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Dominicus Nagel Bech
- Den første norske arkivar
Av Lajos Juhasz
t 27. juli 1990
Fra 1830-årene ble planer lagt og personale ansatt for å gjennomføre en systematisk
ordning av det norske Riksarkiv. Dominicus Nagel Bech kom som arkivets første assistent
til å løse de praktiske oppgaver. Men det var også viktig for ham å forene dette med
teoretisk innsikt i arkivfaget. Artikkelen redegjør for Bechs erfaringer og tanker om norsk
arkivhistorie, arkivordning, arkivteori og arkivorganisasjon.
Dr. phil. Lajos Juhasz var tidl, statsarkivar i Statsarkivet i Oslo.

Dominicus Nagel Bech, født den 11. april 1808 i Innvik, var sønn av en
offiser. Han gikk fem år på skole i Bergen, ble privat dimittert, student
med non i 1828 og juridisk kandidat i januar 1839 med samme resultat.
Som student søkte han den første assistentstilling som ble opprettet i
arkivet på Akershus, og tiltrådte 21. juli 1835. Helt fra første stund
deltok han i arkivets ordning under ledelse først av Gregers Fougner
Lundh, senere av Abraham Spenning og til slutt av Rudolf Keyser.1
Etter å ha vært opptatt med ordningen i henimot fem år, søkte han i 1840
det nyopprettede byråsjefembetet i regjeringens arkiv. Da utnevnelsen
dro lenge ut, ble han 23. august konstituert som byråsjef. Konstitusjo
nen opphørte med Henrik Wergelands tiltredelse 1. januar 1841. Da
Bech innleverte beretning om sin konstitusjonstid i mars 1841, la han ved
et skrift med tittelen »Oversigt over det norske Rigsarkivets Tilstand fra
de ældre Tider indtil Udgangen af Aaret 1840«.

Arkivhistorie
»Oversigten« er Riksarkivets første historie. Den var basert både på
forskning og erfaring, og besto av tre deler: perioden før 1814,1814-1834
og etter 1834. I de to første periodene var det utelukkende kildene som
fortalte; det fantes ikke noe forarbeide eller noen muntlig tradisjon å
bygge på. Etter 1834 var Bech selv med i historien, men han lot fortsatt
dokumentene stå i forgrunnen.
Det er et overraskende rikt materiale Bech har funnet frem til i løpet av
sin femårige gjennomgåelse av arkivaliene fra 1600-1700-tallet. Han
presenterte først de arkiver som før 1814 utgjorde arkivet på Akershus.
De var på den ene siden arkivene etter de sentrale myndigheter: Stattholderskapet, Slottsloven, Regjeringskommisjonen m.m., og på den andre
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side Akershus stifts og amts arkiv sammen med de avleverte arkiver fra
over- og underrettene. De militære arkiver dannet en særskilt gruppe; de
var likeledes oppbevart på Akershus, men først i 1822 forenet med
Riksarkivet.
Etter denne innledning gikk Bech over til å behandle arkivets bestyr
else og tilstand. Det var lett å fastslå hvem som skulle ha hatt tilsyn med
arkivet: stattholderen, vicestattholderen eller i tilfelle vakanse stiftamtmannen. Vanskeligere var det å avklare hvem som skulle hatt ansvar for
arkivet som arkivar. Arkivet levde et liv i det skjulte. Når det kom frem i
dagens lys, viste det et skremmende bilde: gang på gang måtte det gis
oppdrag til enkeltpersoner eller kommisjoner for å redde eller i alle fall
registrere det. Beretninger om slike forsøk fylte historien om arkivet på
Akershus i de to århundrer før 1814.
Historien i årene 1814-1834 hvilte på et sikkert kildegrunnlag. Den
kongelige resolusjon av 6. juni 1817, Johan Henrik Ryes tid, avleverin
gen fra Danmark i 1820-1822 og årene med de uavlatelig skiftende
bestyrere og med den oppnevnte, men aldri sammentrådte første kom
misjon var de viktigste hendelser i disse tyve årene.
Skriftet slutter med Bechs egen tid. Fremstillingen her er mer flytende
og fyldigere enn fra de tidligere perioder, men skuffende upersonlig.
Bech hadde alle dokumenter for hånden, brukte dem, men kompletterte
dem ikke med egne kommentarer. Leseren venter ved Bechs veiledning å
kunne få dypere innblikk i forholdene på Akershus og i Departementsgården og særlig i det rom hvor Bech og hans assistentkollega Bernt Moe
hadde arbeidet. Men noe slikt finnes ikke i Bechs »Oversigt«.
Arbeidet fortjener uten tvil anerkjennelse. Det er solid dokumentert
selv om det naturligvis ikke er komplett. Men på de sidste sidene savner
man det personlige, det intime. Forklaringen kan ligge i at Bech opprin
nelig skrev denne fremstillingen som vedlegg til en rapport. Først i 1842
ble »Oversigten« publisert i Den Constitutionelle i uendret form.

Arkivordning
Det arbeide som foregikk i Riksarkivet i 1830-1840-årene, ble senere
sammenfattende kalt arkivets foreløpige ordning. Denne virksomhet tok
for alvor til med kommisjonen som ble nedsatt i 1834. Her var Lundh og
Spenning medlemmer, og kommisjonens oppgave skulle være å gjen
nomgå Riksarkivet og gi beretning om hva som skulle oppbevares og hva
som kunne kasseres og selges som makulatur.
Helt fra sin første dag på Akershus deltok Bech i dette ordningsar-
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beide. Han hadde enda mulighet til å se hvordan Rye ville ha ordnet
arkivet. Fra 1836 fulgte han den plan som ble satt opp av Lundh og
fastsatt i regler av Spenning. Keyser - som erstattet Lundh i kommisjo
nen fra 1838 - endret planen, og Bech sammen med Moe holdt seg til de
nye direktiver. Med Wergelands tiltredelse som arkivsjef i 1840 skjedde
ingen endring i ordningsplanen. Han og assistentene fortsatte med en
kronologisk ordning. Assistentene var våkne arkivfolk med interesse for
faget og med legning for forskning. De fulgte med også i utenlandsk
arkivlitteratur. Bech leste bl.a. en veiledning i arkivorganisasjon på tysk
av en sveitsisk forfatter: Frank Xaver Bronners Anleitung Archive und
Registraturen nach leichtfasslichen Grundsätzen einzurichten und zu
besorgen, Aarau 1832. Bronner hørte til de arkivteoretikere som virket
og skrev i første halvpart av 1800-tallet, men som i grunnen levde i
1700-tallets tankeverden.
De første skrifter om arkivteori så dagens lys i løpet av 1500-tallet. De
var opptatt av spørgsmålet om arkivets vesen og dets rolle innenfor
administrasjonen, og de forsøkte også å finne prinsipper for ordning av
arkivsaker. Tankene i disse skriftene på 1500-1600-tallet var ledet av
juridiske synspunkter. De så i arkivet arkivskaperens juridiske arsenal;
dokumentene var adkomstbrev til rett og rettigheter. I løpet av 1700tallet ble denne juridiske synsmåten avløst av en rasjonalistisk. Teoretikerne søkte da etter et almengyldig skjema for arkiwurdering, og de var
særlig opptatt av den indre ordning av arkivene. De ønsket å finne
prinsipper som kunne anvendes ved ordning av alle slags arkivsaker; et
ordningsprinsipp som kunne gjelde for alle tidsepoker og for alle grener
av administrasjonen. Dette almengyldige prinsipp skulle så underordnes
en topografisk og en kronologisk inndeling. Bronner foreslo følgende
skjema: Realia med »scientifisk« inndeling, lokalia med geografisk grup
pering og personalia i alfabetisk ordning.
Bech hadde lest Bronners Anleitung og gjort sine egne »Anmerknin
ger« som var datert 7. september 1842. Naturligvis var det viktig for ham
å finne ut hvorvidt Anleitung var anvendelig i hans eget arbeide. Han så i
inndelingen av arkivsaker i tre hovedklasser: real-, lokal- og personklasser, et system som kunne bli anvendt alltid og for alle slags dokumenter.
Dette systemet kunne i seg selv bestå, og ville gjennom alle tider være
uavhengig av den måten staten ble administrert på. De dokumenter som
angikk samme sak, skulle samles på ett sted uten at man var nødt til å ty
til de forskjellige myndigheters arkiver hvor saken var sortert gjennom
administrasjonens ulike faser. Realklassen kunne videre splittes opp
enten »scientifisk« eller ministerielt (departementsvis). I det første tilfelle
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ordnet man arkivsakene etter de forskjellige vitenskapsgrener som de i
følge deres innhold hørte til. Men etter Bechs oppfatning var denne
inndeling bare brukbar i bibliotekene; bøker lot seg knytte til en bestemt
fagvitenskap. Derimot inneholdt et arkiv dokumenter som ble til gjen
nom administrasjonen, og derfor burde man der foretrekke den ministerielle inndeling. En forutsetning måtte naturligvis være at det en gang for
alle ble lagt til grunn et bestemt og uforanderlig ministerielt system. På
den måten kunne man danne en enhet i det norske Rigsarkiv som enhver
med letthet kunne orientere seg i. En unntakelse var Revisjonsdepartementet. Herfra burde arkivsakene føres tilbake til de enkelte fagdeparte-'
mentene. Inndelingen i lokal- og personklasser skulle ikke volde noen
vanskeligheter.
Etter som disse tanker modnet hos Bech, ble også deres anvendelighet
ved ordning av Riksarkivet mer klar for ham. Det forløpige ordningsarbeide var i 1843 kommet så langt at han fant tiden inne til å tenke på en
plan for selve den »arkivmessige« ordning. Prinsippene ble lagt fram i et
skrift som bar tittelen »Forslag til Plan for Rigsarkivets arkivmæssige
Ordning«. Utgangspunktet måtte søkes i arkivalienes innhold og ikke i
den måten de var blitt til på i administrasjonen. Arkivsakene burde
ordnes i klasser etter innhold. Klassene skulle være uforanderlige med
klare grenser mot hverandre. Bech gikk ut fra at ethvert dokument måtte
angå enten 1) et alminnelig statsrettslig eller borgerlig forhold, 2) et sted
eller 3) en person. I dette fant han grunnlaget for inndeling i de tre store
hovedklasser: real-, lokal- og personklasser.
Bech fant det videre naturlig at enhver av hovedklassene igjen måtte
falle i flere avdelinger. Realklassen skulle deles inn i departementale
avdelingen. I det norske departementssystemet så han en fortreffelig
ledetråd, og han satte opp følgende skjema for en departemental inndel
ing: A. Indre anliggender, B. Finansvesen, C. Justis- og politivesen, D.
Undervisningsvesen, E. Kirkevesen, F. Sunnhetsvesen, G. Krigsvesen,
H. Arkivalier som vedkom Rikets offentlige rett og kongehuset, I.
Utenrikssaker. Hver av disse avdelingene skulle bestå av fl^re underafdelinger. Avdelingen for de indre anliggender hadde for eksempel i
Bechs plan 14 underavdelinger: Embeter og kommisjoner, grensebestemmelser, befolkning, innbyggernes borgerlige stilling, fattigvesen,
næringsvesen, kommunikasjon, havne-, ringe- og fyrvesen, brannvesen,
forstvesen, magasin vesen, tabellvesen, generelle innberetninger og kanselliarkiv. Lokalklassen skulle først spaltes opp geografisk og deretter
kronologisk; personklassen først alfabetisk og deretter kronologisk.
Til denne planen føyde Bech to viktige bemerkninger: For det første
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var det en selvfølge at han ikke trodde at de underavdelingene han hadde
foreslått, ville være helt uttømmende. De skulle bare betraktes som en
fleksibel ramme, og muligheten stå åpen til å få opptatt nye underavdel
inger som stoffet nødvendiggjorde. For det annet mente han at det
foreslåtte skjema også burde bli anvendt på arkivsaker som stammet fra
tiden før 1814. Det ville være en uting som i tillegg ville gi anledning til
forvirring, hvis man beholdt den tidligere kollegiale inndelingen. Man
burde holde seg strengt til en og samme ordningsmetode for hele det
tidsrom Riksarkivet omfattet og ville komme til å omfatte.
Denne plan ble 28. oktober 1843 lagt frem for sjefen for arkivet. Men
Wergeland ønsket først å fullføre den kronologiske ordning som var i
gang, og i brev til departementet av 20. desember s.å. frarådet han å følge
Bechs opplegg. Til tross for at Bech også forfattet et »Udkast til Instrux
inneholdende Reglement for Ordning af Rigsarkivet«, ble planen aldri
forsøkt satt ut i livet.
Planen fortjener likevel en plass i norsk arkivhistorie. Den belyser noe
av forholdene og problemene i det norske Riksarkiv under Wergeland.
Store mengder arkivsaker ventet på å bli vurdert: en del skulle kasseres,
resten måtte ordnes. Man søkte etter retningslinjer. Den ene mulighet
var å handle empirisk: man forsøkte å finne en fremgangsmåte i praksis,
som hurtigst mulig kunne forvandle uordnede papirmasser til oversikt
lige arkivserier. Det var imidlertid ikke helt avklart hvordan seriene
skulle dannes. Dokumentenes opprinnelige orden var blitt forstyrret
eller helt oppløst. Store avleveringer med organisk voksende serier var
ikke lette å finne. De hadde eventuelt kunnet åpne arkivfolkets øyne for
det prinsip som senere ble alment godtatt: proveniensen. Ikke helt
tilfredsstiller av gjeldende praksis forsøkte man å finne hjelp i teorien.
Bech fant en representant for det gamle system og bygget på ham. I
1840-årene var proveniens-prinsippet mer eller mindre ukjent også i
utlandet. Planen, som kan virke kuriøs i dag, var et produkt av sin tid.
Med dette skriftet inntok Bech en velfortjent plass blant de arkivarer som
prøvde å komme frem til et nasjonal-deduktivt ordningssystem. Dette
var utbredt på kontinentet på 1700-tallet og hadde sine utløpere helt
frem til midten av 1800-tallet, da proveniensprinsippet gradvis overtok.

Arkivteori
Den 6. august 1845 begynte Bech å publisere en artikkelserie i Morgen
bladet under tittelen »Om Arkiwæsenet«. Serien ble ikke fullført. Med
den fjerde fortsettelsen ble publikasjonen avbrutt den 30. september. Det
5

foreligger i manuskript utkast til en femte artikkel, men selv med denne
ville serien ikke blitt tilendeført.
Den planlagte, men ikke fullførte studie som skulle blitt Bechs arkivteori, var et tilfeldig skrift. Foranledningen var at byråsjefembetet ved
regjeringens arkiv med Wergelands død var blitt ledig den 12. juni 1845,
og Bech som vikarierte i embetet, var blant søkerne. Han håpet å styrke
sine sjanser ved å få trykt en større studie med emne fra arkivfaget. Da
det ble kjent at Christian Lange var utnevnt i embetet den 30. september,
syntes Bech at det var fånyttes å fortsette publiseringen.
Selv som torso er studien »Om Arkiwæsenet« et interessant arbeide.
Den føyer seg godt til Bechs tidligere trykte og utrykte skrifter. Slik som
hans »Forslag til Plan for Rigsarkivets arkivmæssige Ordning« fra 1843
var den første norske arkivordningsteori, er »Om Arkiwæsenet« den
første norske arkivteori.
I studien »Om Arkiwæsenet« øste Bech av to kilder: både fra erfaring
og lesning. Enkelte ideer hentet han fra sine lektyrer. Han fulgte den
arkivfaglige litteraturen med aldri svekket interesse. Han var en flittig
gjest i Universitetsbiblioteket, og enkelte sentrale publikasjoner skaffet
han seg gjennom bokhandelen. Særlig må i denne sammenheng nevnes
artiklene som i 1834-1836 ble publisert i Zeitschrift fur Archivkunde,
Diplomatik und Geschichte. Redaktørene til dette tidsskrift var tre
prøyssiske arkivteoretikere: geheimer Kabinettsarchivar i Berlin L. F.
Hoefer, arkivar i Miinster H. A. Erhard og stettiner-arkivaren F. L.
Medem. I en tid da tidligere viktige arkiver mistet en god del av sin
betydning for administrasjonen og rettsvesenet, og da sansen for histo
rien, særlig for hjemlandets fortid samtidig våknet, meldte uvilkårlig
spørgsmålet om arkivenes fremtid seg: kunne de fortsette som forvalt
ningsorganer eller burde de gå over til å være vitenskapelige institu
sjoner. Alle tre redaktører tok stilling til dette problem, og Medem
forsøkte til slutt å trekke konklusjonen: Det sto fast at arkivenes
forbindelse med administrasjonen aldri kunne oppheves, og dette måtte
det tas hensyn til ved deres organisering og administrering.,Men denne
hensyntagen burde ikke gå så langt at arkivet ville bli et tillegg til
administrasjonen. Om et arkiv var et historisk eller et forvaltningsarkiv,
skulle avhenge av om den arkivskapende institusjon var en historisk eller
levende forvaltningsenhet. I alminnelighet skulle arkivets Janus-ansikt
vende seg både mot forvaltningen og mot vitenskapen. Det hersket
enighet mellom de tre forfattere om 1) at arkivet skulle være en selv
stendig institusjon, 2) at arkivets kompetanse måtte bli anerkjent og
3) arkivets rett til kassasjon fastlått.
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Bech bestilte de to tykke bind og leste artiklene med penn i hånden.
Han brukte også andre mindre viktige avhandlinger fra den forholdsvis
rike tyske arkivfaglige litteraturen.
Ikke desto mindre var Bechs egne erfaringer av langt større betydning
da han skrev dette arbeidet. Han ble ansatt i arkivet i en tid da resultatet
av Ryes ordning enda kunne sees, og han innrømmet åpent at »Ryes
fortjenstfulde Forarbeider satte ham istand til at opfatte Ensemblet« i et
arkiv. Han arbeidet også i Kommisjonens tid etter Keysers retningslin
jer, og »under Keysers Ledelse erhvervede han ved Gjennemgaaelse af de
løst liggende Masser Dygtighed til at kunne gaa paa egen Haand«. Slik
innført og opplært i sitt fag fortsatte Bech å være arkivar under Wergeland og - som er viktigere - i uopphørlig diskusjon med sin kollega,
Bernt Moe. Mens Moe fulgte sin interesse og ofret seg for slektshisto
rien, ble Bech den første virkelige arkivar og arkivteoretiker i Norge som
ga mer enn 15 år av sitt liv for å bringe papirmassene på Akershus »i en
arkivmæssig Orden«, og som innimellom publiserte de første arkivfag
lige studier på norsk.
Etter i korte trekk å ha skissert arkivenes oppkomst og utvikling opp
til sin egen tid, konstaterte Bech i »Om Arkiwæsenet« at »arkivbestyreme have ganske tabt af Sigte den Hovedopgaven de have at løse: Orden
og Fremadskriden efter en vis Plan«. Arkivbestyreme var på den ene side
ikke uavhengige i sine stillinger og på den annen side altfor lite bundet og
ikke underkastet kontroll i sitt arbeide. Denne skjevheten skulle kunne
forebygges ved å la arkivene få »faste og egne Bestyrere«, og ved at de
skulle bli »selvstændige Instituter«.
Det kunne ha visse fordeler at et arkiv organisatorisk ikke skilte seg ut
fra den alminnelige administrasjon. Administrasjonen hadde på den
måten lettere adgang til sine egne arkivalier. Naturligvis kunne det under
slike forhold ikke ventes at »en efter arkivalistiske Prinsiper stadigen
gjennemført Ordningsmetode« skulle komme til anvendelse. Når man
bestrebte seg på å oppnå orden, grep man etter surrogater som ofte viste
seg virkningsløse. Et slikt middel var å nedsette arkivkomiteer. Dette
kunne føre til en midlertidig orden, men sjelden til arkivalienes arkivmessige ordning. Denne form for administrasjon kunne heller ikke gi
arkivet det vitenskapelige preg det helst burde ha. Arkivene måtte stå
under ledelse av en fagmann, og bare arkivet kunne være den skole hvor
en arkivar fikk sin utdannelse. Til slutt konkluderte Bech med at
arkivene burde stå under »utelukkende og selvstændig Bestyrelse« av en
arkivfagmann.
Det andre spørsmål Bech var opptatt av var arkivenes organisasjon.
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Han delte ikke oppfatningen at statens arkivalier skulle samles i et
sentralarkiv. Den rette løsning var heller å opprette »Provincial- eller
Filialarkiver«. I Norge kunne han tenke seg tre arkiver fordelt i det
østenfjelske, vestenfjelske og nordenfjelske Norge med sete i henholds
vis Christiania, Bergen og Trondhjem. Hvert arkiv skulle ha en arkivar, i
Christiania også en assistent. Arkivaren i Christiania skulle ha tilsyn med
de to andre.
Etter Bechs mening burde arkivaliene med detaljerte fortegnelser
avleveres fra de arkivskapende institusjoner til arkivene. Det var arki
varen som skulle ha myndighet til å bestemme hva som skulle oppbe
vares eller tilintetgjøres. Men denne arkivmessige revisjon av arkivaliene
behøvde ikke å bli foretatt før dokumentene oppnådde en viss alder,
henimot tyve-tredve år. Noen spesielle regler for kassasjon kunne Bech
vanskelig sette opp. Som nesten det eneste prinsipp slo han i alle fall fast
at »Man maatte ved Kassation gaa frem med den største Varsomhed og
Samvittighedsfuldhed og aldrig tabe af Sigte at intet var uerstatteligere og
mer krænkende end det Tab som den Ukyndiges Kassation fremkalder i
et Arkiv«. Men på den annen side var det både av økonomiske og
arkivmessige grunner nødvendig at arkivaren ikke betraktet dokumen
tene med altfor stor ærefrykt. Bech så klart at arkivalienes mengde økte
fra dag til dag, og at det eneste middel som kunne demme opp for at
arkivet helt ble oversvømmet av papirer, var at arkivaren klarte »at skille
sig ved alt Unyttigt«. Men for Bech var det uforsvarlig - for ikke å si
umulig - uten videre å uttale seg med bestemthet om når et dokument
skulle bevares, og når tilintetgjøres. Dette kunne bare avgjøres når
dokumentets innhold og forhold til andre arkivalier var klarlagt. Det
eneste som kunne sies, var at det fantes epoker som bare levnet få
skriftlige minner, og her måtte man beholde alt uansett innhold. Her
kunne nemlig inntre andre ofte formale momenter arkivaren måtte ta
hensyn til.
Bech gjorde også oppmerksom på at arkivarens oppgave ikke bare
besto i å ordne dokumentene eller å legge dem bort etter dato. Doku
mentene måtte også bearbeides. De burde til slutt danne et stoff som
egnet seg til å bli levert vitenskapsmannen og andre interesserte i en slik
form at brukeren var i stand til å hente de opplysningene han med
rimelighet kunne vente å få.
»Om Arkiwæsenet« var et situasjonsbestemt skrift. Det skulle egne
seg til å understøtte Bechs kandidatur. Ved å publisere det ville han
dokumentere sin faglige kompetanse både når det gjaldt praktisk erfaring
og teoretisk utrustning. Når han la vekt på at det i spissen for arkivene
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skulle stå egne og faste bestyrere som var arkivarer utdannet i et arkiv,
ønsket han å skaffe seg liksom en monopolstilling i konkurransen. Da
han måtte konstatere at aksjonen var feilslått, falt pennen ut av hans
hånd.

Forside fra en af D. N. Bechs indberetninger. Foto: Riksarkivet Oslo.
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Arkivorganisasjon
1 1847 drøftet man opprettelsen av et distriktsarkiv i Trondhjem. Nå fikk
Bech på ny anledning til å utvikle sine tanker om organisasjonen av det
norske arkiwesen. Han hadde oppholdt seg i Trondhjem i 1844 for å
gjøre seg kjent med samtlige arkiver og danne seg en mening dersom
arkivsaker derfra skulle avleveres til Riksarkivet. Da Lange ble bedt om å
uttale seg om sogneprest Angells forslag om at det skulle opprettes et
stiftsarkiv med egen arkivar i Trondhjem, og arkivsjefen overlot sakens
utredning til departementet, forfattet Bech en utførlig betenkning på 17
spalter. Han så på saken i en større sammenheng og leverte den første
skisse til en norsk arkivorganisasjon. Han var utvilsomt inspirert av
oppgaven. Sogneprestens plan betegner han å være »af den mest indgribende Vigtighed for Arkiwæsenets Udvikling« som gjorde det mulig for
arkivets egne »at vise Nødvendigheden af et Reform i vore offentlige
Arkivs Bestyrelsesmaade« Hensikten med å opprette arkiver var - skrev
han - å bevare arkivsakene for fremtiden og tilrettelegge dem slik, at de
kunne formidle »de tilforladeligste Efterretninger saavel for Administra
tionen og den private Mand som Videnskabsdyrkeren«. Arkivsaker som
ble til »indenfor visse Kredse af Statens Territorium og som var af ren
lokal Karakter burde derfor forblive saavidt muligt inden disse Kredse
under egne Bestyrere«.
Dette prinsipp var anerkjent også i Norge. Amtmannen var pålagt å
motta til forvaring arkivsaker fra underordnede myndigheter. Men
påbudet var dårlig overholdt, og ofte slik at det medførte større skade
enn nytte. Arkivaliene ble oppbevart »i Udhuse, paa Loftsrom, i Kjeldere og paa lignende Steder, udsatt for Fugtighed, Veir og Vind, og uden
nogensomhelst Designation«. Om kassasjon, ordning og utarbeidelse av
registraturer kunne det ikke være tale. De som skulle sørge for arkivsa
kene var altfor meget opptatt av andre gjøremål og manglet innsikt og
kunnskaper. Ettertrykkelig pekte Bech på de uheldige virkninger resolu
sjonen av 1837 medførte. A samle arkivalier fra hele landet i Christiania
betydde at »saavel den alminnelig Mand som Lokalauktoriteteme berø
ves Adgang til Dokumenter der maatte være af Vigtighed for Admini
strationen«. Dessuten »gik ogsaa Den, der ikke kunde have Adgang til
Rigsarkivet«, og som i »Provins-Stæderne i et eller andet videnskabelig
Øiemed ønskede at benytte de haandskrevne Samlinger, Glip af de
Skatte, disse indeholdte, og det vistnok ofte til ikke liden Hindring
saavel for Specialhistoriens som Topografiens fuldkomnere Bearbeid
else« .
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Bech syntes at det medførte ulemper både at de offentlige lokalarkiver
sto under overøvrighetens bestyrelse, og at de til slutt ble konsentrert på
ett sted i det såkaldte Regjerings- eller Riksarkiv. Derfor hadde man
enkelte steder i utlandet delt landet inn i arkivdistrikter med distriktsarkiver. Men forslaget sogneprest Angell la frem og stiftsdireksjonen i
Trondhjem fremmet, hjalp ikke det norske arkiwesenet til en bedre
organisasjon. En arkivars funksjon burde ikke begrenses til å holde
orden i stiftsdireksjonens arkivsaker. Hans virksomhet burde omfatte
ethvert embetsarkiv i stiftet. Det måtte opprettes stiftsarkiver i Tromsø,
Trondhjem, Bergen, Christiansand og Christiania som skulle bli bestyrt
av egne, lønnede arkivarer. De skulle påse at ethvert embetsarkiv ble
avlevert til og ordnet i stiftsarkiver. Stiftsarkivaren skulle sortere under,
motta instruks og kontrolleres av en overarkivar ved Riks- eller Regjeringsarkivet. Skulle forholdene være slike at de ikke ville tillate å
gjennomfør denne plan i sin helhet, ville Bech nøye seg med å få
opprettet stiftsarkiver bare i Trondhjem med Tromsø og Bergen med
Christiansand.
Bech var - som tidligere fortalt - medlem av komiteen som utredet
arkivspørsmålet i Trondhjem. I oktober 1850 reiste han igjen nordover
for å flytte stiftsdireksjonens arkiv til nye lokaler på Christiansten.
Etterhvert tok han imot samtlige arkiver i byen, og dette arbeidet fylte
hele året 1851. Etter at stortinget bevilget gasje for en stiftsarkivar i
Trondhjem, ble han i september 1851 konstituert og 22. april 1852
utnevnt i embetet. Det siste året var han ofte langvarig syk, og døde 26.
november 1853.
Bech var den første norske arkivmann som bevisst søkte å forene
praktisk aktivitet og teoretisk forståelse i sitt arbeide. Og det var ikke
noe merkelig ved det. Nesten alt han foretok seg, var nybrottsarbeide.
Han kunne ikke støtte seg til tidligere praksis; det fantes ingen rutine.
Forholdene på Akershus tvang ham hele tiden til å reflektere over
hvordan tingene skulle gjøres. Praktisk arbeide og teoretisk fundering
måtte nødvendigvis gå parallelt.
Bechs forhold til sitt eget arbeide og arkivet gjennomgikk en viss
utvikling. I de første år ordnet han etter opptrukne retningslinjer. Han
sto overfor en nesten uoverskuelig dokumentmasse, og for ham var det
om å gjøre å skaffe seg oversikt over kaoset. Han noterte alt han fant om
arkivets fortid, og detaljene føyde ham sammen til en arkivhistorie.
Allerede her tillot han seg enkelte kritiske bemerkninger for den nyeste
periodes vedkommende. Og mens han strevde med den foreløpige
ordning, lette han etter prinsippet som kunne føre mot en endelig
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løsning. Han så etter utenlandske analogier. Han festet seg ved Bronner,
og etter dette forbilde formet han sin arkivordningsteori. Mens ordningsarbeidet bare skred sakte frem, meldte det seg en trusel med
resolusjonen av 1837. Ikke bare enkelte dokumenter, men hele arkiver
skulle sendes til Riksarkivet hvis administrasjonen ikke hadde behov for
papirene og vurderte dem som historisk interessante. Denne situasjon
skjøv nye problemer i forgrunnen: Bech måtte befatte seg ikke bare med
de enkelte arkivers avleverings- kassasjonsproblemer, men med hele
strukturen i det norske arkiwesen. Han valgte desentraliseringen. Red
ningen for Akershus og løsningen for rikets arkiwesen fant han først i
tre distriktsarkiver, senere i fem stiftsarkiver. De nye tanker ble presen
tert i artikkelen »Om Arkiwæsenet« og i betenkningen om stiftsarkivet i
Trondhjem. I forbindelse med Trondhjem bød anledningen seg til å
presentere ideene i konkret form.
Bech var først og fremst en utrettelig praktisk arkivar. Som arkivhistoriker sto han på sin tids nivå. I sine tanker om arkivordning fulgte han
gjengse, den gang ennå ikke foreldede ideer. Hans arkivteori viste
innsikt og forståelse for de aktuelle behov, var realistisk og ikke lite
klarsynt.og fremtenkt.
Bechs livsgjerning fikk en fullt fortjent belønning i stiftsarkivarembetet. Men ved sin tidlige død delte han datidens tragiske arkivarskjebne
med Wergeland, Spenning og Moe.

Note:
1. De administrative, organisatoriske og personalmessige forhold i Riksarkivet
både før og under Bechs tid er behandlet i følgende tidligere publiserte
artikler, og er derfor ikke gjort nærmere rede for her:

Juhasz, L., Mot et norsk riksarkiv, Arkiv 6 1976, s. 19-41.
Juhasz, L., Byråsjef Henrik Wergeland, Edda 1977, s. 99-112.
Juhasz, L., Det første norske arkivordningssystem, Arkivposten 1979/5,
s. 3-8.
Bechs betenkninger og notater om arkivforhold finnes blant annet i Riksar
kivet, privatarkiv nr. 8 Dominicus Nagel Bech, eske 16.
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Om erhvervs arkiver før Erhvervsarkivet
Af Hans Kargaard Thomsen
Erhvervslivets arkivalier har gennem tiderne levet en ureguleret og farefuld tilværelse,
efterhånden som de gled ud af daglig brug i den pågældende virksomhed. Ikke før i vort
århundrede er der sat systematisk ind på sikringen af dem, først og fremmest ved
oprettelsen af egentlige erhvervsarkiver. Herhjemme skete det omsider i begyndelsen af
1940’eme. Inden da havde man ganske vist taget visse initiativer inden for området, men
tilfældighederne var på spil og kursen var usikker indtil da og lige fra man omkring
århundredskiftet begyndte at få øje på dem. Her handler det om perioden fra ca. 1900 og
frem til 1942, da Erhvervsarkivet i Arhus tog sin begyndelse.

