. departement, S. H. A. 
Vedel, og kontorchefsforretningerne af chefen for 1. ekspeditions
kontors 2. afdeling, Svend Neumann. På papiret ser ordningen 
uoverskuelig ud, men i det daglige arbejde voldte den ingen vanske
ligheder. Hvad der i regeringen Zahles levetid frem til 30. marts 
1920 fremsattes af sociale lovforslag var udarbejdet i Socialkontoret 
og senere Socialdepartementet. I rigsdagen blev de fremlagt af 
Stauning, og på de vedtagne love figurerer dennes kontrasignatur.

Allerede den 22. november 1918 forelagde Ove Rode i folke
tinget forslag til lov om oprettelse af et departements- og et kontor
chefsembede under Indenrigsministeriet. I bemærkningerne til lov
forslaget henvises til den kongelige resolution af 30. marts 1917 
og den dermed forbundne deling af 1. departement i tre afdelinger. 
Tillige nævnes aftalen med finansudvalget, hvorefter det var en fra 
alle sider tiltrådt forudsætning, at også når de overordentlige for
hold hørte op, ville de stadig fremkommende nye opgaver såvel på 
sociale som på det kommunale område gøre en deling af ministeriet 
i to departementer påkrævet.26 Det fremsatte forslag tilsigtede så
ledes udelukkende at lovfæste den allerede bestående ordning.

Debatten i folketinget var præget af velvilje. Efter 1. behandling

24 Ove Rode: I krigens vendetegn, København 1921, s. 174 f. Efter aftale 
med Zahle offentliggjordes talen i Politiken dagen efter. Jfr. Ove Rodes 
dagbøger, s. 211.

25 Lærlingeforhold. Arbejderforhold. Mægling og voldgift i arbejdsstridighe- 
der, arbejdsanvisning, tilsyn med arbejde i fabrikker og dermed ligestillede 
virksomheder, tilsynet med dampkedler på landjorden, tilsynet med uden
landske arbejderes anvendelse, helligdagsarbejde i fabrikker og fabriksmæs
sigt drevne værksteder, lukning af butikker m.v. Anerkendte sygekasser, 
arbejdsløshedskasser samt begravelseskasser. Sager vedr. arbejdernes, han
delsmedhjælpernes og tyendets, fiskernes, sømændenes samt landarbejder
nes ulykkesforsikring. Hof- og Statskalender 1919.

26 Rigsdagstidende 1918-19. Tillæg A, sp. 3011 f.
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Postkort af Thorvald Stauning, »folkets søn«, 
fra midten af 30erne.

sendtes forslaget til finansudvalget, hvor man især fra Venstres side 
ønskede oplyst, hvorledes sagerne skulle fordeles mellem de to 
fremtidige departementer, når de af hensyn til krigen oprettede 
særlige kontorer for kornordning, brændselsordning m.v. ophæve
des. I sit svar anfører Ove Rode, at der ikke på nuværende tids
punkt var truffet endelig beslutning herom, men at de sager, der var 
henlagt til Staunings bestyrelse, og som udgjorde et samlet hele, 
skulle indgå i det nye departement. »Ud herover kan der blive 
spørgsmål om henlæggelse af dermed beslægtede sager til dette 
departement, idet man ville anse det for hensigtsmæssigt, at de 
under det nye departement henlagte sager har en mere ensartet 
karakter.«27

Svaret antyder, at ikke blot de under 1. ekspeditionskontors 1. 
afdeling (Kommunekontoret) hørende sociale sager vedr. det of
fentlige fattigvæsen, alderdomsunderstøttelse, understøttelse til

27 Indenrigsministeriets 1. kt. Kopibog 1918, nr. 37443.
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børn af enker samt de kommunale hjælpekasser, men tillige sociale 
sager fra andre ministerier, først og fremmest Justits- og Undervis
ningsministeriet, med tiden tænktes overført til Socialdepartemen
tet.28 I finansudvalget opnåedes imidlertid enighed om, at sagerne 
vedr. fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse m.v. fortsat skulle 
høre under 1. departement p.gr.a. den nære kontakt disse områder 
havde til de kommunale myndigheder.

Den 22. januar 1919 kom forslaget til 1. behandling i landstinget. 
Her var man - efter debatten at dømme - i højere grad opmærksom 
på det forhold, at Staunings afdeling og det nye departement reelt 
var identiske. Oluf Kragh fra Venstre ironiserede herover ved at 
bemærke, at delingen af Indenrigsministeriet var gennemført alle
rede derved, at ministeriet siden 18. november 1918 var ledet af 
to ministre, hvoraf Stauning i det væsentligste havde med de op
gaver at gøre, hvorom talen her drejede sig. »Men forholdet var, så 
vidt jeg erindrer, dette, at denne ordning ved den nye ministers 
udnævnelse blev betegnet som en fuldstændig midlertidig ordning, 
og det synes da, som om der må være ret tvingende grunde for at 
ledsage denne midlertidige ordning med oprettelsen af et nyt de
partement og udnævnelsen af embedsmænd til dette departements 
bestyrelse.«29 Kragh kunne kort sagt ikke få det til at rime, at man 
samtidig med, at den nye ministers eksistens var midlertidig, ville 
gøre det departement, som skulle underlægges ham, varigt, hvilket 
efter Rodes svar beroede på, at Kragh havde misforstået ordnin
gen.30 Ved lovforslagets gennemførelse tilsigtedes ikke nogen som 
helst ændring i den nuværende ministerielle praksis med hensyn 
til, at visse af ministeriets forretninger blev varetaget af minister 
u.p. Stauning. Og for helt at bortvejre Oluf Kraghs mistanke om 
noget andet tilføjede Rode: »Men det spørgsmål, hvorvidt Inden
rigsministeriet skal deles, således at der bliver oprettet et selvstæn
digt, socialt ministerium, ligger jo aldeles ikke for for tiden.«31

Den efterfølgende udvalgsbehandling sluttede med en betænk
ning, der klart pegede på om ikke et socialministerium, så dog et 
socialdepartement af et sådant indhold, at omformningen til et

28 Jfr. K. K. Steincke: Fremtidens forsørgelses væsen, bd. I, København 1920, 
s. 434 ff. Med vanlig ironi beskriver Steincke »den almindelige planløshed 
og mangel på centralisation« i administrationen på dette felt.