Første gang, der fra den private sektor for alvor blev banket på arkivvæ
senets dør var så sent som ved århundredskiftet, da det SUHR’SKE
HANDELSHUS i København blev opløst. Firmaet J. P. Suhr & Søn var
grundlagt 1749 og efterlod sig ved ophævelsen et overordentlig omfat
tende arkiv, dels protokoller, dels »sager, nedlagte i 100 kasser, en for
hvert år«. Firmaet tilbød nu i 1899 hele sit arkiv til Rigsarkivet - og lod
samtidig forstå, at alt ville blive destrueret, hvis Rigsarkivet ikke skulle
være interesseret i at modtage det.
Situationen var helt uvant, og behandlingen af spørgsmålet om firma
arkivets videre skæbne afslører en usikkerhed, som kunne have gjort
dette handelsarkiv til den visse taber i hænderne på de folk, som ved
denne lejlighed kom ind i sagen.
Rigsarkivar C. F. Bricka var fra starten ganske vist ikke i tvivl om, at
arkivet var enestående ved at gå tilbage til den florissante tid omkring og
før 1800 og ved tilsyneladende at være 100 % bevaret for hele 19. århun
dredes vedkommende, og det var derfor som han udtrykte det »forbun
det med ansvar at sige nej til tilbudet og således på en måde medvirke til
samlingens tilintetgørelse«, når man betænkte handelshistoriens interes
ser. Ikke desto mindre måtte Rigsarkivet sige nej tak for sit eget
vedkommende, det var ikke muligt at skaffe plads til så store mængder i
dets allerede overfyldte magasiner på Slotsholmen. Så var til gengæld
Provinsarkivet for Sjælland en mulighed. Her var der efter rigsarkivarens
opfattelse i og for sig plads nok i magasinerne - men den skulle rigtignok
bruges til pligtafleveringer fra embederne, og provinsarkivet kunne
derfor kun komme ind i billedet under forudsætning af, at der blev
foretaget »en hel del« reduktion af de Suhr’ske arkivaliers omfang.
Kassationen måtte selvfølgelig udføres forsvarligt og af arkivvæsenets
egne folk - de Suhr’ske arkivalier var jo også enestående efter rigsarkiva13

rens mening
men arkivvæsenet havde personalemæssigt set desværre
ikke kræfter til nu at påtage sig en forsvarlig kassationsbehandling, der
selvfølgelig forudsatte en egentlig gennemgang af materialet.
Rigsarkivaren var derfor kommet på den ide at få det hele befordret
over til Københavns kommune i stedet for statens arkiver. Det blev i
hvert fald konklusionen på Brickas månedlange overvejelser efter hen
vendelsen fra firmaet, idet han 18. oktober 1899 i et brev til borgmeste
ren for Københavns magistrats 1. afdeling Theodor Dybdal redegjorde
for sagen og »om, hvad her står på spil«: Rigsarkivaren ville »for at gøre
mit til at redde en samling, hvis undergang sikkert før eller senere ville
blive lagt vor tid til last« påkalde Københavns kommunalbestyrelses
bistand, så det Suhr’ske arkiv kunne blive indlemmet i rådstuearkivet. I
Københavns nye rådhus måtte der jo formodes at blive plads nok, og
indtil Nyrops rådhus var indflytningsklart - det lå lidt ude i fremtiden ville kommunen nok kunne anvende en af sine mange andre ejendomme
som midlertidigt opbevaringssted for disse sager, og så måtte man leve
med at papirerne for en tid hverken ville være brandsikrede eller
tilgængelige for benyttelse. Det forekom rigsarkivaren, skrev han, at
foranstaltninger af denne art var »at foretrække for den ødelæggelse,
(arkivalierne) ellers med vished vides at gå imøde«, og det tiltalte ham
desuden »at et stort københavnsk handelshuses arkivalier får deres plads
i Københavns arkiv som et vigtigt bidrag til byens handelshistorie«.
Sagen hastede, firmaet havde nemlig kun givet Rigsarkivet en måneds
frist til at sige ja eller nej til arkivalierne, men ville iflg. Bricka sikkert
være helt indforstået med rådstuearkivet som endelig destination.1
Borgmester Dybdal kunne imidlertid ikke tilbyde råds tuearkivet som
løsning, idet dette »så afgjort (var) indrettet til at tjene rent praktiske
formål, at det ved at overtage det ledige handelsarkiv ville komme helt
uden for sit naturlige område«. Men Dybdal var klar over arkivaliernes
forskningsmæssige værdi - det havde handels- og industrihistorikeren
Camillus Nyrop overbevist ham om - og han ville derfor midlertidigt
stille et stort rum i den nye rådhusbygnings tagetage til rådighed for
Rigsarkivet, da en tilintetgørelse af sagerne måtte anses for uacceptabel.
Her i loftsrummet kunne Rigsarkivet så foreløbig opmagasinere handels
arkivet og foretage »den fornødne reduktion« af det og derpå i løbet af
nogle år hjemtage det udtyndede handelsarkiv. Men Bricka svarede nej
til Dybdals forslag: Rigsarkivet ønskede ikke en depotordning, derimod
at rådstuearkivet slet og ret skulle overtage handelsarkivet. Bortset fra
protokolmaterialet, som man formodentlig ret let ville kunne tynde ud i,
forudsatte en forsvarlig kassationsbehandling efter rigsarkivarens me14

ning en meget omhyggelig gennemgang af alle handelshusets korrespon
dancesager m.m., altså de 100 kasser, og det havde Rigsarkivet ingen
mulighed for at gennemføre på Slotsholmen og end mindre i et fjerntlig
gende loftslokale andetsteds. Dybdal fastholdt her over for til gengæld,
at han ikke ville pålægge rådstuearkivet at aflaste Rigsarkivet i denne sag,
og mente også i nogle afsluttende bemærkninger af denne brevveksling,
at Bricka vel endelig også måtte kunne finde på andre udveje.2
Kommet så vidt anmodede rigsarkivaren derpå sidst i oktober 1899
Provinsarkivet for Sjælland om at gå ind i sagen. Resultatet af forhand
linger mellem provinsarkivets chef, Gerhard Hornemann, og J. P. Suhr
& Co. blev at provinsarkivet kunne kassere, hvad det ville, hvis det
overtog handelshusets arkiv. Da provinsarkivet imidlertid så lidt som
Rigsarkivet mente at kunne påtage sig en kassationsundersøgelse, for
søgte Hornemann sig med en mere privat kontakt til en københavnsk
grosserer L. Bølling, fhv. revisor ved Sø- og Handelsretten, om eventuelt
at påtage sig kassationsgennemgangen, hvis arkivalierne skulle gå til
provinsarkivet -, og samtidig tog Hornemann uofficielt kontakt til
Grosserersocietetet for at få dette til at overtage arkivet.3 Hornemann
gjorde med andre ord hvad han kunne for at slippe uden om det Suhr’ske
firmaarkiv, så provinsarkivet undgik »at ofre både tid og plads på noget,
som, hvor stor en betydning det end kan have, dog må siges at ligge uden
for rammen af dets øvrige indhold«, sådan som han senere - i provinsar
kivets årsberetning - formulerede det over for sin chef rigsarkivaren.
Bølling svarede for sit vedkommende nej tak til at skulle bearbejde
papirmasserne, men kunne til gengæld kort før jul opmuntre Homemann ved at meddele ham, at Grosserersocietetet var endog stærkt
interesseret i at overtage de Suhr’ske arkivalier. Kun tilfældige omstæn
digheder, oplyste Bølling, havde hidtil afholdt societetet fra at træffe den
endelige afgørelse. Hornemann satte sig derpå i forbindelse med han
delshistorikeren J. V. Schovelin, som varetog sekretariatsforretningerne
for Grosserersocietetets komité, og pressede på for via ham at få en klar
tilkendegivelse fra societetet.4 Den optimisme, som han samtidig lagde
for dagen over for rigsarkivaren hvad angår Grosserersocietetet i sine
bestræbelser på at undgå at blive belemret med de Suhr’ske arkivalier,
var imidlertid uden hold i virkeligheden.5 Månedlang utålmodig afventen af societetets svar udløstes omsider 26. januar 1900 med et afslag her
fra, og man var nu lige vidt - og stadig med destruktionstruslen hæn
gende over arkivalierne. Efter den mislykkede aktion over for Grosse
rersocietetet var sagen tilbage på rigsarkivarens bord, og Bricka gik påny
til Dybdal for at påkalde hans hjælp: Nu kunne borgmesteren nok indse,
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at rigsarkivaren havde gjort, hvad der stod i hans magt »for at frelse et i
sin art sikkert enestående arkiv fra undergang«, og Dybdal ville vel
kunne forstå rigsarkivarens kvide og altså lade sig bevæge til at ændre sin
beslutning fra om efteråret, så meget mere som der »utvivlsomt« ville
kunne »kasseres meget« af både protokoller og af de 100 kasser, om end
»dog næppe ... uden ved handelskyndig hjælp«.6
Dybdal strakte sig ikke længere end aller højst nødvendigt. Det korte
svar til rigsarkivaren af 7. marts gik nemlig ud på, at rådstuearkivet af
både pladsmæssige og principielle grunde kun ville modtage »en mindre
del« af Suhr-arkivet, og Københavns kommune ville i den forbindelse
ikke afholde omkostningerne ved en kassationsundersøgelse. Beslutnin
gen repræsenterer en fuldstændig tilsidesættelse af kommunens rådstue
arkivar, Villads Christensen, som ellers havde indstillet til magistraten at
modtage arkivet uden forudgående kassation, og indtil videre blot lade
det henstå i et midlertidigt lokale - måske det tidligere omtalte loftsrum?
- uden nærmere undersøgelse. Villads Christensen havde over for de
kommunale myndigheder peget på Suhr-arkivets historiske værdi »som
det eneste i sin slags her fra byen« og samtidig gjort gældende, at
Københavns rådstuearkiv også varetog andre opgaver end rent admini
strative funktioner: »Rådstuearkivets nuværende indhold viser, at der til
alle tider ved siden af hovedhensynet til byens administration også har
været taget et vist hensyn til arkivets betydning for byens historie«,
således ved at det i sin tid havde indlemmet Resens og nu senest Carl
Bruuns historiske samlinger i arkivet - Bruuns samlinger iøvrigt på
kommunalbestyrelsens eget initiativ - samt ved at bruge ret betydelige
pengebeløb til kopiering af ældre kortmateriale »der kun har historisk
interesse« og altså ingen administrativ betydning. Men Christensen
havde talt forgæves. Betingelsen for at tage imod sagerne var og blev en
omfattende kassation - her og nu.7
Hvis nogen under det hidtidige sagsforløb har tænkt sig, at Køben
havns magistrat ville nære særlig velvilje over for det Suhr’ske firma, og
dermed dets arkivalier, på gr. af en ældre legatmæssig tilknytning mellem
firmaet og magistraten, holdt det i hvert fald ikke stik.8 For 3. gang var
bolden nu spillet over til rigsarkivaren, hvis øjeblikkelige reaktion var at
beordre Homemann til at modtage arkivalierne in toto i provinsarkivet:
Selv om pladsen »bliver nok så dårlig, vil den dog være at foretrække for
en forsætlig ødelæggelse, og jeg tør ikke påtage mig det ansvar at lade
dette arkiv gå til grunde«, skrev Bricka til provinsarkivaren.9 Men
Hornemann ville fremdeles ikke lade sig påtvinge arkivet. Han beså det i
handelshusets lokaler på GI. Torv og indledte omgående sonderinger til
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dets forretningsfører, prokurator Fogh, om kassationsmuligheder i sa
gerne. Med et foreløbigt, hastigt udarbejdet kassationsforslag i hånden
fra Fogh kunne Hornemann 27. marts 1900 få vendt sin chef på en
tallerken og påny få ham til at godkende tanken om, at de Suhr’ske
arkivalier burde ende på Københavns rådhus. Højst sandsynlig har den
geskæftige provinsarkivar allerede, da han fik rigsarkivaren ombestemt,
været den glade modtager af et mundtligt tilsagn til ham fra den
handelshistorisk kyndige Schovelin om at denne var villig til at gå ind i
en dyberegående kassationsundersøgelse. Desuden blev grosserer Bølling nu påny kontaktet i samme øjemed - og sagde denne gang ja, han
ville nu ikke komme til at stå alene om opgaven. Og trumfkortet kunne
Hornemann da også spille ud 30. marts, nemlig at »borgmester Dybdal
erklærer sig mundtlig villig til at modtage det Suhr’ske arkiv, når det ved
Rigsarkivets foranstaltning er reduceret«. Det uformelle Hornemann’ske
diplomati gav omsider resultat, man undgik at tabe ansigt eller låse sig
for fast ved nye skriverier frem og tilbage, og provinsarkivaren var
kommet behændigt uden om alle formalia over for sin chef i hele
opklaringsfasen.10
Der skulle gå endnu en rum tid, før forretningsføreren for det
Suhr’ske handelshus omsider 7. november 1900 kunne lade sagerne
borttransportere til »foreløbig magasinering« i de lokaler i det nye
rådhus, som arkitekt Nyrop havde friholdt til formålet efter anvisning
fra magistraten. Arkivalierne endte således i denne omgang i Køben
havns rådstuearkiv. Her forblev de indtil 1950, da arkivet - eller rettere,
den bevarede del af arkivet - overførtes til det nyoprettede Erhvervsarkiv
i Arhus. Forinden overdragelsen til »foreløbig magasinering« fra han
delshusets domicil på GI. Torv havde man iværksat et kassationsforslag,
som d’hrr. Hornemann, Schovelin, Bølling og Fogh i fællesskab var
blevet enige om at opstille som et udkast til, hvad der burde bevares.
Inddragelsen af de arkivalsk og historisk sagkyndige folk i bedømmelsen
viste sig på et hovedpunkt at medføre større ødelæggelser af dette ellers
totalt bevarede handelsarkiv tilbage til 18. århundrede end det første
forslag ville have betydet, det, der som før omtalt stammede fra firmaets
egen repræsentant. Fogh ville nemlig iflg. dette første forslag have
totalbevaret hele den indkomne korrespondance, som var i behold
gennem mindst 100 år. Nu blev den for største delen kondemneret - af
tilfældige pladsgrunde, for at få magistraten eller Dybdal til som mod
ydelse at acceptere totalbevaring af firmaets brevkopibøger, journaler og
hovedbøger.
Intet under, at Hornemann over for borgmesteren kunne betegne
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kassationsværket som »i høj grad omfattende, idet der helt og holdent
kun er bevaret knap 20 års arkivalier, hvoraf halvdelen fra de første år, da
forretningen var ringe og arkivalierne derfor kun få«. Man totalbevarede
nogle bestemte tidsperioder: 1799-1807, 1813-14, 1821, 1835, 1842, 1848,
1857-58, 1866, 1874, 1879 »samt likvidationen«, bl.a. for at kunne
»hente vigtige bidrag navnlig til kriserne i den danske handels historie i
det 19. århundrede«. Resten røg ud. I Erhvervsarkivet i Århus omfatter
det Suhr’ske handelshus’ arkiv i dag ca. 308 bind og 146 pakker, stort set
svarende til det endeligt vedtagne forslag af 20. april 1900. Bevaringen
gjaldt 20 år ud af godt 100 år af handelshusets den gang eksisterende
arkivalier siden 1799, dvs. at op imod 4/5 af det samlede materiale er
blevet kasseret fraset hovedbøgerne m.m.11
Til trods for selv at karakterisere kassationen som »gennemgribende«
mente provinsarkivaren dog, at den »ikke er gået videre end forsvarligt«,
og at foruden om kriserne også tilstrækkeligt var i behold til at belyse
handelshuset J. P. Suhr & Søn’s historie - det borgede jo navnene Bølling
og Schovelin under bevaringsforslaget for. Det hele endte således til
fredsstillende set fra Provinsarkivet for Sjælland. Mindre henrykt over
det skete var måske rigsarkivaren. I sine offentliggjorte »Meddelelser om
Rigsarkivet for 1898-1900«, som Bricka udsendte i 1901, omtaler han
hele forløbet - i hovedtræk - yderst loyalt og med skyldigt honnør for
Homemanns aktiviteter, men tvivlen og det dobbelttydige i Brickas
holdning skinner afslutningsvis igennem: »Om end sagen således forhå
bentlig endte uden tab for historien, gik Rigsarkivet dog glip af en
erhvervelse, og atter var det pladsmangelen, som var skyld heri« (fremh.
min).12 Ja, man gik glip af et ellers totalbevaret arkiv, »intet så gammelt
og anset handelshuses efterladenskaber vides at være i behold« skrev han
oven i købet selv i denne trykte beretning. Det er påfaldende at Bricka,
der ellers nok kunne være stædig, ikke i denne sag var i stand til at tvinge
sin provinsarkivar tilstrækkeligt og derved redde hele arkivet for »Rigs
arkivet« og fra partiel destruktion - provinsarkivet havde jo tilstrækkelig
plads til at opbevare det uden kassationer, i hvert fald foreløbig. Også
magistratens eller borgmester Dybdals forbeholdne eller ligefrem gene
relt afvisende holdning er på baggrund af rådstuearkivar Villads Chri
stensens forslag, kendskabet til Camillus Nyrops arbejde om det
Suhr’ske handelshus’ historie foruden den rigelige plads i byens nye
rådhus tankevækkende. Hvem kunne vide, at det ikke ville være kommet
til en uoprettelig totaldestruktion i løbet af vinteren 1900? Nogen
sikkerhed for arkivaliernes videre skæbne havde ingen på det tidspunkt.

18

Bortryddelsen af unikt økonomisk-historisk arkivmateriale omkring
århundredskiftet var - set på international baggrund - absolut ikke noget
enestående fænomen. 1902 konstateredes, at finanshuset Rothschilds
arkiver i Frankfurt og Neapel netop var blevet kasseret, men denne for
den nyere almindelige bank- og finanshistoriske forskning helt katastro
fale begivenhed fik på den anden side den positive virkning, at (erhvervs)historisk engagerede kredse kunne gå sammen om initiativer til
forhindring af lignende ødelæggelser i fremtiden. 1906 oprettedes ver
dens første egentlige erhvervsarkiv i Tyskland: Rheinisch-Westfälisches
Wirtschaftsarchiv i Köln, efterfulgt 1910 i Svejts med Schweizerisches
Wirtschaftsarchiv, 1914 med en lignende institution i Holland.13 Også
herhjemme sker der i årene op mod 1. verdenskrig en nyorientering i
form af opmærksomhed og debat omkring erhvervslivets arkivalier, og
andet privat skabt arkivmateriale, først og fremmest på initiativ af den
nystiftede Dansk Historisk Fællesforening fra 1909.
Det er vel fordi bl.a. han selv som professionel arkivmand havde stået
så fuldstændig uforberedt ved den Suhr’ske aktion 1899-1900 og i et
langt stykke af dens forløb havde disponeret efter ganske kortsigtede
hensyn, at netop landsarkivar Hornemann som repræsentant for sin
arkivinstitution i Dansk Historisk Fællesforening (DHF) tog teten i
dette anliggende.
1911 udtalte han her på et repræsentantmøde at »kilderne til vort
erhvervsliv bør bevares. Rådhusarkiveme bør gemme industri- og forretningsarkiveme«, ligesom Arbejdsgiverforeningen, Grosserersociete
tet og Industriforeningen burde træde hjælpende til og de historiske
amts-tidsskrifter - der i rask tempo så lyset netop i disse år - kunne
passende beskæftige sig med erhvervslivets forhold også. Foreningens
stifter, Brickas efterfølger som rigsarkivar V. A. Secher supplerede på
mødet med, at også firmaarkiver randt om i de danske provinser burde
reddes mens tid var. De behjertede mænd i foreningen inddrog desuden
nye arkivgrupper i drøftelserne, både de by- og landkommunale arkiva
lier blev draget frem i erkendelse af, at ingen ansvarlig drog omsorg for
deres overlevelse på længere sigt. Og endelig gik man ind på spørgsmålet
om de større private personarkivers skæbne - de lå og flød rundt
omkring, på gårde og i huse, måske kunne man som i Sønderjylland på
»Folkehjem« i Åbenrå indrette »folkearkiver« med både læseværelse og
brandsikrede lokaler til varig sikring endog af »almindelige« menneskers
efterladte papirer samt bruge landets solide kirketårne som arkivmagasi
ner - de var velegnede til formålet og placeret tæt på de lokale beboere.14
Ideer skortede det således ikke på, der blev på Hornemanns forslag
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nedsat et internt udvalg i DHF specielt om handels- og industriarkiver,
og han fulgte selv intentionerne op dels ved studierejser til udlandet bl.a. til erhvervslivets pionerarkiv, Wirtschaftsarkivet i Köln - dels ved i
december 1913 at præsentere et forslag til indretning af et landsdækkende
handels- og industriarkiv i Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsens
bygninger i hovedstaden. Kultusministeriet mentes nemlig efter ibrug
tagningen af det nye Rigshospital (1910) interesseret i at se disse gamle
hospitalskomplekser anvendt til andre formål, og nogle af de tidligere
sygesale i Frederiks Hospitals pavilloner, eller endnu bedre Fødselsstif
telsens bygning i Amaliegade kunne iflg. Hornemann bruges til et
rigsomfattende erhvervsarkiv. På fællesforeningens årsmøde i juni 1914
oplyste han ganske vist, at hans forslag var videresendt fra rigsarkivaren
til behandling i Kultusministeriet og at man nu afventede svar herfra men det er der imidlertid intet, der tyder på er rigtigt. Forslaget nåede
aldrig længere end til Sechers skrivebord og kom ikke til realitetsfor
handling i de ministerielle kontorer, heller ikke efter rigsarkivarskiftet
1916, hvor disse bygningers fremtidige anvendelse stadig var et åbent
spørgsmål.15
Dansk Historisk Fællesforening kunne nok agitere og skaffe sig
sympati - også i erhvervslivet og blandt nogle politikere - men havde
ikke magt som agt. Det kom stærkt frem inden for det kommunale
arkivområde, hvor foreningens efterhånden mangeårige diskussioner og
konkrete bestræbelser for at bedre forholdene af historiske bevarings
hensyn led skibbrud da det kom til stykket over for institutionstræghed,
pengemangel og ligegyldighed rundt om i lokalforvaltningerne og - det
må desværre tilføjes - i Rigsarkivet. Det var midt i 1920’erne, at
foreningen her kom til kort som pressionsgruppe over for myndighe
derne, og følgen blev nok en vis afmatning i dens hidtil stærke aktivitet
på arkivfronten, i hvert fald hvad kommunale arkivproblemer angår.
Dens drøftelser og initiativer forskød sig også i løbet af 20’erne markant
over i retning af museerne, hvis forhold i provins og Nationalmuseum
DHF efterhånden viede hovedparten af sine kræfter, uden at arkivdebat
ten derfor blev sat i stå.16
På det helt konkrete plan ser man ikke mindst samspillet mellem
DHFs virke og det statslige arkivvæsen i tiden frem til 1920’erne
udmønte sig i sikringen af nogle større firmaarkiver, der i løbet af
perioden kom ind til Landsarkivet for Sjælland og derved blev reddet for
eftertidens historikere. Det drejer sig om det københavnske handelshus
Thøger From, hvis arkiv blev afleveret 1912, og tilsvarende det Helsingør’ske skibsprovianteringsfirma N. P. Kirck 1913-15 (med en større
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efteraflevering i 1930) - sidstnævnte arkiv på initiativ af Helsingør
Borgerforening, som ikke lagde skjul på, at arkivet ellers ville blive
tilintetgjort.17 Siden fulgte, i 1917, handelshuset C. Hage & Søn fra
Stege, i alt fra disse 3 foretagender omkring 630 bind og 275 pakker, hvis
indhold rakte tilbage til Frederik 6.s tid. Det Hage’ske arkiv havde før
afleveringen henligget på loftet i Stege postgård »i fuldkommen uordnet
tilstand dækket af et tykt lag støv«, men var ellers uskadt. Landsarkivet
fjernede før afhentningen »forskelligt, der ikke hørte hjemme i det«
(åbenbart avisstof), men foretog tilsyneladende ikke nogen egentlig
kassation i materialet. Jeg formoder at landsarkivet har manglet ressour
cer til kassationsbehandling af disse og andre firmaarkivalier, og at
manglende tid mere end manglede lyst til at reducere deres omfang har
været en nok så afgørende faktor18. Dertil kom i 1926 740 bind og 348
pakker arkivalier fra firmaet Jacob Holm & Sønner på Christianshavn,
hvoraf de ældste sager var fra 1794. Dem havde man altså dog plads nok
til at tage imod på Jagtvejen uanset alle pligtafleveringer fra lokaladmini
strationen - om end arkiverne blev sat på loftet i landsarkivet og i
realiteten må have været nærmest utilgængelige for benyttelse.19 Hertil
skal lægges de forretningsarkiver, som indgik til landsarkiverne i form af
bilag ved dommerembedernes behandling af konkurs- og dødsboer. Ca.
100 sådanne forretningsarkiver var efterhånden kommet til Landsarkivet
for Nørrejylland, ca. 60 til Landsarkivet for Sjælland i perioden op til
1948, hvor man besluttede at overføre dem alle fra landsarkiverne til
Erhvervsarkivet i Arhus.20
At nogle af de private afleveringer skete på initiativ af firmaerne selv
(From og Kirck) så landsarkivets chef Hornemann i 1913 som et lovende
»tegn på voksende interesse for tanken om indrettelsen af det påtænkte
Store Erhvervsarkiv og et godt varsel om, at det vil lykkes at få
gennemført«, bl.a. ved støtte fra erhvervskredse. Imidlertid strandede
alle hans planer om Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen, men senere
dukkede nye muligheder op for at realisere et sådant erhvervsarkiv,
denne gang på Kronborg slot, hvor der siden 1915 var etableret et
søfartsmuseum. Der havde i årene efter 1915 været ført en sejg kamp for
at få militæret til at fraflytte renaissanceslottet, så det kunne åbnes for
publikum efter en gennemgribende restaurering og igen komme til ære
og værdighed som vor arkitektonisk fornemste turistattraktion. I pla
nerne gennem 1920’erne for den videre udbygning af et handels- og
søfartsmuseum på Kronborg skinner det arkivalske allerede igennem,
idet man da tænkte sig at museet bl.a. skulle omfatte »handelsbøger og
papirer. Inventar og dokumenter af handelshistorisk betydning, borger-
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breve etc. Interiører fra handelshuse
DHFs formand, professor
Knud Fabricius, var 1924 indtrådt i Kronborgmuseets bestyrelse, og i
1926 pegede deltagere i debatten på foreningens årsmøde i Maribo
direkte på Kronborg som en mulig ramme om et landsdækkende han
delsarkiv. På årsmødet vedtog man at rette en henvendelse herom til
Undervisningsministeriet, hvilket også skete i oktober 1926.
På det tidspunkt var meget endnu helt uafklaret omkring slottets
videre anvendelse - bl.a. var der også planer om at indrette postmuseum
på Kronborg -, men tanken om handelsarkivet med et skønnet forelø
bigt pladsbehov på 1 km hyldemeter til aflastning af det sjællandske
landsarkiv har åbenbart ikke slået an hos de besluttende myndigheder,
og heller ikke hos lederen af søfartsmuseet, Emil F. S. Lund, som nok
var interesseret i arkivalier til sit museum, men vel at mærke kun i form
af udstillingsgenstande og altså ikke til egentlige forskningsformål. Det
fik således ingen betydning i denne omgang at det statslige arkivvæsens
leder siden 1924, rigsarkivar Laurs Laursen, havde bakket op bag DHFs
initiativ i erkendelse af, at landsarkiverne med deres manglende pladsres
sourcer ikke ville kunne påtage sig opgaven også at skulle rumme
erhvervslivets skriftlige efterladenskaber på længere sigt, og derfor som
arkivernes talsmand var gået ind for Kronborgløsningen - selv om
Helsingør rigtignok forekom ham at være et ubekvemt fjernt sted for
arkivbenyttere!22
Også i 1930'erne var spørgsmålet oppe at vende i DHF. Den nye
direktør for søfartsmuseet Knud Klem var i princippet venligere stemt
over for tanken om at indrette et arkiv på Kronborg end forgængeren
Lund, men navnlig fik det betydning for sagens videre forløb dels at det
nyoprettede Institut for historie og samfundsøkonomi engagerede sig i
udforskningen af erhvervslivets papirer, dels at rigsarkivarembedet fra
1934 fik tilført ny dynamik ved at blive besat med Axel Linvald efter den
generelt meget passive periode under forgængeren Laursen.23 Da Kron
borg dog nok efterhånden måtte betragtes som en urealistisk løsning der var bl.a. ubehagelige fugtproblemer at tage hensyn til, og plads ville
der blive for lidt af til arkivalier, hvis også Handels- og Søfartsmuseet
skulle have sit udvidelsesbehov dækket - forestillede Linvald sig at
Rigsarkivets nye reservemagasin siden 1936, i Søkvæsthuset i Køben
havn, kunne bruges som et midlertidigt opbevaringssted indtil Rigsarki
vet (som man den gang håbede) fik bygningsmæssige udvidelser på
Slotsholmen og dermed mulighed for selv at kunne optage handelsarki
ver i sine samlinger.
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Linvald blev efterhånden også selv modstander af at Kronborg - eller
andre museer - skulle påtage sig egentlige arkivopgaver. Han fandt at det
måtte være arkivvæsenets sag at tilvejebringe løsninger på området og
ville 1941 ikke støtte landsarkivar Svend Aakjær, der havde foreslået
Kronborgs kasematter anvendt som opbevaringssted for nogle ældre
nørrejyske handelsarkiver, som man havde sikret sig. Linvalds holdning
var den, at de statslige arkiver - bl.a. via Videnskabernes Selskabs
arkivkommission - burde se at redde ind, hvad reddes kunne af det
virkelig værdifulde, men kun under forudsætning af kassation af mate
rialet, når der heri var tale om stof »der uden større skade kan tilintetgøres« på gr. af de efterhånden fortvivlede pladsforhold i samtlige
arkivbygninger. Og kasseret blev der, bl.a. i forbindelse med de såkaldte
»pulterkammerrydninger« omkring 2. verdenskrigs udbrud, hvor be
folkningen af myndighederne blev opfordret til at rydde deres pulter
kamre og loftsrum m.v. for gammelt skrammel. Arkiverne var opmærk
somme på, at der ved den lejlighed kunne komme ellers glemt privatar
kivmateriale for dagens lys, og foretog opsporingsarbejder. I den forbin
delse dukkede bl.a. et sagførerarkiv op på 17 bind (perioden 1888-1912),
der alle nu blev destrueret som værende uden »almen interesse«, idet
noget af indholdet jo fandtes alligevel i de offentlige arkiver (skøder, te
stamenter etc.).24
Men man kom hvad et egentligt erhvervsarkiv angår længe ikke ud
over de rent verbale initiativer og - heldigvis, må man sige - blev det
heller ikke til noget med en længerevarende magasinering af erhvervsar
kiver i Søkvæsthuset, som i stigende grad viste sig ganske uegnet til
arkivformål. Foreløbig måtte navnlig det sjællandske landsarkiv træde
til, når »meget vigtige arkivalia trues med undergang«, og »i visse
tilfælde« også Det kgl. Bibliotek. Overvejelser i 30’erne om at udnytte
nogle af fløjene i Koldinghus slotsruin som aflastningsmagasin for
landsarkiver og måske også Rigsarkivet kom ikke ud over nogle indle
dende sonderinger.25
Alt imens indsamlede Institut for historie og samfundsøkonomi siden
slutningen af 1920’eme en lang række lønningsbøger og andet historisk
materiale fra private firmaer til brug ved en landsdækkende undersøgelse
af dansk økonomisk historie siden indførelsen af næringsfrihed 1857.
Dette arkivstof blev udnyttet af Jørgen Pedersen og andre, som frem til
2. verdenskrig arbejdede for Institutet med økonomisk-socialhistoriske
forskningsprojekter, om end mange firmaer havde måttet tilbagemelde,
at de forlængst havde tilintetgjort deres papirer. Hvad der var i behold
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fra de ca. 400 erhvervsvirksomheder, som Institutet havde henvendt sig
til i 1927, og hvad der ellers indkom i forbindelse med Institutets studier,
blev i 1940’erne viderebefordret til det nystartede Erhvervsarkiv.26
Der dukkede nemlig nu en chance op uden for København, denne
gang i Arhus, hvor et selvstændigt dansk erhvervsarkiv med Linvald som
en af hovedkræfterne bag dets start og med senere rigsarkivar Vagn
Dybdahl som daglig leder kom i gang fra 1942. Dybdahl har i en
afhandling 1953 i det svenske arkivtidsskrift Arkiv, Såmhalle och Forsk
ning skildret Erhvervsarkivets oprettelse og begyndelsestid i Arhus.
Efter henved halvthundrede år var man omsider fremme i rette spor, og
de interimistiske, primitive forhold i Århus fra 1940’erne afløstes efter
hånden af permanente løsninger i 1960’eme, hvor Erhvervsarkivet opnå
ede fast institutionel status i sine nuværende ydre - og smukke rammer.

Noter:
1. Rigsarkivar Bricka til borgmester Th. Dybdal 18/10 1899 (Kbh.s Stadsarkiv.
Magistratens 1. afd. j.sag 1718/1899).

2. Sstds.: Bricka til Dybdal 27/10. - Dybdal til Bricka 26/10 og 27/10 1899
(Brickas privatarkiv, RA). - Camillus Nyrop publicerede 1899 sin monografi
om det Suhr’ske hus 1749-1899.
3. Provinsarkivet/Landsarkivet for Sjælland journal 28/10 og 24/11 1899, med
marginbemærkninger. Kontakten mellem parterne var for det meste mundt
lig. - Om Bølling og aflevering til provins arkivet 1899 jfr. Meddelelser om
Rigsarkivet 1898-1900 (1901) s. 12. Det drejede sig om materiale vedr. Sø- og
Handelsretten.

4. Provinsarkivets journal 18/12 1899 (Bølling) og kopibog 10/1 1900 (Schovelin).

5. Provinsarkivet for Sjællands årsberetning for 1899 til rigsarkivaren, dat. 24/1
1900, er i sin fremstilling af sagen en eneste pression mod rigsarkivaren for at
provinsarkivet kunne undgå at skulle overtage de Suhr’ske arkivalier (Arkiv
væsenets arkiv, RA).
6. Bricka til Dybdal 5/2 1900 (Kbh.s. Stadsarkiv. Magistratens 1. afd. j.sag
261/1900).
7. Villads Christensen til magistratens 1. afd. 15/2 1900 (Stadsarkivet, anf. j.sag
261/1900). Dybdal til Bricka 7/3 s.å. (Arkivvæsenets arkiv, j.sag 1260/1900).
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8. Hof- og Statskalenderen 1900 sp. 926 f. (Etatsråd Johannes Th. Suhrs og
hustrus legater). J. T. Suhr var tidligere indehaver af handelshuset, død 1858
(Krak: Danmarks ældste forretninger, 1910, s. 151).
9. Bricka til Homemann 9/3 1900 (koncept i arkivvæsenets arkiv, anf. j.sag
1260/1900).

10. Forløbet fremgår af Provinsarkivet for Sjællands journal 19/3, 24/3, 27/3,
30/3 og 3/4 1900.
11. Det endelige - og effektuerede - bevaringsforslag af 20/4 1900 i Stadsarkivet,
anf. j.sag 261/1900. Forslaget er vedlagt skrivelse af 24/9 1900 fra Home
mann til borgmester Dybdal om kassationen. - Foghs kassationsforslag var
blevet fremsat mundtligt over for Homemann 27/3 s.å., og provinsarkivets
journal oplyser om dets nærmere indhold.

12. Anf. skrift s. 33 f. - »Rigsarkivet« var betegnelsen for hele det statslige
arkivvæsen, altså indbefattet provinsarkiveme.
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Kolera og rent vand
Undersøgelse af sundhedskommissioner 1858-1900
vurderet på baggrund af en teori om retsudviklingen1
Af Helle Blomquist
Undersøgelsen bygger hovedsagelig på udvalgte forhandlingsprotokoller for sundheds
kommissioner på Sjælland og Møn i perioden fra 1861-1900. Med udgangspunkt heri
forsøges et skøn over hvor udbredt sundhedskommissioner var på dette tidspunkt, hvad de
beskæftigede sig med, og hvem, der styrede dem. Resultaterne heraf sammenholdes med
nyere teorier om retsudviklingen. Forfatteren er cand.jur. og art. og ansat som fuldmægtig
i Miljøministeriet.

Indledning
En teori om rettens udvikling anfører, at den danske retsudvikling fra
1850 forløber i faser, hvor hver fase søger at afbøde de utilsigtede
virkninger af manglerne i den forudgående fases ret.
Perioden 1850-1870 er retsstatens lykkelige øjeblik, hvor de afgørende
nye betragtninger går på en deregulering af enevælden. Den retsstatslige
idé sammsnknytter en række økonomiske, sociale og politiske ideer til
en helhed, der får indflydelse på nyoprettede organer, love og samfunds
indretningen. Deregulering kunne efter denne opfattelse lade sig gøre,
fordi regulering i stedet kunne finde sted ved markedets usynlige hånd.
Rettens rolle var dermed at sikre borgernes frihed for indgreb fra
statsmagtens side, afstikke visse spilleregler for markedsadfærden og
sikre ro og orden. Retsstatens regulering er altså karakteriseret ved den
formelle ret. Man afstår fra at regulere for ikke at komme i konflikt med
forudberegneligheden, eller man regulerer på den måde, at man opbyg
ger en privatret, der giver forudberegnelige rammer for omsætningen.
Perioden fra 1870-1900 kaldes retten som samfundsværn. Det nye i
denne fase var at anse det for nødvendigt, at staten skulle intervenere
mere indgribende for at sikre samfundets ro og orden, forstået bl.a. som
en reaktion på frygten for arbejderopstand. De sociale opgaver begyndte
at blive anset for at være statsopgaver, og man begyndte at benytte sig af
eksperter, læger, sociologer, lærere til at opnå bestemte formål med
lovgivningen som et supplement til den retsstatslige ret, der tilsigtede at
beskytte borgerne mod indgreb. Den tekniske og strukturelle, industri
elle udvikling betød nye forhold og klasser, der ikke var omfattet af den
retsstatslige tænkemåde, og lovgivningen måtte derfor afbøde de uhel27

dige virkninger heraf ved yderligere, ny regulering. Reguleringen skete
ved at myndighederne fik udvidet deres kompetence til at iværksætte
hensigtsmæssige foranstaltninger, ikke ved at der blev fastsat materielle
regler, der regulerede forholdene. Udviklingen antages, efter en vel
færdsstatslig periode, i fremtiden at bevæge sig i retning af den refleksive
ret, dvs. ved afregulering af velfærdsstatens regulering og øget grad af
direkte selvstyre eller forhandling i lokalsamfundet.2
I det følgende undersøges, hvorledes denne beskrivelse passer til den
regulering, der fandt sted gennem sundhedsvedtægter og sundhedskom
missioner med grundlag i lov af 12. januar 1858 om tilvejebringelse af
sundhedsvedtægter. Som undersøgelsesområde er valgt et udsnit af
sjællandske kommuner. Der undersøges, i hvilket omfang der har været
oprettet sundhedskommissioner og hvornår, samt med hvilket vedtægts
grundlag disse kommissioner har fungeret. Med udgangspunkt i et antal
lokale sundhedskommissionsprotokoller forsøges det fastlagt, hvordan
kommissionerne faktisk fungerede, hvilken opfattelse de selv havde af
deres virke, hvem der sad i kommissionerne, og hvilke opgaver de
beskæftigede sig med.
Desuden forsøges afdækket, hvilket forhold de har haft til deres
omgivelser, beboerne i sognet, Sognerådet og overordnede myndighe
der, herredsfogeden og amtmanden.
Der indledes med et kort overblik over den landsdækkende udvikling i
sundhedsvedtægterne i sidste halvdel af 1800-tallet og et rids over
tilvejebringelse af 1858-loven samt en vurdering af denne lov i forhold til
beslægtet lovgivning i 1800-tallet.

Kommissionerne generelt
Kommissionernes retsgrundlag

Brug af sundhedskommissioner i søkøbstæderne går tilbage til forord
ning af 8. februar 1805 ang. karantænevæsenet i Danmark, og den lokale
øvrighed havde afgørende indflydelse på kommissionsarbejdet. Loven
var forårsaget af frygten for koleraepidemier i forbindelse med Napole
onskrigene. Med forordning af 19. juni 1831 blev anvendelsesområdet i
forbindelse med fornyet koleratrussel udvidet til hvert sognedistrikt på
landet, og den lokale myndighed på landet blev præsten. Et sognedistrikt
var det område, som den lokale fattigkommission omfattede, altså et
eller flere sogne. Sognedistriktet var næsten altid det samme som pasto
ratet. Sundhedskommissionens opgaver overgik i 1841 til sogneforstan28

ejerskaberne. Alt tyder dog på, at disse kommissioner ikke fik nogen
kontinuerlig drift, men blev genoplivet momentvis på tidspunkter, hvor
koleraepidemi truede.3 Både 1805- og 1831-loven indeholdt detaljerede
materielle regler om, hvorledes myndigheder og personer skulle for
holde sig til kolera og anden farlig sygdom.
Et nyt lovgrundlag for sundhedskommissionerne blev tilvejebragt
med lov af 12. januar 1858. Denne lov var oprindeligt midlertidig, og
forudsatte at skulle bortfalde den 1. april 1863. Loven var meget kortfat
tet, indeholdt i modsætning til tidligere lovgivning ingen regler om
sundhedsforanstaltninger eller kommissioner, men gav hjemmel for
udarbejdelse af sundhedsvedtægter og for idømmelse af straf for over
trædelse af vedtægtsbestemmelser. Baggrunden for loven var de vold
somme epidemier og mange dødsfald, som koleraen havde forårsaget fra
1850 til 53. Da epidemien i København stod på højden, havde den givet
anledning til politiske diskussioner og ønske fra kongen om at samle
sundhedsmyndigheden i én mands hånd. Dette forslag var ikke faldet i
god jord blandt ministrene. I stedet greb man til andre foranstaltninger.
Med lov af 10. marts 1852 kom bestemmelser om forbud mod visse
skadelige virksomhedstyper inden for Københavns volde. Loven kunne
udvides til at gælde andre byer. Den fik dog kun ringe betydning. Men
tanken om at regulere sundheden og forsyne den med egne, permanente
myndigheder gik igen i det forslag til sundhedspoliti, som justitsministe
ren fremsatte i Rigsdagen i 1857, dog uden at det blev vedtaget. Forslaget
åbnede mulighed, dels for oprettelse af sundhedskommissioner, dels
vedtagelse af sundhedsvedtægter med regler for indretning af lokale
forhold.
Rigsdagens kritik af forslaget var forårsaget af ængstelse for den
delegation af lovgivningskompetencen, der kunne ligge i udformning af
vedtægter, uvilje mod at opbygge et myndighedsapparat og ængstelse for
indgreb i den private ejendomsret og den personlige frihed.4 Kritikken
medførte, at der blev vedtaget en stærkt indskrænket lov, der dog gav
hjemmel for Justitsministeren til at stadfæste sundhedsvedtægter for
kommunerne. I årene efter blev der stadfæstet sundhedsvedtægter med
hjemmel i denne lov, og vedtægterne gav mulighed for oprettelse af
sundhedskommissioner.
Det kan for en nutidig juridisk betragtning forekomme paradoksalt, at
Rigsdagens indgreb i justitsministerens lovforslag havde som praktisk
resultat, at man fik den retstilstand, som Rigsdagen opponerede imod,
blot at den kom til at stå uden det lovgrundlag, som Rigsdagen havde
nægtet at vedtage. En del af forklaringen ligger formentlig i det forhold,
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Fig. 1. Oversigt over lovgivning om sundhedskommissioner 1805-92.
Se Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, s. 186 og 303 ff,
samt de omhandlede forordninger.

at man på dette tidspunkt har haft en anden opfattelse af politiets
kompetence, end vi har i dag. Det fremgår af folketingsudvalgets be
tænkning, udarbejdet under lovforslagets behandling, at udvalget har
forudsat, at politiet uden hensyn til den nye lov havde en betydelig
hjemmel til at skride ind til varetagelse af hensyn til den offentlige
sundhed.5
Rigsdagsforhandlingerne omkring sundhedslovgivningen i 1858 viser
således i et enkelt glimt, hvorledes den borgerlige retsstatsopfattelse
hurtigt blev modificeret, selv i retsstatens lykkelige øjeblik.
Den følgende lovgivning på området holder sig inden for rammerne af
1858-loven. I 1862 blev den forlænget, og med lov af 28. marts 1858
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gjort permanent. Med lov nr. 78 af 20. april 1888 blev de kommunale
sundhedskommissioner udbygget med distriktslægen og politimesteren
(dvs. i købstæderne byfogeden og på landet herredsfoged eller birke
dommer). Denne udvidelse skete dog kun ved behandling af spørgsmål
om smitsomme sygdomme. Udbygningen skete i de købstæder, hvor der
ikke var sundhedskommissioner og i de enkelte herredsfogeders eller
politimestres politi jurisdiktionsområde.6 Helt op til miljøreformen i
1974 var 1858-ordningen sammen med lov nr. 87 af 21. april 1914 om
embedslæger hovedstammen i lovgrundlaget for indgreb over for forure
ning, eller omgivelseshygiejne. 7 Den enkelte kommissions funktions
grundlag har fra nyorganiseringen i 1858 været en forretningsorden
(»instruks« eller »forretningsregulativ«), på landet udstedt af politime
steren, dvs. herredsfogeden eller birkedommeren. Forretningsordenen
blev kombineret med en sundhedsvedtægt, der fastsatte regler for bl.a.
indretning af stalde og møddinger.8 Hermed var sket en afgørende
udvidelse i kommissionernes opgaver. Foruden at samle sig om karantæ
neforanstaltninger i forbindelse med (trussel om) sygdomsudbrud skulle
den nu tillige gribe ind overfor fysiske, bygningsmæssige anlæg. Se fig.
4, Instruks for sundhedskommissioner omkring Vordingborg.