29 Forhandlingerne på Landstinget 1918-19, sp. 832.
30 Samme, sp. 835.
31 Samme, sp. 837.
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ministerium ville være en smal sag. Der var enighed om, at det nye 
departement burde omfatte alle under Indenrigsministeriet hørende 
sager af social karakter, altså ikke blot de midlertidigt under Stau- 
nings ledelse henlagte sager, men også særlig det offentlige fattig
væsen, alderdomsunderstøttelse, understøttelse til børn af enker, de 
kommunale hjælpekasser, sundhedsvedtægter o.l. Det var endvidere 
udvalgets håb, at det i nær fremtid skulle lykkes at samle inden for 
det samme administrationsområde alle sociale sager, således også 
lovgivningen om alimentationsvæsenet, foranstaltninger til forebyg
gende børneforsorg og værgerådslovgivningen, forsorgen for ånds
svage, sindssyge, tuberkuløse m.v., områder der nu henlå under 
forskellige ministerier.32 Landstingsudvalget gik således langt videre 
end folketingets finansudvalg hvad angik især fremtidige arbejds
områder. Ved den endelige organisering af Socialdepartementet var 
det førstnævntes betænkning, der førtes ud i livet.33

Forinden udvalget den 26. juni 1919 afgav betænkning, var der 
rettet forespørgsel til Ove Rode om fordelingen af sager mellem 
departementer og kontorer. Af svaret, dateret den 14. februar, får 
man yderligere indblik i de mundtlige forhandlinger mellem Ove 
Rode og rigsdagens finansudvalg forud for ændringerne i marts 
1917. Det hedder heri, at delingen vel delvis har været foranlediget 
af de overordentlige forhold, men at den ingenlunde i første række, 
endsige alene, skyldtes disse. Den betydelige udvikling på de kom
munale som sociale sagers område ville stille så store krav til mini
steriets embedsmænd, at en deling af forretningerne måtte anses for 
påtrængende nødvendig.34

Loven stadfæstedes den 30. juni 1919, og ved kongelig resolution 
af 19. og 21. juli organiseredes ministeriet med to departementer, 
hvoraf Socialdepartementet ved sidstnævnte resolution fik to kon
torer, Socialkontoret og Kontoret for offentlig forsorg. Til departe
mentschef udnævntes S. H. A. Vedel. Chef for Socialkontoret blev 
Svend Neumann og for Kontoret for offentlig forsorg L. N. Trolle 
Friis, tidligere fuldmægtig i Kommunekontoret.35 Socialkontoret

32 Rigsdagstidende 1918—19. Tillæg B, sp. 4096.
33 Jfr. Ministeriernes Månedsblad 1924, s. 53, hvori hævdes, at K. K. Steincke 

havde udarbejdet landstingsudvalgets betænkning. I den kongelige resolu
tion af 21. juli 1919 (se note 35) er direkte henvist til nævnte betænkning.

34 Indenrigsministeriets 1. kt. Journalsag 2759/1918.
35 Indenrigsministeriets relations- og resolutionsprotokol (forestillingsproto

kol) 1919, nr. 155 og 156.
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overtog i uændret skikkelse de sager, der hidtil havde sorteret under 
1. ekspeditionskontors 2. afdeling (Socialkontoret og Brændselskon
toret), jfr. note 25, mens Kontoret for offentlig forsorg fik over
draget Kommunekontorets sociale sager. Hermed var der skabt en 
tydelig forskel mellem Staunings midlertidige afdeling for sociale 
sager vedrørende arbejderforhold og Socialdepartementet, hvorimod 
landstingsudvalgets ønske om overførsel af andre ministeriers so
ciale sager til departementet kun delvis gik i opfyldelse, da regerin
gen Stauning i 1924 genetablerede det under forretningsministeriet 
Friis oprettede Socialministerium (5. april til 5. maj 1920).36

Indenrigsministeriets socialdepartement var et produkt af udvik
lingen i de sidste krigsår, idet 1918 var bestemmende for, om det 
var de overordentlige vareforsynings- og prisreguleringssager, der 
skulle udskilles, eller om det var de sociale sager.

Efterhånden som administrationen blev involveret i krigslovgiv
ningen voksede behovet for specialisering. Det gamle og velprøvede 
apparat måtte nødvendigvis tilpasse sig den ekstraordinære situa
tion. Det første skridt i denne retning var det i 1915 løst organise
rede Kornkontor, der meget betegnende for vekselvirkningen mel
lem samfund og administration må ses på baggrund af striden mel
lem landbruget og regeringen om fastsættelsen af rugprisen - i det 
større perspektiv en kamp mellem erhvervets interesse i at lade

38 Ved kongelig resolution af 5. april 1920 udnævntes borgmester Jens Jensen 
til socialminister, dvs. minister for de i henhold til kgl. res. af 19. juli 1919 
under Indenrigsministeriets Socialdepartement hørende anliggender. Da 
Niels Neergaard i begyndelsen af maj 1920 tog skridt til at danne sit 
ministerium, havde han tænkt sig Sigurd Berg som socialminister. Berg blev 
spurgt den 3. maj, men »følte sig meget såret over ikke at blive tilbudt 
Indenrigsministeriet, men kun Socialministeriet. (...) Min opfattelse, som 
jeg nærmere udviklede for ham, var den, at Socialministeriet i fremtiden 
ville byde de største opgaver. (...) Han fastholdt, at han deri så en vis 
degradation.« Under de videre drøftelser mellem Neergaard og J. C. Chri
stensen om ministeriets sammensætning blev man enige om Berg som in
denrigsminister og Jensen-Sønderup som socialminister. Imidlertid pegede 
Berg på M. N. Slebsager som socialminister. Slebsager havde været skuffet 
over ikke fra starten at være tilbudt en ministerpost og sagde nu ja, om
end han havde foretrukket Trafikministeriet (Min. f. offentlige arbejder), 
som Neergaard havde tiltænkt K. Riis-Hansen. Da Riis-Hansen trak sit til
sagn tilbage, blev Slebsager trafikminister, og det var ikke muligt for Neer
gaard at få kabalen omkring socialministerposten til at gå op, inden mini
sterlisten forelagdes kongen. Niels Neergaards privatarkiv. Diverse politiske 
optegnelser bd. 8, s. 127—41. RA.
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prisen bestemme af verdensmarkedet og regeringens forpligtelse til 
at sikre fødevarer til en rimelig pris. Kommunekontorets opsplitning 
i tre afdelinger marts 1917 fuldbyrdede tendensen. Den uindskræn
kede u-bådskrig og den deraf affødte yderligere forværring af for
syningssituationen er tidligere nævnt som en iøjnefaldende årsag 
hertil. Men desuden kom, at langt hovedparten af reguleringsbe
stemmelserne fra omkring årsskiftet udgik i form af love mod tid
ligere som bekendtgørelser. Oppositionspartiernes utilfredshed med 
Ove Rodes administration af 7. august-bemyndigelsen var efter kon
trolministrenes optagelse i regeringen lettere at imødegå, og Rigs
dagens aktive medvirken kan have gjort det formålstjenligt at fore
tage en mere praktisk og overskuelig afgrænsning sagsområderne 
imellem. I samme retning virkede opsvinget i dannelsen af råd, 
nævn og kommissioner.

Da de udenrigske forhold i efteråret 1918 påvirkede det inden
rigspolitiske klima i en - omend kortvarig - revolutionær retning, 
kunne regeringen trække på sin parlamentariske støtte og gøre 
Stauning til »socialminister«. Man havde den rette mand på det 
rette tidspunkt. Men ordningen kom så sandelig også Socialdemo
kratiet tilpas. Ved Staunings beretning for kongressen i oktober 
1919 om partiets virke siden 1919 kunne de hektiske november
dage omtales af dramatiseret nøgternt og det kunne fremhæves, hvor
ledes partiets hovedbestyrelse havde planlagt rigsdagsarbejdet under 
indtryk af den forestående krigsafslutning. Ganske vist havde situa
tionen hurtigere end ventet antaget nye former, men man tog straks 
hensyn til de muligheder, som dermed frembød sig, og fremsatte 
reformprogrammet i 18 punkter.