1858-ordningen
Oversigt over vedtægter, ændringer og oprettelse af kommissioner
1858-1900

Der foreligger ikke nogen systematisk sammenstilling af, hvilke kommu
ner der fik sundhedsvedtægter inden 1871. Den foreskrevne kundgørel
sesmåde ifølge 1858-loven var tinglysning.9 Men noget tyder på, at
mange kommuner, selv mindre landkommuner, blev dækket af vedtæg
ter i 1860-61.10 Det har været et initiativ fra centralt hold, der har været
igangsættende for en bølge af vedtægtsudformninger og kommissionsop
rettelser, der fandt sted i 1861. I cirkulære af 26. maj 1859 anmodede
Justitsministeriet amterne om med amternes politimestre at overveje,
hvilke foranstaltninger, der ad frivillighedens vej kunne træffes for at
forebygge sundhedstruende tilstande. Baggrunden var en indstilling fra
Det Kgl. Sundhedskollegium, der havde foretaget en vurdering af vand
forsyningssituationen og konstateret vandmangel og svigtende vandkva
litet.11 Tilbagemeldingerne fra en del af amterne gik på, at man ikke
mente, at frivillighed ville føre til noget, og man bad i stedet om en lov,
der gjorde det muligt fx. at give kommunalbestyrelserne bemyndigelse
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til konkrete foranstaltninger.12 En ny lov kom ikke, men den ordning,
der kom ud af det, gav i høj grad mulighed for konkrete foranstaltninger
over for privat ejendom.
Én ting er, at der er blevet udarbejdet vedtægt. Noget andet er, om der
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Fig. 2. Enkelte landskommissioners funktionsperioder 1860-99.
Søjlerne udtrykker protokolindførsler. Udeladelser 1-3 år i perioder med
stabile indførelser er ikke markeret.
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faktisk er oprettet en kommission og dernæst, om denne har fungeret.
Men det viser sig, at der faktisk inden 1870 i et vist omfang blev etableret
sundhedskommissioner også i landkommuner. Hvis man som grundlag
anvender de sjællandske landkommuner for hvilke Landsarkivet for
Sjælland har lavet registraturer, havde ca. 13 % af disse inden 1865 faste
sundhedskommissioner, der opførte deres embedshandlinger i forhand
lingsprotokoller. De har konstitueret sig i 1861, bortset fra Østermarie,
der startede i 1842 og Borup-Kimmerslev, der begyndte i 1863. Yderli
gere 15 % fik kommissioner mellem 1880 og 1900. Der kom ingen nye til
i den mellemliggende periode.
Et indblik i, hvorledes 1858-lovens sundhedskommissioner ændrede
sig over tid, kan fås ved at undersøge, hvilke tilføjelser der er foretaget i
deres grundlag, vedtægten. Ved at undersøge tilføjelser til bestående
vedtægter får man et udtryk for i hvilket omfang fungerende kommis
sioner har fundet det fornødent og ønskeligt at forøge deres kompeten
ceområde. En undersøgelse af alle ved tægts tilføjelser fra 1874 til 1903
viser, at navnlig købstæderne op til 1900 udvidede deres regulering af
erhvervsvirksomheder, afløbsforhold, latriner og bygningsforhold, og at
denne regulering fandt sted i 1880’eme og især i 1890’eme. Samtidig med
tendenser til kompetenceforøgelser har der øjensynlig været øget faktisk
aktivitet, se fig. 2.13

De enkelte kommissioner
Kommissionernes kontinuitet
Et andet spørgsmål er, om kommissionerne har fungeret. Det kan
konstateres, at det er sjældent, at de tidlige kommissioner i landsognene
har været kontinuerligt i drift fra 1861-1900, selvom eksempler herpå kan
findes (Ulse Sundhedskommission og Fakse Hylleholt Sundhedskom
mission). Ofte har der været afbrydelser i kommissionernes indførsler på
over 5 år. Enkelte har kun været i funktion et par år eller tre fra 1861.
Derefter har protokollerne været uden indførsler frem til 1885 (Elme
lunde), 1892 (Fensmark-Rislev) eller 1899 (Borup-Kimmerslev). Nogle
har været i funktion i en længere periode, inden passivitet er indtrådt.
Det gælder således Magleby (indtil 1869), Kongsted (indtil 1870) og
Dalby-Tureby, der var aktiv til og med 1877 og derefter passiv indtil
1892. En enkelt, Stenlille, har startet sin virksomhed 1866, men er til
gengæld vedblevet kontinuerligt til efter 1900.14
Man kan ikke gå ud fra, at manglende protokolindførsel er ensbety-
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dende med, at kommissionen har betragtet sig selv som nedlagt. I
Kongsted er der således i 1870 gjort en bemærkning om, at der i årene fra
1865 til 70 har været afholdt flere syn, men at formanden havde undladt
at føre protokollen. Normalt må dog antages, at udeladelse af indførsel i
over 5 år er et udtryk for, at kommissionen ikke har fungeret. Sådan
nedlæggelse har i hvert fald fundet sted i Elmelunde, hvor et brev fra
amtet om genoplivelse af kommissionen vakte betydelig modstand i 1885
i sognerådet, der ikke mente, at man burde sætte »så stort apparat i
bevægelse« - sundhedsforholdene havde »i en række af år været gode i
den lille kommune« og sognerådet fandt derfor »ikke for tiden ...
anledning til at oprette en særlig sundhedskommission«. På trods af
modstanden blev sundhedsvedtægter vedtaget og kommissionen kom på
ny i gang fra begyndelsen af 1886.
Dette tyder på, at de etablerede kommissioner kan inddeles i 3
nogenlunde lige store grupper, hvoraf den ene gruppe kun har haft en
kort funktionsperiode omkring 1861-63, den anden gruppe har haft
noget, der ligner kontinuerlig drift og den tredje har fungeret, men med
længere afbrydelser op forbi 1900.
Købstæderne har muligvis gennemgående haft kontinuerligt funge
rende sundhedskommissioner fra et tidligere tidspunkt, således Kalund
borg fra 1831, Roskilde fra 1861, St. Heddinge fra 1831 og Køge fra
1860.

Kommissionernes retsopfattelse og opgavevurdering
Kommissionerne har opfattet sig som håndhævelsesorganer, med den
opgave at følge instruksen og håndhæve vedtægten. Vedtægten har
indeholdt de materielle regler, og forholdene i marken er blevet vurderet
og sammenholdt med bestemmelserne. Det gælder helt tilbage til de
tidligste kommissioner fra 1861. Selvom koleraen har været den igang
sættende anledning til kommissionerne, er dette formål trådt i baggrun
den. Kolera nævnes sjældent i landkommunemes protokoller, bortset fra
de få tilfælde, hvor distriktslægen har iværksat særlige koleraforanstalt
ninger eller hvor kommissionen har haft fast deltagelse af læger (FakseHylleholt). I forhandlingerne for Sundhedskommissionen i Kalundborg
er koleraen derimod hyppigt diskuteret i de tidlige år, hvor kommissi
onens arbejde i det hele er koncentreret omkring risikoen for koleraud
brud. Op igennem 1860’erne synes der også her at være en tendens til at
kommissionen i højere grad beskæftiger sig med indretning af bygnings
mæssige anlæg som afløb og spildevand.
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Fig. 3. Borup Kirke 1862.
Landbrug placeret i bymæssig bebyggelse. Dette landbrug har øjensynlig
ikke givet anledning til alvorlige problemer. Borup Sundhedskommission
begyndte først at fungere regelmæssigt med byens opblomstring som sta
tionsby omkring 1900. Tegning fra 1862, Billedsamlingen, Kgl. Bibliotek.

Kommissionerne fungerede på eget initiativ og med opsøgende virk
somhed, der byggede på lokalkendskab og lokalrespekt.15 Sundheds
kommissionernes forhandlingsprotokoller støtter dette element idet man
kan se eksempler på, at medlemmerne har stræbt efter forhandlingsløs
ninger og lagt vægt på den daglige personlige kontakt i eget lokalområde.
For såvidt kan man godt tale om, at sundhedskommissionerne på
sundhedsområdet udfylder det vakuum, som opløsning af landsbyfælles
skabet havde efterladt.16 Men kommissionernes udgangspunkt har været
vedtægtens materielle regler. Det forekommer, at det har været en
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kommission umuligt at få en mangel afhjulpet frivilligt, men det er
sjældent. Klager fra omboende over gener har været ligeså sjældne i
perioden op til 1900. De bliver til gengæld hyppige i tiden efter 1900.
Kommissionerne har gennemgående taget deres referatarbejde mere
alvorligt i de første år end sidenhen. Men referaterne tyder på en ensartet
virkemåde fra kommission til kommission i overensstemmelse med
instrukserne, og en del tyder på, at der har været betydelig mere aktivitet
end det, der er kommet til udtryk gennem referaterne.
I de protokoller, der har været ført kontinuerligt, får man indtryk af
en fast rutine, med instruksen og vedtægten som styring for kommissi
onens procedurer og vurderinger. Aktiviteten er bygget op omkring
medlemmernes opsyn med deres egne distrikter og 2 årlige ordinære
møder, et om foråret og et om efteråret, hvor der tages stilling til
eventuelle mangler.17
En enkelt af disse protokoller (Ulse) illustrerer, at man er gledet fra en
opfattelse af kommissionens opgave som en enevælde-inspireret ordensog politiopgave til en moderne opfattelse af at have en sundhedsplejeop
gave. Fra 1894 begynder kommissionen at benytte udtrykket »til sund
hedens pleje« eller »sundhedens fremme« om sin virksomhed, hvor man
tidligere blot har talt om »god orden«.18 Dette er sket samtidig med, at
der er kommet nye folk i kommissionen og på et tidspunkt, hvor en ny
vedtægt er trådt i kraft. Men opfattelsen af at det drejede sig om
håndhævelse af en række materielle regler, er øjensynlig blevet stående.
Forstærket aktivitet med protokolføringen falder ofte sammen med
tilvejebringelse af ny vedtægt i 1880’eme. Men en midlertidig intensive
ring i protokollering behøver ikke at være udtryk for øget aktivitet eller
for en varig udvidelse (Ulse), ligesom det ikke behøver at hænge sammen
med ny vedtægt. Borup er et eksempel på en pludselig opvågnen i
aktiviteten, tilsyneladende uden politisk/administrativ styring udefra
eller på grund af tilvejebringelse af ny vedtægt. Her opstår den fornyede
aktivitet i form af behandling af klager, på et tidspunkt, hvor byen
udvikler sig som stationsby.19

Hvem sad i kommissionen og hvem fik påbud
Sammensætningen af kommissionen har været bestemt af sognerådet og
med udgangspunkt i dettes medlemmer. I landsognene er der overvægt
af kommissioner, hvor gårdmænd og gårdejere har domineret. Hus
mandselementet har været svagere repræsenteret, håndværkere og boelsmænd svagest. I kommuner med en enkelt, stor virksomhed har det vist
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Fig. 4. Forretningsorden eller »instrux«,

Uddrag af instruks for sundhedskommissioner ved Vordingborg, udstedt
af Vordingborg byfoged. Den ensartede udformning af forretningsord
nerne har tilsyneladende sikret ensartede procedurer i kommissionerne.
Bemærk henvisningen til den tidligere lovgivning. Der var tale om en
udvidelse af kommissionernes myndighedsområde.
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sig, at det aristokratiske eller et professionelt element har haft forholds
mæssigt større vægt. Det drejer sig om Borup-Kimmerslev, hvor der
blev tradition for, at forvalteren fra godset Svenstrup var formand,
Fensmark-Rislev, hvor 2 proprietærer sad i kommissionen i den tidlige
fase, og Fakse-Hylleholt, der havde stedets læge som medlem. Hvor
håndværkere og professionelle undtagelsesvis har optrådt, har det vist
sig, at de ofte har været protokolførere i den tid, de sad i kommissionen.
Det drejer sig om bager Frederik Nielsen fra Stenlille, sadelmager
Petersen fra Kongsted, smed Peder Sørensen fra Ulse, læge Borre fra
Fakse-Hylleholt, landinspektør Kruuse fra Dalby-Tureby og lærer Kann
fra Fensmark-Rislev.
Påbud blev givet til alle grupper, gårdmænd, husmænd, præsten,
hovedgården og sognet selv. Også amtet er blevet kontaktet med henblik
på forbedring af forhold ved afløbsforholdene ved amtsvejene. Frem
gangsmåden i de kommissioner, der har enkelte, store virksomheder
eller jordejere viser dog, at samspillet kommission/virksomhed har været
problematisk; kammerherren må have brev, hvor andre kan nøjes med at
få det fortalt. Når der er tale om gener fra den store virksomhed må
kommissionen tilkaldes ved klager eller politiets hjælp (Elmelunde), eller
kommissionen viser tegn til at lægge sig ud med virksomhedens styrende
personale, medens den må stå med hatten i hånden over for virksomhe
dens ejer (Fensmark-Rislev).

Kommissionernes forbindelser til andre myndigheder
Kommissionen har i sin daglige virksomhed i den tidlige periode funge
ret uden nær forbindelse med andre myndigheder eller med sognerådet.
Der indtrådte i mange tilfælde et skift omkring århundredeskiftet, hvor
det blev sædvanligt at forelægge sundhedskommissionens protokol i
sognerådet (Ulse, Stenlille, Kongsted og, senere Teestrup). Men ellers
har kommissionerne haft en tilbagetrukken rolle. Sognerådet blev invol
veret når der skulle vælges nye medlemmer eller når kommissionen fandt
det nødvendigt med et påbud til sognerådet, ellers ikke.
Forholdet til andre myndigheder har været endnu fjernere. Distrikts
lægen har, bortset fra købstæder som Kalundborg og i de overordentlige
kommissioner (fx. Stege), kun i enkelte tilfælde været i kontakt direkte
med kommissionerne. Bortset fra Fakse-Hylleholt, der har haft sogne
rådsvalgt lægedeltagelse i kommissionen tilbage fra 1869, har kontakt
med distriktslægen været ad hoc og tilsyneladende forårsaget af konkret
frygt for koleraepidemi, men ikke led i kommissionens rutinemæssige
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drift. Først efter århundredeskiftet blev det sædvanligt at inddrage
distriktslægen ved besigtigelse i banale klagesager (fx. Borup-Kimmerslev), og han kunne forhandle med kommissionen om forslag til ændrin
ger i vedtægterne, et initiativ, kommissionerne dog ikke i alle tilfælde
optog med begejstring. (Således Elmelunde og Magleby, hvor kommissi
onen selv syltede sagen).
Herredsfogeden optræder som regel kun i de sjældne tilfælde, hvor
kommissionen selv henvender sig, fordi den ikke kan få en genstridig
ejer til at efterkomme et påbud. I et enkelt tilfælde har herredsfogeden
optrådt som personligt overtilsyn over for kommissionen. Det drejer sig
om den tjenstivrige Hother Hage fra Møens Herredskontor, der foretog
syn i Elmelunde sogn oktober 1862 og fandt utilstrækkelige forhold,
som han påtalte over for kommissionen.20 Men det er et særsyn.
Der er heller ikke noget, der tyder på at kommissionsmedlemmerne er
blevet udvalgt blandt de personer, der samtidig var medlem af sognerå
det. Det er ikke usædvanligt at et kommissionsmedlem har været sogne
rådsmedlem før eller efter sit medlemsskab i kommissionen. Det vil sige,
at kommissionsmedlemmerne formentlig er taget fra de samme grupper,
der også sad i sognerådet. Men der er ikke fast samtidigt personsammen
fald mellem de to.
Derimod har den overordnede styring klart gjort sig gældende i den
procedure, kommissionerne valgte, for igangsætning af kommissi
onerne, og for ekstraordinære lægeinitiativer i forbindelse med kolera
trussel. Her synes direkte henvendelser til sognerådene at have været
udslagsgivende for etablering af kommissioner og udarbejdelse af ved
tægter, både de etableringer, der skete i 1861 og de (re)etableringer, der
kom i 1880’erne. Således har justitsministeriets cirkulære til amterne af
26. maj 1859 været igangsættende for etablering af kommissioner i 1861.
Via amtet gik dette cirkulære således fx. til Elmelunde sogneråd, og det
gav anledning til indkaldelse af kommunerne hos herredsfogeden i Stege
til forhandling om egnede foranstaltninger.
Hvor selvstændig var kommissionen ?
Kommissionerne var styret af en instruks, underlagt tilsynsmyndigheder
og valgt af sognerådet, altså et underordnet, lokalt organ. Ikke desto
mindre er der forskellige træk, der kan anføres til støtte for den
antagelse, at de tidlige sundhedskommissioner har optrådt selvstændigt.
Kommissionerne har fungeret uden regelmæssig indblanden fra andre
myndigheder. De har selv afsluttet deres egne sager, først omkring 1900
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Fig. 5. Fotografi af Borup Kro.

Indtrykket af kommissionens selvstændighed som myndighed kunne
styrkes ved tilholdsstedet for møderne. De første møder i Borup-kommissionen blev holdt på godset Svenstrup, og godset havde betydelig indfly
delse på kommissionen i kraft af formandsvalg, distriktsopdeling. Da
kommissionen bliver mere aktiv, skifter mødestedet til Borup Kro og
godsets indflydelse formindskes. Foto fra 1957, Billedsamlingen, Kgl.
Bibliotek.

bliver det mere almindeligt at fremlægge kommissionens protokol i
sognerådet.
De har faktisk påtalt forhold over for alle, gårdmænd, husmænd og
sognerådet, bymændene, aristokratiet, virksomheder, Statsbanerne og
amtet. Sager, der har involveret de første grupper, er oftest blevet
afsluttet af kommissionen selv, medens påtalte mangler i tilknytning til
aristokratiets eller fx. amtets anlæg i højere grad har givet anledning til
diskussion om ansvarsgrundlag eller er blevet mødt med passivitet fra
ejerens side.21
Sundhedskommissionernes instrukser, protokol og kommandovejen
til politimyndigheden har forlenet dem med en vis synlig myndigheds
udøvelse, understøttet ved formandsvalg og i nogle tilfælde ved et fast
tilholdssted for kommissionen. I de kommissioner, hvor man har refere-
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ret de halvårlige møder får man en klar illustration af kom
missionens selvopfattelse som myndighed, der håndhæver materielle
regler.

Hvilke emner regulerede kommissionerne i praksis
Landsogne

Kommissionerne har ikke systematisk redegjort for, hvilke mangler de
har påtalt under udøvelse af deres funktioner. Men de steder, hvor
manglerne omtales nærmere fås et klart billede af, at det i landsogne I alt
overvejende grad drejer sig om forurenende spildevand fra stalde, mød
dinger og latriner. Problemer er opstået i forhold til nærliggende brønde,
og der har i princippet været to måder at klare det konkrete problem på,
enten ved påbud til møddings- og latrinejeren eller et påbud til brønd
ejeren.
Om man har gjort det ene eller andet, afhænger af, hvilket anlæg der
har været i strid med vedtægterne: Om brønden har ligget for lavt eller
manglet træværk, om latrinet har haft ulovligt udløb til møddingen, om
møddingen har manglet fornødent afløb, så møddingsvandet har løbet
over, eller om møddingen har været for nær placeret ved brønden, så den
må forlanges lagt om. Det kan desuden ved vurdering af påbudets art
spille ind, hvad der er praktisk gennemførligt - om det fx. faktisk kan
lade sig gøre at flytte svinestalden et andet sted hen. Men udgangspunket
ved vurdering af berettigelse af at meddele påbud synes at være de
materielle reglers udformning. Konflikterne vurderes i forhold til ved
tægternes afstands- og indretningsregler.
Et langt stykke er der altså tale om hvad man kan kalde retsanven
delse. Et skøn kommer dog ind i de situationer, hvor kommissionen
vurderer, at det vil være for byrdefuldt eller umuligt at opfylde bestem
melserne, og hvor de eksisterende forhold skal bedømmes efter en mere
elastisk norm. Skønnet spiller ind i stigende grad i de klagesager, der
dukker op fra omkring 1900 i form af en vurdering af den konkrete
genevirkning.
Ganske få af sagerne i slutningen af perioden synes at have sociale eller
epidemiske aspekter: Tilsyn med plejebørn, enkelte ekstraordinære mø
der som følge af koleratruslen eller elendige forhold for de beboere, der
forsørges af kommunen. I hvert fald i de sidste situationer havde dog
også disse sager hygiejniske sider, og det har været disse aspekter, der
har været kommissionens indgang til sagen. Indberetningerne til byfoge
den viser tillige opmærksomhed over for epidemiske sygdomme.
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Fig. 6. Sundhedsvedtægten for en række kommuner ved Vordingborg.
En typisk sundhedsvedtægt. Vedtægten indeholdt navnlig regler om
afstande og indretning af stalde, møddinger, brønde og afløb. Kommissi
onens opgave bestod for en stor del i at måle, om bestemmelserne var
overholdt. Men der ligger også et stort moment af skøn, således her §2 og
3 og §5.

Byer: Svinehold og fortids synder

Mens reguleringen i landsogne har haft et homogent præg, er der større
spændvidde i kommissionernes fremfærd i købstæderne og landsogne
med større bymæssig begyggelse. Her kom andre forureningsforhold på
kommissionens bord. I Fensmark-Rislev var det forureningen fra Hol
megårds Glasværk. Virksomhedens uoprensede grøfter var en særdeles
nærgående trussel mod vandforsyningen i beboelser ved virksomheden.
Søkøbstaden Kalundborg var præget af epidemitilsynet med skibene i
havnen, kommissionen i Frederiksborg Slotssogn har taget stilling til
bebyggeligheden af grunde i sognet.
Køge-kommissionens virksomhed har været vidtspændende. I den ene
ende af spektret var kernesageme latrin, afløb og brønde. De blev
suppleret af sager om svinehold. Kommissionen har i perioder i
1880’erne lagt betydelig energi i at føre tilsyn med borgernes svinehold,
og harmfulde købstadsbeboere har bønfaldt kommissionen om at lade
nåde gå for ret. Således søges der om »tilladelse til at beholde min gris, da
den kun er så lille og ikke i stand til at slagtes, og jeg kan ikke sælge den
uden føleligt tab«. I den anden ende af spektret var sager, vi i dag kender
som »fortidens synder« - virksomheder anlagte med sundheds
kommissionens viden eller tilladelse og som i dag ved deres efterladte
spild eller deponering af farlige stoffer truer grundvand, strand- eller
boligmiljø. Således for Køges vedkommende Collstrup, der den 6.
februar 1889 ansøgte kommissionen om tilladelse til at anlægge en
træimprægneringsfabrik ved Køge: »Imprægneringsstofferne er som be
kendt ikke sundhedsskadelige, tværtimod gavnlige«, skrev Collstrup
egenhændigt.
En kort, samlet vurdering må gå på, at kommissionernes hovedindsats
fra 1860 og fremad mod 1900 både for by og lands vedkommende har
været rettet mod regulering og nedbringelse af forurening fra virksom
heder og boliger. Det har været den vandbaserede forurening, der har
stået i centrum og beskyttelsesinteressen har været vandforsyningen.
Selvom man har interesseret sig for oprensning af grøfter, der kunne
være vandlidende, var det ikke landbrugsdriften, man interesserede sig
for, men grøfternes virkning på drikkevandet og sundheden. Sundheds
kommissionerne var et byfænomen. Deres område var også på landet
den bymæssige bebyggelse og de gener og forureningsproblemer, der
måtte opstå som følge af denne.
Det var koleratruslen, der satte sundhedskommissionerne i gang. Det
var det daglige behov for godt drikkevand, der holdt dem gående.
43

Konklusion
Denne undersøgelse bygger på blot et lille udsnit af det materiale, der
findes om de tidlige sundhedskommissioners virksomhed. Og for så vidt
angår kommissionernes drift er undersøgelsen begrænset til Sjælland.
Alligevel viser materialet tilstrækkelig entydighed til at der formentlig
kan uddrages enkelte generelle konklusioner.
Sundhedskommissionernes virksomhed kan ikke forklares alene i lyset
af den skitserede, generelle retsteori.22 Forhandlingerne i Rigsdagen om
lovgrundlaget for sundhedskommissionerne viser ganske vist, at Rigsda
gen har været præget af de tanker, der efter retsteorien er karakteristisk
for perioden. Motiveret af retsstatsopfattelsen ville Rigsdagen ikke gå
ind for en omfattende sundhedspolitiordning, og dannelse af kommissi
oner i 1861 skete på basis af en henstilling. Man afstod fra et påbud, som
justitsministeriet i sin henvendelse til amterne antager, at der ikke er
hjemmel til at fremsætte. På disse felter er en retstatslig tankegang slået
igennem.
Men på trods heraf foretages der altså en ny regulering, og en
enevældig politistatsopfattelse kom til udtryk endda på Rigsdagsniveau i
en antagelse af omfattende politibeføjelser, der ikke var hjemlet i den
konkrete lov. Disse beføjelser, sammenholdt med politiapparatets og det
nyligt opbyggede sundhedssystems aktive medvirken var en betingelse
for, at kommissioner blev nedsat og vedtægter blev stadfæstet i umiddel
bar opfølgning af 1858-loven. Iværksættelsen er således præget af en
kombination af en enevældig politistatsopfattelse og en moderne eks
pertindstilling.
Reguleringen blev i et begrænset, men dog ikke helt ringe omfang
allerede fra 1861 fulgt af decentral lokaladministration, der har fungeret
med refleksive forhandlingstrak men styret af materielle regler udformet
på baggrund af bemyndigelse til politimyndigheden og igangsat på foran
ledning af et embedsmandsinitiativ, der støttede sig til lægelige indberet
ninger.
Den udbygning af sundhedsvedtægterne, der skete i 1800’erne og
90’erne bliver på denne baggrund ikke et udtryk for et forsøg på at
afhjælpe virkningerne af retsstatens deregulering, som retsstaten iværk
satte allerede i 1860’eme for at sikre befolkningens almene sundhedstil
stand på basis af lægelig ekspertviden. Den øgede regulering markerer sig
tilsyneladende ikke nævneværdigt omkring 1870, der skulle være et skel i
den omhandlede retsteori, men snarere i slutningen af 80’erne og
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90’erne. Der sker ikke nogen forøgelse af ekspertindflydelsen i de
decentrale kommissioner i perioden.
Derimod er etableringen af de overordentlige kommissioner et udtryk
for forøgelse af det administrative magtapparat, understregning af cen
tralt tilsyn og fastere institutionalisering af ekspertindflydelsen. Dette
sker vel i den fase, der efter retsteorien karakteriseres som retten som
samfundsværn og i overensstemmelse med teoriens forventninger. Men
der er tale om et gennemslag på et sent tidspunkt i fasen.
Undersøgelsen understøtter en faseopdeling af retten i den forstand, at
reguleringen med sundhedskommissioner kan ses som en afbødning af
virkningerne af en tidligere periodes deregulering. Men det kan diskute
res, om det ikke er enevældens og ikke retsstatens deregulering, der
søges afhjulpet - nemlig den deregulering, der fandt sted med ophævelse
af landsbyfællesskabet.
Man kan imidlertid også vurdere 1858-initiativet isoleret i forhold til
den forudgående og senere sundhedslovgivning. Gør man det, kan man
argumentere for, at specielt 1858-ordningen var et udtryk for en afstatsliggørelse, i modsætning til det oprindelige forslag og 1831-lovens
dekoncentrerede ordning. 1858-loven var præget af det centralistiske
system, der søgte at trække ordningen i retning af strammere statslig
regulering, men i praksis kom ordningen i vidt omfang til at fungere tæt
på lokalsamfundet med refleksive træk, i og for sig et udtryk for
deregulering. Problemet i relation til retsteorien er så blot, at denne form
for deregulering gennem refleksiv ret hovedsagelig skulle være karakteri
stisk for en langt senere periode, nemlig den periode vi i dag bevæger os
ind i.
Retsteorien synes på denne baggrund at skulle suppleres med en
betragtning om rettens og det administrative systems strukturelle styrke
og under visse omstændigheder de faktiske forholds forrang fremfor den
politiske ideologi. Dette forhold har for sundhedskommissionernes
vedkommende vist sig ved, at retssystemet gennem tilsyneladende foræl
dede tankegange leverede administrativ organisation og legitimering til
indgreb, der blev betragtet som faktisk nødvendige, omend ideologisk
uønskede på det statsreoretiske plan. De fysiske krav, som reguleringen
ved sundhedskommissioner har skullet tilfredsstille, har været et infrastrukturelt betinget krav om rent vand og fravær af smittekilder med det
formål at opretholde befolkningens sundhedstilstand i en periode med
stigende befolkningskoncentration i bymæssig bebyggelse.
Den her foretagne analyse synes at understrege, at man ved udform-
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ning af en generel retsteori må sondre mellem det retlige program eller
ideologi på den ene side og den faktiske regelanvendelse og et organisatorisk-administrativt system med hele dets kultur på den anden side, og
at der godt kan være en modsætning eller tilsyneladende modsætning
imellem de to elementer. Udformningen af en generel retsteori må
dermed bygge på undersøgelser både af det politisk/ideologiske program
for retsudviklingen, og af håndteringen af konkrete retsområder i prak
sis.

Noter:
1. Denne undersøgelse er blevet til i forbindelse med et kursus om arkivkund
skab, forestået af landsarkivar Grethe Ilsøe. Jeg er Landsarkivets personale
megen tak skyldig for hjælp og vejledning undervejs.

2. Jørgen Dalberg-Larsen: Retsstaten, velfærdsstaten og hvad så? Kbh. 1984.
En mere præcis opsummering findes i Jørgen Dalberg-Larsen: Lige linier,
cirkler, trekanter eller spiraler i rettens og samfundets udvikling. En faseteori
med kommentarer. Fra A. Born m.fl. (red.): Refleksiv ret. Kbh. 1988, s.
175-195. Her er fremdraget nogle hovedpunkter. Jørgen Dalberg-Larsen
fremkommer selv flere steder i sin produktion med generelle forbehold til
teorien, således fx. i »Retsstaten« s. 19, 88-89 og s. 113 og mht. den generelle
teoridebat i tidsskriftet Retfærd, nr. 32, 1986 s. 6ff. Her har jeg valgt at
gengive hovedlinierne for at kunne undersøge, på hvilke punkter det valgte
undersøgelsesområde konkret understøtter eller modificerer disse hoved
linier.
3. Erik Nørr: Præst og administrator. Kbh. 1982, s. 397, hvor det nævnes, at
der var begrænset aktivitet omkring 1931 og i 1840’eme og 1850’eme. Grethe
Ilsøe: Sundhedskommissionsmateriale fra landsognene, Brug Sognearkiveme. Arkivserien nr. 21, 1983.
4. Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark. Kbh. 1985. s. 186f og
303 ff.
5. Claus Haagen Jensen i Miljøret. Red. v. Eyben. 1977, bd. III, s. 16ff.

6. Lov nr. 78 af 20. april 1888, § 1.
7. Hygiejnekommissionens betænkning, (nr. 590), Kbh. 1970. s. 15.
8. Således har sundhedskommissionen for Fakse-Hylleholt på s. 1 i sin for
handlingsprotokol opklæbet forretningsordenen for sundhedskommissioner
i Stevns og Fakse herreder. Instruksen var udstedt af herredsfogeden. For
den tidlige periode har det ikke været usædvanligt, at herredsfogeden ud-
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stedte fælles vedtægter for flere kommuner. Dette var således tilfældet mht.
landkommunerne omkring Vordingborg.
9. De gængse trykte lovsamlinger og lovleksika har i perioden op til 1871 kun
medtaget enkelte lokale vedtægter. Algreen-Ussing: Love og anordninger.
1860-70 har således kun København, Departementstidende har gennemgå
ende ikke haft optryk af sundhedsvedtægter.

10. En fuldstændig opregning forudsætter en gennemgang af tingbøgeme for alle
retskredse. En anden metode er brug af E. Hammerich, op.cit. En undersø
gelse kan laves ved at gå tilbage i lovtidende fsa. vedtægter i alle de
kommuner, hvor Hammerich antyder, at der har været en tidligere vedtægt
end de deri nævnte for perioden efter 1871. Denne antydning kan være en
bemærkning som »ny vedtægt« eller »tillæg til vedtægt« i modsætning til de
tilfælde, hvor der blot står »vedtægt«. Ved at gå tilbage ses, at der i ganske
mange af disse antydede tilfælde klart fremgår, at der er en ældre vedtægt,
der nu ændres eller ophæves. I nogle tilfælde, men ikke alle, angives
tidspunktet for stadfæstelse af den ældre vedtægt. Ofte er der tale om
købstadsvedtægter stadfæstet i 1860 og 61. Der er dog også enkelte land
sognsvedtægter imellem, således Ørslev-Solbjerg og Højelse. Hammerich
har sådanne antydninger i ca. 7 % af de vedtægter, der er anført s. 904ff.
Dette tal undervurderer imidlertid vedtægtsantallet. Således viser Landsarki
vet: Vordingborg byfoged, sundhedssager (vedr. forholdene omkring opret
telse af kommissionerne i 1859-61), at landsognene omkring Vordingborg fik
fælles sundhedsvedtægt i 1860. Men Hammerich antyder ikke i sin omtale af
fx. Skt. Mortens Landsogn, at der skulle foreligge en tidligere vedtægt.
Ligeledes har Stevns-Fakse Herreds byfoged udarbejdet sundhedsvedtægt
for landsognene i herredet, bl.a. Køge Landsogn, Valløby-Tårnby,
Herfølge-Sædder m.fl.
11. Justitsministeriet, 1. kontor. Kopibog 1859. Brev nr. 3319-37.

12. Justitsministeriet, 1. kt. j.nr. M 1635/1859.
13. Undersøgelsen over vedtægtstilføjclseme er lavet ved at optælle de ændrin
ger, der er opført i E. Hammerich: Dansk Lovleksikon, bd. V, 1903, s.
904 ff. Opgørelsen over kommuner med sundhedskommissioner er lavet ved
at undersøge Landsarkivet for Sjællands kommuneregistraturer og sætte
antallet af kommuner med forhandlingsprotokoller fra 1860’eme i forhold til
det samlede kommuneantal for perioden i registraturen.
14. Undersøgelsen over kontinuiteten, kommissionernes retsopfattelse og nær
mere funktionsmåde bygger på en gennemlæsning af en række forhandlings
protokoller fra de tidlige sundhedskommissioner. Der er foretaget et udvalg
af rene landkommuner, enkelte landkommuner med en enkelt eller flere
virksomhed(er) og 2 købstæder. Der er tale om følgende: Kalundborg,
Fakse-Hylleholt, Dalby-Tureby, Magleby, Elmelunde, Stege overordentlige
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kommission, Fensmark-Rislev, Stenlille, Ulse, Kongsted, Teestrup, BorupKimmerslev, Lidemark, Frederiksborg Slotssogn. I enkelte tilfælde er der
suppleret med gennemgang af sognerådets/sogneforstanderskabets forhand
lingsprotokol. Det gælder således for Elmelunde og Stenlille. Desuden er for
Fensmark-Rislev og Ulse suppleret med gennemgang af sagen om sundheds
vedtægten.
15. Gerd Battrup understreger i artiklen »Retsstaten og det lokale-kommunerne
og den juridiske institution« i Årsberetning 1987 fra Retsvidenskabeligt
Institut B, studier nr. 26 det refleksive element i den tidlige kommunale
administration.

16. Således for så vidt angår sognefogedens opgaver ved naturkatastrofer og
strandinger. Birgit Løgstrup: Dommer og administrator. Herredsfogeden
1790-1868. Kbh. 1982, s. 196.
17. Se gennemgangen hos Grethe Ilsøe, op.cit.

18. Om udvikling af renlighedsidealet, se Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik
Kristensen: Lys, luft og renlighed. Kbh. 1986.
19. Niels Peter Stilling: En stationsbys befolkningsforhold 1840-1911, Nyt fra
Stationsbyen nr. 1. 1982, s. 4.

20. Dansk Biografisk Leksikon karakteriserer Hage som nidkær.
21. Sundhedskommissionernes underordnede stilling viste sig bl.a. ved, at de
ikke fik tildelt myndighed til umiddelbart at meddele påbud til andre
myndigheder. Sagen skulle startes med, at kommissionen hørte den pågæl
dende myndighed, fx. amtet eller sognerådet.
22. Det er en diskussion i sig selv, hvad der må kræves for at en generel teori kan
anses for verificeret eller falsificeret, se fx. Jørgen Dalberg-Larsen i tidsskrif
tet Retfærd op.cit. note 2 med henvisninger.
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Rentekammerjournalen
- et 250-års jubilæum
Af August Wiemann Eriksen og Karen Hjorth
Starten af den første egentlige journal - Rentekammerjoumalen - i den danske statsforvalt
ning i 1740 er en begivenhed, som gennem mange år har fascineret folk med interesse for
arkivsystemer. I forbindelse med undervisning i arkiv- og journalsystemer for nutidens
forvaltning har arkivarerne August Wiemann Eriksen og Karen Hjorth nærlæst instruksen
om Rentekammerjoumalens oprettelse og aflokket den nye informationer.

Forord
For et kvart årtusinde siden, den 22. august 1740, udsendte Rentekam
merets sekretariat en »circulairordre« til renteskriveme om indretning af
Journaler. Denne ordre med tilhørende formular cirkulerede (heraf
betegnelsen circulairordre) i efteråret 1740 til bekendtgørelse og kopie
ring i renteskriverkontorerne. Ordren er den ældste kendte joumalinstruks i dansk og norsk statsforvaltning.
Joumalinstruksen er siden blevet anset for skelsættende. Først med
denne instruks fik Rentekammeret, som nævnt af Morten Westrup i
»Dansk centraladministration i tiden indtil 1848«, en journal, som var en
nøgle til arkivhenlæggelsen.1 Niels Petersen fremhæver i »Rentekam
mersystemet, Vejledning nr. 3«, at »en journal dækkende alle et kontors
sager med retningslinier for deres henlæggelse indførtes først ved cirku
lærordre af 22. august 1740«.2
Foruden begrundelse, kompetenceregler og øvrige regler indeholdt
instruksen en anvisning i Journalisering i form af 10 tænkte eksempler på
journalføring, en praksis som nok kunne genoptages i nutidens journalvejledninger. Med den skabtes et fast grundlag for det, arkivfolk kalder
rentekammersystemet. Meget kort kan dette journalsystem karakterise
res ved, at hver skrivelse, som indkom til journalen, fik sit eget nummer.
Sagsdannelsen skete ved, at de skrivelser, der tilsammen dannede en sag,
blev lagt på sidste skrivelses nummer, og at denne samlægning noteredes
i journalen ved henvisninger fra skrivelse til skrivelse (samvisning). Sager
kunne også dannes ved, at skrivelser henlagdes i emnesamlinger. Dette
journalsystem kom til at præge store dele af dansk og norsk forvaltning
og arkivtænkning helt frem til nutiden.
For at fejre rentekammerjoumalens 250-års jubilæum skal der i det
følgende fortælles om baggrunden for ordrens udsendelse og om jour49

nalsystemets indførelse i renteskriverkontorerne. Artiklen bygger på en
eftersøgning, en opdagelsesrejse, i Rentekammerets arkiver. Beretning
om denne rejse, om genvordigheder og udlagte fælder, afslutter artiklen.

Anledningen
I 1739 døde assessor Wilhelm Hansen, der var stiftamtsskriver i Bergen.
Ved opgørelsen efter hans død blev det opdaget, at Wilhelm Hansen
havde været efterladende med opkrævningen af skatter og afgifter, og at
der derfor var store udestående restancer. Disse beordredes indkrævet
ved ordre af 11. marts 1740 til de kommissarier, der var udnævnt til at
opgøre Wilhelm Hansens økonomiske mellemværender med staten.
Rentekammeret blev i samme ordre anmodet om at give en forklaring
på disse restancer. Det viste sig, at Wilhelm Hansens bo ikke kunne
udrede den skyldige sum, og nu gik jagten ind på hans kautionister. Ved
amtsskrivernes ansættelse skulle der stilles sikkerhed.
Da Wilhelm Hansen tiltrådte sit embede i 1724 havde den daværende
stiftamtsskriver Severin Swanenhielm, som også var hans svigerfar,
angiveligt kautioneret for ham med alle sine midler. Han var nu død, så
kautionen søgtes indfriet hos hans enke Alida Swanenhielm. Hun kæm
pede for sit jordiske gods og oprullede i redegørelser og bønskrifter sit
syn på sagen.3
Med »stor forskrækkelse« havde hun erfaret, at Wilhelm Hansens
regnskaber var opgjort således, at da hans debet ikke kunne afbetales så
»søgis hos afgangne stiftamptskriver Svanenhielms sterfboe og arfvinger,
siden Svanenhielm, da hånd afstoed tienisten til Hansen og icke selv var
nogen oppebørselsbetient, med alle sine midler for ham udi caution
haver indgaaet«.
Hun gjorde gældende, at Rentekammeret i november 1739, 15 år efter
hans afgang, havde opgjort Swanenhielms debet til 71 rigsdaler og 7
skilling. Hun forsikrede, at der ikke ville være problemer med at
inddrive dette beløb og forstod derfor ikke, at kommissarierne i Hansens
bo nu var faret frem med krav om auktion over hendes samlede gods.
Hun kendte nemlig ikke noget til, at hendes mand skulle have kautione
ret for Hansen med alle sine midler, og hun fastholdt i den forbindelse,
at der ikke forelå noget tinglyst kautionsbrev, således som kammerretsordningen 3. kapitel 1. artikel foreskrev. Hun kunne ikke forestille sig,
at Rentekammeret skulle »have trystet sig« med nogen utinglyst kaution.
Så meget mere kunne man da i Rentekammeret ikke have accepteret
Swanenhielm som kautionist, da hans egne regnskaber var uafgjorte i
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1724 og desværre var det endnu i 1740. »Allerveemodigst suckende«
udbad hun sig »dend ret christelige medlidenhed af eders kongL maj.« så
den berammede auktion over hendes gods måtte udsættes til hun ved
kyndige menneskers hjælp havde fået gennemgået sin mands efterladte
papirer. Hun erklærede endvidere, at skulle hun »være saa ulykelig at
miste huus og hiem, meubler og løsøre, saa har jeg af all den forrige
velstand Gud havde behaget at sætte mig udi intet videre tilbage end eet
blot, nøgen og uselt lægerne, som jeg inderlig beder Gud vill skiule for
eengang at giøre enn goed ende paa min jammer og elendighed ... saa er
nu ingen anden tilflugt for mig end at underkaste mig een barmhiertig
Gud og een naadig konge, hånd giøre med mig hvad ham allernaadigst
behager og got siunes«.
Enkefru Swanenhielm havde stilet sit bønskrift til kongen, men gjorde
regning uden vært. Kongen svarede i en ordre til Rentekammeret af 14.
juli 1740.4 Den fastslog, at da kautionen havde været fremlagt sammen
med en forestilling af 17. juli 1724 og da »Wores Højstsalige hr Fader«
ved en kgl. resolution af 7. november 1724 havde antaget kautionen, så
var Swanenhielm kautionist for Hansen, hvad enten denne kaution var
tinglyst eller ej. Enken skulle afkræves de skyldige beløb nu. Det var
»allerede 15 aar, siden« manden havde fratrådt tjenesten. Der måtte
»ikke nogen ophold Tages«, da der ikke kunne ventes flere beviser end
dem, der allerede forelå, »allene bahre udflugter, kand ventes«. Kamme
ret skulle dog også undersøge, om noget videre befandtes, »hvormed ...
hendes Debet hermed maatte blive at forhøje«. Muligheden for at forøge
de kongelige indtægter måtte endelig ikke fortabes.
Kammeret fik endvidere ordre til at gøre regnskabet endeligt op,
tilstille kongen beregning og forklaring og skride til indkrævning. Bog
holderen fik en advarsel for sin efterladenhed. Envidere beordredes det,
»at Cammeret dereffter ligeledes Ufortøvent tilstiller os fornefnte Cavtion«. Tonen var ikke til at tage fejl af. I Rentekammeret måtte man
skride til handling. Men den sidstnævnte ordre stillede kammeret i en
ubehagelig situation.
Den 27. juli forelå Rentekammerets svar på den kgl. ordre.5 Der var
afgået besked til fru Swanenhielm, at hendes benægtelse af mandens
kaution ikke kunne tages for gode varer. Man var i fuld gang med at
afskrive Swanenhielms regnskaber »i den stand de nu befindes« med
henblik på decision så snart de var færdige. Men »eftersom det har
behaget eders Kongel. May.st. tillige allernaadigst at befale, at Vi til
allernaadigst eftersyhn allerunderdanigst skulle fremlægge dend af Svanenhielm i Aaret 1724 for Assessor Hansen udgifne Cavtion, saa maa Vi
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herved i dybeste underdanighed referere, at samme document nu her ved
Cammeret icke er at finde«.
Den kongelige ordre kunne altså ikke efterkommes og i den følgende
vidtløftige redegørelse søgte kollegiet at placere ansvaret, d.v.s. at skyde
det fra sig. Det nævntes, at selv om det: »udi det ved Cammer Cancelliet
over Cammerets allerunderdanigste Forestillinger pro Ao 1724 holte
registratur ved forestillingen af 17. juli samme Aar, findes teignet, at de
dertil hørende Documenter (hvoriblandt Cautionen og under litra D har
været fremlagt) til Justitsraad Smit, som da værende Renteskriver for det
Trundhiemske Stifts Contoir, var leveret, saa erklærer dog Justitsraad
Smit, at hånd disse Dokumenter aldrig haver bekommet, formeenende
og at de ikke under det Trundhiemske - men vel det Bergenhuusiske
Contoir, kunde henhøre«.
Videre fremgik det, at en højesteretsprocurator Ermendinger på enke
fru Swanenhielms vegne i juni måned 1740 havde henvendt sig til
kammeret for at se beviset for kautionen og at man i den anledning havde
sat de nuværende renteskrivere for såvel det Trondhjemske som det
Bergenhusiske kontor til at lede i deres respektive arkiver. Ingen af dem
havde fundet kautionsbeviset, ejheller oplysninger om det i deres regi
straturer. Imidlertid havde man fundet ansøgninger fra Swanenhielm om
at blive fritaget for embedet og fra Hansen om at blive antaget. De
befandt sig i det Trondhjemske kontors arkiv. Men »hvor de til Forestil
lingen af 17.de juli 1724 henhørende Documenter kand være henkom
men, er efter foregaaende Allerunderdanigste forklaring nu icke at
udfinde«. Imidlertid, hævdede kollegiet, »beviiser dog Registraturet udi
Cammer Cancelliet, at de til Justitsraad Smit, som daværende renteskri
ver for det Trundhiemske Contoir ere leverede, og at det ligeledes udi
det Bergenhuusiske Contoir har været anmeldet og bekiendt, at alle
Svanenhielms Midler, forsaavidt fra hans egen Debet kunne overskyde,
skulle være til Caution for Wilhelm Hansen.«
Der fremlagdes yderligere et par beviser på kautionen ved hjælp af
kopibogen og kammeret redegjorde derefter for hvordan man plejede at
forholde sig med bilagene til forestillinger. Når kongens skriftlige reso
lution på en forestilling kom tilbage til kammeret, blev alle de til
forestillingen »sammenheftede biilager, med en ved Sekretæren verifice
ret Copie af dend Kongel. Allemaadigste Resolution til vedkommende
Renteskriver afleveret ... og anteignedes det da udj Cammer Cancelliet,
paa det alletiider i fornøden tilfælde kand viides hvor Documenterne
kand søges og ere henkommen«. Kautionsdokumentet hævdedes altså
afleveret til Trondhjerns renteskriverkontor. Dette havde kollegiet ikke
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»tordet efterlade Eders Kongel. may.st. saaledes i allerdybeste underda
nighed at referere«.
Alle deputerede og kommitterede i kollegiet underskrev forklaringen,
med een undtagelse, nemlig justitsråd Smit, der var udlagt som den, der
sidst havde set papiret. Han fremlagde sin egen redegørelse, dateret 28.
juli 1740.6
Under påberåbelse af sin gode samvittighed, den alvidende gud og en
nådig og retfærdig konge fremlagde han sin version af sagen. Han var
renteskriver for både det Trondhiemske og det Bergenhusiske distrikt i
1723 da Swanenhielm søgte om afsked og Hansen om ansættelse. Han
modtog deres ansøgninger, noterede dem og videreekspederede Hansens
ansøgning. I sommeren 1723 blev Smit fritaget for det Bergenhusiske
distrikt ved antagelsen af en ny renteskriver og beskæftigede sig derefter
kun med det Trondhiemske (nordenfjeldske) hvilket medførte, at han
ikke derefter havde med Swanenhielms afgang og Hansens tiltræden at
gøre. Al videre korrespondance i sagen var ført i det Bergenhusiske
renteskriverkontor. Hvad der kom ind, den gang han var ansvarlig, var
endnu til stede. Hvad der skete efter august 1723 i det Bergenhusiske
kontor kunne han ikke være ansvarlig for. Smit søgte altså at dokumen
tere, at al korrespondance var foregået fra det Bergenhusiske renteskri
verkontor, der altså måtte være sorteper.
Den daværende renteskriver i det Bergenhusiske distrikt, Peter
Rocho, var imidlertid død i 1735. Han fremkom ikke med indsigelser.
Kollegiets erklæring var i det væsentlige en forklaring og indeholdt
ikke et forslag til beslutning. Kongemagten stillede sig imidlertid ikke
tilfreds hermed og var forberedt, da der skulle træffes beslutning. I den
på forklaringen påregnede kongelige resolution af 18. august 1740 fast
holdtes det, at der var sket en forsømmelse »det er blevet forsømt samme
(kautionsdokumentet) at forvahre og til ansvar at registrere«. Selv om
kongen ikke af denne »forreløbne feyl« ville drage nogen »almindelig
mistanke om Papirernes rigtige bevahring og Registrering«, så resolve
rede han alligevel, at »eenhver Renteskriver udi sit Contoir, effterdags
stedse, på dend maade hosfølgende Formular indeholder, skall holde
Journal over de der indkomne Breve og alle andre Papirer«.7 Resolu
tionen foreskrev således ikke blot, at der skulle foretages journalisering,
men blev også fulgt af en formular, som nøjere anviste, hvorledes denne
skulle foretages.
I Kammerkancelliet udfærdigedes herefter ordren til renteskriverkontoreme om indførelse af journalisering. Den 22. august 1740 sendtes
ordren i cirkulation fra kontor til kontor.
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Journalinstruksen af 22. august 1740
Cirkulærordren indledtes med et referat af den kongelige resolution.
Herefter kommer en formular med et skematisk opstillet eksempel på
journalføring med 10 tænkte tilfælde.8

Circulairordrens første side.
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Cirkulærordren, hvoraf formularen er afbilledet side 54 og 60-61, har
følgende ordlyd:
»Saasom Hånds Kongel. May.tt. paa Cammerets Allerunderdanigste
Forestilling, angaaende nogle til de 2.de forrige Stift Amtskrivere Swanenhielms og Assessor Wilhelm Hansens Regnskabs-Sager hørende
Documenter, som nu ey forefindes, ved Resolution af 18.de hujus, i
blandt andet Allernaadigst haver befalet saaledes:
Og i hvorvel Wi af denne med bem.te Document foreløbne feyl, icke
vil drage nogen Almindelig mistanke om Papirernes rigtige bevahring og
Registrering af Cammerets Betientere, som saadant bør iagttage, Så dog,
i henseende til desto bedre orden dermed, og at alleting hver paa sit stæd,
endog af efterkommerne kunde findes, wille Wi Allernaadigst, at eenhver Renteskriver udj i sit Contoir, efterdags stedse, paa dend maade
hosfølgende Formular indeholder, skal holde Journal over de der ind
komne breve, og alle andre Papirer, og det uden nogen derudj fra
hinandens Methode, eller imod denne Vores Allernaadigste Anordning,
at afvige; da der og, saa ofte nogen Documenter udj mængde til Archivet
afleveres, een saadan Journall, for de samme Aaringer Documenterne ere
indkomne, skulle med følge; hvorover Wores Cammer Collegium, og
fornemmelig eenhver Decisor, fremdeles paa det Allernøyeste haver at
holde, og at befale, at udj bem.te Journaller icke Andre end Renteskri
verne og Fuldmægtigene noget måtte indføre.
Saa bliver saadan hånds Kongl. May.tts. Allernaadigste befaling,
tilligemed Copie af dend til en Journal udj Contoirerne hoslagte Formu
lar, herved for samtlige de Kongl. Renteskrivere bekiendt giort, at de sig
derefter allerunderdanigst kand viide at rette, og slige anbefalede Journa
ler udj de dennem Allernaadigst anbetroede Contoirer hver for sig strax
lade indrette; Og have De, en hver for sig, herpaa at Teigne, at denne
Ordre tilligemed bem.te Formular dennem er bekiendt giort, og at de
deraf have taget behørig Copie. RenteCammeret dend 22. augt. 1740.
U. Bruun

M. Basballe

P. L. Smit

O. G. Pauli

Circulair Ordre )
til Sam ti: Rente- )
skrivere
)

J. Adzleu
P. Lund

J. H. Bærens

C. Leth

J. Barchmann

P. Mule
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Copie

Formular
1. Journalen bliver af 8.te Bøger Papiir udi hvit Pergament indbunden.

2. Bag på bindet skrives:
Journall
Litr
Over de indkomne Sager udj. N: Con toir
fra Anno 1740 til A.o

3. Foran derudi indrettes Alphabetisch Register over baade Nafne og
Materialer.

4. Sagernes Nummeres Continueerer indtil Bogen er fuldskreven, da
udi een anden paa no. 1 igien anfanges.

5. neden paa et hvert Document, der skal Registreres, saa snart det er
indkommen, skrives dets no. og journalens Litr.

6. Documenterne henlegges efter sine Nummere udi een Pacque for
hvert Aar, med en titul uden paa Pacquen hvad Journall de henhører til.
7. Angaaende de kongl. Resolutioner og Rescripter, samt Told og andre
Bøger, Regnskaber og deres Bielager, samt Cautioner Oppebørsels
Extracter og deslige, som på sine egne behørige steder forvahres, bliver i
Journalen så snart de der ere anførte, giort henvisning til de derover
aparte holdende Registraturer og Protokoller, saavelsom og at forklares
naar sagerne ere Referede og besvarede, jtem naar et Document bortsen
des, og igien er faaet tilbage.
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Methoden bliver i der øvrige som følger

Augustus

Anno 1740

referede dend..................................
no. 1 herved henlagt

no. 2. Extraheret i den over
Betienternes indtægt,
udgift, restancer og
endelige beholdning
holdende Extract Protocoll
derefter leverede
i bogholder Contoiret.
referede den.....................................

no.3 et 4 Remitteret til Gene
ralbygmesterens
Erklæring den Dat.

referede den.....................................

no. 5 Dend dato leveret i
Cammer Cancelliet at
forrestilles, den dato
faaet tilbage med
kongl. Resolution af da
to, hvorved det nu
findes henlagt.
Communiceret den datum.

no. 6 den dato besvaret,
herved henlagt.

den l.te
No. 1
Amtsforvalter N. Skrivelse
af Dato...., med
No. 2

den 9.de

No. 3
N. N. skrivelse af Dato ...
med
No. 4
Een Tegning og overslag angaaende N. N. Kongl. bygning
den 12.te
No. 5
General Bygmesterens erklæ
ring over den forhen un
der no. 4 indkomne teg
ning og overslag

No. 6
Consumptions Forpagteren
N. forrespørsel, angaaende een Post i hans
Contract
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Anno 1740

no. 7 den dato sendt til
Attestation og Ting
lysning. den da
to faaet tilbage
og leveret i Cammer
Cancelliet

refereret den..................................

September

No. 7
(Tolderen N, skrivelse
(af dato .. med een
(
(
(
No. 8
(Caution udgiven af N.
(paa Rigsdaler
(
den 3.

no. 9 herved henlagt

No. 9
Regimentskriver N. Skri
velse af dato .. hvorved

no. 10. vide Registraturer
over regnskaberne

(
No. 10
(Hans regnskab pro Ao. 1739

Og saa fremdeles efter et hvert
Contoirs beskaffenhed.

Cirkulærordren har i nyere tid vakt en vis undren. Wolfgang Prange har
i artiklen »Geschäftsgang und Registratur der Rentekammer zu Kopen
hagen 1720-1799« peget på, at den vigtigste og hyppigste undtagelse fra
reglen om, at dokumenterne skulle henlægges efter deres numre, nemlig
fremlægningen af dokumenter, »merkwürdigerweise« ikke blev udtryk
kelig reguleret.9 Vurderingen er retrospektiv; den tager udgangspunkt i
kendskabet til den senere udviklede tradition for dannelse af sager ved
fremlægning af dokumenter og ved samvisning i journalen.
Cirkulærordren bar præg af sin ophavssituation - af den anledning,
som fremkaldte den. Et bilag, som skulle anvendes som bevis for en
kongelig rettighed, eftersøgtes. Kammerkancelliet havde angiveligt sendt
dokumentet til et renteskriverkontor og havde registreret fremsendelsen
for at sikre, at det »alletider ... kand viides«, hvor dokumentet kunne
»søges« og kunne være »henkommen«. Alligevel var dokumentet blevet
væk. Affæren havde vist, at det kunne være et problem at genfinde
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dokumenter, der var indkommet til renteskriverkontorerne. Det var
alene dette problem, som ordren var udtænkt til at løse.
Den i ordren beskrevne journalisering havde til formål at sikre genfin
ding. De indkomne enheder, som skulle genfindes, benævnedes med
forskellige ord: »dokumenter«, »papirer«, »alleting« og »sager«. Bag
anvendelsen af ordet »sag« lå imidlertid ikke det nutidige administrative
sagsbegreb. Ordet »sag« anvendtes i instruksen snarere synonymt med
ordet »ting« eller »dokument«. Denne sprogbrug kendes endnu på
dansk, jævnfør sætningen »pulterkammeret var fuld af ting og sager«.
Det var efter instruksen at dømme således enkeltdokumenter, enkelte
aktstykker, som skulle kunne genfindes. For at nå dette mål blev det
foreskrevet, at disse enheder skulle nummereres og henlægges »hver paa
sit stæd«, efter nummer eller i særsamlinger, hvortil der var knyttet
særlige registraturer. Formularens skematiske eksempler viser, hvorledes
dette tænktes effektueret. I f.eks. post nr. 9 og 10 toges denne regel helt
bogstaveligt. Her registreredes og henlagdes et regnskab og dets følge
skrivelse hver på sit sted. Ordren foreskrev en registrerings- og henlæg
gelsesmetode, som var bekendt fra de »aparte holdende registraturer« og
fra datidige bogholderiers behandling af indkomne bilag. Journalsyste
met skulle antagelig ligesom disse registraturer og bogholderisystemerne
operere på dokumentniveau, og indeholdt intet sagsbegreb. Det er på
denne baggrund forståeligt, at det skematiske eksempel ikke opererer
med samvisning.
Mønsterjournalen indeholdt en hoveddel, hvori angaves år og måned,
og to spalter, hvor der i den højre indførtes en ekstrakt af et dokument,
mens der i venstre spalte indførtes notater vedrørende en række typer af
administrative aktiviteter (remittering, leveret til, besvaring m.v.). En
sådan opstilling kendes fra datidens protokolføring; f.eks. i kollegiale
forhandlingsprotokoller. Det var en almindeligt forekommende notat
tradition, der blev bygget på. Det nye for Rentekammeret var den
supplerende detalje, at man i venstre spalte tilføjede notater vedrørende
dokumentets henlæggelsessted, blandt andet med anmærkningen »her
ved henlagt«. Dette skridt var betydningsfuldt, men ikke stort. Det var
heller ikke første gang, det blev taget i dansk statsforvaltning.
Få år tidligere, i efteråret 1735, forberedtes oprettelsen af Kommercekollegiet, der var datidens administrative prestigeprojekt. Der vides ikke
meget om forberedelserne, men det er bekendt, at de også omfattede
tilrettelæggelsen af det administrative arbejde. Omkring årsskiftet ansat
tes en dansk-norsk og en tysk sekretær. I de to. sekretariater indførtes
ved oprettelsen to journalsystemer, der var så ensartede, at en fælles
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Mønsterjournalen med de første påtegninger fra 3 renteskriverkontorer.
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intention må have ligget bag. Kommercekollegiets journalsystem byg
gede på lignende principper som rentekammersystemet. Det opererede
på dokumentniveau og registrerede indkomne dokumenter. Også her
findes noteringen »herved henlagt« i det dansk-norske sekretariats jour
nal og »ad acta« i den tyske journal. Det var blandt andet Kommercekol
legiets opgave at fremme råvareproduktion, manufaktur- eller fabriks
væsen. Som led i dette arbejde oprettedes i 1738 Det kgl. Saltværks
direktion. Her anlagdes fra begyndelsen et journalsystem svarende til
Kommercekollegiets.

Den første måned med rentekammerinstruksen
Ordren sendtes som nævnt i cirkulation den 22. august 1740. Cirkula
tionen kan følges, da renteskriveme, efterhånden som ordren nåede frem
til de enkelte renteskriverkontorer, påtegnede, at de var blevet bekendt
gjort med ordren. Rundsendeisen sluttede i første omgang den 23. jan.
1741. Da Norske Saltværkskontor oprettedes i slutningen af 1743,
sendtes cirkulærordren også hertil. Den passerede i alt 19 renteskriver
kontorer. Herefter ses ordren ikke at have været udsendt.
Ifølge cirkulærordren skulle renteskriverne, efter at de var bekendt
gjort med ordren, »strax lade indrette« journaler. I 13 renteskriverkon
torer, hvis arkiver er undersøgt, formåede man stort set at leve op
hertil.10 I Københavns Civiletats Kontor synes journaliseringen begyndt
samme dag, som ordren blev modtaget, og i Sjællands Stifts Renteskri
verkontor skete det dagen efter, at ordren var påtegnet. Det almindelig
ste var dog, at journaliseringen påbegyndtes hen i anden uge efter
påtegningen. Joumalprotokollerne måtte jo anskaffes, inden man kunne
gå i gang. Visse steder gik det noget langsommere. I Københavns Hofog Militæretats og Rytterdistrikternes Kontorer tog det omkring en
måned, inden journalen åbnedes. Det må dog nævnes, at tidspunktet for
journaliseringens påbegyndelse er vanskeligt at fastsætte præcist, idet
kontorerne kan have valgt at journalisere bagud. Det skete f.eks. i
Norske Saltværkskontor, som påtegnede cirkulærordren den 26. dec.
1743 og foretog efterjoumalisering af de i kontoret endnu tilstede
værende dokumenter fra tiden 25. febr. 1743 og frem. En tilsvarende
efterjoumalisering har antagelig fundet sted i det i slutningen af 1754
oprettede Vestindisk-Guineiske Renteskriverkontor. Dette kontor an
lagde i øvrigt en rentekammerjournal, selv om kontoret ikke har påteg
net cirkulærordren. Rentekammersystemet havde øjensynligt vundet
fodfæste.
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Den første måneds journalisering afdækkede betydelige variationer i
antallet af registrerede dokumenter i de undersøgte kontorer. Modta
gelse og Journalisering af mellem 70 og 90 dokumenter var det normale.
Tre kontorer journaliserede under 20 dokumenter, heraf satte Køben
havns Hof- og Militæretats Kontor bundrekorden. Til gengæld toppede
Rytterdistrikternes Kontor og Søndenfjældske Kontor med op mod 120
journaliseringer.
I cirkulærordren var det foreskrevet, at kontorerne hverken måtte
»afvige« fra det anordnede eller fra »hinandens methode«. I det følgende
undersøges, om dette lod sig realisere.
Renteskriverkontoreme skulle ifølge cirkulærordren tage kopi af or
dren og formularen. Disse afskrifter er i meget vidt omfang i overens
stemmelse med forlægget. At afskrive korrekt var et sine qua non i
datidens administration, men fejl kunne naturligvis ikke helt undgås. I
Københavns Civiletats Kontor havde man svært ved at stave til ordet
»journal«, og en sætning var faldet ud. Det blev naturligvis korrigeret.
En anden fejlmulighed var man ikke opmærksom på. I det skematiske
eksempels poster nr. 7, 8, 10 var ekstrakterne indrammet af sammenkæ
dede linier til venstre i højre spalte. Hvad der var hensigten med disse
linier, kan i dag være vanskeligt af afgøre med sikkerhed, og var det
måske også i datiden. I hvert fald mangler der sådanne linier i afskrif
terne fra både Aarhus og Ribe Stifters Kontor og Trondhjems Stifts
Kontor. Det er måske denne uklarhed, som har betinget, at sammenkæ
dede linier meget sjældent fandt anvendelse i den første måneds journali
sering i de undersøgte kontorer. Man anvendte i stedet den metode, som
var angivet i mønsterjournalens post 3 og 4, nemlig at anføre flere
dokumentnumre i venstre spalte.
Mens afskrivningen af cirkulærordren som nævnt ikke voldte proble
mer, kneb det i det daglige arbejde med at fastholde de standarder, som
var angivet i mønsterjournalen. Det var selvsagt vanskeligt at overholde
ordren om ikke »at afvige« fra »hinandens Methode«. Nogle af de
variationer, der optrådte i løbet af den første måneds journalisering skal
nævnes. Visse kontorer var mere systematiske end foreskrevet. I Køben
havns Civiletats Kontor anførtes i journalen modtagelsesdato ved hvert
dokument. I Sjællands Stifts Kontor adskiltes de nummererede poster af
vandrette linier på tværs af begge spalter. Andre kontorer var mindre
nøjeregnende. I Norske Saltværks kontor kom man i begyndelsen til at
vende om på højre og venstre spalte. Det blev dog rettet. I Københavns
Hof- og Militæretats kontor forsvandt efter kort tid nummerangivelseme i venstre spalte. Tilsvarende skete i Søndenfjældske Kontor, i
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Tyske Assignations- og Toldkontor og i Rytterdistriktemes Kontor.
Nummerering af poster i venstre spalte forekom åbenbart ikke at være
funktionelt nødvendige.
De variationer, som her er nævnt, truede ikke principperne i det
foreskrevne system. Det gjorde derimod en anden variation. Ordren
bestemte som nævnt, at særlige arter af dokumenter - kgl. resolutioner,
regnskaber, kautioner m.v. - kunne henlægges i særsamlinger. I så
tilfælde skulle der i journalen henvises til de hertil knyttede registraturer
og protokoller. Dette voldte ikke problemer. Problemerne opstod, når
dokumenterne skulle henlægges efter deres numre. Denne sidste regel
viste sig umulig at overholde strikte. Inden der var gået en måned havde
over halvdelen af de undersøgte kontorer hver for sig påbegyndt samvisning og i visse tilfælde også fremlægning.11 Man begyndte at bryde med
reglen om, at dokumenterne skulle henlægges efter deres numre, hver på
sit sted.
Afvigelser i forhold til ordren og formularen forekom altså. Men afveg
kontorerne også fra hinandens metode, når det drejede sig om at
gennemføre konkrete journaliseringer og henlæggelser? For at under
søge dette, må de forskellige kontorers journalisering af samme ind
komne dokument behandles. Alle de undersøgte kontorer modtog cir
kulærordren. De måtte tage stilling til, om afskriften skulle journaliseres
og i så fald hvorledes.
I syv renteskriverkontorer valgte man at journalisere cirkulærordren.
Det var følgende: Søndenfjeldske Kontor, Aalborg og Viborg Stifters
Kontor, Københavns Civiletats Kontor, Bergens Stifts Kontor, Sjæl
lands Stifts Kontor, Tyske Assignations- og Toldkontor og Norske
Saltværkskontor.
Endvidere skulle kopien af cirkulærordren henlægges et sted, hvor den
kunne genfindes efter sit nummer eller i særsamling. I seks af de
ovennævnte kontorer anførtes i journalen, at ordren var henlagt blandt
de kongelige resolutioner. I tre af disse kontorer (Søndenfjeldske, Bergenske og Tyske Assignations- og Told-Kontor) er ordren ikke længere
at finde her. I sidste tilfælde skyldes dette, at ordren i forbindelse med
senere ordningsarbejder og i strid med journalindførslen er henlagt på
journalnummeret. Kun i Sjællands Stifts Kontor henlagdes ordren som
joumaldokument, nemlig som nr. 1.
Seks kontorer undlod at journalisere ordren. I tre af disse er ordren
ikke længere at finde. I Aarhus og Ribe Stifters Kontor findes ordren
blandt de kgl. resolutioner. I Københavns Hof- og Militæretats og
Trondhiems Stifts Kontorer findes ordren placeret på en særlig måde,
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der afspejler et administrativt behov. Henlæggelsen af ordren som
journaldokument eller blandt resolutionerne kunne være uhensigtsmæs
sig i den første tid, hvor det var praktisk at have ordren for øje, når der
skulle journaliseres. I Trondhiems Stifts Kontor valgte man at afskrive
cirkulærordren på de første sider i journalprotokollen. I Københavns
Hof- og Militæretats Renteskriverkontor blev cirkulærordren indstukket bag i joumalprotokollen. Så var den ved hånden i den første tid. Da
journalprotokollen år senere var udskrevet, havde man glemt, at ordren
lå i protokollen, og her har den ligget gemt i 250 år.

Efterord
Cirkulærordren var et resultat af en kongelig resolution, som Rentekam
meret ikke ses at have haft lod og del i. Dette var ikke usædvanligt.
Christian VI handlede, når det passede ham, uafhængigt af sine kolle
gier. Joumalinstruksen foreskrev en adskillelse af indkomne dokumen
ter og henlæggelse af enkeltdokumenterne hver for sig og som hovedre
gel efter nummer. På denne måde mente den enevældige monark og
måske hans rådgivere at kunne sikre genfinding af dokumenter, således
at kongelige rettigheder kunne bevises.
Forvaltningen havde imidlertid behov, der rakte ud over dette genfin
dings- og bevisbehov. I renteskriverkontorerne havde man brug for at
kunne sammenholde dokumenter under sagsbehandlingen, og for at
have sammenhørende dokumenter liggende sammen; man havde behov
for sagsdannelse. Ordren kunne ikke tilsidesættes. Der skulle indføres
journaler, og indkomne dokumenter skulle journaliseres. Men ordrens
enkelte regler kunne fortolkes imod bogstav, og det blev de, når
henlæggelsen af dokumenter på deres nummer forekom administrati
onen uhensigtsmæssig. Rentekammersystemet, forstået som et journal
system hvor sagsdannelsen sker ved fremlægning og samvisning blev
derfor »opfundet« og indført af renteskriverne.
Rentekammersystemet, som vi kender det, var forvaltningens nødløs
ning, dens svar på en ordre, hvis strikte efterlevelse kunne vanskeliggøre
det administrative arbejde. Journalinstruksen skabte journalen som
nøgle, men den skabte ikke rentekammersystemet. Det voksede frem,
fordi dets grundlag, cirkulærordren af 22. august 1740, set i forhold til
forvaltningens behov var, hvad man i dag kunne kalde et skrivebordsar
bejde.
Efterhånden som rentekammertraditionen fik fodfæste, tillagdes den,
som så mange andre traditionbestemte adfærdsformer, en betydelig
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rationalitet. I journaliseringens praksis handler man fortrinsvis som man
altid har gjort, men man legitimerer sin praksis med, at den er nødvendig
og at den virker godt. Traditionen bredte sig i norsk og dansk forvalt
ning.
Da den norske centralforvaltning skulle etableres efter adskillelsen af
Norge og Danmark lagdes rentekammersystemet i vidt omfang til grund
for forvaltningens joumaliseringsp raksis. Dette har præget norsk arkiv
tænkning. Jørgen Marthinsens bog »Arkivdanning«, der bygger på
omfattende undersøgelser i den norske forvaltnings journaliseringsprak
sis, er påvirket af rentekammertraditionen, af dens fokusering på doku
mentregistrering og -styring og af dens mangel på et afgrænset sagsbe
greb.12
I Danmark spredtes systemet i den finansielle og materielle admini
stration, til Rentekammerets efterfølgere. Rentekammersystemet udviste
som tradition en betydelig robusthed i tider, der ellers var præget af store
politiske og administrative ændringer. Som et eksempel kan nævnes
landvæsensjournalens arkivmæssige kontinuitet. Enevælden faldt i 1848,
og kort efter fulgte en omorganisering af hele centraladministrationen.
Landvæsenskontoret flyttede fra Rentekammeret til Indenrigsministe
riet. Uanfægtet af denne administrative ændring fortsatte man i jour
nalen den daglige bogføring og fremlægning af ældre dokumenter på nye
dokumenters plads. Ved næste store skillevej i dansk politik, provisorietidens afslutning og den følgende oprettelse af Landbrugsministeriet i
1896 rykkede Landvæsenskontoret fra Indenrigsministeriet til Land
brugsministeriet. Uanfægtet heraf fortsatte man stædigt fremlægningen
af dokumenter henover dette tidsskel.
Konger, politikere og embedsmænd forgår, journalen består, kunne
man synes. Men ethvert system har sin afgrænsning i rum og tid, en
såkaldt livcyklus. Siden 1960’erne har et professionaliseret arkivarkorps i
Danmark ihærdigt bestræbt sig på at aflive rentekammersystemet. I
centraladministrationen findes systemet i sin rene form i dag kun bevaret
i små hengemte lommer. Systemets dage må anses for talte. De edbbaserede standardjoumalsystemer, som er opstået i Danmark og Norge
1980’erne, bygger i vidt omfang på joumaltraditionen fra Danske Kan
celli. Den stigende anvendelse af sådanne systemer vil antagelig udsprede
dette journalsystems sagsbegreb. Edb-joumalsystemer kan imidlertid
tilrettes under hensyn til købernes følte og påståede behov. Et større
edb-journalsystem, som er solgt til en af Rentekammerets arvtagere, har
indbygget en dokumentregistrering, der er uafhængig af registreringen af
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sager med tilhørende dokumenter. Denne dokumentregistrering er over
flødig. Den må, så at sige, forstås »arkæologisk«. For arkivarer er det et
kært minde om det gamle rentekammersystem.