Fot de to samarbejdspartier havde det realpolitiske skaktræk 
været en succes. Landet var ikke kastet ud i kaos, Socialdemokra
tiet havde bevaret grebet om arbejderbefolkningen, og reformpro
grammet yar hurtigere end ventet ved at blive ført ud i livet. Som 
første resultat opnåedes 8-timers arbejdsdagen i fabrikker med døgn
drift, fremsat som lovforslag den 22. november 1918 og stadfæstet 
knap tre måneder senere.37

37 Kommunekontorets arkivalier giver ikke noget fingerpeg om, at Stauning 
mellem sin tiltræden som kontrolminister september 1916 og sin udnæv
nelse 18. november 1918 til »socialminister« deltog i udformningen af den 
sociale lovgivning, men man gætter næppe forkert, hvis man formoder, at 
hans indflydelse har været ganske mærkbar.
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Var Indenrigsministeriets afdeling for sociale sager vedrørende 
arbejderforhold udsprunget af den øjeblikkelige situation, var So
cialdepartementet tænkt mere langsigtet, som et led i kæden kon- 
tor-departement-ministerium. Forretningsministeriet Friis føjede 
sidste led til, Neergaard ville gerne have videreført Socialministeriet, 
mens Stauning i 1924 mere permanent fuldførte planen. Overses 
må det imidlertid ikke, at Ove Rodes Indenrigsministerium havde 
været det bedst tænkelige udgangspunkt at starte fra.38

Bilag
De nedenfor aftrykte brevkoncepter er fundet i Ove Rodes privat
arkiv, D. 2. Optegnelser, kopier m.m. vedrørende politiske forhold 
under Verdenskrigen, RA. Det drejer sig om to breve til C. Th. 
Zahle som hhv. privatmand og kollega og som statsminister, samt 
et brev til Thorvald Stauning. Kun brevet til statsministeren (bilag 
II) er i en måske ændret form blevet benyttet. Det er ikke fundet 
i Zahles privatarkiv (RA), men der er citeret fra det i Zahles ind
stilling til kongen 16. november 1918, jfr. note 23. Rode daterer 
brevet 1. oktober 1918, mens Zahle i indstillingen angiver datoen 
29. september 1918.

Bilag I.
Ikke sendt.

Åboulevard 6, IV
Søndag 29/9 18 

Kære Zahle.
(Overstreget: Din lidet venlige holdning overfor mig i mødet i 

går gør min stilling besværlig.) Jeg tror ikke, du ret forstår, hvor
ledes tingene tager sig ud for mig. Derfor - til fjernelse af gensidig 
misstemning - disse linjer.

Jeg fremstillede forleden hos dig, hvorfor det var nødvendigt for 
mig og vor hele politik, at en del af mine forretninger blev taget 
fra mig og tillige hvorfor jeg anså det for politisk klogt, at de over-

38 Jfr. Niels Petersen: Oversigt over centraladministrationens udvikling siden 
1848, s. 144. I 1926 nedlagde Madsen-Mygdal Socialministeriet og erstat
tede det med et Sundhedsministerium, tilsyneladende for at markere af
standen til det »socialdemokratiske fænomen«, som Socialministeriet en 
overgang blev anset for at være. Ministeriet genopstod 1929.
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førtes til Stauning, der derved fik politisk ansvar for arbejderfor
holdenes udvikling. Du tiltrådte tanken, mens Munch var noget be
tænkelig. I spørgsmålet om Klausens formandsskab var vi enige om 
det uheldige heri. Munch nævnte, at Staunings og Klausens sam
tidige avancering kunne vække betænkeligheder. Intet i samtalens 
forløb eller afslutning kunne give mig den forestilling, at spørgs
målet om formandsskabet den følgende dag skulle have ført til en 
ændret afgørelse uden fornyet drøftelse. At du havde skiftet mening 
med hensyn til vanskelighederne ved Klausens formandsskab frem
gik af en henkastet bemærkning til mig i rigsdagen. I onsdags har 
du altså - efter hvad der sagdes mig før statsrådet - sagt mig, at 
spørgsmålet om Klausens formandsskab, Staunings overtagelse af 
sagerne og socialdemokraternes tilslutning til kongefunktionærernes 
dyrtidstillæg nok gled. Jeg har under min optagethed af folketings
forhandlingerne enten ikke hørt alt hvad du har sagt mig eller ikke 
opfattet omfang og rækkevidde af bemærkningerne, ellers måtte jeg 
have reageret derimod.

Torsdag formiddag meddelte jeg dig mit negative resultat af den 
foregående dags og aftens forhandlinger med mejeriorganisationerne 
og mit pessimistiske syn på forholdenes udvikling og bad dig om 
en forhandling om dem samme aften inden partimødet. Jeg nævnte, 
at jeg tænkte at ville skrive et brev om min opfattelse af hele stil
lingen, som kunne forelægges. Jeg havde det indtryk, at du forstod, 
hvor megen vægt jeg lagde på denne sammenkomst. Heri har jeg 
taget fejl. Sammenkomsten blev uden værdi, fordi du ikke kunne 
komme. Og da du fredag morgen kom til ministermødet og jeg 
sagde, at det dog var nødvendigt at tale sammen,. svarede du hvast, 
at der intet var at tale om. Dette burde du hellere have sagt den 
foregående dag og tillige sagt mig hvorfor. Så kunne jeg have sparet 
Scavenius for at omordne en truffen aftale. Og så ville jeg tillige 
have forstået, at der siden vor første samtale var sket det, at du 
ikke blot ikke længere nærede nogen betænkelighed ved Klausens 
formandsskab, men var kommet til den overbevisning, at social
demokraternes indre forhold krævede det, og at samtalen mellem 
dig og Stauning, Slengerik og Fog-Petersen faktisk havde ført sagen 
frem til et punkt, hvor forholdet bl.a. er det, at der også er tale om 
ydelse og modydelse og at Socialdemokratiet allerede har præsteret 
modydelsen ved at bøje sig for kravet om hof funktionærerne. Hvis 
jeg i torsdags var blevet underrettet herom, da jeg bad om sammen
komsten og altså havde vidst, at der på dette tidspunkt hverken var 
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noget at gøre eller tale om, ville mine bemærkninger i middags om 
Fog-Petersens sidste spørgsmål være formet anderledes, og sagen 
havde da været et indre anliggende mellem os, hvor jeg for frem
tidens skyld havde måttet hævde, at det ikke er heldigt, at et så vig
tigt politisk spørgsmål, hvorom der havde været enighed mellem 
os, bliver afgjort i modsat retning, uden at den ændrede opfattelse 
havde været genstand for en fælles overvejelse.

Nu ligger sagen jo således, at mit oprindelige ønske om at få over
ført nogle sager til Stauning er blevet vanskeliggjort og udskudt - 
ja, at det måske vil vise sig at være umuliggjort ved løsningen af 
det andet spørgsmål. Hvad det betyder for mig, vil du vide.

Og det andet vidtrækkende spørgsmål må vi jo nå til en afgørelse 
i morgen.

Din hengivne Ove Rode

Bilag II.
Til Statsministeren.
Under henvisning til mundtlig forhandling og aftale skal jeg anmode 
om, at der må blive truffet foranstaltninger til midlertidigt at fritage 
mig for besørgelsen af nogle af de under Indenrigsministeriet hen
hørende sager.

Ved den stadige vækst af de overordentlige pris-, forsynings- og 
ernæringsspørgsmål, ved det omfang som en række sager vedrørende 
arbejderforholdene, navnlig arbejdsløsheden har fået, ved bolig- og 
huslejespørgsmålenes tiltagende betydning og ved den stadige for
øgelse af Indenrigsministeriets øvrige anliggender er arbejdet efter
hånden blevet så omfattende, at jeg må frygte, ikke nu efter at de 
overordentlige forhold vedvarer på 5. år at kunne varetage dem alle 
på en tilfredsstillende måde.

Da jeg ikke for tiden vil kunne tilråde nogen egentlig deling af 
Indenrigsministeriet, skal jeg tillade mig at foreslå, at nogle af de 
under Indenrigsministeriet henhørende anliggender midlertidig be
styres under en anden ministers ansvar og skal i denne henseende 
bringe følgende saggrupper i forslag:

Lærlingeforhold, arbejderforhold, mægling og voldgift i arbejds- 
stridigheder, arbejdsanvisning, tilsyn med arbejdet i fabrikker og 
hermed ligestillede virksomheder, tilsynet med udenlandske arbej
deres anvendelse, helligdagsarbejde i fabrikker og fabriksmæssigt 
drevne værksteder, lukning af butikker m.v., fiskernes, sømænde- 
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nes samt landarbejdernes ulykkesforsikrings-anerkendte sygekasser, 
arbejdsløshedskasser samt begravelseskasser.
1. oktober 1918

Ove Rode

Bilag III.
14/11 1918. Udkast til et brev til Stauning. Ikke benyttet. Se dag
bogsoptegnelse af 14/11.

I Deres samtale i går med mig og indenrigsminister Rode med
delte De mig indholdet af en beslutning, som Socialdemokratiets 
rigsdagsparti havde vedtaget og hvorefter rigsdagspartiet tænker sig, 
at en kongres bør afgøre, hvorvidt Socialdemokratiet skal forlange 
optaget i ministeriet en repræsentation for partiet, der svarer til den 
parlamentariske styrke i forhold til Det radikale Venstre. De sagde 
mig tillige, at beslutningens vedtagelse ikke var udtryk for noget 
ønske i så henseende, idet der var modstridende meninger om, hvor
vidt en sådan udvidelse af Socialdemokratiets deltagelse i ministe
riet var rigtig. Endelig meddelte De mig, at rigsdagspartiets beslut
ning skulle meddeles partiets hovedbestyrelse, og De har i dag sagt 
til indenrigsministeren, at dette er sket, uden at der af hovedbesty
relsen blev foretaget videre i sagen.

I anledning heraf mener jeg det rigtigt at meddele Dem, at jeg 
ikke har anset det muligt for ministeriet at fortsætte, såfremt der 
i Socialdemokratiets partiorganisation foreligger til eventuel senere 
drøftelse og afgørelse et sådant svævende spørgsmål, idet ministeriet 
i så fald vil savne den fornødne styrke til at føre sin politik videre. 
Jeg må derfor anmode Dem om at foranledige, at Socialdemokratiet 
tager stilling til spørgsmålet og meddeler mig enten at det ønsker 
at rejse det foran omtalte krav - i hvilket tilfælde jeg må drøfte 
stillingen med mine kolleger - eller at sagen er bortfaldet.

188



Orientering

Kassation af personsager.

ARKIVs redaktion modtager gerne flere indlæg i debatten om kas
sation af personsager, også fra historikere og interesserede uden for 
arkivvæsnet. Jeg skal derfor i en lidt tilspidset form forsøge at 
opridse baggrunden for problemerne. Personsager er f.eks. selv
angivelser, sociale sager, straffesager, personalesager og folkeregister
kort. Den standende diskussion1 drejer sig især om selvangivelserne 
og tildels også om de sociale sager, som foreløbig opbevares i kom
munerne. Selvangivelserne er velegnede til at anskueliggøre vanske
lighederne ved en stillingtagen til opbevaring og kassation også af 
andre enstypesager, som man kalder sager i stort antal af en ens
artet og stereotyp karakter, der enkeltvis giver et minimum af op
lysninger, men som i udvalg kan belyse væsentlige sider af samfunds
udviklingen.

De gældende bestemmelser om bevaring og kassation af disse 
sager findes i Indenrigsministeriets cirkulære af 28. marts 1945 om 
kassation i kommunalarkiver og Finansministeriets skrivelse til skat
terådene af 23. marts 1970. Disse bestemmelser giver vidtgående 
kassations tilladelser, som dog kun delvis er blevet fulgt. Der fore
ligger nu forslag til et nyt cirkulære om kassationer i kommunale 
arkiver, der så vidt vides fastsætter, at folkeregisterkortene bevares 
fuldstændigt, at ca. 3,3 °/o af selvangivelserne og ca. 20 °/o af de 
sociale sager bevares, således at alle sager vedr. personer født d. 1. 
i en måned bevares, og herudover bevares sociale sager vedr. per
soner født på 5 andre fastsatte datoer. Opdeling af sagerne efter 
fødselsdato er i praksis kun mulig efter indførelsen af person
numre i 1970. Er sagerne før 1970 ikke påført fødselsdato, må man 
finde andre metoder til at udtage hver 5. eller 10. sag.2 Poul The- 
strup og Harry Christensen3 sætter imidlertid hver på sin måde 
spørgsmålstegn ved, om de foreslåede bevaringsprocenter er tilstræk
kelige til at dække alle rimelige behov.

Det er meget vanskeligt at danne sig et skøn over, hvor meget

1 Se bl.a. Arkiv 5. bind nr. 1 s. 1—17 og 5. bind nr. 2 s. 73—80.
2 Se min artikel i Arkiv 3. bd. nr. 4, 1971 s. 321.
3 Se Harry Christensens artikel i Arkiv 5. bd. nr. 1 s. 1, og Poul Thestrup 

i 5. bd. nr. 2 s. 73.
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sagerne fylder, da de endnu ligger spredt i kommunearkiverne rundt 
i landet, men det formodes, at en enkelt årgang af de nyere selv
angivelser med bilag fylder 1500-2000 hyldemeter, dvs. at man 
for at bevare en 10-årig periode alene af selvangivelser skulle have 
et magasin med 15-20 hyldekilometer. Hertil kommer de sociale 
sager og andre store grupper af enstypesager. Materialet har en så 
privat karakter, at det er nødvendigt, at det opbevares under be
tryggende forhold med en sikret kontinuitet og med regler for op
bevaring og tilgængelighed, som bliver overholdt, dvs. i kommuner
nes eller statens arkiver. Med de foreslåede bevaringsprocenter vil 
det offentlige arkivvæsen formodentlig have kapacitet til at klare 
opbevaringen og udvide i takt med behovet. Derimod vil en væsent
lig større bevaringsprocent kræve et nybyggeri, som sandsynligvis 
bevillingsmæssigt vil være en umulighed. Sagerne er interessante 
både til belysning af den offentlige administrations fremgangsmåde 
og til belysning af almindelige menneskers økonomi, som man ikke 
systematisk kan finde oplysninger om i tilsvarende omfang andre 
steder. På den anden side kan hver eneste sag ikke have interesse, 
især ikke når man tænker på, at man, hvis alt bliver bevaret, skal 
gennemgå 15 kilometer arkivalier eller mere for at finde de sager, 
som måtte have ens interesse. Men hvordan og i hvilket omfang kan 
der kasseres i sagerne?