På opdagelse i rentekammerarkivet
Som nævnt blev cirkulærordren afskrevet i de enkelte renteskriverkon
torer. Såvel Niels Petersens som Wolfgang Pranges behandling af in
struksen bygger på sådanne afskrifter. Når det drejer sig om den
kongelige resolution bag ordren nøjes Wolfgang Prange med at henvise
til en ekstrakt af den kgl. res. af 18. aug. 1740 nr. 125 b.13 Den originale
cirkulærordre og den kgl. resolution, den bygger på, er af flere grunde
heller ikke let at finde.
I den dansk-norske kammersekretærs ekspeditionsprotokol for 1740
findes side 475 en afskrift af cirkulærordren posteret under nr. 320, men i
koncepter og indlæg til ekspeditionsprotokollen mangler denne sag.14
Dette er for så vidt ikke usædvanligt, mere betænkeligt er det, at også
den kgl. resolution angiveligt mangler.
I rækken af ekstrakter af Rentekammerets kgl. resolutioner henvises
i ekstraktprotokollen for 1740 til en kgl. res. af 18. aug. nr. 125 b
vedrørende indretning af journal, men i relations- og resolutionsproto
kollen for 1740 findes ingen resolution med dette nummer.15 At resolu
tionen tidligere er eftersøgt forgæves her, fremgår af lægget, Diverse
dokumenter vedr. forretningsområde, hvori findes et notat om den
kongelige resolution med følgende bemærkning »NB. Den findes ikke i
resolutionsprotokollen«.16
Visse forhold tyder på, at en undersøgelse, der påbegyndes på denne
måde, følger et galt spor. Det må for eksempel undre, at den eftersøgte
resolution og forestillingen bag den overhovedet ikke ses behandlet i
kammerkollegiets protokoller. Endvidere må det angivne resolutions
nummer 125 b vække undren. En gennemgang af resolutionsprotokollen
for 1740 tyder på, at den i kammercancellistinstruksen af 14. april 1721
par. 7 foreskrevne praksis med løbenummerering af resolutionerne og
indbinding i rette orden har været nøje fulgt. I et sådant løbenummersy
stem vil underlitrering eller undemummerering tyde på senere tilretning.
Et nøjere eftersyn af ekstraktprotokollen for 1740 viser da også, at
indførelsen af ekstrakten af kgl. res. af 18. aug. er sket med anden hånd
og på et senere tidspunkt end ekstraktfortegnelsens oprindelige affatning. Nummeret 125 b er fremkommet ved, at der efter indførsel num-
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mer 125 skiftedes til ny side. Øverst på den nye side og oven over
indførsel nummer 126 var der plads til en supplerende indførsel, der så
fik nummer 125 b. Det fremgår endvidere af indførslen, at cirkulæror
dren, der citerer den kongelige resolution, antagelig i mangel af den
oprindelige kongelige resolution, har været eftersøgt, og er fundet i kopi
i visse renteskriverkontorer.
Resolutionsekstrakt nr. 125 b er givetvis indført i ekstraktprotokollen
i forbindelse med arkivvæsenets ordning af Rentekammerets arkiv.
Indførslen har været foretaget af en arkivar, som har kendt til eksistensen
af den kongelige resolution af 18. august 1740, men ikke har kunnet finde
den. I overdreven iver for at skabe orden har han så indført en ekstrakt i
ekstraktprotokollen for den resolutionsrække, hvor resolutionen efter
hans mening burde have været indsat. Arkivaren er herved gået i rette
med fortidens embedsmænd, og er derfor kommet til at udlægge et falsk
spor.
Men der er andre spor at gå efter. Fra afskrifterne af cirkulærordren
kendes jo stiftamtsskriverne Swanenhielm og Assessor Wilhelm Hansen.
Disse navne kan benyttes ved den videre søgning. Af Kammerkollegiets
journal over indkomne supplikationer 1740 s. 227 fremgår at kammeret
den 5. august 1740 har modtaget et brev fra Swanenhielms enke Alida, og
i Kgl. reskripter til Rentekammeret findes som indlæg til en kgl. ordre til
Rentekammeret et brev fra Alida Swanenhielm dateret 5. april 1740,
Bergen.17 Endvidere findes i Dansk-norske Assignationskontor, Statens
aktive og passive fordringer, et læg om stervboet efter Assessor Villum
Hansen.18 Et eftersyn viser, at lægget indeholder materiale om gods og
udestående kongelige fordringer fortiede af ovennævnte assessor Wil
helm Hansen, tidligere amtsskriver i Bergen. Disse oplysninger kan føre
til den eftersøgte kongelige resolution.
Men først nogle bemærkninger om rentekammerregistraturen VA
XII. Om anvendelsen af registraturen nævnes indledningsvis i korthed,
at »et naturligt udgangspunkt for de fleste undersøgelser i rentekammer
arkivet er de kongelige resolutioner« og, »at kammerkancelliet var det
sted, hvor forestillinger og kgl. ekspeditioner af enhver art udfærdigedes«.19 Til vejledning i anvendelse af registraturen henvises herudover til
indledningerne til de forskellige afsnit. I afsnit 221 behandles »Kam
merkancelliet 1679-1771«. Her nævnes, at forretningerne som følge af
kgl. res. af 27. nov. 1719 skulle deles mellem en dansk, en norsk og en
tysk kancellist og at den danske kancellist i 1721 »igen kunne overtage de
norske sager«. Det afgørende spørgsmål er her, hvilke følger denne
sammenlægning fik for arkivdannelsen.
68

Den danske kammerkancellists overtagelse af de norske sager fik
interessant nok ingen større konsekvenser for arkivdannelsen. Det i
afsnit 221 omtalte kammerkancelli blev derfor ikke det sted, hvor
forestillinger og kongelige ekspeditioner af enhver art satte sig spor. Den
tidligere etablerede sondring mellem den danske og norske sekretærs
arkivsystemer opretholdtes. Der eksisterede ikke eet kammerkancelliarkiv i Rentekammeret, således som VA XII antyder, men fortsat tre; det
danske, det norske og det tyske, alle tre temmelig ensartet og fast
strukturerede, med hver deres rækker af resolutionsprotokoller, kollegi
ale forhandlingsprotokoller, ekspeditionsprotokoller m.v. Når forskeren
som foreslået tager udgangspunkt i de kongelige resolutioner, må denne
derfor først overveje, i hvilket kammerkancelliarkiv forestilling og reso
lution kan tænkes at være behandlet. I 1740 findes oplysninger om
fordelingen af indkomne breve mellem den tyske og dansk-norske
kammersekretær i den hos justitssekretæren førte journal over indkomne
suppliker og memorialer. De sager som den dansk-norske kammersekre
tær Peder Mule i året 1740 optog til behandling, måtte han ved sagens
start fordele mellem det danske og det norske kammerkancellis arkivsy
stemer.
Den kongelige resolution af 18. august 1740 om journalisering i
renteskriverkontoreme var som nævnt foranlediget af en sag om regn
skabsaflæggelse m.v. for to stiftsamtsskrivere fra Bergen. Med dette
udgangspunkt må arkivbrugeren antage, at kammersekretæren, derfor
placerede behandlingen af sagen i det norske kammerkancellis arkivsy
stem og fortsatte behandlingen her, indtil der var truffet kongelig
resolution. I de alfabetiske (og kronologiske) registre til norske rela
tions- og resolutionsprotokoller fra 1740 findes da også under litra J
indført følgende henvisning: »Journal angaaende, som af renteskriveme
udi deeres Contoir over brevene og papirer skal holde ... 62«.20 I det
norske kammers relations- og resolutionsprotokol for 1740, findes den
kongelige resolution af 18. august, indsat og indbundet som resolution
nr. 62, på den plads som efter datidens forretningsgang var den rette.21
Bilagene til resolutionen befinder sig også i den rette række, nemlig i Det
norske Rigsarkiv, »Rentekammeret, Kammerkancelliet, Dokumenter til
forestillinger pk. nr. 13«. Indstukket i resolutionsprotokollen bagved
resolutionen lå den manglende sag nr. 320 fra den danske ekspeditions
protokol, nemlig den originale cirkulærordre.
Cirkulærordren var udsprunget af en sag, der var rejst i norske
kammerkancelli. Sagens resultat, nemlig cirkulærordren vedrørte alle tre
distrikter, det norske, det danske og det tyske. Peder Mule foretrak at
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ekspedere ordren i den danske ekspeditionsprotokol. Her, som i andre
tilfælde, må arkivbrugeren anskue rentekammerarkivets dele, som dele
af en helhed.
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Anmeldelser
Kancelliets Brevbører vedrørende Danmarks indre forhold 1647. I ud
drag. Udgivet af Jens Holmgaard. Rigsarkivet. 1989.

Der sker noget overordentlig glædeligt indenfor den historiske verden i
disse år. Kancelliets Brevbører synes igen at være bragt på ret kurs takket
være fhv. landsarkivar Jens Holmgaard og Carlsbergfondet. Indtil af
slutningen af sidste verdenskrig kom dette uundværlige kildeværk regel
mæssigt med et to-års bind hver tredie-fjerde år, men så gik det galt! I
efterkrigsårene blev afstanden mellem udgivelserne længere og længere,
indtil Jens Holmgaard lykkeligvis fik overdraget opgaven, og i 1987
kunne barsle med den første frugt - året 1646. I forordet til dette bind
lovede rigsarkivar Vagn Dybdahl, at man ville nå op til 1660 »i et rimeligt
tempo«. Nu foreligger allerede, kun to år efter, Holmgaards andet bind
vedrørende året 1647, så de gode intentioner synes virkelig at skulle gå i
opfyldelse. Med et par år mellem hver udgivelse skulle værket kunne
blive færdigt ikke alt for langt inde i det 21. århundrede.
Lad det være sagt med det samme. Den høje standard som Holmgaard
anlagde i 1646-bindet er helt fulgt op i 1647-bindet. Man kan naturligvis
altid kritisere, at man i disse nye bind har valgt at korte referaterne af
brevenes indhold noget ned i forhold til de gamle udgivelser, men som
det også blev fremhævet i anmeldelsen af 1646-bindet, så formår Holm
gaard at gøre dette med stor dygtighed, og med bibeholdelse af brevets
mening og indhold. Det siger sig selv at mange detaljer må falde ud ved
en sådan forkortning, men hvad der måske er mere problematisk, er den
prioritering, der nødvendigvis må foretages mellem de breve Holmgaard
vælger at referere fyldigt, og dem han vælger at referere overfladisk. Det
er ikke altid enkelt at følge Holmgaards udvælgelseskriterier på dette
punkt. Hvorfor bliver »Konfirmation af ordinans om begravelser i
Holmens kirke« fra 25/3 (s. 80-81), og »Konfirmation af takst for
stolestaderne i Holmens kirke« fra samme dato (s. 81-82) refereret endog
særdeles fyldigt helt ned i de mindste detaljer, medens »Forordning om
gaderne og stenbroen i København« fra 5/5 (s. 138) overhovedet ikke
refereres, skønt et opslag i Kjøbenhavns Diplomatarium bind III, nr. 413
afslører en meget lang og spændende forordning, der blandt andet
rummer bestemmelser om, at man om vinteren under bødetrussel skal
huske at hugge hul på rendestenens is, »så at vandet kand haffe sit fri flod
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langs rendestenene och icke stemmis, hvoroffer det naboerne løbber udi
huuse och kellerne« ? Det er klart, at en prioritering må foretages, men
den forekommer i denne, som i flere andre tilfælde, at være noget
vilkårlig - på den ene side referere afgifter på stolestader ned i mindste
detalje, på den anden side overhovedet ikke give blot antydningen af
indholdet af en forordning om de københavnske gaders renholdelse. Det
skal dog i samme åndedrag understreges, at hvor Holmgaard vælger at
referere (og det er jo alligevel i langt de fleste tilfælde), da gør han det
suverænt og i et stramt sprog, der er velsignet renset for fyldord og
gentagelser. Det er faktisk imponerende at se, hvor komprimeret et
referat kan blive, uden at miste sin mening. Den kunst mestrer Holm
gaard til perfektion.
En gennemlæsning af dette nyeste bind af Kancelliets Brevbøger giver
et væld af oplysninger om dagligdagen i det danske rige i allerbredeste
forstand anno 1647. Her møder man et spændende udsnit af alle social
klasser, ikke som i tingbøger og andet retsmateriale, hvor det mest
handler om en minoritet af procesmagere og sølle forbrydere. I Kancelli
ets Brevbøger møder vi høje som lave, øvrighedspersoner såvel som
almindelige mennesker i by og på land, kvinder såvel som mænd, stort
og småt blandet mellem hinanden, et tværsnit af det virkelige liv som det
formede sig for danskerne når de kom i kontakt med statsmagten. Vi er
ude i alle kroge af riget fra Island og Færøerne i nord til Gliickstadt i syd,
og fra den jyske vestkyst til Blekinge, hvor vi blandt andet møder Sidse
Emstes, der har sat sit ægteskab over styr ved at ligge i med »en løs
karl«, hvorefter hun har fået forbud mod nogensinde igen at blive gift.
Alligevel tillader kongen 10/12 (s. 384) at hun må gifte sig med Joen, som
hun har fået barn med, »dog at de først skal udstå kirkens disciplin for
deres forseelse og siden føre et kysk levned«. Der er i det hele taget
mange moralske problemer at tage stilling til i Kancelliet i dette år, en
side af samfundslivet der i høj grad involverede kvinderne, som når
letfærdige kvinder 27/11 får strengt påbud om ikke at henlægge deres
børn »på vilden mark«. Dør barnet er hun manddræber, og straffes på
livet, findes barnet »straffes kvinden til kagen og brændes på kinden«,
lægger hun barnet ind i et hus, hvor det let vil kunne findes, straffes hun
med kagen (s. 370).
Det er dog først og fremmest eftervirkningerne af den seneste tabte
krig mod Sverige, der optager Kancelliets arbejdskraft i dette år. Masser
af breve vidner om den kolossale pengeforlegenhed der herskede i
statsfinanserne efter krigen. »I disse vanskelige og bekymmerlige tider«
er en ofte anvendt sætning i brevene dette år. Kronen skylder gud og
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hvermand penge, ja endog rigtig mange penge, som det var overordentlig
svært at finde udveje for. Mange lensmænd og købmænd havde i krigen
lagt store summer ud af deres egne penge, således for eksempel Axel
Urne, fæstningsguvernør i Christianpris, der dels havde brugt af sine
egne midler til fæstningens fornødenhed, men også havde lånt hos andre
private, »hvorfor han nu daglig kræves«. Rigsmarsken får ordre til, »at
tænke på midler hvorved Axel Urup snarest kan blive betalt for sine
godvillige forstærkninger« (10/12 s. 385). Slår man op i sagregistret
under stikordet »Afbetaling af tilgodehavender hos kongen og kronen«
får man udleveret næsten en hel spalte med henvisninger til lignende
sager, der i dette år red statskassen som en mare. Tidligere var det en
yndet vittighed at fremhæve, at kongens motto RFP (Regna Firmat
Pietas) i folkemunde blev oversat til Riget Fattes Penge, men i dette bind
af Kancelliets Brevbøger tør det nok antydes, at den folkelige vittighed
bygger på rene og skære kendsgerninger. Riget fattedes i den grad penge
i 1647!
Men dette bind afslører ikke blot rigets almindelige økonomiske fallit.
Det afslører i lige så høj grad kongens egne private problemer og sorger.
1647 er Christian 4.s sidste hele leveår. Han var blevet 70 år gammel og
temmelig brugt. Et hårdt liv, og nu på det sidste en splint af en kanon i
øjet, havde tæret voldsomt på kongens fysik. Han var træt og bitter, en
følelse der naturligvis var blevet styrket voldsomt ved krigsnederlaget til
svenskerne, men som på den private front tillige havde sin rod I
besværlige og alvorlige familiefejder. Vi ved fra hans personlige breve, at
forholdet til svigersønnen Corfitz Ulfeldt blev ham mere og mere
utåleligt, at Ulfeldt groft udnyttede svigerfaderens svækkelse til at tiltage
sig stedse mere magt, og at den gamle skilsmissesag med Kirsten Munk
stadig efter 17 år plagede livet af kongen, ikke mindst fordi svigersøn
nerne og hans egne døtre ønskede moderen rehabiliteret og geninstalleret
i sin gamle værdighed ved hoffet. I dette bind af Kancelliets Brevbøger
kan man følge slutningen på denne magtkamp og Ulfeldtparrets totale
sejr over den gamle og svækkede konge. Året starter 6/1 (s. 15) med et
brev, hvor Christian 4. går til totalangreb på sin ekshustru, ved at
beslaglægge alt hendes gods i Jylland, og sætte hende under administra
tion. Vi ved at han stærkt pønsede på at afskedige Ulfeldt, men inden
1647 var til ende har kongen tabt kampen fuldstændigt, og bindet slutter
af med flere breve fra 30/12 (s. 397-98), hvori kongen forlener Ulfeldtparret med Hørsholm og omliggende nordsjællandske landsbyer på
livstid. Hvad er der sket? Den udvalgte prins Christian, rigernes tronføl
ger og Christians ældste søn, var død i juni. I et valgrige som Danmark
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var det nu Rigsrådet, der havde udspillet, og formanden for dette var
Rigshofmesteren, alias Corfitz Ulfeldt. Christian måtte have sin yngre
søn Frederik valgt til tronfølger af rigets adel, hvilket de facto gjorde
ham politisk skakmat. Vi ser det i brevet fra 28/11 (s. 371), hvor kongen
indkalder til et stændermøde den 17. april næste år, hvor han »agter at
lade handle og traktere med stænderne om udvælgelsen af sin søn hertug
Frederik til disse riger og lande«. Kongens død i februar skulle dog
forskåne ham for at opleve denne ydmygelse. Holmgaard har valgt at
referere den udvalgte prins Christians død og foranstaltninger i den
anledning særdeles fyldigt, hvilket forekommer helt rigtigt i forhold til
den betydning dette dødsfald fik for Christian 4.s politik i de sidste
levemåneder. Fra 16. juni og bindet ud følger vi begravelsesforanstaltningeme i fyldige uddrag, ja man kan endda slå op i sagregistret under
»Prinsen - død og begravelse«. Holmgaard vælger at bruge 4 hele sider af
sin sparsomme plads på at referere brevet om organiseringen af prinsens
ligprocession den 8. november (s. 334-38), faktisk en fuldstændig matri
kel over den vigtigste danske adel anno 1647 og deres indbyrdes styrke
forhold, hvem der skal bære fanerne, og hvem der skal gå tættest ved
kisten osv. En sådan begravelse kostede penge, mange penge, og de var
som sagt sparsomme i denne tid, hvilket også i denne sag skinner
tydeligt, og lidt grotesk, igennem i de mange kancellibreve. 15/10 får
Rigens hofmester besked på at skaffe så mange forgyldte pokaler til
begravelsen som muligt »på en eller anden måde« (s. 317), og dagen før
får hofmarskallen besked om at stille store baljer op ved hvert middags
bord, for deri at opsamle »ben og andet der levnes på bordene. Det som
er tjenligt deraf, kan uddeles til de fattige, resten skal henkastes på
steder, hvor det ikke kan komme nogen til hinder eller forårsage nogen
stank eller urenlighed« (s. 316-17).
Christian 4.s svækkelse ses i dette bind også af, at Kancelliet dette år
udelukkende udsender breve fra Frederiksborg og fra København, me
dens 1646-bindet og især tidligere bind tydeligt viser Christians rastløse
rejsevirksomhed rundt i landet.
En anden interessant iagttagelse kan gøres ved et opslag i 1647-bindets
personregister. Af alle de mange slægter der her er opregnet, fylder
Ulfeldt-klanen karakteristisk nok langt den største plads. Ingen anden
slægt har nær så mange opslag dette år. Det er Ulfeldternes sidste store
magtår i dansk historie! Apropos registre så kan man vel dårlig forestille
sig, at de kan blive ret meget bedre, end de er i Kancelliets Brevbøger.
Person-, sted- og sagregistrene er stærkt underopdelte, hvilket gør dem
overordentlig anvendelige. Artiklen »København« der fylder godt to
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spalter ville på det nærmeste være uanvendelig uden en sådan underop
deling. Personregistret er med sine gode oplysninger om titler og
embedsperioder et helt lille register over den danske embedsmandsstand
dette år. Sagregistret er et studium for sig, og her kommer den omhygge
lige underopdeling helt til sin ret. Her kan man slå artikler som heste,
kirker, kongehuset, mønt, præster osv. op, men det forekommer allige
vel noget overdrevent at støde på opslag som »rhinskvins kvalitet for
ringe«, »brøstfældighed«, »oldingegang«, »særk nedgravet i Malmø«(!),
»åbent vand«. Gad vide om man nogensinde ville have fantasi nok til at
lede i et sagregister under disse opslag? Det er naturligvis prisværdigt
med mange stikord, men her er man ude på overdrevet. Ordlisten
bagerst i bindet forekommer også »ufærdig«, for hvad er egentlig svære
ord ? Anmelderen er ved gennemlæsningen af bindet stødt på mange flere
for ham svære ord, end der forklares i ordlisten. Hvad betyder for
eksempel, at man i det fornævnte brev om takst for stolestader i
Holmens kirke foruden et indtrædelsesgebyr tillige må af med et beløb
til kendelse. Hvad er kendelse? Er det en mærkning af stolestaderne eller
er det en slags drikkepenge? Man kan selvfølgelig slå den slags op, men
det kan man jo også med de andre ord i listen. Det foreslås i fremtiden at
udbygge denne liste, og eventuelt vedføje en oversigt over møntforhol
dene på den tid. Der er mange breve der rummer detaljerede oplysninger
om penge og mønt. En side med de vigtigste oplysninger om pengevæse
nets sammensætning i 1647 havde været til stor nytte ved brugen af dette
bind.
Anmeldelsen skal slutte med et håb om, at udgivelsestakten for
Kancelliets Brevbøger må holde i årene fremover, og at Jens Holmgaard
længe endnu må være forundt at stå i spidsen for dette krævende og store
arbejde, der er til så stor hjælp for brede kredse af historikere og
historisk interesserede i dette land. Hvad skulle vi dog gøre uden dette
pragtværk?
Hans Bjørn
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Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Med registraturer
over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet
for Sjalland, Lolland-Falster og Bornholm, bd. 1 og 2. ARKI Varia/
Selskabet for Dansk Skolehistorie 1989. 199 s. III. Kr. 150 + moms.

En registratur af stort format
Den flittige arkivar, dr. phil. Erik Nørr har gjort det igen: udarbejdet en
grundig og anvendelig registratur. Eet af den slags værker, som får en
faghistoriker til at udbryde: »Hvordan har jeg kunnet undvære det
tidligere?«.
Hvor Nørrs tidligere fortegnelser over latinskolens (1980) og gymna
sieskolens programmer (2 bind, 1985) var et indeks over skoleprogram
mernes indhold (artikler og billeder), er det nye 2-binds værk en
fortegnelse over omkring 60 latinskolers, gymnasiers og studenterkur
sers arkiver som sådan, alle naturligvis fra det geografiske område, som
det østdanske Landsarkiv dækker. Kun materiale fra N. Zahles gymna
sieskole mangler, idet dette i forvejen er registreret i sin egen publika
tion.
Landsarkivet har siden 1982 stået for en systematisk indsamling af
gymnasieskolers arkivmateriale. Parallelt med dette arbejde er Landsar
kivets ældre samling af latin- og gymnasieskolers arkivalier blevet sat i et
nyt system, og det er resultatet af denne indsats, som nu fremlægges.
Nørr indleder med en fremragende skolehistorisk oversigt over de
berørte skolers alder og tilhørsforhold gennem tiderne. Informativt,
velskrevet og i en overskuelig orden præsenteres den komplicerede
institutionshistoriske udvikling fra tiden omkring Kirkeordinansen af
1537/39, der foreskrev oprettelse af en latinskole i hver købstad. En del
af disse statslige latinskoler nedlagdes senere. Landsarkivet har materiale
fra en række af dem. Da Metropolitanskolen, der ikke faldt for nedlæg
gelsesiveren, ikke kunne dække behovet for højere skolegang i hovedsta
den i løbet af det 19. århundrede, blev der startet en række privatskoler,
hvorfra Landsarkivet har samlinger. Forfatteren har inddelt disse privat
skoler i fire grupper, hvis udvikling følges indtil gymnasiernes overgang
til amtskommunerne i 1986. Det er 1) latinskoler, der nedlægges igen, 2)
latinskoler i København, der overtages af staten i 1919, 3) latinskoler
uden for København, der overtages af staten i 1920 og 4) gymnasier, der i
1919-20 ikke ønskede statsovertagelse. Her får vi en længe savnet
oversigt over, hvilke skoler, der blev oprettet hhv. nedlagte, hvilke, der
77

var private, kommunale eller statslige på hvilke tidspunkter. Og vi får
eksempler på, hvorfor skiftende tilhørsforhold og navneskift kan skabe
»vild forvirring« hos skolehistorikere, der husker mere end få år tilbage i
tiden. Befriende, at vor ekspert på området skriver det sort på hvidt: der
er grund til, at mange historikere, der har bevæget sig ind på det
skolehistoriske område, har følt sig lettere rundt på gulvet.
På samme begribelige og forbilledlige facon gives en oversigt over den
historiske udvikling af latinskolernes ordninger, grendelinger og eksa
mensret fra 1850 og frem til 1970’eme. Desuden omtales arkivaliernes
tilgængelighed og bevarings/kassationsproblemer, ligesom der suppleres
med en oversigt over den vigtigste lovgivning på gymnasieområdet fra
1539 til 1987.
Registreringsmodellens hovedgrupper er både nøglen til og livsnerven i
en registratur. De skal refereres her, da de giver et godt indtryk af
registraturens omfang og brede anvendelsesmuligheder:

Arkivet i almindelighed
Dagbøger
Korrespondance
Bestyrelsen/forstanderskabet
Rektor/skolebestyrer
Bygningssager
Godsvæsen
Regnskabsvæsen
Legater og fonds
Skoleråd, skolenævn, lærermøder
Lærerrådets censur

Eleverne
Lærerne
Den daglige undervisning
Eksamen og karaktergivning
Skolebiblioteket
Skoleliv og skolens historie
Skolelægen
Elevrådet
Foreninger med tilknytning
til skolen

Forfatteren giver alle grupperne et par ord med på vejen. Bemærkelses
værdigt er det f.eks., at en række af de latinskoler, der startede som
privatskoler i det 19. årh., og som senere har fået status som respekterede
statslige eller amtskommunale gymnasier, har store huller i eller helt
mangler arkivalier fra deres tidlige levetid. Årsagen er iflg. Nørr, at
bestyreren/bestyrerinden opfattede skolen som deres private ejendom
og ikke altid holdt skolens korrespondance adskilt fra deres private
papirer. Arkivalierne kan da være »gået til grunde« eller være opbevaret
privat hos arvinger til tidligere bestyrere. Eller det omvendte kan være
tilfældet, nemlig det, at privat korrespondance er bevaret i skolens arkiv.
Den skarpe adskillelse mellem den private og den offentlige »sfære«, som
vi er vænnet til i dag, var tilsyneladende ikke så markant alle steder i
forrige århundrede. Et godt eksempel herpå kender anmelderen selv til
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fra arbejdet med N. Zahles papirer. Nørr nævner dette og Johan
Mantzius’ breve, der opbevaredes på Birkerød Statsskole, som de bedste
eksempler på dette fænomen.
Ligesom alle hovedgrupperne får et par ord med på vejen, indledes
også hver skoles arkivregistratur med fem, ti eller tyve liniers kort
historie. Glimrende. Fortegnelsen har rig anvendelsesmulighed. Oplagt
naturligvis for skolehistorikere, for festskrift- og jubilæumsskribenter.
Men ikke kun institutionshistorikere kan her finde et godt hjælpemiddel.
Her er gode kilder til sammenlignende undersøgelser af skolernes fag- og
timefordeling og til indsigt i klassernes grendeling, - undersøgelser, der
kunne give et godt udgangspunkt for en debat om den stadig højere grad
af specialisering i skoleuddannelsen.
Med registraturen i hånden har man også et overblik over materiale til,
hvad man kunne kalde dannelseshistorie: forsømmelses-, straffe- og
vidnesbyrdprotokoller er fine kilder til bestyreres og læreres forestillin
ger om, hvordan eleverne burde opføre sig og i det hele taget om, hvilke
værdier for personlighedsdannelse, der herskede i de forskellige skoler.
Disciplin-, skolepengeprotokoller og stambøger giver oplysninger om
elevernes sociale baggrund, og det blandede materiale om dét skoleliv,
der i form af fester, ekskursioner o.lign, foregik ved siden af undervis
ningen, kan give indblik i både det sociale liv på skolerne og de sociale
relationer mellem elever og lærere. Den type materiale udgør således
centrale kilder til socialhistoriske undersøgelser. Kvitteringsbøger for
lærerlønninger er en vigtig kilde til, hvilke lærere, der var ansat ved
skolerne. Og sådan kunne jeg blive ved.
Som Erik Nørr selv nævner er de enkelte gymnasieskolers arkivalier
normalt ikke tilstrækkelige kilder for skolehistorikere, hvorfor han også
henviser til, hvor man kan finde myndighedernes tilsvarende skolehisto
riske arkivalier i Rigsarkivet.
Med den veltilrettelagte model, som denne registratur over gymnasie
skolerne rummer, udtømmes mulighederne for at finde kilder til både
institutionelle og mere tværgående historiske analyser med andre ord
kun af fantasien og de enkelte arkivers bestand.
Værket er forsynet med skoleregister.
Birgitte Possing
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Sting på sting
Kilder til forskning om håndarbejde
Af Minna Kragelund
I arkiverne findes mange oplysninger om håndarbejdsaktiviteter, men de kan være vanske
lige at finde bLa. fordi kvinders liv med håndarbejde er en stadig skiften mellem den
offentlige og den private sfære. Lektor Minna Kragelund, Danmarks Lærerhøjskole, giver
en oversigt over, hvor oplysningerne kan »gemme« sig både i og uden for arkiverne.

Denne artikel om kvinder og håndarbejde er kalejdoskopisk af den
simple grund, at kvinders omgang med tekstiler netop er flimrende og
skiftende. Når man drejer på et kalejdoskop, flytter en enkelt glasstump
plads, og hele mønstret ændrer sig. Et lille drej til - og mønstret er igen
et andet, selv om det er de samme glasstumper, der er tale om.
Når kvinders liv med håndarbejde er kalejdoskopisk, så skyldes det
for en stor del, at det ofte er en idelig vekslen mellem det private og det
offentlige. I det ene øjeblik stopper kvinden sin mands hoser, i det andet
øjeblik strikker hun med salg for øje - eller underviser andre i den ædle
strikkekunst. Skal man finde dokumentation for hendes forskellige
gøremål, må man mange steder hen i arkiver og museer samt skuffer og
skabe.
Det er karakteristisk for arbejdet med at søge kilder om håndarbejde,
at det sjældent er givende at bruge ordene »kvinder« og »håndarbejde«
som søgeord. Oplysningerne må findes i kilder om den kontekst, hvori
kvinder har ageret. Når denne søgen er særlig vanskelig, skyldes det især
den før nævnte skiften mellem den private og den offentlige sfære. Det
gælder ikke alene for selve udøvelsen, f.eks. undervisningen, men også
spørgsmål om, hvordan den enkelte kvinde har tilegnet sig sin tekstile
viden. Langt op i vort århundrede har tekstil oplæring fortrinsvis ligget i
private eller i halvprivate hænder, forstået som private foreninger, skoler
eller institutioner, der måske har fået lidt offentlig støtte.
For om muligt at skabe et overblik vil jeg indskrænke denne artikels
emne til at omfatte oplæring i håndarbejde og håndarbejdsundervisning i
Danmark fra omkring 1800 og helt udelukke f.eks. tekstiltekniske og
tekstilhistoriske aspekter. For yderligere at tilgodese overblikket, indde
les området i fire afsnit, vel vidende, at der bliver en del overlapninger.
Jeg vil behandle kildesøgning om 1) privat undervisning og oplæring,
2) undervisning foranstaltet af foreninger og institutioner, 3) det offent81

lige og private skolevæsen både for børn, unge og voksne og endelig
4) erhverv og forsørgelse via tekstilt arbejde. Inden jeg går over til at
beskrive de fire områder, vil jeg give en mere generel oversigt over kilder
og hjælpemidler til studiet af håndarbejde.
I daglig tale bruger vi ordet håndarbejde1 både om genstanden og om
aktiviteten. I det foregående har jeg flere gange brugt ordene oplæring og
undervisning om aktiviteten, og her vil jeg adskille dem således: oplæ
ring skal forstås som tilegnelse af kundskaber og færdigheder, der var/er
livsnødvendige eller i hvert fald yderst vigtige for den enkelte familie, og
som fortrinsvis foregår i familiær eller privat regi.
Undervisning skal forstås som øvelser tilrettelagt med et bestemt, ofte
formuleret mål for øje og måske også tilrettelagt efter bestemte normer
og/eller pædagogiske teorier, og som fortrinsvis foregår inden for mere
institutionelle rammer.
En væsentlig del af studiet af håndarbejdsaktiviteter bliver uværgerligt
personalhistoriske studier, og det er måske netop kombinationen af
faglig og personalhistorisk undersøgelse, der fascinerer mig allermest.
Det er simpelt hen umuligt at give et rimeligt billede af håndarbejde uden
også at »sætte hoveder« på og fortælle om bestemte kvinders indsats. Det
er en udfordring med så stort et undersøgelsesfelt, fordi det kræver
anvendelse af mangeartede kilder, og igen må nævnes den stadige sam
menblanding af eller skiften imellem den private og den offentlige sfære.
Det ville give et skævt billede af håndarbejde, hvis man kildemæssigt
holdt sig til én af sfærerne, fordi der så ville mangle nogle væsentlige
årsagssammenhænge, bl.a. om handlekompetencer og værdigrundlag
samt bevidsthedsdannelse. Men vanskeligt er det hele tiden at klare
niveauskift eller valeurskift, hvor nogle kilder er ret entydige, mens
andre nærmest skal tolkes bagvendt for at give det retfærdige billede af
kvindeliv.
Vigtigheden af at inddrage personalhistoriske studier skyldes ikke
alene ovennævnte grund, men også - og måske især - at undervisning i
håndarbejde i mange sammenhænge ikke blev betragtet som et sam
fundsanliggende, men blev foranstaltet på initiativ fra private enkeltper
soner2 eller grupper. Når et sådant foretagende skal op at stå, er det ofte
nødvendigt med en innovatør eller en yderst slagkraftig person, der så
kommer til at præge aktiviteten og udviklingen på sin helt personlige
måde. Det er disse udviklingsstrømme, der er så spændende at afdække.
For hvorfor og hvordan har man forvaltet håndarbejde i forskellige tidsog samfundsmæssige sammenhænge? Hvordan forholder vi os i dag til
fortid, nutid og fremtid, når det drejer sig om håndarbejde? Hvordan er
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Silkestrømper var i 1920’eme en kostbar affare, som man skulle omgas
med varsomhed. Derfor syede eleverne i Enghavevejens skole i Køben
havn en strømpepose, der tydeligt signalerede orden og påpasselighed.
Privateje. (Foto: Danmarks Lærerhøjskole).
fordelingen af offentlige og private inititativer, og hvad viser det om
normer og vurderinger over for dette - i hvert fald tidligere - så
kvindespecifikke område?