Det her omtalte materiale indeholder oplysninger, som foreløbig 
gør det utilgængeligt for forskerne. Det er imidlertid nu, pladspro
blemerne er blevet så påtrængende, at det er nødvendigt at træffe 
afgørelse om dets fremtidige skæbne, og ARKIVs redaktion vil være 
meget interesseret i at viderebringe andre synspunkter end vore 
egne.

Helle Linde.

Arkiv, samhålle och forskning. Svenska arkiv samfundet s skriftserie 
nr. 15, 1973, og nr. 16, 1974.

Det svenske arkivtidsskrift er i højere grad orienteret mod aktuelle 
problemer end det tilsvarende danske tidsskrift. Svenske arkivpro
blemer ligger imidlertid så tæt op ad de danske, at det nok kan 
betale sig at sætte sig ind i svensk arkivdiskussion.

I Arkiv, samhålle och forskning nr. 15 har Steffan Dahlbeck og 
Gert Jonsson opstillet en model for arkivomkostninger. Modellen 
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er først og fremmest beregnet for administrationen, men kan med 
tillempninger overføres til et historisk arkiv. Forfatterne har opdelt 
arkivfunktionerne i de bestanddele, som hver for sig bør vurderes, 
for på langt sigt at få det største udbytte med de mindste omkost
ninger. De gør dog selv opmærksom på, at det i praksis er næsten 
umuligt at skabe en måleenhed for arbejdsfunktionernes værdi.

By rådirektør Lars Wessman skriver om opbevaring og kommu
nikation af televærkets tegninger, især om rationel kopiering. Tele
værket benytter enorme mængder af kopier - hovedsagelig mikro
film - og må have samlet megen erfaring også om læseapparater, 
som det kunne være interessant at høre om en anden gang. Mikro
film i arkiverne behandles specielt af Sven G. Haverling og nævnes 
også i Ingvar Julianders artikel om langtidsopbevaring af papir. 
Ingvar Jullander beskæftiger sig dog mest med papirs holdbarhed. 
Med de knappe råstofressourcer mener han ikke, det er realistisk at 
satse på bedre papirkvaliteter. I stedet må man koncentrere sig om 
at undgå nedbrydning af papiret. Fire faktorer medvirker til at ned
bryde papir, nemlig varme, ilt, vand og syre eller en anden katalysa
tor. Kan en af faktorerne fuldstændig udelukkes, kan nedbrydnin
gen standses eller forsinkes meget. Dr. Jullander foreslår, at man 
forsøger at eliminere varmen, dvs. at man dybfryser papir, som 
ønskes bevaret, efter at have fremstillet arbejdskopier af det. Det 
vil være den mest effektive og billigste fremgangsmåde, bl.a. fordi 
konserveringsværkstederne så vil kunne nedlægges. Argumentatio
nen virker ikke helt overbevisende på mig, idet man altså vil er
statte menneskelig arbejdskraft i konserveringsværkstederne med 
energi til dybfrysningen, dvs. med råstofforbrug, som man netop 
skulle undgå. Men det er muligt, at gevinsterne på andre områder 
er så store, at det kan betale sig. Dr. Jullander antager, at papir ved 
temperaturer under 4- 50° C kan holde i 10.000 år.

De kommunale arkivproblemer behandles i 3 artikler. Anna 
Christine Meurling skriver om konsulentvirksomhed i kommunale 
arkiver og anbefaler ugentlige (!) konsulentbesøg hos den kom
munale arkivassistent. Stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson fortæller 
om kommunesammenlægningerne omkring Eskilstuna og de arkival- 
ske problemer i denne forbindelse, og professor Rolf Adamson frem
sætter nogle tanker om kassationer i kommunale arkiver. En fjerde 
artikel af Lars Nilsson om Foreningen Vårmlandsarkiv behandler 
delvis et kommunalt emne, idet der her omtales et større arkiv
projekt fælles for kommunale arkiver og erhvervsarkiver i Vårm- 
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land. Rolf Adamsons artikel er nok den, der har størst interesse fra 
et dansk synspunkt. Bl.a. foreslår han at inddele hele landet i 10 
distrikter og skiftevis bevare en fuldstændig årgang af arkivmate
riale fra hvert distrikt. Fremgangsmåden skal selvfølgelig kombine
res med kvalitativ bevaring og i individorienteret materiale - det vi 
kalder personsager - evt. med bevaring efter fødselsdato. Her i lan
det vil bevarelsen af enkelte årgange i kommunearkiverne dog støde 
på den vanskelighed, at henlæggelse af sagerne normalt ikke fore
går efter årgange. Rolf Adamson gør opmærksom på, at det fra et 
økonomisk-historisk synspunkt vil være værdifuldt at bevare noget 
kommunalt materiale vedr. lønninger og skatterestancer, som nu 
totalkasseres.

Førstebibliotekar Åke Davidsson giver en oversigt over hånd
skriftsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek og hjælpemidler til 
dens benyttelse, samt en fortegnelse over mikrofilm i universitets
biblioteket af håndskrifter, som opbevares andre steder.

Endelig findes en redegørelse ved Britt Hedberg for den nye 
svenske arkivuddannelse, som ligger meget langt fra danske planer 
på dette område. Uddannelsen skal foregå ved universiteterne, men 
have sigte mod administrationen og erhvervslivet. Der er endnu ikke 
truffet beslutning om kandidaternes kompetence, når uddannelsen 
er afsluttet - et spørgsmål, som formodentlig vil have væsentlig 
betydning for tilgangen til uddannelsen på længere sigt.

Arkiv, samhålle och forskning nr. 16 indledes med en artikel af 
Ingemar Carlsson om arbejdet med et nationalregister over »en- 
skilda« arkiver i Sverige. Enskilda arkiver omfatter forenings-, er
hvervs- og organisationsarkiver foruden privatarkiver. Registret op
bygges på den måde, at hvert enkelt arkiv beskrives på et skema i 
4 eksemplarer, som indordnes i en alfabetisk, en topografisk og en 
saglig række, mens en kopi vil blive sendt til de respektive lands
arkiver. Carlsson opridser en, synes det, realistisk målsætning for 
Riksarkivets 3. sektion, som rummer de private arkiver, og især 
for den udadvendte virksomhed, hvori foruden udarbejdelsen af det 
landsomfattende nationalregister indgår en nær kontakt med ind
samlere af private arkiver og formidling af denne kontakt til for
skere. Gennem det centrale registrerings- og rådgivningsarbejde for
søger man på en konstruktiv måde at bøde på de vanskeligheder, 
som den store spredning af privatarkiverne medfører, og undgår 
delvis den uf rug tbare konkurrence om at erhverve arkiverne.