Mangeartede kilder
Bevarede håndarbejder er den sikreste kilde som bevis for, at aktiviteten
håndarbejde har fundet sted. Nogen har haft tilstrækkelig viden og
færdighed til at fremstille genstandene. I hvilken forbindelse aktiviteten
har fundet sted, siger genstandene imidlertid ikke umiddelbart. Til
belysning heraf må der suppleres med andre former for kilder, såvel
publicerede som upublicerede, ligesom billeder, film, tegninger og andet
illustrationsmateriale kan være givende at anvende. Disse kilder skal
findes i offentlig og privat eje, men ofte er der kun små bidder i de
respektive kilder til belysning af håndarbejde, og det er derfor et sandt
puslespil at sammenstykke håndarbejdets historie. Indledningsvis skal
kort nævnes de mest omfattende registreringer, som man må kende for at
kunne afsøge området.
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Registrering af tekstiler
Der er gennemført fire landsdækkende registreringer af tekstiler dæk
kende 1700- og især 1800-tallet samt vort århundrede. På væveren Lis
Ahlmanns initiativ blev der under den anden verdenskrig indsamlet og
analyseret privatejede vævninger af typen »folkelig vævning«, dvs. far
vede og mønstrede stoffer fra 1800-tallet. Der holdtes tre udstillinger på
Kunstindustrimuseet, og der blev skrevet en bog om materialet.3 Analy
serne beror nu dels på Kunstindustrimuseet, dels på Nationalmuseet.
I 1989 udkom bogen Damask og drejl,4 der er resultatet af flere årtiers
registrering af det hvide dækketøj bevaret både i privateje og på landets
museer. Registreringsmaterialet beror ligeledes på de to nævnte museer.
I 1954 dannedes foreningen Danmarks folkelige Broderier med det
formål at registrere privatejede broderier fra før industrialiseringen.
Hurtigt kom imidlertid alle teknikker og deres redskaber med i registre
ringen, der blev afsluttet i 1989, hvor foreningen stilledes i bero. Regi
streringskort samt fotografier af genstande og tekstilredskaber beror på
Nationalmuseet og Engelsholm Højskole, men dertil kommer de meget
vigtige lysbilledserier med tilhørende teksthæfter,5 som foreningen ud
gav. I de 13 hæfter findes mange oplysninger om de lånte håndarbejder.
Tilsammen vidner registreringerne om mange tusinde bevarede gen
stande i privateje.
En fjerde væsentlig registrering er Ingeborg Cock-Clausens bog fra
1987: Tekstilprøver fra danske arkiver og museer fra 1750-1975. Heri er i
alt registreret og beskrevet 483 samlinger, i hvilke der i hver kan være fra
1-2 op til 2-3000 prøver. Af de 483 løbenumre er de 253 opbevaret i arki
ver, de 219 i museer og 11 er fra offentlige biblioteker. Det siger sig selv, at
denne registrant kan være udgangspunkt for mangeartede undersøgelser.
Ud over de nævnte til dels publicerede landsregistreringer skal så
lægges det store antal tekstiler, der opbevares i landets mange museer,6
arkiver og biblioteker. Mest indlysende er naturligvis museumssamlin
gerne, men en del arkivalier kan være vedlagt især tekstilprøver, f.eks. i
godsarkiver og toldarkiver, dels i Rigsarkivet, dels i landsarkiverne.
Danmarks pædagogiske Bibliotek, der bl.a. har en fortid som Dansk
Skolemuseum, rummer en genstandssamling, der bl.a. belyser håndarbejdsfagets historie. På Danmarks Lærerhøjskole har Afdelingen for
håndarbejde ligeledes en samling skolehåndarbejder med tilhørende
arkiv- og billedmateriale.
Endelig er der stadig mange uregistrerede håndarbejder i privateje.
Så langt genstandene.
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Publicerede kilder
For vores emne - oplæring og undervisning i håndarbejde - er især
forskellige skole-, sogne- og foreningsberetninger og mødereferater
væsentlige kilder.7 Hertil kommer jubilæumsskrifter, erindringer,8 bon
dedagbøger9 og folkelivsskildringer af forskellig art samt anvisningsbø
ger både om opdragelse, undervisning og huslig indretning, f.eks.
husmoderleksika.10
Love og bekendtgørelser angående fattigvæsen, særforsorg og hele
undervisningssektoren belyser retningslinier for udøvelsen af aktiviteten
i institutionelle rammer og er ofte en god indgang, når man skal til at
finde upublicerede kilder. Skønlitteratur kan give eksempler bl.a. på de
normer, der herskede/hersker inden for privatsfæren, når det drejer sig
om oplæring i og udførelsen af håndarbejde. Avisartikler og især avis-,
ugeblads- og tidsskriftannoncer kan ligeledes give mulighed for at kikke
ind i privatsfæren.
Det er således ikke i sig selv vanskeligt at finde udsagn om håndar
bejde. Problemet ligger i, at udsagnene er så spredte og usystematiske,
og at de kan være vanskelige at sammenholde endsige sammenligne, hvad
der kan være ønskeligt i en undersøgelse. På dette punkt deler håndarbejdsforskning vilkår med megen anden kvindeforskning, men ofte får
denne vanskelighed dobbeltvægt, fordi viden om håndarbejde - i hvert
fald tidligere - var en så indlysende del af enhver kvindes liv og gøremål,
at den end ikke var nødvendig at nævne eller reflektere over. Det kan
altså være fraværet af udsagn om håndarbejde, der I realiteten viser, at
aktiviteten fandt sted. En magisterafhandling i europæisk etnologi,11 om
hvorfor kvinder strikkede/strikker, behandler bl.a. sådanne kildemæs
sige problemer. Eksempler på fravær og uoverensstemmelser mellem
publiceret og upubliceret kildemateriale findes også i min Ph.D.-afhand
ling om håndarbejdsundervisning.12

En bibliografi om håndarbejde som undervisningsfag
Da jeg i 1979 startede på Danmarks Lærerhøjskole som kandidatstipen
diat, var jeg stort set den første forsker, der skulle se på skolefaget
håndarbejde og pigers opdragelse og bevidsthedsdannelse derigennem.
Det var derfor naturligt for mig allerførst at kortlægge den publicerede
diskussion, der har været ført i den 100-årige periode, hvor faget har
været obligatorisk i børneskolen. Det resulterede i 1984 i bibliografien
Håndarbejde. Et undervisningsfag i samfundsmæssig sammenhæng
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1880-1980, udgivet på Bibliotekscentralens Forlag. Bibliografien inde
holder 1725 referencer, og det er karakteristisk for materialet, at det
findes i artikelform, at det fortrinsvis er skrevet af kvinder, at det viser en
yderst reflekterende lærerindestand især i årtierne omkring 1900 og
endelig det tilbagevendende problem, at udsagnene ofte findes tilslørede
steder f.eks. i mødereferater, hvis overskrift sjældent er håndarbejde.
Sværest var det at afgrænse stoffet i forhold til den samfundsmæssige
sammenhæng, da materialet hertil er enormt. Afgrænsningen blev
»Kønsroller og pigesocialisering«, som det pågældende afsnit i bibliogra
fien kom til at hedde.
Relevante love, bekendtgørelser, undervisningsplaner m.m. strækker
sig fra nr. 107 til 432 og er således et betydeligt materiale. Jeg gjorde mig
mange anstrengelser for at få personalhistoriske referencer med, hvorfor
bibliografien er forsynet med et navneregister, hvilket også er tilfældet
for min Ph.D.-afhandling. Vi må aldrig glemme at synliggøre kvinderne
ved navns nævnelse.

Upublicerede kilder
I stats- og kommunalforvaltningens arkiver kan der findes mange oplys
ninger om den form for håndarbejde, der foregik inden for fattig-,
fængsels-, forsorgs- og skolevæsenet. I disse sammenhænge har man
brugt håndarbejde enten som terapi eller som delvis forsørgelse eller i
oplæringsøjemed. Det er især i love og bekendtgørelser, regulativer og
regnskaber, at håndarbejde her bliver synlig. Også i forbindelse med
ansættelsesprocedurer af personale/lærere kan der være oplysninger at
hente dels om krav til kvalifikationer, dels personalhistoriske oplysnin
ger givet af ansøgerne.
Foreningsarkiver er vigtige for at spore aktiviteten håndarbejde, og
forekomsten af selve håndarbejderne kan desuden findes i skifter, regn
skaber, forsikringsarkiver og korrespondancer. Men ofte er beretnings
arkiver de allermest givende, fordi meddelere ikke nødvendigvis tænker i
privat-offentlige eller administrative baner, men beretter om bestemte
forhold i deres liv. Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, Dansk
Folkemindesamling og alle de lokalhistoriske arkiver er helt nødvendige
at frekventere for at komme ind i privatsfæren. Dagbøger og privatarki
ver samt brevsamlinger og regnskaber hører naturligt med her.
Godsarkiver og toldarkiver er nævnt ovenfor, men her skal det
understreges, at toldarkiver har vist sig yderst givtige for tekstilfor
skere.13 Da megen industri i Danmark er tekstilindustri, er Erhvervsar-
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Konfektionstøj var langt op i vort århundrede dyrere end det, man selv
fremstillede. Derfor holdtes mange symaskinekurser som dette i 1929 i
Øster Assels på Mors. (Foto: Morsø Lokalhistoriske Arkiv).

kivet i Arhus også et arkiv, der rummer mange håndarbejds-oplysninger.
Privat opbevarede kilder, i f.eks. skoler og foreninger, er uhyre vigtige
til belysning af håndarbejde og kvinder, selv om de kan være vanskelige
at analysere, da de ofte er indforståede. Et sigende eksempel herpå er
Kim Beck Danielsens bog om Odense Fagskoles historie.14
Generelt må jeg sige, at arkiverne indeholder mange oplysninger til
brug for studiet af kvinders liv med håndarbejde, men at man skal være
både opfindsom og fantasifuld for at finde dem, hvis de ikke lige indgår i
en institutionel sammenhæng. Arkivmaterialet har ofte funktion af
check-materiale for oplysninger, som man ad anden vej har fundet om
håndarbejde. Regnskaber kan være salige at sidde med, for her sættes
navn på f.eks. håndarbejdsmaterialer, selv om aktiviteten håndarbejde
ikke nævnes i de »tilstødende« arkivalier, hvor de også burde være
nævnt.

Agnes Jensen fra Matador - et eksempel
I TV-serien Matador fik vi indsigt i en kvindeskæbne, der tydeligt viste
en kvinde, som skiftede mellem den private og den offentlige sfære. Det
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var Agnes Jensen gift med Røde, som ikke just var den store forsørger
endsige stadige familiefar.
Agnes ville have sit eget liv, - ville kunne forsørge sig selv og sine to
drenge, og derfor opbyggede hun egen virksomhed. Hun blev arbejdsgi
ver og entreprenør med forlagsvirksomhed og gav således andre kvinder
mulighed for også at blande privat og til dels offentlig sfære sammen.
Lise Nørgård tegnede et kvindebillede, eller rettere mange kvindebil
leder gennem Agnes og hendes virksomhed, og for TV var det en smal
sag at levendegøre disse billeder. Men kan man forestille sig, at de skulle
dokumenteres ad arkivalsk vej? Ligegyldigt hvor mange slags kilder, der
blev anvendt, så ville væsentlige sider af Agnes’s livsforvaltning ikke
blive synlige i en sådan dokumentation. F.eks. at »strømpedameme« af
og til var barnepige for Agnes’s drenge, eller at samme drenge gik rundt i
byen med en trækvogn og købte eller fik gamle bakker, som så blev
malet af damerne og videresolgt.
Agnes Jensen var på mange måder en typisk kvindeskæbne.15 Oven i
købet en kvindeskæbne bundet op om håndarbejde!

Billedmateriale
Hvad publicerede og upublicerede kilder ikke kan fortælle os, kan vi
sommetider få at vide ved at se på et fotografi, en tegning, et stik eller et
maleri. Gamle fotografier er simpelt hen en guldgrube af oplysninger
om, hvilke håndarbejder, der blev fremstillet. Undervisningsmateriale af
forskellig slags kan også fortælle mere end mange ord, - og jo især de
ord, der ikke er nedfældet!
Offentlige billed- og filmsamlinger har en del illustrations- og doku
mentationsmateriale af denne art, men de private fotoalbums skal jagtes.
Også for at få billeder af kvinderne, der lavede håndarbejderne. Selve
arbejdssituationen er sjældent foreviget, dog undtaget skolesammen
hænge, men kvinderne selv, deres krop, deres ansigt og især deres
hænder kan fortælle os om deres liv.16

Firedeling af håndarbejdsområdet
Når jeg som tidligere nævnt har valgt at opdele håndarbejdsaktiviteter i
fire områder - 1) privat undervisning og oplæring, 2) undervisning
foranstaltet af foreninger og institutioner, 3) det offentlige og private
skolevæsen både for børn, unge og voksne og 4) erhverv og forsørgelse
via tekstilt arbejde - skyldes det ikke blot hensynet til overblikket. Det
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skyldes også, at jeg ønsker at vise på hvor mange felter, der vitterlig sker
håndarbejdsaktiviteter og give disse navn - eller områdebetegnelse. Disse
er helt mine egne, fortrinsvis valgt ud fra erfaringer om bl.a. kildemate
rialets art, men også ud fra en opfattelse af, at hver af de fire områder har
sine helt specielle karakteristika, som der må tages højde for, når man
planlægger sin undersøgelse.

Privat oplæring og undervisning i håndarbejde
Som tidligere nævnt afgrænses dette område til oplæring inden for
hjemmets rammer eller foranstaltet af privatpersoner i privatregi, der så
senere kunne strække sig ud i den offentlige sfære. Men formålet var
først og fremmest at oplære piger til at kunne honorere de krav til tekstilt
arbejde, som et hjem/en familieenhed stillede til kvinder.
Det kan være givtigt her at inddele oversigten efter tre befolknings
grupper: overklassen, mellemklassen og underklassen, fordi initiativerne
blev udformet så forskelligt. Jeg vil tillade mig at undlade at afgrænse de
tre grupper nærmere, da det er en meget lang diskussion i sig selv,
endsige kommentere ordvalget.
For overklassen, bl.a. adelen, er det karakteristisk i den behandlede
periode - 18- og 1900-årene - at man førte den høje kunstneriske
standard videre fra middelalder og renaissance, hvor piger sendtes til
klostre og fruerstuer for at lære at tegne og især brodere. Der blev
anvendt udsøgte og kostbare materialer, og den æsteriske værdi af
produkterne var oftest høj.
Kilder: Først og fremmest bevarede håndarbejder, dernæst memoirer,
selvbiografier, breve og regnskaber.
For mellemklassens piger har der i hele perioden som supplement til
hjemmenes oplæring været særlige institutter og skoler, hvor piger
kunne få speciel tekstil oplæring. Det kunne være i forbindelse med
boglig undervisning. Sammen med håndarbejdsundervisning er der of
test givet undervisning i tegning og maling, idet de udførte håndarbejder
først og fremmest skulle være til pynt og således have en dekorativ
virkning. Som eksempel kan nævnes silkebroderi fra omkring 1800, hvor
der praktisk talt blev malet på stof med silketråd. Broderierne var
yndede til skilderier og genstande til personlig brug, f.eks. små punge og
mapper.
Efterhånden som broderi blev optaget af flere og flere, forenkledes
forlæggene og udførelsen, ligesom ikke alle havde råd til at anvende så
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udsøgte materialer. Nogle kredse mente, at standarden eller kvaliteten
derved forringedes, og tog derfor initiativ til at højne denne. Frøknerne
Kristiane Konstantin-Hansen og Johanne Bindesbøll blev et konkret
udtryk herfor, idet de fra 1870’erne broderede på bestilling, og mændene
i deres respektive familier og andre kunstnerfamilier tegnede forlæg ofte
inspireret af den klassiske oldtid.
Deres linje førtes videre af bl.a. Clara Wæver, der i 1890 åbnede
forretning på Vesterbro i København.17 Hun købte en del af tegningerne
fra de to kunstnerdøtres atelier, da de lukkede i 1903. I forbindelse med
sin forretning underviste Clara Wæver sammen med søsteren Augusta
Wæver borgerskabets døtre i de broderier og sømme, der skulle til for at
frembringe det rette udstyr, og nogle af de underviste kvinder begyndte
så at sy på bestilling. Clara Wæver og hendes virksomhed er et godt
eksempel på, hvordan ren huslig viden og kunnen bredes ud til den
offentlige sfære.
Dette må bl.a. ses i lyset af det store kvindeoverskud i slutningen af
forrige århundrede, hvor mange kvinder simpelt hen selv måtte skaffe sig
en forsørgelsesmulighed. Eksemplet med Clara Wæver hører således
også hjemme i området nedenfor om erhverv.
Efterhånden som vi kommer op i tid, kommer der ud over broderi
oplæring et mere nyttepræget og bredere perspektiv ind i billedet, og der
undervises i vævning og såkaldt kjolesyning, der ofte også omfattede
børnetøj.
På væveområdet kan nævnes den væveskole, som så at sige voksede ud
af Askov Højskole med Jenny la Cour og Johanne Siegumfelt som
undervisere. De startede i 1889 og underviste i hjemmets nyttevævning,
og mange af deres elever startede selv væveundervisning. Deres skole
blev den direkte forløber for væveundervisningen på Den danske hus
flidshøjskole i Kerteminde. Odense Fagskole er allerede nævnt som
eksempel på en enkelt kvindes initiativ inden for kjolesyning, og en
lignende skole voksede efterhånden op i Nykøbing Falster. Begge skoler
drives nu sideløbende med statsanerkendte håndarbejdsseminarier.
På broderiets område kan især nævnes Engelsholm Højskole fra
1940’erne og Skals Håndarbejdsskole fra 1950’eme, der også er bygget
op om enkeltkvinders værk.
Kilder til mellemklassens håndarbejdsoplæring er igen først og frem
mest tingene. Andre kilder er meget ujævne, hvis man kan bruge det
udtryk. Annoncer i lokale aviser,18 blade og tidsskrifter giver konkrete
oplysninger, og ofte får disse lokale initiativer god omtale i de lokale
aviser, f.eks. når de holder udstilling eller afslutning. Private arkiver og
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På Nykøbing Falsters Tilskærerskole hygger eleverne sig i en pause. På
væggen er følgende retningslinje hængt op: Af hensyn til Undervisningen
anmodes Eleverne om at tale stille indbyrdes med hinanden. 1941-42.
Privateje. (Foto: Danmarks Lærerhøjskole).

brevsamlinger findes, men beretningsarkiver og interviews giver ofte
mere. Billedmateriale kan være en uvurderlig kilde, ligesom undervis
ningsmateriale af forskellig art kan sige en del om praksis i denne form
for privatdomineret oplæring og undervisning. Tidens bøger om opdrag
else og husførelse er ikke alene yderst underholdende, men har ofte en
mængde udsagn om normer og vurderinger i forbindelse med håndarbejdsudøvelse.
For den sidste klasse - underklassen - gælder, at oplæringen inden for
hjemmets vægge blev mindre og ringere set med samfundets øjne,
efterhånden som vi kommer op i 1800-årene. Folk uden for klassen tog
derfor initiativ til en storstilet folkeopdragelse, der bl.a. omfattede
tekstil oplæring. Filantropi hed det i slutningen af 1700-årene, mens der
senere blev hæftet andre benævnelser på. Hjælp til selvhjælp hed det
bl.a. i 1800-årene, og selskaber og foreninger kom stærkt ind i billedet
som initiativtagere og organisatorer. Herom nedenfor i næste afsnit.
Megen filantropi og folkeopdragelse blev også udøvet på godserne,
hvor der kunne oprettes skoler, evt. sy-, spinde- og væveskoler for
pigerne, og hvor det var godsets ejere, der afholdt udgifterne for
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børnene. Der var tale om ren nytteoplæring i arbejdsopgaver, som
pigerne ville få brug for at beherske som voksne hustruer og mødre.
Eller som tjenestepiger.
Der findes meget få kilder til dokumentation af underklassens egen
forvaltning af håndarbejdsoplæring inden for hjemmets fire vægge. Det
skulle da lige være i folkelivsskildringer eller arbejdererindringer.
Godsarkiveme indeholder ofte oplysninger angående skolevæsen, og
såkaldt industri, og her bidrager Dansk Husflidstidende fra dets start i
1881 med beskrivelser af godgørende godsejerfruer.19 Og hermed er vi
inde i det næste område.

Undervisning foranstaltet af foreninger og institutioner
Dette afsnit vil især behandle forholdene i de sidste hundrede år, fordi
aktiviteten var særlig stærk i dette tidsrum. Tidligere har dog erhvervs
fremmende og patriotiske/lokalpatriotiske selskaber også søgt at bi
bringe piger og kvinder håndarbejdserfaring eller opmuntre dertil bl.a.
ved præmiering. Dette gælder f.eks. Det kgl. danske Landhusholdnings
selskab og Selskabet til indenlandsk Kunstflid.
Omkring 1900 var Dansk Husflidsselskab den eneste landsdækkende
organisation, der arbejdede for husflid og dermed også håndarbejde i
vores forstand. Selskabets tidsskrift, Dansk Husflids tidende, er en over
måde god kilde til belysning af praktiske aktiviteter, men også af normer
og vurderinger og pædagogiske metoder i dette omfattende folkeopdragelsesarbejde. Selskabets målgruppe var fra begyndelsen tyendet på lan
det, der bl.a. skulle lære at bruge den nye fritid på en efter selskabets
opfattelse nyttig og moralsk forsvarlig måde.20
Desværre findes der ikke noget kendt arkiv hverken fra selskabet eller
fra dets hovedperson igennem mange år, N. C. Rom. Vi er flere for
skere, der i årevis har søgt sådanne arkiver, og jeg vil ikke undlade her
endnu engang at efterlyse dem.
Til gengæld findes der heldigvis mange håndarbejder, der dokumente
rer, hvad der har fundet sted i de lokale husflidsforeninger, ligesom en
del billeder af bl.a. udstillinger viser tingene. En del lokalforeninger
ligger stadig inde med protokoller og regnskaber. Ofte er husflidsfolk
meget glade for at fortælle om deres interesse, og derfor er interviews ret
nemme at etablere. Hvor langt der så huskes tilbage, er en anden sag.
I samme periode som Dansk Husflidsselskab var særlig aktiv på
folkeopdragelsesfronten, var Dansk Kvindesamfund aktiv for at skaffe
kvinder muligheder for selvforsorg. Og her kom tekstile beskæftigelser
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naturligvis stærkt ind i billedet. I samfundets blad, Kvinden og Samfun
det, er der et mylder af oplysninger, der viser, hvordan kvinder kombi
nerede hjemmets gøremål med indtægtsgivende arbejde. Man kan følge,
hvordan dette udadvendte arbejde efterhånden blev sat ind i stadig mere
institutionelle og fagligt systematiske sammenhænge, f.eks. gennem
foreningsdannelse, skoledannelse og kvindesammenslutninger af for
skellig art.
Marie Steffensen fra begyndelsen af vort århundrede kan tages som
eksempel. Hun startede med at tilbyde kurser i kjolesyning til voksne og
børn. Efterhånden kom kurserne til også at omfatte mønsterkonstruk
tion og tilskæring og blev således mere teoretiske. Marie Steffensen endte
som forstanderinde på Dansk Kvindesamfunds Fagskole for Syersker.
Uden at klandre andre foreningers indsats vil jeg vurdere de to nævnte
foreninger som hovedkilder til belysning af kvinders arbejde med hånd
arbejde i de sidste 100 år - uden dog dermed at sige, at de havde megen
ideologi til fælles! Men de dækker i tid og rum et vigtigt felt. Imidlertid
var der ved siden af disse to et mylder af foreninger og sammenslutninger
til fremme af håndarbejde og/eller afsætning af samme.
Mange af dem havde bestemte ideologiske eller kulturelle ståsteder, og
de fleste havde den traditionelle danske folkekultur på programmet.21
Det gælder f.eks. Dansk Kunstflidsforening stiftet i 1900, Selskabet til
Hedebosyningens Fremme fra 1907, institutionen Vævestuen fra 1913 og
Foreningen til bevarelse af Tønderkniplinger fra 1923. I 1901 stiftedes
Foreningen til Folkedansens Fremme, der var den første af sin slags. Til
at begynde med samlede folkedanserne oplysninger om musik og danse,
men hurtigt kom også interessen for dragterne, deres materialer og
tilvirkning ind i billedet. Institutionen Højskolernes Håndarbejde fra
1932 havde højskolepigerne som målgruppe, mens Selskabet til Haandarbejdets Fremme fra 1928 først og fremmest fik byernes borgerkvinder
som berøringsflade.
Opremsningen kunne fortsætte, især hvis man også ville nævne selska
ber og foreninger, der kun arbejdede en kortere årrække, virkede lokalt
eller koncentrerede sig om en enkelt teknik, f.eks. vævning eller knip
ling. De initiativtagende kvinder kunne stilles op i mange og lange
rækker - og hvad tiltagene omkring århundredskiftet gælder, så ville der
også stå mænd i rækkerne! Det var især arkitekter og kunstnere, der
beskæftigede sig med at tegne mønstre til tekstiler eller organisere/støtte
foreningerne.
Kilder: Håndarbejder fra dette område findes heldigvis gemt i et
meget stort tal, men fortrinsvis i privat eje.
93

De større selskaber kan selv ligge inde med genstande og arkivalier,
eller disse kan være afleveret til arkiver, museer eller andre offentlige
samlinger.22
Ofte har foreningerne søgt tilskud, og der kan således både i Rigsarki
vet og lokale forvaltningsarkiver ligge materiale herom. For dette om
råde er personalhistorie yderst vigtigt, og oplysninger herom må søges
både offentligt og privat. En væsentlig kilde til belysning af områdets
aktiviteter er de mange tidsskrifter, både af foreningsmæssig art, men
også de tidsskrifter, der kom og gik fra omkring 1900, beskæftigende sig
med de nyopdukkede begreber kunstindustri og kunsthåndværk. Igen
skal billeder og beretningsarkiver nævnes som vigtige.

Det offentlige og private skolevæsen både for børn,
unge og voksne
Når vi taler om 1800-årene er det vanskeligt at skille dette område ud fra
det næste: Erhverv og forsørgelse via tekstilt arbejde, fordi megen
skolegang - både offentlig og privat - blev kombineret med tekstile
øvelser, der skulle føre frem til en indtjeningsmulighed. Det gælder
f.eks. arbejds- og læseskoler i København i første halvdel af århundre
det.23
Med den store skolelov i 1814 fik vi i Danmark et godt grundlag for at
etablere en offentlig børneskole, men desværre fulgte økonomien ikke
med, så det varede mange årtier, før loven blev ført ud i praksis. Mange
forældre følte dertil skepsis over for at lade især deres døtre gå i offentlig
skole, så private pigeskoler og -institutioner fandtes i stort tal. Nogle af
disse lagde særlig vægt på tekstil oplæring, bl.a. for at give pigerne så
megen håndarbejdserfaring, at de senere kunne sy og strikke for andre
og derved tjene til livets ophold.
I den offentlige skole - almueskolen - blev der lagt vægt på at lære
pigerne de mest nødvendige håndarbejdsteknikker,24 mens mange pige
institutter lagde større vægt på pyntelige håndarbejder. Forskellen bun
dede til dels i, at den offentlige skole fortrinsvis havde elever fra dårligere
stillede hjem, mens pigeinstitutternes elever kom fra borgerskabet.
Da kvinder først fra 1859 kunne få adgang til en pædagogisk uddan
nelse, fik pigerne inden da ikke en pædagogisk tilrettelagt håndarbejdsundervisning, men mere en teknisk tilrettelagt undervisning. Denne
sammenhæng mellem voksne kvinders erhvervskompetence og indhol
det i pigernes undervisning er et spændende forskningsfelt, bl.a. fordi
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det belyser årsag og virkning i forbindelse med handlingskompetence.
Lærerindeuddannelsemes historie siger ikke så lidt om samfundets
vurdering af kvindeliv - og håndarbejde for den sags skyld.25 Først i 1918
fik vi i Danmark et statsanerkendt seminarium for almuelærerinder, og
for fritidsundervisningens lærerinder var al uddannelse privat indtil
1979, hvor syv skoler blev statsanerkendt som seminarier. Det vil sige, at
indtil de pågældende år var lærerindernes uddannelse lagt i private
hænder, hvilket som regel betød en langt større økonomisk udgift for de
pågældende, end hvis det havde været en statslig uddannelse. Dertil kom
det uensartede præg, der var over skolernes undervisning.
Hvad enten håndarbejdsundervisningen var offentlig eller privat, så
gjaldt det både for børn, unge og voksne, at de foruden de tekniske
færdigheder også skulle tilegne sig visse kvindedyder. Det var ikke
engang undervisningens skjulte læreplan. Det stod helt tydeligt i lærebø
gerne, at der gennem håndarbejdsundervisningen bl.a. skulle læres or
denssans, renlighed, akkuratesse, flid, agtpågivenhed, sparsommelighed
og tålmodighed. De færdige - eller ufærdige! - håndarbejder viste med al
tydelighed, om den pågældende elev havde nået målet og opfyldt lærer
indens og omgivelsernes mange forventninger. Bl.a. derfor har udstillin
ger af skolehåndarbejder været så vigtige og så hyppige i de sidste 100 års
håndarbe jdsundervisning.
Almueskolens håndarbejdsundervisning har Jeg undersøgt og fremlagt
i min licentiatafhandling.26 Om private skolers håndarbejdsundervis 
ning27 er der endnu ikke lavet en speciel undersøgelse, hvorimod der om
højskoleundervisning i dette århundrede beror meget materiale i Natio
nalmuseets afdeling for nyere tid, bl.a. i Nationalmuseets Etnologiske
Undersøgelser. Her vil jeg til sidst trække et eksempel frem fra den
frivillige voksenundervisning, der viser noget både om undervisningsbe
grebet og om eleverne og lærerinderne.
Under den anden verdenskrig blev håndarbejdsfagene de mest søgte i
aftenskolen. Det er ret forståeligt, når man tænker på penge- og især
vareknapheden. Det drejede sig for mange om at få det bedste ud af
rester af tøj eller brugt tøj. Der blev derfor etableret såkaldte klippestuer,
hvor folk kunne komme og få klippet gammelt tøj til, så det kunne sys
om til andet, f.eks. børnetøj.
Efter krigen kan man følge en ret ophidsende - og ophidset - debat i
medlemsbladet for Dansk Aften- og Ungdomsskole Forening, der ud
kom fra 1925 under lidt forskellige navne og med skiftende foreningstil
knytning. I perioden 1942-54 hed det Den danske Ungdoms- og Aften
skole. I indlæggene siges der mange kritiske ting om klippestuerne.
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Piger skulle brodere initialer på deres udstyr, og i 6. klasse i skolen blev
de øvet i bogstavsyning på en navneklud som denne. Mønstret findes i
Marie Højmars bog »Haandarbejdsbogen til 6. Skoleaar«. Kbh. 1948.
Privateje. (Foto: Danmarks Lærerhøjskole).

Måske var kritikken berettiget, men tonen er nedladende og ofte meget
grov. Kritikken gik ud på, at der i klippestuerne ikke foregik nogen form
for undervisning. Her drikkes kaffe, snakkes og klippes, og det mener
man ikke kan kaldes aftenskoleundervisning. Flot nok tager lærerin
derne handsken op. De vender kritikken i luften og får etableret kurser
med fagdidaktisk indhold, hvor netop fagets berettigelse i fritidsunder
visningen og folkeoplysningen diskuteres. Der lægges op til en ændret
og mere bevidst undervisningsmetode, og af bladets spalter fremgår det,
at kjolesyningslæ rerindeme før andre fags lærere diskuterer didaktik,
bl.a. mål og metode i undervisningen. Diskussionen gik også på, om
lærerinden skulle bruge lærebøger, eller om hun derved overflødigjorde
sig selv.
Kilder: Der er bevaret tusindvis af skolehåndarbejder. Fra 1800-årene
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er det især de såkaldte navneklude, hvoraf de kulturhistoriske museer
opbevarer mellem tre og fire tusinde eksemplarer. Dertil kommer et
meget stort antal i privateje. For mange kvinder har disse navneklude
haft affektionsværdi, hvilket bl.a. har bevirket, at de er blevet hængt op
på væggen som pynt.
Senere skolehåndarbejder er ofte blevet gemt af pigernes mødre, og de
utallige mapper med syprøver og prøver på broderi- og strikketeknikker
er ligeledes gemt. Det gælder både for børneskolen og seminarierne.
Mange arkiver har efterhånden registraturer over skolearkivalier,
f.eks. Rigsarkivet, Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland
m.m. Som nævnt tidligere kan også godsarkiverne have henvisning til
skolevæsen.
Naturligvis er det offentlige skolevæsen bedst dokumenteret arkivalsk, men da private skoler skulle godkendes, kan man næsten altid
finde i hvert fald nogle arkivalske oplysninger også om disse. Dette
gælder også for højskolerne, der havde indberetningspligt til ministeriet,
hvorfor der nu ligger mange højskoleoplysninger i Rigsarkivet. En del
højskoler hæger om deres historie og opbevarer derfor lokalt arkivalier
og genstande.
Med hensyn til publiceret materiale om dette område vil jeg henvise til
min bibliografi,28 der dækker årene 1880-1980 og alle de nævnte skole
former.
Beretnings- og billedarkiver skal ikke forbigås, selv om de har været
nævnt under de foregående områder. Især for privatskolernes vedkom
mende er personalhistoriske oplysninger vigtige at indhente ikke mindst
om de kvinder, der dannede »skoler« og blev efterlignet rundt om i
landet.

Erhverv og forsørgelse via tekstilt arbejde
I de tre foregående områdebeskrivelser er der nævnt forhold, som
retteligt også hører hjemme her. »Forsørgelse via tekstilt arbejde« behø
ver ikke være strengt forbundet med erhverv, men kan være et udtryk
for denne pendling mellem den private og den offentlige sfære.
Fra 1700-årene kender vi såkaldte industriskoler tilknyttet bl.a. væve
fabrikken i Køng ved Vordingborg og den megen vævning på Sletten på
Fyn. Spinde- og knipleskoler fandtes på landet fra omkring 1800, og
arbejds- og læseskoleme er allerede nævnt for Københavns vedkom
mende.
Omkring indførelsen af fri næringsret i midten af forrige århundrede
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kom kvinderne mere og mere ind i billedet, ligesom de tidligt kom med
som ufaglærte arbejdere i den begyndende industri, især tekstilindu
strien. Den såkaldte bindeindustri omkring Herning, dvs. hjemmestrikning, danner på mange måder forudsætningerne for den omfattende
tekstilindustri, som vi nu finder i Herning og omegn.
I 1876 startede Dansk Kvindesamfund »Tegneskolen for Kvinder«,
hvis formål var »at give Kvinder Undervisning i Tegning og andre
Kundskaber og Færdigheder, som kunne være dem til Nytte, naar de
vilde søge Erhverv i Industriens Tjeneste«.29 Senere skiftede skolen navn
til Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, og mange kendte håndarbejds-kvinder er udgået fra denne skole.
Seminarier og håndarbejdsskoler af forskellig slags er allerede nævnt.
Institutionerne Kirkelig Kunst og Dansk Paramenthandel har bl.a.
sørget for kirketekstiler, og Konservatorskolen på Akademiet for de
skønne Kunster har uddannet konservatorer, som kan tage sig af gamle
tekstiler. Kunsthåndværkerskolerne har bl.a. uddannet scenografer, og
håndværk og industri har sørget for, at både almindelige mennesker og
skuespillere har fået behørigt tøj på kroppen. Tekstilt arbejde kommer
således ind i billedet, hvad enten kvinder arbejder fuld tid, deltids eller
som free lance.
Også handel eller omsætning af tekstiler har kvinder beskæftiget sig
med i århundreder. Håndarbejde kan oven i købet bryste sig af at indgå i
den første kompetencegivende uddannelse, som kvinder kunne tage ikke bare i Danmark, men i Europa! Det var den såkaldte Institutbestyrerinde-Examen, som Københavns Kommune etablerede fra 1845.30
Omkring 1900 og i årtierne derefter udgjorde håndarbejde også en
væsentlig del af husholdningslærerindeuddannelsen.31
Kilder: Mange af de kilder, der er nævnt under de forrige områder,
gælder også for dette område. Men understreges må det naturligvis, at
Erhvervsarkivet i Arhus er et centralt arkiv. Imidlertid gemmer alle
lokale arkiver og især forvaltningsarkiver stof om dette område, idet
bevillinger af forskellig art altid krævede og stadig kræver offentlig
administration, hvilket giver mulighed for at se bagom tingene. Megen
kvindeforskning og forskning i arbejderbevægelsens historie beskæftiger
sig med kvindernes placering og forhold i erhvervssektoren, og derfor vil
kvindeforskningsmiljøer og -arkiver samt Arbejderbevægelsens Arkiv
være væsentlige at frekventere.
Endelig skal nævnes museums- og teaterhistorie som områder, hvor
kvinder og tekstiler har fyldt en del, men som ikke endnu har været
genstand for særskilt forskning. Der er gennemført en undersøgelse om
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Dansk Folkemuseums første kvindelige medarbejder, Elna Mygdal (hun
blev ansat i 1919), men undersøgelsen er endnu ikke publiceret.32 Den er
gennemført af en kvindelig etnolog. Hvorfor er det forresten næsten
altid kvinder, der undersøger forhold om kvinder og håndarbejde?

Noter og litteraturhenvisninger:
1. Begrebet håndarbejde
I middelalderen og indtil omkring 1800 forstod man med /Modarbejde det
arbejde, der var skabt af hånden, det vil sige af mennesket. Det modsvaredes
af det overjordiske, det gudskabte eller mytisk bestemte. I forbindelse med
industrialiseringen i 1700-1800-årene skiftede ordet indhold og udtrykte
modsætningen mellem håndens arbejde og maskinernes arbejde. Man mødte
nu udtrykket »kvindeligt håndarbejde« eller »kvindelig håndgerning«, og
hermed ville man ad sproglig vej præcisere en bestemt type af håndens
arbejde, nemlig den tekstile, der var så typisk for kvinder, bl.a. fordi det
hørte til ethvert hjems gøremål.
Hvis man dengang kun sagde håndarbejde, så mente man fortrinsvis mandlig
håndarbejde, der kunne tangere håndværk, hvor mange forskellige materialer
blev forarbejdet, f.eks. træ, pap, vidjer eller glas.
I løbet af vort århundrede holder man op med at sætte ordet kvindeligt foran
håndgerning eller håndarbejde, fordi det efterhånden er underforstået, at det
er en kvindelig beskæftigelse. I de sidste 5-6 årtier har man foretrukket at
sige håndarbejde frem for håndgerning, når man som pædagog taler om
undervisningsfaget håndarbejde. Thi faget skulle - og skal - ikke betragtes
som en oplæring til en gerning, som den voksne kvinde er kaldet til, men
som et fagområde, der både har almendannende mål og specifikke faglige og
pædagogiske mål. Og hvis særkende bl.a. er arbejde med hænderne.