Nils F. Holm fortæller om Sven Hedins meget omfattende arkiv, 
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som nu er deponeret i Riksarkivet. Sven Hedin, der døde 1952, 
var opdagelsesrejsende, forfatter og politiker med kontakt til næsten 
alle internationalt kendte politikere og videnskabsmænd i samtiden. 
Der findes brevskriverregister til en del af arkivet, som, når det er 
endeligt ordnet, bliver tilgængeligt med rigsarkivarens og Sven 
Hedin-stifteisens tilladelse.

Svenska kommunförbundet tog i 1971 initiativ til nedsættelse af 
en kommunearkivgruppe med deltagelse af kommunförbundet og 
arkivvæsenet. Problemerne med de kommunale arkiver synes stort 
set at være de samme i Sverige som i Danmark, men løsningen af 
dem gribes an på en anden måde. Man sigter mod delløsninger, 
således at arkiv- og kassationsplaner for de enkelte kommunale om
råder udarbejdes hver for sig, og ud over det nære samarbejde 
mellem kommunalforbund og arkiv væsen, planlægger man samråd 
med videnskabsmænd inden for historie, statskundskab, kultur
geografi og socialvidenskab. Artiklen er skrevet af nu afdøde stads
arkivar Sture Mårtenson, som var medlem af arbejdsgruppen.

Anna Christina Meurling redegør for et forsøg med at overføre 
»husforhörslängdernes« og kirkebøgernes personaloplysninger til 
EDB. Husforhörslängder er registre udarbejdet af sognepræsterne 
i tilknytning til kirkebøgerne med omfattende personalhistoriske 
oplysninger. Det store projekt har kunnet igangsættes, fordi ar
bejdet med udskrivning og hulning er henlagt til Haparanda - en 
egn af landet, hvor der er arbejdsløshed.

I Sverige findes et planlægnings- og rationaliseringsinstitut for 
sygehus- og socialforvaltning, kaldet Spri, med omkring 160 ansatte. 
Stadsarkivar Kjell Olsson giver en redegørelse for dette instituts 
planlægning af journal- og arkivopbygning med mange interessante 
forslag og iagttagelser, bl.a. om patientjournalers funktion og de 
deraf følgende krav til journalsystemet, og om fordelene ved i den 
daglige administration at arbejde med mikrofilm af store arkiv
grupper som fakturaer og bygningstegninger. Det påpeges, at ved 
hjælp af mikrofilm kan servicekopier spredes til forskellige admini
strative enheder uden at skabe uoverskuelige arkivalske pladspro
blemer. Spri i Stockholm udarbejder rapporter om undersøgelserne, 
som kan købes.

Helle Linde.
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Ingwer Ernst Momsen: »Die allgemeinen Volkszählungen in 
Schleswig-Holstein in dänischer Zeit (1769-1860). Quellen und 
Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins«, hd. 66, Neu
münster 1974.

Som omtalt i en artikel i ARKIV 5. bd. 2 om »Ordning og regi
strering af folketællinger«, har dette arkivmateriale haft den mærke
lige skæbne på én gang at være mere benyttet af publikum end 
noget andet og dog næsten helt overset af den videnskabelige ar- 
ki vis tik.

Ingwer Ernst Momsens bog repræsenterer derfor et vendepunkt. 
Hans udgangspunkt var ønsket om at forstå et lokalt miljø, et by
samfund i fortiden, nemlig byen Husum i Slesvig, specielt som den 
afspejles i digteren Theodor Storms forfatterskab. Denne stræben 
efter historisk verifikation førte ham til studiet af folketællingerne, 
hvis øjebliksbillede af en befolkning syntes ham bedre end noget 
andet at kunne føre til målet. Ved universitetet i Kiel trænedes og 
tilskyndedes han både af historikeren professor Scharff og geografen 
professor Schlenger, der havde et åbent øje for folketællingerne 
som grundlag for kulturgeografisk forskning. Historie og geografi 
var den faglige kombination bag Momsens disputats i Kiel i 1968. 
Dissertationen havde to dele. Den første er den undersøgelse af de 
slesvig-holstenske folketællinger, der først nu med seks års forsin
kelse er blevet trykt, og som her anmeldes. Den anden del udkom 
derimod hurtigt: »Die Bevölkerung der Stadt Husum von 1769 bis 
1860. Versuch einer historischen Sozialgeographie.« Schriften des 
geographischen Instituts der Universität Kiel, nr. 31, Kiel 1969.

Man forstår bedst bogen om folketællingerne, når man kender 
dens sammenhæng med dette historisk-socialgeografiske mål. Den er 
en redegørelse for det vigtigste kildemateriale hertil og dettes til
blivelse, og den repræsenterer således de nye sociologiske viden
skabsgrenes syn på folketællingerne. Dette giver bogen sin særlige 
aktualitet og horisont. Den behandler først forudsætningerne i al
mindelighed: en regionalgeografisk definition af området Slesvig- 
Holsten, en oversigt over statistikkens udvikling i det danske mo
narki 1769-1864 og en kort bestemmelse af selve begrebet folke
tælling i nutid og fortid.

Hovedafsnittene II, III og IV omhandler henholdsvis folketæl
lingerne i hertugdømmerne 1769, 1803 og 1835-60, og hvert af 
disse afsnit underinddeles igen på analog måde: Først omtales for- 
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beredelserne til den pågældende folketælling eller folketællings
gruppe, nemlig den forudgående befolkningsdebat der motiverer 
dem, beslutningsprocessen i Kancelli og Rentekammer samt forbe
redelserne i de statistiske organer og blandt hertugdømmernes cen
trale og lokale embedsmænd. Dernæst beskrives, hvorledes folke
tællingerne i praksis udførtes, tællingsinstrukser, tællings terminen 
(-tidspunktet), de lokale tællingsorganer og tællingsdistrikter, des
uden tællingsskemaernes indretning med deres enkelte rubrikker, 
optællingens praktiske forløb, og hvorledes de udfyldte skemaer 
vendte tilbage til centralmyndigheden igen. Dernæst redegøres for 
behandlingen af resultatet, tabeller og statistisk behandling både hos 
lokale embedsmænd og centralt, hvorledes der udarbejdedes befolk
ningsstatistikker, og hvorledes disse eventuelt publiceredes privat 
eller offentligt. Til slut følger opgørelser over det bevarede mate
riale og sammes lakuner og nogle metodiske betragtninger over dets 
historiske kildeværdi. Kort sagt gives hermed en folketællingernes 
administrationshistorie, hvortil de vigtigste kilder findes i Rigs
arkivet.

Denne grundige undersøgelse har naturligvis den største betyd
ning for forståelsen af ikke blot de slesvig-holstenske, men i det hele 
taget af de danske folketællingers historie og den arkivistiske be
handling af dem. Jeg skal på dette sted med glæde vedkende mig den 
taknemmelighedsgæld, hvori jeg står til dr. Momsens arbejde, der 
har været en væsentlig forudsætning for fuldendelsen af registrerin
gen af De slesvigske Folketællinger i Rigsarkivet (herom nærmere 
i omtalte artikel). Han stillede nemlig allerede for et par år siden 
et eksemplar af den maskinskrevne dissertation til Rigsarkivets 
disposition.

Især for årgangene 1769 og 1803 er dr. Momsens undersøgelser 
så grundige, at de må betegnes som på det nærmeste helt udtøm
mende. Derimod er behandlingen af de yngre tællinger 1835-60 
væsentlig mere summarisk, og den har derfor i en række tilfælde 
vist sig at behøve supplering. Således har Momsen ikke bemærket 
de betydelige virkninger, administrationsreformen 1851-54 fik for 
organiseringen af de to sidste slesvigske folketællinger i 1855 og 
1860.

Man kan opfatte Rigsarkivets Registratur over de slesvigske Fol
ketællinger som et fuldstændiggørende korrelat til dr. Momsens ar
bejde, både hvad angår den administrationshistoriske indledning og 
de administrationsgeografiske nøgler og oversigter, den indeholder.
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Denne vigtige, men på mange måder kompliceret strukturerede be
folkningshistoriske hovedkilde, skulle i hvert fald nu for alvor være 
tilgængeliggjort for den forskning, der ud fra mange aspekter i frem
tiden vil ønske at udnytte den.

Jørgen Nybo Rasmussen.

Det kongelige danske videnskabernes selskab 1742-1942. Samlin
ger til selskabets historie V. Manuskripter og tegninger i selskabets 
arkiv. Udarbejdet af Asger Lomholt. København 1973.

Med det foreliggende bind fortsætter Videnskabernes Selskab det 
store projekt, der blev indledt i anledning af selskabets 200 års 
jubilæum i 1942. Fra selskabets side havde man gerne set selskabets 
virke i de 200 år belyst gennem en videnskabelig afhandling, men 
da dette ikke lod sig realisere, vedtog man at offentliggøre uddrag 
af de væsentligste aktstykker fra selskabets arkiv i en kommente
rende, sammenknyttende tekst. Herved ville offentligheden få et 
indblik i selskabets virke og eventuelle interesserede forskere ville 
få materiale stillet til rådighed til en behandling af selskabets be
tydning for dansk og international videnskab. Publikationen var 
planlagt til ét bind, men rammerne herfor sprængtes straks. Bind I, 
der udkom i 1942, omhandlede alene rammerne for selskabets virk
somhed: dets oprettelse, vedtægter og økonomiske grundlag, dets 
medlemmer og personale. Næste bind udkom i 1950 og belyste sel
skabets almindelige virksomhed, det vil sige dets udgivervirksom
hed, udsættelse af prisopgaver, afholdelse af møder og deltagelse i 
internationalt samarbejde. Bind III og IV fra 1960 og 1961 viedes 
selskabets specielle arbejder, især de opgaver, som det i det første 
hundrede år blev pålagt selskabet at løse. Bind IV omhandler alene 
selskabets banebrydende arbejde med landmåling og kor tf remstilling 
i perioden 1761-1843. Det nu udkomne 5. bind adskiller sig fra 
de tidligere bind ved at være ikke en kildesamling, men en forteg
nelse over manuskripter og tegninger i selskabets arkiv. Den om
fatter alle manuskripter indsendt af navngivne og anonyme perso
ner, besvarelser af selskabets prisopgaver og manuskripter vedrø
rende nogle af selskabets specielle opgaver. Asger Lomholt, der har 
stået for dette såvel som de foregående bind, har lagt et stort og 
fortjenstfuldt arbejde i indsamlingen af manuskripternes data. Såle
des er selskabets bedømmelse - for så vidt der har været en sådan 
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- gengivet fra forhandlingsprotokoller, breve m.m. Manuskripterne 
og prisopgavebesvarelserne udgør en broget mangfoldighed, hvoraf 
Asger Lomholt i forordet henleder opmærksomheden på det be
rømteste bidrag: Arthur Schopenhauers Uber das Fundament der 
Moral, som ikke blev belønnet af selskabet. I øvrigt knytter interes
sen sig i høj grad til registraturerne over de af selskabets manu
skripter og tegninger, der stammer fra de specielle opgaver som for 
eksempel kaptajn Nordens rejse til Ægypten og Nubien 1737-38 
og Eggert Olafsens og Biarne Povelsens rejser gennem Island 1752- 
57. De mange ypperligt gengivne kort og tegninger giver et sup
plerende indblik i de rigdomme, Videnskabernes Selskabs arkiv 
indeholder.

Birgit Bjerre Jensen.

Karl-Gustav Björk, Jan Nordberg og Tore Johansson: Mikrofilm- 
system - en grundläggande vägledning. Studentlitteratur, Lund. 
Akademisk Forlag, København. Lund 1973, 120 s.

Når man dagligt befinder sig midt i arbejdet med f.eks. Rigsarkivets 
sikkerhedsfotografering, har man tit savnet en bog af ovennævnte 
karakter. Ved henvendelser til forskellige private firmaer inden for 
mikrofilmbranchen er man i stand til at skaffe sig en vis orientering 
i form af salgsbrochurer o.l., men et egentligt samlet overblik over 
mikrofilmsystemets mange muligheder har det skortet på. Mikro
filmsystem - en grundläggande vägledning, forekommer mig at være 
en fortrinlig hjælp for den, der ønsker at blive indført i mediets 
mange finesser og anvendelsesmuligheder. Også af den simple grund, 
at arkivvæsenet i årene fremover må forvente en vis accession af 
forskellige mikrofilmtyper, der har været anvendt hos afleverende 
myndigheder og andre brugere. Bogen fortæller i et klart og koncist 
sprog om disse anvendelsesmuligheder - også i forbindelse med 
EDB-teknik, den såkaldte COM (Computer Output Microfilm), 
dvs. dataudskrift direkte på mikrofilm. Et apparatur man forment
lig - i takt med den stigende aflevering af magnetbånd - inden for 
lå ar vil være nødsaget til at anskaffe i det statslige arkivvæsen. Det 
vil fore for vidt her at omtale de mange systemer. Bogen forekom
mer veldisponeret og let overskuelig, med omtale af forskellige film
systemer og disses tilhørende kameraer og læseapparater, anskue- 
liggjort ved klare og enkle illustrationer.
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Men tilbage til den egentlige mikrofilm i gængs betydning. Alle
rede i 1850-erne foretoges i England mikrofilmning af offentlige 
dokumenter og en del af disse er stadig bevarede! Under anden ver
denskrig lettede det amerikanske forsvar sine transporter ved at 
mikrofilme militærposten. Interessant er også oplysningen om, at 
den amerikanske atomenergikommission udgiver 70 °/o af sine do
kumenter udelukkende på mikrofilm. Til slut et lille uddrag af 
bogens afsnit om informationsstrømmen i det moderne samfund: 
Ser man på verdensproduktionen af papir til informationsbrug, kan 
man konstatere en seksdobling i perioden 1920-1970. Forøgelsen i 
Sverige er betydelig større. Man har beregnet, at den mængde do
kumenter som afsættes i de centrale myndigheder er øget mellem 
30 og 40 gange i årene 1900-1970. Blanketforbruget i Sverige 
skønnes for nærværende at være på 6 milliarder årligt, og ifølge en 
forsigtig beregning fandtes der i 1970 alene inden for det statslige 
område 900.000 hyldemeter arkivalier, med en årlig brutto tilvækst 
på 40.000 hyldemeter. Fra et andet område kan nævnes, at der 
ved århundredets begyndelse fandtes 10.000 tekniske og videnska
belige tidsskrifter i verden. I 1970 var antallet steget til 100.000 
og frem til århundredskiftet ventes en yderligere tidobling.