2. Bjarne Kildegaard: Fru Emma Gad, Viborg 1984. Heri gives en fremstilling
af organisatoren Emma Gad, der var utrolig aktiv på mange områder, - og
ofte var håndarbejde med inde i billedet.

3. Ellen Andersen og Elisabeth Budde-Lund: Folkelig Vævning i Danmark,
Kbh. 1941.
4. Charlotte Paludan og Bodil Wieth-Knudsen (ed): Damask og drejl. Dække
tøjets historie i Danmark, Kbh. 1989.
5. F.eks. Tekst- og billedhæfte til lysbilleder fra Sønderjylland. Danmarks
Folkelige Broderier 1988 (2. udg.). Hvert af seriens 43 dias er gengivet i
sort/hvid foto samt beskrevet og forsynet med supplerende oplysninger. I
hæftets forord gives en karakteristik af det materiale, som foreningen lånte
først til lokale, senere til en stor fælles landsdelsudstilling. Det er udvalgte
genstande fra disse udstillinger, der vises i lysbilledserien. Hæftet afsluttes
med en litteraturliste.

99

6. Minna Kragelund: Opdragende håndarbejde. Analyse af samlingen af skole
håndarbejder på Kalundborg og Omegns Museum, i Arv og Eje 1986-87,
udg. af Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, Viborg 1987, s. 77-114.
Minna Kragelund: Sæby Museum, i Håndarbejde i Skolen 1983, nr. 4, s.
18-19.
7. Københavns skolevæsen udgav fra 1845 omfattende årsberetninger. Fra
danske og nordiske skolemøder er der trykte beretninger med bl.a. referat af
foredrag. Foreningsberetninger kan især findes i de respektive foreningers
medlemsblade.
8. Augusta Fenger: Erindringer. Udg. af Johanne Kjær, Kbh. 1983.

9. J. K. Skov: En bondepiges dagbog. Skrevet af Kirsten Hansdatter i Knardnip 25/12 1862-17/12 1863, i Folk og Kultur, Arbog for Dansk Etnologi og
Folkemindevidenskab 1983. Udg. af Foreningen Danmarks Folkeminder, s.
71-104.

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-1794. Udg. af
Landbohistorisk Selskab, Kbh. 1978.
10. Emma Gad (ed): Vort hjem, Kbh. 1903.

11. Mette Guldberg: Noget i hænderne. Strikning i Danmark fra 1500-tallet til i
dag. Magisterafhandling, Institut for Europæisk Folkelivsforskning, Køben
havns Universitet, 1988.
12. Minna Kragelund: Opdragende håndarbejde. En undersøgelse af håndarbejdsfaget, dets metode og dets bevidsthedsdannende virkning i almueskolen
ca. 1880-1910, Ph.D.-afhandling. Danmarks Lærerhøjskole 1989. Den tilhø
rende licentiatforelæsning er trykt i Fortid og Nutid 1990, Hefte 2, s. 205-16.
Titlen er Sømmelige piger. Håndarbejdsundervisning og bevidsthedsdan
nelse.

13. Henrik Fode: Brug toldarkiverne. Her især fra det 19. århundrede - en
kildegruppe til næsten alt. Fortid og Nutid 1990, Hefte 3, s. 171-204.
14. Kim Beck Danielsen: Fra Sypige til Håndarbejdslærer. Odense Fagskoles
historie 1910-1985, Viborg 1985. Bogen er forsynet med en fin gennemgang
og vurdering dels af arkivmaterialet, dels af den relevante litteratur. Da
denne bog er den eneste gennemførte undersøgelse om en kvinde (Nathalie
Hansen), der startede en håndarbejdsskole for at forsørge sig selv og give
andre kvinder mulighed for at leve af deres håndarbejdskunnen, er den et
vigtigt bidrag til studiet af håndarbejde og kvindeliv.

15. Det typiske ved Agnes Jensens skæbne var især, at hun gjorde brug af sine
huslige erfaringer og gik uden for hjemmet med dem. Tænk også på
vaskekoner, lappekoner, strygekoner, kogekoner, barselskoner, sypiger,
barnepiger og sygdomsplejere af forskellig slags. Mange kvinder har også
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spundet, strikket og vævet for andre, og vi har mange beskrivelser af mødre
med børn, der har siddet og rullet fidibusser i det lille, kolde køkken! I dag
har vi betegnelsen medhjælpende hustru, og en sådan kan bl.a. føre regnskab
eller f.eks. passe gårdens husdyr - måske med lidt salg fra stalddøren.
Beretninger især fra husmandskoner viser stor opfindsomhed med hensyn til
at blande privat og offentlig sfære. Se f.eks. Marianne Zenius: Husmandsko
nerne fortæller. 15 erindringer fra det 20. århundrede, Kbh. 1987.
16. Evald Tang Kristensen og Peter Olsen m.fl.: Gamle kildevæld. Portrætter af
danske eventyrfortællere og visesangere fra århundredskiftet, Kbh. 1981.

17. Gudrun Egebjerg:... alle brugelige Haandarbejder, Clara Wæver 1890-1960,
Kbh., u. å.
18. F.eks. er Adresseavisen og Bornholms Avis meget givende for henh. under
visningsannoncer og tilbud om udførelse af håndarbejde. Med hensyn til
Adresseavisen se: Minna Kragelund: Navneklude, Undervisning i håndar
bejde ca. 1750-1900, Nationalmuseet 1977.

19. Bl.a. Dansk Husflidstidende 1904, nr. 4, s. 26.

20. Minna Kragelund: Kvindelig husflid og Tekstile husflidsarbejder. To
artikler, Den ideologiske Husflid. Husfliden i Andelstiden, Arv og Eje 1980,
s. 77-102. Udg. af Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, Viborg 1983.
21. Minna Kragelund: Gammelt på en ny måde - almueinspiration i nutidens
tekstiler, Nationalmuseets Arbejdsmark 1971, s. 33-46.
22. Ofte ligger museer og/eller lokalhistoriske samlinger inde med både gen
stande og arkivalier af forskellig slags. Således har Nationalmuseets afdeling
for nyere tid væsentligt materiale om Dansk Kunstflidsforening og Højsko
lernes Håndarbejde. Haandarbejdets Fremmes skole huser en stor samling
kilder fra Vævestuen, der kan opfattes som et delarkiv fra Dansk Husflidssel
skab, hvorfra der som nævnt ikke stammer noget foreningsarkiv. Der findes
en del registraturer over foreningsarkiver, f.eks. Margaretha Balle-Petersen:
Fynske Foreningsarkiver. 1. Kortfattet oversigt over foreningsarkivalier i
Lokalhistoriske arkiver i Fyns amt, Landarkivet for Fyn og Erhvervsarkivet.
Dansk Historisk Fællesforening. 1978.

23. Minna Kragelund: Navneklude. Undervisning i håndarbejde ca. 1750-1900,
Nationalmuseet 1977.
24. Minna Kragelund: Håndarbejde - et pigefag i drengeskolen, Uddannelseshi
storie 1987, 21. årbog fra Selskabet for Dansk skolehistorie, Tønder 1987, s.
127-52.
25. Adda Hilden: Da kvinder lærte at lære, Fortid og Nutid, bind XXXIV,
Hefte 2, 1987, s. 121-50.
26. se note 12.
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27. Birgitte Possing og Christian Glenstrup: En værdifuld samling af pigeskole
programmer. Uddannelseshistorie 1988. 22. årbog fra Selskabet for Dansk
Skolehistorie. Tønder 1988, s. 165-74.
28. Minna Kragelund: Håndarbejde. Et undervisningsfag i samfundsmæssig
sammenhæng 1880-1980, En bibliografi. Bibliotekscentralens Forlag, 1984.

29. Karin Hoffritz: Det københavnske kniplemiljø i de sidste 100 år. Med særlig
henblik på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Monitricecursus
Kantcentrum Brugge, Belgien 1988, (findes bl.a. på Kunstindustrimuseets
bibliotek).
30. se note 25.

31. Gerda Petri og Minna Kragelund: Mor Magda - og alle de andre. Hushold
ning som fag fra 1900 til i dag, Kbh. 1980.
32. Birgit Jensen: Funktionalismens boligtekstiler, i Folk og Kultur, 1986,
note 14.
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Arkivet og Studieafdelingen
ved
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Af Lars N. Henningsen og Johann Runge
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg er noget for sig selv i den danske
biblioteksverden. Også de to forskningsafdelinger, som er tilknyttet biblioteket, nemlig
Studieafdelingen og Arkivet, har et særpræg forskelligt fra andre videnskabelige institutter
og arkiver. Arkivar Lars N. Henningsen og bibliotekslektor Johann Runge fortæller her
om de to afdelingers historie og arbejdsopgaver og især om arkivets samlinger og forsk
ningsmuligheder.

Indledning
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har til huse i Nørregade i Flens
borg. Juridisk set ejes biblioteket af Grænseforeningen som registreret
forening (eingetragener Verein). Virksomheden bæres af tilskud fra den
danske stat via Grænseforeningen (ca. 88 %) og af landet Slesvig-Holstens regering og kommunerne (ca. 11 %). Det danske biblioteksvæsen i
Sydslesvig omfatter udover centralbiblioteket i Flensborg afdelinger i
byerne Husum og Slesvig. To bogbusser betjener en lang række udlåns
steder på de danske skoler og amtssekretariater og enkeltlånere over hele
landsdelen. Bibliotekets samlede udlån lå i 1989 på knap 600.000 enhe
der. Desuden er biblioteket hjemsted for en lang række foredrag, kurser,
filmforevisninger og andre arrangementer. En særlig afdeling, »Den
slesvigske Samling«, rummer ca. 33.000 bind og 33.000 billeder, alt især
vedrørende Slesvigs historie og topografi.

Studieafdelingen
Studieafdelingen er en selvstændig afdeling ved biblioteket, oprettet i
november 1963. Afdelingen kan kort karakteriseres som et institut for
forskning og udgivelse af bøger om Sydslesvig. I vedtægten af 13. nov.
1963, revideret i 1974, beskrives opgaverne i ret åbne vendinger: »Studie
afdelingens formål er at fremme historisk og samfundsvidenskabelig
forskning, herunder at foretage undersøgelser af historisk karakter og ...
at medvirke til udgivelse af publikationer af forskellig art.« Disse sætnin-
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ger går igen i de nye vedtægter, der blev udarbejdet i 1990 som følge af
Arkivets oprettelse.
Studieafdelingens øverste ledelse består af et tilsynsråd på 7 medlem
mer, der repræsenterer Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening,
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Historisk Samfund for Sønderjyl
land og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Afdelingens egentlige
»fader« var professor, generalkonsul Troels Fink, og det var derfor
naturligt, at han i de første 14 år var tilknyttet som særlig sagkyndig.
Afdelingens daglige leder bærer betegnelsen »bibliotekslektor«. Den
første på jobbet var Lorenz Rerup (nu RUC). Han efterfulgtes af
bibliotekar Poul Kurstein (1919-1973). Den nuværende leder er flensbor
geren Dr. Johann Runge (f. 1926), der efter studium i Kiel og Køben
havn og 14 års virke som lektor for tysk sprog og litteratur ved
universitetet i Reykjavik i maj 1974 overtog Studieafdelingens ledelse.
Afdelingen råder over et stipendium beregnet til yngre forskere, der har
afsluttet deres universitetsstudium.
Resultaterne gennem de forløbne 27 år beskrives klarest ved at se på
nogle af de 30 bøger, som er blevet udsendt. Bogtitleme viser, at der
arbejdes på to niveauer. En lang række biografiske værker skildrer
forskellige sider af den sydslesvigske hjemstavns historie efter 1920, set
gennem enkeltskæbner. Til denne mere folkelige serie hører også nogle
topografiske billedværker og bøger om sydslesvigske egne samt en bog
om landet Slesvig-Holstens politiske historie 1945-54.
Andre udgivelser er præget af de skiftende stipendiaters og biblioteks
lektorens egne forskningsresultater. Dette videnskabelige arbejde resul
terede i en række bøger om danskhedens historie i Sydslesvig i det 19. og
20. århundrede og om Slesvigs middelalder samt handelens og søfartens
historie.
Først den »folkelige serie«: Selvbiografierne (fire bind »Barn og ung i
Flensborg« og »- i Sydslesvig«, Franz Wingender »Mit danske liv« og
»Duborg-skole-elever i krigens år« samt W. L. Christiansen »Mit bro
gede politiske liv«) og Fr. Wingenders biografi om »Generalsekretær
Frederik Petersen« bidrager til at fastholde individuelle opfattelser af
sydslesvigske år og dage i vort århundrede. Tilsammen danner de enkelte
bidrag brudstykker i et fælles mønster og giver dermed et nærbillede af
en periode, hvor det ikke altid var lige nemt at være dansk syd for
grænsen. Hele Sydslesvig er kommet med i disse biografiske optegnelser,
land og by og alle sociale lag. Man får i beretningerne et rigt facetteret
indtryk af tilværelsens skiftende kår for både de rodfæstede danske, der
har arvet deres danskhed fra tidligere generationer, og for de familier,
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Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrassé 59, Flensborg foto
graferet efter udvidelsen i 1987.
Bygningen til højre blev indviet 1959, nybygningen til venstre i 1987.
Begge bygninger skyldes Tyge Holm og Flemming Gruts tegnestue, og de
er hver på sin måde tidstypiske: 195O3emes funktionalisme og 19803emes
postmodernisme. Ved opdeling i tre gavle søger den nye bygning at
tilpasse sig gadens gamle gavlhuse. Bag facaderne gemmer sig bygninger i
to rækker på de dybe grunde. Arkivet har til huse i nybygningens
stueetage. Foto Helge Krempin.

der blev danske netop under påvirkning af dansk kultur og væremåde.
Blandt egnsbeskrivelserne skal nævnes Jane Bossen/Helge Krempin
»Granit i Angel«. Værket fik prædikatet »Godt bogarbejde 1980«.
»Granit i Angel« er en vandring fra kirke til kirke med romanske
stenhuggerarbejder i området mellem Flensborg fjord og Slien. Det
afdækkes, at egnens romanske granitmonumenter (døbefonte og billed
sten m.v.) er et levn fra en fortid, hvor Danmarks sydgrænse gik ved
Ejderen. Detaljerede beskrivelser af de enkelte stenhuggerarbejder skif
ter med ikonografiske fortolkninger, ledsaget af fine fotografier. Det
succesrige samarbejde mellem Jane Bossen og Helge Krempin fik en
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fortsættelse i den lige så smukke bog »Helligåndskirken i Flensborg
1386-1986«.
Kombinationen tekst og billeder er også særpræget for bøgerne om
Læk og Kær herred, som skildrer udviklingen i det noget tilbagestående
midtland ved overgangen til den moderne tid. Foreningen af tekst og
illustrationer på denne måde var noget relativt nyt i Sydslesvig, da
bøgerne udkom. Tilsvarende vakte erindringsantologierne både op
mærksomhed og forsøg på efterligning fra tysk side.
Dernæst den »videnskabelige serie«: Den danske nationalfølelses til
blivelse i Slesvig og dens teoretiske begrundelse i første halvdel af det 19.
århundrede er emnet for J. Runges bog om »Sønderjyden Christian
Paulsen. Et slesvigsk levnedsløb«. Hans Schultz Hansen giver i sin
licentiatafhandling »Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og
national bevægelse« den første samlede fremstilling af danskhedens
historie i Sydslesvig før 1918. Han tegner et omfattende billede af den
danske bevægelses forskellige aktiviteter og miljøer. Talrige foreninger,
personer og begivenheder sættes i sammenhæng med den økonomisk
sociale udvikling i landet. Sprogforholdene og den nationale identitetsfø
lelses skiftende indhold analyseres og beskrives. I Carsten R. Mogensens
licentiatafhandling »Dansk i hagekorsets skygge« gøres der rede for det
danske mindretals kår i det nazistiske Tyskland. Mogensen skildrer
nazisternes dobbeltspil over for de danske i Sydslesvig og mindretalsle
delsens ihærdige fra-sag-til-sag-politik på hjemmefronten og i Berlin.
Sammenfattende må om de nævnte værker siges, at de er et led i
skildringen af det nuværende danske mindretals historie. De tager emner
op, der forsømmes af den tyske forskning i landet Slesvig-Holsten. Og
det er vel naturligt, at Studieafdelingen ser det som sin hovedopgave
netop at skrive det danske mindretals historie.
Afdelingen har imidlertid også givet plads for studiet af andet end
mindretallets fortid. Det er blevet til en række bøger om Sydslesvigs
historie i almindelighed - bøger, som bl.a. sætter den lokale historie ind i
den danske ramme, og som udnytter de danske arkivers kilder på en
måde, som falder vore tyske kolleger svært, ikke mindst af sproglige
grunde.
Således har Lars N. Henningsen i sin disputats »Provinsmatadorer fra
1700-årene« givet et fyldigt billede af reder-, købmands- og fabrikant
familien Otte i Egemførde. Bogen beretter om et af periodens største
erhvervsforetagender i Danmark og hertugdømmerne. Forholdet mel
lem staten og erhvervslivet bliver belyst, og storkøbmandens hemmelige
agentvirksomhed på højt diplomatisk plan i 1762 afsløret.
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En anden disputats, som blev skrevet af en af Studieafdelingens
stipendiater, er Bjørn Poulsens »Land - By - Marked. To økonomiske
landskaber i 1400-tallets Slesvig«. Bønder og borgere står her frem som
aktører på europæisk plan på linje med konge og adel. Slesvigs befolk
ning boede i to økonomiske landskaber. Det ene var præget af gamle
feudale strukturer, i det andet var bønderne frie, og de drev udbredt
handel. Den internationale vareudveksling skabte en konflikt mellem de
to befolkningsgrupper - modsætningen resulterede i et oprør, som blev
slået ned af kongen i fællesskab med adelen og hanses tæderne.
Disse spredte indholdsreferater giver glimt af Studieafdelingens pro
duktion og dermed arbejde. En hovedtanke bag bøgerne er, at de ikke
blot skal opfylde videnskabelige krav, men også udformes således, at de
kan læses af folk uden for de såkaldte akademiske kredse. På dette punkt
mener vi at besidde en styrke i forhold til de tyske kolleger. Her står vi i
en dansk tradition. Endelig må erkendes, at arbejdet bygger på en
dybereliggende, ideologisk målsætning: At skrive på dansk i et overvej
ende tysksproget miljø og at forske i dansk-sydslesvigske emner er med
til at skabe en dansk identitet hos de dansksindede sydslesvigere. Des
uden er Studieafdelingens produktion et væsen tligt, supplement til den
slesvig-holstenske historieskrivning, som i rigt mål finder sted i Kiel og
Flensborg.

Arkivet
Den spæde begyndelse
De fleste biblioteker har fra tid til anden modtaget håndskrifter - således
også det danske bibliotek i Flensborg. Allerede omkring 1956 begyndte
Dansk Centralbibliotek at tage mod arkivalier fra danske personer,
foreninger og institutioner i Sydslesvig. Der var ikke tale om en målrettet
indsamling, men om tilfældige afleveringer, når gamle dokumenter,
breve, protokoller o.lign, blev fundet under oprydning, eller når en
bedre anbringelse ikke kunne findes. Studieafdelingens oprettelse i 1963
medførte øget interesse for det utrykte kildemateriale. I vedtægterne hed
det, at afdelingen skulle »tilskynde til indsamling af materiale vedrø
rende sydslesvigske forhold«. Ud fra denne målsætning fremlagde den
første bibliotekslektor, Lorenz Rerup, planer om at indsamle og regi
strere materiale om de første år efter 1945 - dagbøger, interviews,
båndoptagelser o.lign. Først med efterfølgeren fra 1966, Poul Kurstein,
blev der dog lagt større vægt på indsamlingsvirksomheden. Bl.a. som
følge af afdelingens forskning og publikationer blev en række værdifulde
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arkivalier indsamlet. I starten lod man også foretage en del afskrifter af
arkivalier i offentlige eller private arkiver; fra slutningen af 1960’erne
holdt xerokopieme deres indtog. En del originalakter og væsentlige
personarkiver (f.eks. fra præsterne H. F. Petersen og Nic. C. Nielsen,
Dannevirkes »redningsmand« Søren Telling m.fl.) blev indsamlet, og
hertil kom enkelte foreningsarkiver og en del feltpost-breve fra de to
verdenskrige. Vigtigt var det, at Flensborg Avis’ arkiv, incl. flere redak
tørers privatarkiver og dele af en række foreningsarkiver, blev modtaget.
Der indgik også talrige billeder. Alle afleveringer blev indlemmet i
bibliotekets samlinger.
Viljen til at gøre noget var betydelig. Der blev forhandlet med
Sydslesvigsk Forening om sikring af amtssekretariatemes arkiver, og
enkelte blev modtaget. Der var tale om at sikre de mange danske skolers
arkivalier og om at bringe Dansk Skoleforenings meget omfattende arkiv
i sikkerhed i centralbiblioteket. Kræfterne stod dog ikke mål med viljen,
og en systematisk indsamling blev ikke gennemført - afdelingen greb til,
hvor lejlighed bød sig. I tilsynsrådet var der desuden delte meninger om
arkivarbejdet. Især landsarkivar Peter Kr. Iversen (repræsentant for
Historisk Samfund for Sønderjylland) talte mod opbygningen af et
egentligt arkiv i Flensborg: Sagerne ville have lige så stor interesse for
folk nord for grænsen, og dér ville de være i bedre sikkerhed. Studieafde
lingen kunne nok indsamle arkivalier, og der var ikke noget at sige til, at
de en tid forblev i Flensborg. Men på længere sigt burde akterne gå
videre til landsarkivet. Denne opfattelse blev ikke direkte modsagt - og
indsamlingsarbejdet blev udført på denne baggrund.
Efter Poul Kursteins død i 1973 overgik arkivopgaverne i hovedsagen
til »Den slesvigske Samling« - centralbibliotekets afdeling for lokalhisto
risk litteratur og billeder. Her vedblev man at modtage papirer og
billeder fra foreninger, institutioner og personer med tilknytning til den
danske folkedel, og der blev som hidtil kopieret arkivalier til opbevaring
på biblioteket. En systematisk eller opsøgende arkivindsats var der dog
stadig ikke tid til. Fortsat medførte Studieafdelingens forskningsarbejde
imidlertid en række afleveringer, således kort efter 1974 redaktør Jacob
Kronikas store arkiv.
Med indvielsen af Centralbibliotekets nye bygning i 1987 blev der
taget fat på et nyt afsnit. I den nye biblioteksbygning var der afsat plads
til et arkivlokale på 105 m2, og dermed kunne arkivalierne endelig
opbevares samlet og sikkert. Det var nu ønskeligt at intensivere bestræ
belserne for at sikre de utrykte kilder fra det danske arbejde i Sydslesvig
for eftertiden.
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Udvidelsen af Dansk Centralbibliotek har givet gode pladsforhold til
bogsamlingens næsten 400.000 bind. Her et parti fra børnebiblioteket.
Foto Maja Bacher.

Hvorfor et dansk arkiv i Sydslesvig?

Var det rimeligt og velbegrundet at tage skridt til at oprette og drive et
dansk arkiv i Sydslesvig? Svaret vil være flersidigt. Man kan anføre
a) en historisk argumentation og henvise til alle de danske træk i
Sydslesvigs historie. Stednavnene i Sydslesvig kendetegner endnu områ
det som en oprindelig del af den jyske halvø, og helt frem til omkring år
1800 taltes i hovedsagen dansk ned til en linje gennem det sydlige Angel
og nord om Slesvig og Husum, i alt fald på landet. Endnu i 1867 var der
dansk flertal ved valgene i Flensborg og nærmeste sogne til det nordtyske
forbunds første rigsdage. Ved folkeafstemningen i 1920 blev der afgivet
12.800 danske stemmer i Mellemslesvig. Under de kaotiske forhold efter
2. verdenskrig opnåede det danske parti SSW 99.500 stemmer ved
landdagsvalget i 1947; i 1987 var tallet 23.316. Arkivet ser det som sin
opgave at sikre de private arkivalier, som dokumenterer denne danske
historie og disse aktiviteter gennem tiderne.
Vigtigere er imidlertid b), at Sydslesvigs danske institutioner hidtil
reelt har været arkivmæssigt hjemløse. Siden 1920’erne - og i særlig grad
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efter 1945 - findes en lang række danske institutioner i landsdelen. Der
er nu (1990) ca. 550 lærere på 53 danske skoler med 5.257 elever og dertil
62 børnehaver med 1.899 børn. 24 danske præster betjener knap 6.500
medlemmer af 43 menigheder under Dansk Kirke i Sydslesvig. Dansk
Sundhedstjeneste beskæftiger bl.a. 2 læger og 26 hjemmesyge- og sund
hedsplejersker og driver alderdomshjem og beskyttede boliger. Den
folkelige og kulturelle hovedorganisation Sydslesvigsk Forening med ca.
18.000 medlemmer har sekretariater, forsamlingshuse og pensionistboli
ger og står sammen med de ca. 130 distriktsforeninger bag et utal af
kulturelle arrangementer. Biblioteksvæsenet er allerede omtalt i indled
ningen. Opremsningen kunne fortsættes.
Til alle disse aktiviteter flyder offentlige tilskud, især fra den danske
stat, i mindre grad fra tysk side. Eksempelvis dækkes ca. 50 % af
skolevæsenets udgifter fra Danmark. De tilsvarende tal er for biblioteks
væsenet knap 90 %, for Dansk Sundhedstjeneste ca. 80 % (excl. institu
tionerne) og noget lignende for Dansk Kirke i Sydslesvig. Den danske
stats bidrag til arbejdet i Sydslesvig udgjorde i 1989 i alt ca. 290 mili. kr.
Kirke-, skole-, biblioteks- og sundhedsvæsen betragter vi normalt
som offentlige anliggender, og de nævnte danske institutioner finansieres
især af offentlige - danske - kasser. Efter almindelig praksis burde
institutionernes arkiver derfor være beskyttet gennem en arkiverings
pligt. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Institutionerne er nemlig alle
juridisk at betragte som private foreninger, og kun få har bekymret sig
om sikringen af deres arkiver på længere sigt. Der har ikke eksisteret
regler for arkivdannelsen, og de danske institutioner, for slet ikke at tale
om privatpersoner, havde af forståelige grunde ikke lyst til at aflevere til
tyske arkiver. Hverken de tyske eller rigsdanske statslige arkiver har i
øvrigt haft mulighed for eller overskud til opsøgende arbejde i denne
sammenhæng. I enkelte tilfælde skete afleveringer fra danske personer
eller foreninger i Sydslesvig til landsarkivet i Aabenraa, evt. til Rigsarki
vet. Men landegrænsen har naturligt nok indsnævret kontakten begge
veje. Rigsdanske myndigheder kan ikke - og bør ikke - arbejde syd for
grænsen.
Kort sagt: et lidt mistrøstigt, beklageligt billede tegnede sig for de
fleste arkivarøjne ved udgangen af 1980’erne. Mange bevaringsværdige
arkivalier, såvel egentlige person- og foreningsarkiver som halvoffentlige
arkiver, måtte anses for truede. Det var baggrunden for oprettelsen af
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
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Formal

Den 1. april 1989 tog arbejdet sin begyndelse. Denne dato blev arkivet en
selvstændig afdeling, sideordnet Studieafdelingen og med tilsyndrådet
som de to afdelingers fælles bestyrelse. Arkivet er bemandet med én
arkivar og én halvdags kontorassistent (fælles med Studieafdelingen), og
driftsudgifterne finansieres sammen med Studieafdelingen som en sepa
rat del af Dansk Centralbiblioteks regnskab.
Vedtægter blev udarbejdet i tilsynsråd og biblioteksbestyrelse i 1990.
Arkivet har herefter til formål »at indsamle, registrere og bevare arkiva
lier og lydoptagelser fra private personer, foreninger, institutioner og
virksomheder med tilknytning til den danske folkedel i Sydslesvig, samt
at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter
indgåede aftaler og de i de statslige danske arkiver gældende regler for
tilgængelighed«. Arkivaren er forpligtet til selvstændig videnskabelig
forskning i emner med tilknytning til Sydslesvigs historie og samfunds
forhold. I en afsluttende paragraf søger vedtægterne at sikre samlingerne
mod alle eventualiteter: »Skulle Arkivet blive ophævet, drager tilsynsrå
det og biblioteksbestyrelsen omsorg for, at samlingerne sikres i offentligt
eje gennem overdragelse til det statslige danske arkivvæsen«.

Feltarbejde mellem dansk og tysk
Frie og rummelige arbejdsopgaver lå således foran det rekonstruerede
arkiv i 1989. Der blev taget fat efter et mønster, som vel præger alle
arkiver for private papirer, dvs. de lokalhistoriske arkiver, Rigsarkivets
4. afdeling, Det kongelige Biblioteks håndskriftsamling osv. Det gælder
her bl.a. om at skabe tillid og tiltro til institutionen, skaffe sig person
kontakter, følge med i nekrologer og dødsannoncer, holde øje med stort
og småt i lokalsamfundet og dernæst udnytte al viden og alle kontakter
med en vis pågåenhed, for at fremkalde afleveringer af bevaringsværdige
akter. Det er en tidrøvende proces, her ikke mindst fordi mange
væsentlige akter må opspores i gemmerne hos personer, som forlængst er
flyttet fra Sydslesvig.
Det er heller ikke nok blot at skrabe sagerne sammen. De private
afleveringer må nødvendigvis ordnes og registreres så hurtigt som mu
ligt, og der må kvitteres med rimeligt detaljerede fortegnelser. Det er
ganske afgørende for at opbygge tilliden, at der på denne måde tages
hånd om det afleverede, så sagerne kan genfindes, og at der takkes på
behørig vis. Publikums indtryk af arkivets praksis vil altid have virknin-
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ger på længere sigt, på godt og ondt! Kunderne må kunne føle sig trygge,
også hvad angår behandlingen af følsomt materiale. Kun på den måde er
det muligt at overskride de private tærskler, og muliggøre aflevering af
de hyppigt mest betydningsfulde arkivalier, breve, dagbøger o.lign.
Dette er jo selvfølgeligt for alle i arkivverdenen. En mere speciel
virksomhed er indledt over for de store danske institutioner i Sydslesvig.
Målet er at etablere et samarbejde svarende til de relationer, som råder
mellem arkivvæsenet og de tilsvarende myndigheder i Danmark. Dansk
Kirke i Sydslesvig (DKS) kan tjene som eksempel på strategien.
DKS er et forbund af danske menigheder, registreret som forening.
DKS virker i tilknytning til »Dansk Kirke i Udlandet« (DKU). Hver
menighed har eget menighedsråd, som ved præstevalg indstiller indtil 3
kandidater til DKU’s bestyrelse. Præstelønnen dækkes af Kirkeministe
riet gennem DKU. Præsteansættelsen kræver opfyldelse af de samme
krav, som gælder for kollegerne i folkekirken, og dennes forskrifter for
de kirkelige handlinger gælder også i DKS. Præsterne fører kirkebøger, i
princippet ligesom i Danmark, dog med de forskelle som følger af den
gældende civile registrering af fødsler og vielser.
Ligheden med Folkekirken er altså stor, men ikke altomfattende.
Forskellene viser sig bl.a., hvad angår sikringen af præste- og menig
hedsrådsarkiverne. Endnu i 1989 savnedes klare arkiveringsbestemmel
ser svarende til de danske cirkulærer vedr. kirkebøger og menigheds
rådsarkiver. Ikke alle præstegårde kunne yde brandsikker opbevaring af
kirkebøgerne. I de fleste distrikter føres kirkebøgerne oven i købet i dag
kun i ét eksemplar. Et tilløb til at sikre kirkebøgerne var sket gennem en
mikrofilmning af dåbsregistrene hvert tredje år. Filmningen startede i
1978 med årgang 1977 og er senere ført både fremad og bagud i tid.
Disse mangler er nu søgt afhjulpet gennem et samarbejde mellem
Arkivet og DKS repræsenteret af provsten/førstepræsten. Med udgangs
punkt i Kirkeministeriets cirkulærer om kirkebøger og menighedsråds
arkiver af 14. august 1987 og 25. juni 1986 udarbejdede et udvalg af tre
præster, provsten og arkivaren i vinteren 1989-90 et regelsæt tilpasset de
særlige forhold i Sydslesvig. Reglerne blev den 11. juni 1990 udsendt til
alle menighedsråd og præster gennem provsteembedet. Reglerne fastsæt
ter, at ældre akter, som ikke længere er i brug, skal afleveres til Arkivet
ved Dansk Centralbibliotek, som dermed overtager ansvaret for opbeva
ring, ordning og registrering. Til ordning af aktuelle og fremtidige akter
foreslår cirkulæret en henlæggelsesplan, som er angivet i et medfølgende
bilag. Samtidig er det pålagt menighederne at sørge for tilstrækkelige
brandsikre bokse til de arkivalier, som ikke afleveres til Flensborg-arkivet.
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Cirkulæret har allerede haft mærkbare virkninger. Arkivet har ved
årsskiftet 1990/91 modtaget afleveringer fra 6 præstedistrikter, delvis
med kirkebøger. De centrale arkiver fra kirkekontoret og førstepræsten/
provsten i Flensborg er ligeledes afleveret. En praksis er dermed indledt,
som vil blive udbygget fremover. I første omgang vil modellen blive
overført til skolernes og Dansk Skoleforenings omfattende arkiver.
Arkivet overtager på denne måde en del af arkivansvaret for de
sydslesvigske danske institutioner, hvis kolleger nord for grænsen typisk
afleverer til landsarkiverne. Resultatet vil blive et særpræg for Flensborgarkivet forskelligt fra andre lokalhistoriske arkiver.
Samtidig må imidlertid fremhæves, at aftalerne i sagens natur bygger
på frivillighed. Arkivet ved Dansk Centralbibliotek kan ikke, således
som landsarkiverne, stille krav til de store arkivskabere med henvisning
til almindelig lovgivning, lige så lidt som til private personer eller
foreninger. Institutionerne har ikke afleveringspligt, men indgår frivil
lige aftaler. Arkivet kan ej heller med henvisning til lovbestemmelser
påberåbe sig begreber som »forskriftsmæssig aflevering« eller kræve
betaling for ordningsarbejder. Selvfølgelig kan noget sådant komme på
tale, men ikke i en startfase og kun efter frivillig,overenskomst. De
nævnte vilkår er naturligvis en stor udfordring for et énmandsbetjent
arkiv.

Magasinstatus 1990/91
Arkivet råder over et magasin på 105 m2 med lidt over 850 hyldemeter i
kompaktreoler. Samlingerne optager ved årsskiftet 1990/91 225 meter. I
1990 androg afleveringerne i alt 61 m, heraf 12 m personarkiver, 15 m
foreningsarkiver og 34 m fra institutioner.
Med samme præcision kan antallet af selvstændige arkivfonds inden
for de enkelte grupper desværre ikke angives. Ikke alt er tilstrækkeligt
registreret, og en konsekvent ordning efter proveniens er endnu ikke
gennemført for alle ældre afleveringer. Et rimeligt skøn viser dog, at der
for tiden findes mindst 200 personarkiver, 100 foreningsarkiver, 15
kirkearkiver og 20 institutionsarkiver, hvortil kommer en del sager
ordnet topografisk eller i en Diverse-gruppe. Endelig er der en anselig
samling lydbånd og enkelte videobånd. Fotos indgår naturligvis i enkelte
arkivalske sammenhænge, men i øvrigt sorterer Centralbibliotekets store
fotosamling (som nævnt knap 33.000 billeder) under »Den slesvigske
Samling«.
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Et kig ind i arkivets magasin. Det el-drevne kompaktreolanlæg fra
firmaet Nordplan rummer ca. 850 løbende hyldemeter fordelt på 10
mobile og to faste dobbeltreoler. Foto Ingo Nissen.
Indhold og forskningsmuligheder
Mere væsentlig end nøgne tal er imidlertid i denne sammenhæng en
karakteristik af samlingernes indhold og de forskningsmuligheder, som
gemmer sig i det nuværende - og kommende - arkiv. Men det er ulige
sværere. En dækkende beskrivelse forudsætter intimt kendskab til arki
valierne og den relevante historie, og sådanne forudsætninger erhverves
kun gennem mangeårigt, personligt arbejde med akterne og områdets
historie. Disse betingelser opfylder forfatteren desværre ikke endnu arkivet har ikke fejret 2 års fødselsdag! Derfor skal de følgende betragt
ninger anses for en foreløbig skitse.
Arkivets arbejdsfelt - private arkivalier med tilknytning til danskhe
den - betinger den tidsmæssige afgrænsning. Den spæde begyndelse til en
dansk bevægelse i moderne forstand med socialt, kulturelt, selskabeligt
og politisk foreningsliv opstod først fra midten af 1840’erne. I den
preussiske tid 1867-1920 måtte det danske foreningsarbejde kæmpe med
mange genvordigheder. Grænsedragningen ved Nordslesvigs Genfore
ning med Danmark konstituerede »mindretallet« i Sydslesvig. Støtten
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nordfra fik friere løb, og den mere liberale tyske lovgivning gav i
begrænset mål plads for en dansk indsats, f.eks. i foreninger, skoler,
kirke og på det sociale område. Opbruddet i og efter 1945 skabte nye
forhold - en enormt øget tilslutning til danskheden, og en eksplosiv
stigning i antallet af danske foreninger og institutioner.
Dette forløb forklarer, at der i Arkivet kun findes spredte akter fra
tiden før 1850, og ret begrænsede, men væsentlige sager for årene
1850-1920. Derefter kan tegnes en stærkt stigende kurve, svulmende
efter 1945.
De private personarkiver er en sammensat gruppe. Her findes de
navnkundige vandrelærere og »almindelige« lærere (f.eks. Niels Bøgh
Andersen, f. 1908, Svend Johannsen, 1903-78, Jørgen Jørgensen, 18941970, Niels Kjems, 1888-1975, Gustav Lindstrøm, 1896-1965); enkelte
præster (Hans Kvist, 1911-80, Nic. C. Nielsen, 1848-1932, H. F.
Petersen, 1898-1966, Jens A. Svendsen, 1924-90) og foreningsfunktio
nærer (Frederik Petersen, 1900-45, Lars H. Schubert, 1907-84, Franz
Wingender, f. 1918), kort sagt de »embedsmænd«, som var med til at
holde danskheden oppe. Der er repræsentanter for de toneangivende
journalister (L. P. Christensen, 1882-1960, Jens Jessen, 1854-1906,
Jacob Kronika, 1897-1982), for danske lokalpolitikere efter 1920, en
kelte bondefamilier og for Flensborgs velstående danske grosserere og
storhandlende på begge sider af 1. verdenskrig. I sidstnævnte sammen
hæng må nævnes enkelte forretningsarkiver fra århundredskiftet og
fremefter. Arkivalier fra den middel- og underklasse, hvor der traditi
onelt var mange danske, savnes ikke helt. Alligevel må konstateres, at
samlingen p.t. har slagside, og at det ikke er lykkedes at redde ret mange
personarkiver fra tiden før 1920. De er hyppigt afleveret til andre
arkiver. Meget kan forhåbentlig endnu nås for tiden derefter, især for de
stofrige år efter 1945.
Personarkivemes indhold er broget. Breve og dagbøger giver glimt af
kulturhistorien, af dagligt liv og holdninger i freds- og krigsår. Her
kommer man ind bag overfladen i mindretallet. En vis »Sendungsbewufitsein« prægede mange af dem, som i 20’erne og efter 1945 var med i
det danske arbejde. Bevidstheden om at udføre en mindeværdig gerning
lå sikkert bag mange dagbøger og andre optegnelser. Resultatet er i dag
et omfattende kildemateriale til mentalitetshistoriske undersøgelser. I
breve fra Danmark afspejles holdningerne til grænselandets forhold. I
indsamlingsarbejdet prioriteres de helt private kilder, ikke mindst bre
vene, højt, ud fra en tro på, at der her vil være stof til fremtidig
forskning.