Tankevækkende ord - også for andre end arkivfolk - midt i 
energikrisernes tidsalder.

Carl Pedersen.

Nordisk Arkivkundskab under redaktion af Harald Jørgensen. Nr. 
2. Arkiverne og den almene offentlighed. København 1973. 39 s. 
20 kr.

Arkivernes funktioner er traditionelt blevet bestemt af forholdet til 
administrationen på den ene side og historieforskningen på den 
anden. Men i tiden efter 1920 har de nordiske arkiver også lidt 
efter lidt udviklet et forhold til den såkaldte almene offentlighed. 
Dette er emnet for en ny pjece i serien Nordisk Arkivkundskab, 
som landsarkivar dr. phil. Harald Jørgensen har skrevet med støtte 
fra andre nordiske arkivarer. Det er prisværdigt og glædeligt, at 
der er kommet denne fremstilling af, hvordan de nordiske arkiver 
indtil dato har løst denne nye opgave. Hensigten med pjecen har 
desuden været at vække debat om emnet.

Udgangspunktet i fremstillingen er et vel rigeligt proportioneret 
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afsnit om arkivudstillinger, der betragtes som det mest effektive 
middel til at vække interesse for arkivernes samlinger hos en bredere 
offentlighed. Grundlaget for diskussionen af arkivudstillingernes 
problematik er en detaljeret oversigt over arkivudstillingernes histo
rie i Norden. Derved er der blevet mindre plads til de efterfølgende 
afsnit, hvor det overvejes, om man bedst kan fange publikums in
teresse ved permanente eller midlertidige udstillinger, om hvilke 
materielle betingelser, der er ønskelige for en arkivudstilling, hvad 
man skal udstille, katalog, omvisninger, og hvordan man skaffer 
publikum til udstillingerne. Disse mere tekniske afsnit kunne med 
fordel have været bredere og have formidlet flere erfaringer til de 
arkivarer, som er mindre kendte med udstillingsproblemerne. Ende
lig omtaler pjecen ganske kortfattet foredragsvirksomhed, arkiv
rundvisninger og publikationsvirksomhed.

Disse former for kontakt med offentligheden kan sikkert for
bedres på forskellig vis, hvis man ønsker at ofre de nødvendige 
beløb på sagen. F.eks. med hensyn til udstillingsvirksomheden kun
ne man muligvis øge dens virkning ved at holde åbent i de tidlige 
aftentimer, hvor flest mennesker har fri. Måske kunne man også til 
udstillingsvirksomheden knytte en Service éducatif, som den fran
ske, der giver undervisningstilbud til skoleelever og studenter.

I forordet udtaler dr. Jørgensen sig noget uklart om grunden til 
at fremme et forhold til offentligheden, men sidst i hæftet beskrives 
det hovedsagelig som arkiv væsenets public-relation virksomhed. I 
et sådant forhold er der tale om en aktiv indsats fra arkiverne over 
for en forholdsvis passiv offentlighed.

Man kan imidlertid mene, at en skildring af arkivernes forhold 
til offentligheden også må medtage de problemer, der er forbundet 
med at drage en bredere offentlighed ind i aktivitet på læsesalene. 
I et foredrag på den 4.5. Tyske Arkivdag 1969 anvendte den tyske 
Archivdirektor Hans Booms megen tid på netop denne side af ar
kivernes forhold til offentligheden.1 Han så det tydeligvis som en 
ideel situation, om alle og enhver havde mulighed for at komme på 
arkivernes læsesale for en tid og f.eks. beskæftige sig med fortidens 
regeringssager og således i det mindste retrospektivt udøve sin in
formationsret i det demokratisk organiserede samfund, således som 
det siges at være muligt i Public Record Office i London. Men han 
indrømmede samtidig, at dette og lignende perspektiver stadig vakte

1 Der Archivar 1970 sp. 15-32.
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modstand hos arkivfolkene. Ideelt er der vel ikke store vanskelig
heder for opfyldelsen af den »Arkivalske Menneskeret«, men i prak
sis kan der være betydelige hindringer i form af tilgængeligheds
frister, pladsmangel på læsesalene, arkivernes åbningstider og slid 
på arkivalierne, for nu at nævne nogle nærliggende. Denne form for 
kontakt med offentligheden og problemerne herved burde nok også 
have været drøftet i »Arkiverne og den almene offentlighed«.

Disse indvendinger kan dog ikke overskygge det glædelige ved, 
at der nu er udkommet et arbejdsinstrument som »Arkiverne og 
den almene offentlighed«, der i letlæselig form fremlægger de hid
tidige erfaringer og ægger til debat.

Jørgen Wil te.
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Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden. Ved F. Falken- 
stjerne og Anna Hude. 1895—99,

Indberetninger fra Charles de Dan^ay til det franske Hof om Forholdene 
i Norden 1567—73. Ved C. F. Bricka. 1901.

Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914. Ved Emil Mar- 
quard. 1952.

Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark. Uddrag. 
3. bd. 1689-1719. Ved S. Nygård. 1941. 5. bd. 1731-65. Ved S. Nygård. 
1955.

Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold. Uddrag. Ved L. Laur
sen. 1571-88 (4 bd.). 1898-1906. Ved E. Marquard. 1630-32. 1932. Ved 
Johan Jørgensen, 1644—45. 1968.

Fonden ad usus publicos. 1765-1842 (3 bd.). 1897—1947.
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Ved Sune Dalgård. 1960.

Statsrådets Forhandlinger. Ved Harald Jørgensen. I—X. 1848—66. 1954-72.
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Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt af 
Anne Riising. 1970.

Katalog over Karen Brahes Bibliotek i Landsarkivet for Fyn. Håndskrift
samlingen. Ved Anne Riising. 1956.

3. udskrivningskreds’ arkiv 1788—1956. 1970.
Fyns Stifts Kirkebøger, 1972.

Landsarkivet for Nørrejylland.
Arkivregistraturer 2. Håndskriftsamlingen. 1969.
Arkivregistraturer 3. Godsarkiver 1. Ryttergodserne. 1971.
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— Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872. 

1967.
- Bornholmske kirkebøger. 1968.

Helsingør stifts kirkebøger. 1971.
- Roskilde stifts kirkebøger I. Provstierne i GI. Roskilde amt. 1972.

II. Provstierne i Holbæk amt. 1972.
- Sjællandske rådstuearkiver indtil ca. 1868. Frederiksborg amt I. 1971.
— Københavnske lavsarkiver. 1971.
— Sjællandske og Lolland-Falsterske lavsarkiver. 1971.
Embedsetater udsendt af Landsarkivet for Sjælland m.v.:
- Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 

1848-1970. 1970.
— Dommere og domstole på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919—69. 

1970.
— Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 

1919-72. 1972.
Oversigt over skolehistorisk materiale i Landsarkivet for Sjælland m.m. 1—2. 

1971.

Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele.
Vejledende arkivregistraturer VI. Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele. 

Ved Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt. 1944.