115

Foreningsarkiverne giver et indtryk af en del af det folkeligt-kulturelle
liv, og de illustrerer arbejdets svingende intensitet og dybde. Hyppigt er
aktiviteterne fastholdt i særdeles omhyggelige ord- og billedberetninger,
ofte ud fra en levende historisk bevidsthed. Den danske foreningskultur i
dens forskellige former ses i brydningen med den tyske omverden.
Spektret er lige så alsidigt som i Danmark - kvindeforeninger, velgø
rende foreninger, kulturelle foreninger, SSF/SSW-distrikter, ungdomsog idrætsforeninger, spejderkorps, selskabelige foreninger, interesse- og
faglige sammenslutninger. Alle steder er der stof til holdnings-, mentali
tets- og sproghistoriske studier.
Sekretariatsarkiveme for de kulturelle og politiske hovedorganisati
oner berører for tiden efter 1945 mange sider af det danske liv i
Sydslesvig. Der er stof om arbejdet i landdag, kredsdage og kommune
råd, om valg, om dansk-tyske konflikter eller samarbejde. Kartoteker
muliggør detaljerede medlemsstatistiske undersøgelser. Flygtningepro
blematikken har sat mange spor i kilderne.
I menigh edspiejeme og Dansk Sundhedstjeneste gemmes et omfat
tende kildemateriale af socialhistorisk art fra 1921 og fremefter (lister og
kartoteker over trængende, uddelinger og bespisninger, patientkort og
patientjournaler, korrespondance i almindelighed og med enkeltperso
ner m.v.). Studier af sundhedstilstand og levevilkår og af det danske
sundhedsvæsen i efterkrigsårene finder her en del kilder. Det samme
gælder det intrikate spørgsmål om forholdet mellem materiel støtte og
tilslutning til danskheden.
I Kirkearkiveme fra menigheder og præster kalder kirkebøgerne
selvfølgelig på interesse. Men der er også materiale til undersøgelser af
det danske kirkearbejdes vilkår i mod- og samspil med den tyske kirke,
til kirkesalenes og præstegårdenes historie. Der er medlemslister, kirke
lig statistik og åbenhjertige årsberetninger samt selvfølgelig kilder om det
kirkelige og mere almene foreningsliv i de enkelte distrikter. Der kan
drages slutninger om arbejdets forhold til lokal og fremmed opbakning.
I Flensborg-kirkekontorets og førstepræstens/provstens arkiv doku
menteres hele den overordnede kirkeadministration i samspil med Dansk
Kirke i Udlandet.
Skolearkiveme rummer naturligvis sager om lærere og elever, omsko
linger fra tysk til dansk skole og omvendt, statistik, skoleplaner, sager
om bygningerne, fadderskaber, regnskaber m.v. Særlig kan skolens
dagbøger (kronikker) fortælle om skolens plads i det stedlige danske liv.

116

Dansk Centralbibliotek rummer ikke blot bøger. Der er gode lokaler til
foredrag, og en stor sal benyttes til talrige kunstudstillinger. Foto Maja
Bacher.

Samlingernes benyttelse

Arkivets besøgstal er for tiden beskedent - en fordel i opbygningsfasen,
hvor al indsamling og registrering går over ét skrivebord! På længere sigt
vil brugerinteressen formentlig stige. Benyttere vil kunne arbejde i
bibliotekets læsesal eller i de særlige studieceller sammesteds. I denne
sammenhæng må nævnes, at en væsentlig del af samlingerne naturligvis
ikke er almindeligt tilgængelige.
Personalhistorikeren vil næppe blive den hyppigste gæst. Og dog vil
der være en del af interesse, især for dette århundredes personalhistorie:
kirkebøger fra den frie danske menighed i Flensborg 1851-64 og fra de
danske menigheder 1920ff; talrige foreningers medlemskartoteker; kar
toteker over børns og voksnes ferie- og rekreationsrejser til Danmark;
kartoteker for SSF/SSW, hyppigt med meget detaljerede oplysninger. I
betragtning af de store medlemstal lige efter 1945 vil disse kartoteker
have interesse for mange. Personarkivemes personalhistoriske oplysnin
ger vil tale til en snævrere kreds.
Lokalhistorikeren er formentlig den almindeligste bruger af de lokalhi117

storiske arkiver. I Flensborg-arkivet vil han/hun finde stof i skole-,
kirke- og foreningsarkiver. Det samme gælder forfattere af jubilæums
skrifter, institutionshistorier o.lign. Samlingerne er uomgængelige, hvis
det danske islæt i Sydslesvigs nyere historie ikke skal glemmes i de
(tyske) sognehistoriske fremstillinger, som i disse år vrimler frem. Det
vil være en udfordring for Arkivet at skabe kontakt til flest mulige, også
uden for de snævre danske kredse.
Universitetsstuderende og andre fra lignende forskningsmiljøer, både
danske og tyske, har hidtil været de hyppigste besøgende. Sådan vil det
formentlig vedblive fremover, måske med en overvægt på de højere
læreanstalter i Schleswig-Holstein. Arkivet er ikke, og skal ikke være et
indadvendt institut, kun rettet mod sit eget miljø og med tanke for at
fastholde et glansbillede af Sydslesvigs danske historie. Det bredest
mulige materiale med tilknytning til danske kredse i Sydslesvig skal
sikres for eftertiden, af hensyn til en uforbeholden og nuancerig historie
skrivning fra begge sider.

En væsentlig del af
Arkivets opsøgende
virksomhed er rettet
mod privatpersoner.
Resultatet fremgår af
de mange afleveringer
af personarkiver.
På hylderne til højre
ses private person
arkiver afleveret og
registreret i 1989-90.
Foto Ingo Nissen.
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Dette forudsætter, at samlingerne er så tilgængelige som muligt.
Derfor står udgivelse af summariske og mere detaljerede arkivfortegnel
ser højt på prioriteringslisten. Første skridt i denne retning vil i 1991
blive en oversigt over de sydslesvigske danske kirkebøger (med redegø
relse for den noget egenartede kirkebogsføring, for præstedistriktemes
historie og for de enkelte sognes fordeling på de danske kirkebøger).

Studieafdelingen og Arkivet som forskningsmiljø
Af det foregående er fremgået, at både Studieafdelingen og Arkivet er
unge institutioner. Længere rødder har Centralbiblioteket. Institutio
nens start lå i 1890, da rigsarkivar A. D. Jørgensen og den københavnske
nationale forening »To Løver« grundlagde en bogsamling i Flensborg.
Den skulle bl.a. fungere som centralbibliotek for de danske sognebiblio
teker i Nordslesvig. Denne bogsamling blev efter 1920 videreført af
Grænseforeningen under navnet »Flensborghus Bogsamling«. I 1959
skiftedes navn til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Biblioteket kan
således i disse år se tilbage på 100 års virksomhed.
A. D. Jørgensen havde imidlertid som bekendt været aktiv i Flensborg
længe før 1890. I 1863 skaffede departementschef A. Regenburg ham en
stilling som »hjælpelærer« ved Flensborg Latinskole. Det var Regenburgs idé at udvide skolebiblioteket til et større offentligt, videnskabeligt
bibliotek for hertugdømmet Slesvig, og her skulle Jørgensen være le
dende bibliotekar. Krigsbegivenhederne det følgende år hindrede pro
jekter, men det må konstateres, at der forinden var lagt planer om et
dansk forskningsmiljø i Flensborg, samlet omkring bibliotek og oldsags
samling. Med lidt god vilje kunne man måske betragte de to små
afdelinger, som har været emne for nærværende artikel, for sildefødte
slægtninge af drømmene i årene mellem de slesvigske krige.
Hvorom alting er: de to afdelinger søger at bidrage til udforskningen
af Sønderjyllands/Slesvigs historie. De gør det i gensidig vekselvirkning.
Arkivet sikrer kilder om de danskorienterede sider af landsdelens histo
rie. Det er et lokalt og underordnet kildemateriale, som selvfølgelig skal
udnyttes med blik for den mere righoldige overlevering i andre, overord
nede arkiver. Men det er akter, som supplerer de statslige arkiver. Uden
en lokal samling var en del sikkert gået tabt.
Studieafdelingen kan gennem forskningsprojekter fremme udnyttelsen
af Arkivets kildemateriale.
Mulighederne er mange - man kan blot håbe på kræfter, ideer og
evner.
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Boligministeriets forhistorie
Af Henning Bro
Henning Bro (f. 1953) cand.mag. og adjunkt ved Nykøbing Katedralskole, Nykøbing F,
har været arkivarvikar ved Rigsarkivets 2. afdeling og i 1987-1988 arkivar ved Landsarkivet
i Nuuk/Godthåb. Henning Bro har i en årrække bl.a. arbejdet med boligforhold og
-politik fra 1840 til 1940 og udgivet flere artikler herom.

Siden 1890’erne har den centrale statsadministration været præget af et
stadigt stigende antal ressortomlægninger og administrative knopskyd
ninger. Skiftende regeringer og den tiltagende offentlige samfundsregu
lering og organisationsindflydelse har været afgørende herfor. Eksemp
ler herpå er delingen af Kultusministeriet (1916) i et Kirke- og et Under
visningsministerium og oprettelsen af Landbrugsministeriet, Ministeriet
for offentlige arbejder og Handelsministeriet fra 1896 til 1908.
Kimen til efterkrigstidens politiske og administrative udvikling på
boligområdet blev lagt i forbindelse med reguleringspolitikken under 1.
verdenskrig og 30’emes krisepolitik. Som følge af statens understøttelse
af boligbyggeriet i mellemkrigstiden og de første år efter besættelsen var
antallet af boligsager vokset så meget, at der i 1947 var grundlag for
oprettelse af et selvstændigt boligministerium. Udover administrationen
af boligstøtten fik det nye ministerium desuden en række andre beslæg
tede sagsområder under sig, som f.eks. huslejeregulering, styring af
byggeriets fysiske udformning (bygnings- og byplanlovgivning) samt
administrationen af statens bygninger.
I denne artikel behandles de vigtigste institutioner og sagsområder,
der var forløbere for og senere kom til at udgøre grundstammen i det
nyoprettede Boligministerium. For de enkelte ressortområder gives en
kort oversigt over baggrunden for samt indholdet og resultaterne af
lovindgrebene. Herefter behandles de skiftende ministerielle tilhørsfor
hold og selve arkivdannelsen og -opbygningen. Hovedvægten lægges
dog på perioden fra 1918 til 1947 og navnlig boligstøttelovgivningen og
administrationen heraf behandles nærmere.

Tiden før 1918
Indtil 1. verdenskrig var det offentliges indgreb overfor boligbyggeriet
særdeles begrænset. Såvel i Rigsdagen som ude i kommunerne var
boligpolitikken præget af de herskende liberale anskuelser, der også
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gjaldt den øvrige økonomiske og sociale politik. Boligpolitikkens prin
cipielle grundlag var, at byggeriet bedst skete gennem private bygherrer
og med mindst mulige offentlige indgreb på boligmarkedet. De få forsøg
på at påvirke byggeaktiviteten og navnlig arbejdernes boligforhold var
før 1890’eme begrænset til skattefritagelse for mindre lejligheder og
nogle eksempler på kommunal lånebegunstigelse af foreningsbyggeriet.
Egentlige statsstøtteordninger til boligbyggeriet eksisterede således ikke.

Baggårdsbyggeri fra 1870-803eme i Saxogade, Vesterbro (København).
Med de meget store karréer kommunen udlagde gav de liberale byg
ningslove gode muligheder for en tæt bebyggelse bag gadehuse. Gårdene
opfyldtes med baghuse, værksteder, mindre industrier, garager m.v.
Kilde: »København fra bispetid til borgertid«, 1947, side 269.
Foto: Alice Westergaard.
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Bygningslovgivningen
Liberaliteten gjaldt også byggeriets fysiske udformning. De meget flek
sible bygningslove og sundhedsvedtægter fra 1850’eme og 70’eme satte
kun nogle absolutte minimumsbegrænsninger for byggeriet for at undgå
uheldige og brandfarlige konstruktioner, en alt for tæt bebyggelse og de
værste sanitære forhold. Men retningslinier for en egentlig byplanlæg
ning og mere samlet styring af bebyggelsen indeholdt lovgivningen ikke.
Bebyggelsesmåden overlod staten helt til kommunerne og den private
byggespekulation. Da kommunerne i de fleste tilfælde udlagde store,
dybe og bygherrevenlige karreer, blev resultatet den intense, socialt og
erhvervsmæssigt blandede overbebyggelse, der kendetegner de ældre
arbejder- og industrikvarterer i de fleste større danske byer.
Administrationen af bygningslovene var i det væsentligste overladt til
bygningskommissioner, der nedsattes i de enkelte kommuner.1 Statsad
ministrationens opgaver var dermed begrænsede og bestod fortrinsvis i
at træffe afgørelse i særlige dispensationsspørgsmål og lovforberedelse.
Sagsdannelsen i forbindelse med bygningslovene blev på den måde
relativ lille og kunne kædes sammen med administrationen af brandpoli
tiet, der hørte under Justitsministeriet. Fra 1915 til 1920 lå sagsområdet
under ministeriets 2. kontor.
Med hensyn til boligbyggeriets sanitære forhold medførte lovgivnin
gen, at de fleste kommuner fra slutningen af 1850’eme fik sundhedsved
tægter. Også her var det løbende tilsyn overdraget til lokale organer,
sundhedskommissionerne. Statsforvaltningens administration af områ
det bestod fortrinsvis i godkendelse af sundhedsvedtægter og hørte frem
til 1914 under Justitsministeriet. Fra 1914 til 1919 under Indenrigsmini
steriets kommunekontor, hvor sagerne journaliseredes under det faste
nummer 807.

De første boligstøttelove (1887-1914)
Efter at Socialdemokratiet i 1884 var blevet repræsenteret i Rigsdagen og
i løbet af 90’eme indvalgt i de fleste byråd forsøgte partiet at få gennem
ført forskellige offentlige indgreb overfor det private byggeri, men kon
centrerede sig navnlig om at få igangsat et kommunalt boligbyggeri. For
partiet var arbejderklassens elendige boligforhold en følge af den kapita
listiske produktionsmåde og manglede offentlig styring, der for det helt
dominerende private arbejderboligbyggeri betød overbebyggelse, op
skruede huslejer og planløst byggeri med hyppige kriser og boligmangel.
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Som på andre sociale områder mente partiet, at foreninger baseret på
hjælp til selvhjælp ikke ville løse boligspørgsmålet. Først de store og
mere socialt prægede boligforeninger fra omkring 1912, som de køben
havnske Arbejdernes Andelsboligforening og Arbejdernes kooperative
Byggeforening, betragtede Socialdemokratiet som et effektivt alternativ
til det private spekulationsbyggeri. I disse foreninger var spekulationsmulighederne begrænsede og deres større kapitaler og mere økonomiske
byggemåde (karrébebyggelse) kunne med støtte fra det offentlige frem
skaffe rimelige arbejderboliger i et langt større omfang end de ældre
byggeforeninger.
Hovedkravet i partiets boligpolitik var fra begyndelsen, at kommu
nerne selv gik ind og byggede arbejderboliger. Kommunerne rådede ofte
over et stort antal grunde, og da de ydermere ikke behøvede at kalkulere
med et overskud, ville de kunne bygge boliger med en bedre boligstan
dard og til lavere huslejer end i det private byggeri. Mens Socialdemo
kratiets ideelle mål var, at kommunerne skulle udkonkurrere den dårlig
ste del af det private byggeri, betonede partiet i sin konkrete boligpoli
tik, at det kommunale boligbyggeri skulle koncentreres til perioder med
boligmangel og altså optræde som stabilisator på boligmarkedet.
Socialdemokratiet kalkulerede i 1886 og under boligmanglen i årene
fra 1897 til 1900 og fra 1911 til 1914 med, at der var realpolitiske chancer
for et kommunalt byggeri, især efter at partiet efter århundredskiftet var
tæt på at have flertallet i byrådene i de større industribyer. Trods det
stadige fald i lejlighedsudbuddet i årene op mod 1914 fastholdt kommu
nerne imidlertid den traditionelle ikke-interventionspolitik overfor det
private boligmarked. Modstanden mod det kommunale byggeri kom
ikke blot fra Højre og Venstre, men også fra de Radikale, der ellers var
Socialdemokratiets nære samarbejdspartner. De borgerlige partier fryg
tede navnlig den konkurrence det kommunale byggeri ville påføre det
private boligmarked.
Skønt Socialdemokratiet tog initiativ til og fik gennemført en bolig
støttelovgivning, der gav mulighed for statslån til kommunalt boligbyg
geri og foreningsbyggeri (1887-1914), fik lovgivningen på grund af
kommunernes modstand et andet og af partiet ikke ønsket sigte. Det
blev således udelukkende mindre byggeforeninger, der optrådte som
låntagere til statslånene, og alt i alt fik lånene en beskeden betydning. I
København udgjorde foreningsbyggeriet således i 1914 kun 5% af den
samlede mængde af 1-3-værelses lejligheder, og heraf fik kun 25 % andel
I statslånene. Antallet af sager, der opstod som følge af den første
boligstøttelovgivning var derfor begrænset og kunne uden problemer
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administreres inden for rammerne af dels Indenrigsministeriets kommu
nekontor dels senere Finansministeriets 1. statsaktivkontor, hvor de
journaliseredes i L-joumalen.2

De kgl. bygninger og haver
Af de sagsgrupper, der i 1947 overførtes til Boligministeriet, var de
såkaldte bygnings- og havesager før 1918 ikke alene den største, men
også den ældste og mest velordnede. Allerede i 1750 oprettedes to
kongelige bygningsinspektørembeder. Inspektørerne skulle føre tilsyn
med statens bygninger og forestå nybyggeri.
Efter 1849 overførtes området til det nyoprettede Statens Bygnings
direktorat, hvortil knyttedes seks bygningsinspektører med hvert sit
distrikt. Direktoratet ophævedes dog i 1856, hvorefter sagerne først
administreredes af Domæneekspeditionskontoret frem til 1865 og siden
af kontoret og senere Ministeriet for Offentlige Arbejder til 1912, for
endelig at høre til Indenrigsministeriets kommunekontor frem til 1921.

Boligafdelingen
Ikke alene i krigsårene, men også langt ind i 20’eme fik 1. verdenskrig
alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser for det danske samfund.
På boligområdet viste problemerne sig i form af omfattende mangel på
navnlig smålejligheder, 1-3-værelses. Lejeledigheden i København og
provinsbyerne faldt langt under den kritiske grænse på 2 % af boligmas
sen, der i samtiden blev anset for et tilfredsstillende boligudbud. Ved
krigens afslutning var antallet af husvilde familier og personer i f.eks.
København vokset til henholdsvis 1.100 og 4.700. Her som i andre byer
førte bolignøden til kraftigere udnyttelse af boligmassen og stigende
huslejer. I København steg huslejerne for 1-3-værelses lejligheder fra
1914 til 1920 med over 70%.

Boligmangelarene, 1916-1927

Bag boligmanglen lå dels en ophedning af boligbyggeriet før krigen dels
de særlige økonomiske forhold i krigsårene. Som følge af industrialise
ringsbølgen og befolkningstilvæksten oplevede de fleste større byer fra
midten af 90’erne og frem til de første år efter århundredskiftet en kraftig
stigning i boligproduktionen. Omkring 1904-1908 havde produktionen
nået en overgrænse med et rigeligt lejlighedsudbud og stagnerende
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huslejer til følge. For at skabe ligevægt på boligmarkedet og igen
stigende huslejer reducerede de private bygherrer derfor boligbyggeriet
betydeligt.
Krigskonjunktureme forstærkede imidlertid den boligmangel, der var
under opsejling i årene før krigen. De svigtende leverancer af råvarer til
det danske byggeri skabte prisstigninger på de vigtigste byggematerialer.
Hertil føjede sig kraftige stigninger i lønniveauet i byggeriet og dyrere og
vanskeligere finansieringsforhold. Imellem 1914 og 1919 forøgedes byg
geudgiften pr. m2 for en almindelig københavnsk ejendom med 2-3værelses lejligheder med 180%; en stigningstakt der lå langt over levnedsmiddelp risemes. Som følge heraf indskrænkedes og i visse år stand
sedes det private boligbyggeri i de fleste industribyer, og kun gennem
kommunalt boligbyggeri og offentlige subsidier til det øvrige byggeri
lykkedes det efter 1917 at opretholde en boligproduktion.
Verdenskrigens ophør førte imidlertid ikke til en øjeblikkelig lettelse
af de økonomiske problemer og bolignøden, snarere tværtimod. Faldet i
lejeledigheden og stigningen i huslejerne samt antallet af husvilde fort
satte. Værst var situationen i København, hvor lejeledigheden for smålejligheder igennem 20’erne højst kom op på 0,4%. Bag dette lå dels en
række forhold ved boligproduktionen dels en stigende efterspørgsel på
småboliger.
Selv om boligproduktionen kom i gang efter den stærke opbremsning
før 1917, er det karakteristisk, at den indtil 1927 var særdeles svingende,
og nåede ikke i nærheden af den årlige tilvækst, som man kendte fra
perioden 1870-1914. Årsagerne hertil og navnlig den private byggekapi
tals tilbagetrukne rolle i årene frem til slutningen af 20’eme lå i fortsat
høje byggeomkostninger og vanskelige finansierings- og indtægtsforhold
i byggeriet. Krigsafslutningen førte således ikke til det ventede fald i
byggepriserne. Genopbygningen i Europa og mulighederne for igen at få
fyldt varelagrene op på de danske markeder medførte en kraftig sam
fundsmæssig efterspørgsel lige efter krigen. I kølvandet af dette efterkrigsboom fulgte nye investeringer, inflation og fra 1918 til 1920 påny
stigende byggeomkostninger. I 1921 og 1922 faldt omkostningerne dog
noget for igen at stige til 1925, men lå som følge af prisophedningen før
1920 igennem hele perioden fortsat langt over 1914-niveauet og udviklin
gen i forbrugerpriserne. Til disse vanskeligheder kom i første halvdel af
20’eme en svag kreditsituation, der bl.a. var en følge af Landmandsban
kens krak og økonomisk usikkerhed under den såkaldte fredskrise fra
1920 til 1923.
Ikke alene det høje, men også svingende prisniveau i byggesektoren
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har generet de private investeringer i boligbyggeriet og manet til tilbage
holdenhed. Kapital investeret i nyt boligbyggeri amortiseredes over en
lang årrække, mens kapital investeret i andre erhverv udløstes så hurtigt,
at kapitalen var frigjort før et eventuelt prisfald nedsatte den investerede
kapitals værdi. Arbejdernes reallønsfald i 20’eme og konkurrencen fra
det huslejeregulerede ældre byggeri satte samtidig en grænse for hvor
højt lejerne i nybyggeriet kunne sættes. Som følge af den gennemførte
huslejeregulering var lejestigningerne frem til 1925 bremset i den ældre
boligmasse (før 1914). De private bygherrer frygtede derfor, at de
billigere lejligheder i det langt større ældre boligbyggeri ville presse
lejerne i nybyggeriet ned og måske ned under det, der skulle udredes for
at forrente og frigøre den investerede kapital.
Sideløbende med de vanskelige produktionsforhold prægedes bolig
markedet i 20’erne desuden af et efterspørgselspres, der lå langt over
udbuddet af nye lejligheder. Dels var indvandringen til de større byer
påny stigende efter krigen, dels lå stigningen i antal gifte og forhenvæ
rende gifte nu langt over væksten i byernes befolkningstal, hvilket
yderligere stimulerede boligefterspørgslen.3

Boligstøtten sættes i system (1916-1927)

Boligmanglen og dens konsekvenser kunne sammen med samfundets
øvrige sociale og økonomiske problemer hurtigt udvikle sig til en social
trussel mod det bestående. En politisk radikalisering var tydelig og på
det politiske plan manifesterede den reformistiske arbejderbevægelse sig
endnu tydeligere. I København og de større provinsbyer fik Socialdemo
kratiet flertal i kommunalbestyrelserne og styrkedes i Rigsdagen. Ver
denskrigens sociale krise og dens mulige konsekvenser gjorde også
indtryk i den borgerlige lejr. I årene op mod 1920 var den radikale
regering i et tæt formaliseret samarbejde med Socialdemokratiet om en
politik, der placerede det offentlige som en stærkere reguleringsmeka
nisme i samfundet. Som på andre sociale og økonomiske områder brød
man på det boligpolitiske område i årene fra 1914 til 1922 for alvor med
den liberalistiske tradition. I disse år lagdes grunden til den senere
massive regulering af boligbyggeriet.
Det mest gennembrydende lovgivningsområde omfattede statslig bo
ligstøtte, og sigtede primært mod at lette byggeriets finansiering og
dermed huslejerne i nybyggeriet. Med denne lovgivning forsøgte staten
direkte at påvirke boligmarkedet ved at igangsætte og stimulere kommu
nerne, boligforeningerne og privates boligproduktion. Fra 1917-20 be-
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»Solgården«) Østerbro (København) opførtes i 1925 og var et af de
almennyttige byggerier) der nød godt af lånene fra Statsboligfonden. I
det offentligt støttede etagebyggeri tog man ofte nye bebyggelsesmåder i
brug) blokbebyggelse) dobbelt- og rækkehuse eller som her åbne stor
gårdskarréer hvor gården udlagdes som en stor park.
Kilde: »København fra bispetid til borgertid«} 1947, side 291.
Foto: Alice Westergaard.

stod boligstøtten af såvel låne- som tilskudsordninger. Statslåneordningeme til foreningsbyggeriet tog udgangspunkt i den tidligere nævnte
lovgivning, men indeholdt i forhold hertil væsentlige forbedringer.
Lånesummerne for 1917/18 og 1918/19 sattes samlet til 3.5 mili. kr. eller
1% mili. kr. pr. år og for 1919/20 til 7.5 mili. kr., mens lånesummen i
den tidligere lovgivning var på Vi miil. kr. pr. år. Statslånene skulle
anbringes i de pågældende byggerier i 2. prioritet, og kunne dermed få en
langt større og hensigtsmæssig anvendelse, end de tidligere ordninger,
hvor lån skulle anbringes i 1. prioritet. 2. prioriteter var ofte langt
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mindre og betydelig vanskeligere at besætte ad privat vej. Statslånene
kunne ved 2. prioritetsbesættelse derved anbringes i langt flere byggerier
og lette finansieringen yderligere. Den årlige forrentning på 4 % og en
afdragsfri periode på 5 år lå desuden under renten på 5V2-7% og
vilkårene i almindelige 2. prioritetslån. Endelig udbetaltes statslånene
kontant, og var dermed ikke behæftet med kurstab som ved almindelig
belåning.
Statslåneordningens andet led var en nydannelse og stillede 5 miil. kr.
til rådighed for kommunalt boligbyggeri med samme gunstige priorite
rings- og forrentningsforhold som for boligforeningernes vedkom
mende. De fortsat stigende byggeomkostninger nødvendiggjorde alle
rede fra 1918 direkte statstilskud til kommunernes og boligforeningernes
byggeri. Hertil blev givet henholdsvis 24 og 15% i statstilskud. Fra
november 1919 kunne også private få op til 10 % i statstilskud. Statstil
skuddene beregnedes i forhold til de pågældende byggeriers totalom
kostninger og kunne ligesom statslånene kun gives til byggeri af boliger
for den mindre bemidlede del af befolkningen. Sideløbende med statstil
skuddene skulle kommunerne yde tilsvarende tilskud.
Selv om der fra 1920-29 for det meste var Venstre-regeringer, der satte
sig som hovedmål at afvikle reguleringspolitikken fra 1914-1920, lykke
des det aldrig at vende tilbage til det mere liberalistiske samfund, man
kendte fra før krigen. Offentlige indgreb var blevet en nødvendig del af
samfundsudviklingen og den første socialdemokratiske regering (192426) forsøgte da også af al kraft at opretholde en del af politikken fra
krigsårene.
Boligpolitikken var et af de områder, hvor Venstre-regeringens afvik
lingspolitik langt fra lykkedes. Erkendelsen af de vanskelige finansie
ringsforhold og boligmanglens betydelige omfang betingede oprethol
delsen af en del af elementerne fra den tidligere boligpolitik. Men hensyn
til boligstøttelovene var det endda fra 1920-22 nødvendigt med en række
udvidelser. Lovene fra disse år indeholdt således stadig tilskudsordnin
gerne, dog med den udvidelse, at der nu kunne ydes henholdsvis 20 og
15% i tilskud til boligforeninger og private. Tilskudsrammen til det
kommunale boligbyggeri var den samme. Statslåneordningerne undergik
den største udvidelse. Den totale lånesum udvidedes til 25 miil. kr. eller
12% miil. kr. pr. år.
Fra midten af 1922 var låne- og tilskudsordningerne imidlertid afvik
let, men afløstes allerede i december af den såkaldte statsboligfond. Den
nye boligstøttelov indeholdt ganske vist forringelser, idet de attraktive
tilskudsordninger var væk og lånene nu udbetaltes i obligationer, hvor128

ved kurstabet faldt på låntageren. På den anden side stillede statsbolig
fonden 112 miil. kr. til rådighed for 2. prioritetslån til op til 40% af
omkostningerne i kommunalt, foreningsbaseret og privat boligbyggeri.
Fonden virkede frem til 1928, og var med til at finansiere ca 70% af
landets småboliger i perioden 1922-28. Fra 1928-33 blev der ikke givet
statslån til boligbyggeriet. Boliglovgivningen indskrænkedes i disse år til
fritagelse for kommunale ejendomsskatter, stempel og tinglysningsgeby
rer for beboelsesejendomme med smålejligheder.
Boligstøttelovene fra 1917-28 fik stor betydning for de fleste bykom
muner, men i mange tilfælde gik de socialdemokratisk styrede industri
byer ofte videre. Ud over kommunalt boligbyggeri gav kommunerne
sideløbende med statens støtte selv 3. og 4. prioritetslån og lånegarantier
og solgte byggegrunde på meget gunstige vilkår. Den kommunale støtte
rettedes mod såvel boligforeninger som privat byggeri. Selv efter stats
boligfondens ophør fortsatte en række kommuner reformarbejdet.
København var også på det boligpolitiske område foregangskom
mune. Frem til 1930 opførte kommunen selv ca. 13.000 lejligheder, og
30.000 lejligheder i boligforeningerne og det private byggeri fik betyde
lig statslig og kommunal støtte. Alt i alt blev 2A af byggeriet i Køben
havn mere eller mindre offentligt finansieret mellem 1915 og 1930. Ser
man på lejligheder med 1-3 værelser, nærmer det offentliges andel sig
90%.
I provinsbyerne opførte kommunerne 5.000 lejligheder og med of
fentlig støtte etablerede boligforeningerne og det private byggeri ca.
17.000 lejligheder. Der var ofte store forskelle mellem de enkelte pro
vinsbyer, men det er givet, at der er en tydelig sammenhæng mellem på
den ene side byens størrelse og Socialdemokratiets styrkeposition, og på
den anden side hvor langt kommunerne gik i understøttelsen af bolig
byggeriet.4

Krisepolitik og boligstøtte i 30'eme

Først efter 1927 og frem til begyndelsen af 30’erne gik boligproduktio
nen igen ind i en kraftig vækstperiode. På dette tidspunkt var udviklin
gen i byggeriets omkostningsniveau og finansiering blevet normaliseret.
I perioden lå f.eks. den årlige tilvækst af nye 1-3-værelses lejligheder i
København over 10% og det private byggeri indtog igen den ledende
rolle med en andel på over 60% af produktionen af nye 1-4-værelses
lejligheder.
Efter en pause på seks år genindførte Stauning-regeringen i 1933
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Stokbebyggelse i Vanløse (København) fra 1938. Størsteparten af det
sociale boligbyggeri fik lån fra 30’emes statsstøtteordninger. Den for
skudte blokbebyggelse blev stærkt udbredt i 303emes etagebyggeri.
Kilde: »København fra bispetid til borgertid«, 1947, side 291.
Foto: Alice Westergaard.

statsstøtte til produktionen af småboliger. Den nye boligstøttelov var en
af Kanslergadeforligets indrømmelser til Socialdemokratiet, og indgik i
udvidet form igennem 30’erne som en vigtig bestanddel i krisepolitik
kens forsøg på at stimulere byggeriet og dermed også beskæftigelsen.
Loven stillede i alt 65 mili. kr. til rådighed for statslån i 2. og 3. prioritet
til en rente på 4% %, hvilket var P/2 % mindre end gennemsnitsrenten
ved almindelige lån i disse prioriteter. Kommunalt og foreningsbaseret
byggeri fik den største andel af statslånene, og kunne låne op til 40 % af
anskaffelsessummen. Til parcelhusbyggeriet og private boligselskaber
var lånesummen noget mindre og her kunne kun lånes henholdsvis 30 og
35 %. Udover statslånene indførtes ved lovudvidelsen i 1938 for første
gang princippet om boligsikring til børnefamilier. Ejendomsskatterne i
de bebyggelser, der fik statslån, skulle indsættes i en fond, der herefter
kunne udbetale boligsikring. Mindre bemidlede familier med 5 eller flere
børn kunne få op til 50 % i huslejetilskud, mens familier med 4 og 3 børn
kunne få henholdsvis 40 og 30 %.
I de bebyggelser, der fik statslån, skulle kommunerne ligesom tidli
gere garantere for lånene samt godkende bebyggelsesplaner og byggeri130

ets økonomiske grundlag. Kommunen skulle desuden godkende kom
mende huslejestigninger, og fik ret til at gribe ind overfor dårlig vedlige
holdelse. Alt i alt fik 30’emes boligstøttelove stor betydning for perio
dens produktion af småboliger, og var med til at stimulere produktions
tilvæksten op til 1935 og igen efter 1938, hvor en yderligere lovudvidelse
blev gennemført.5

Indgreb overfor den eksisterende boligmasse
Ud over boligstøttelovene indeholdt boliglovgivningen under 1. ver
denskrig og til midten af 20’eme dels huslejeregulering dels indgreb
over for den eksisterende boligmasse.
I lighed med den øvrige prisreguleringspolitik fra før 1920 var Social
demokratiet og den radikale regering enige om, at boligmanglen ikke
måtte give anledning til drastiske huslejestigninger. Som følge af husleje
reguleringsloven, der indførtes i 1916 og først ændredes væsentligt i 1920
skulle alle lejestigninger i ejendomme fra før 1914 og opsigelser reguleres
og godkendes af nedsatte huslejenævn. Nævnene skulle i de enkelte sager
vurdere lejen i 1914 og fastsætte huslejestigningen i forhold til, hvordan
lejen ville have udviklet sig under »normale« forhold, dog med tillæg for
stigninger i rente- og driftsomkostninger.
Under Venstre-regeringen fra 1920-24 skete der en gradvis udhuling af
nævnenes muligheder for at gennemføre reguleringen. Minimumsleje
forhøjelser på op til 35 % i forhold til 1914-niveauet blev efterhånden
mulige, ligesom der opstilledes flere undtagelsestilfælde, hvor lejestig
ninger og opsigelser ikke skulle indbringes for nævnene. På initiativ af
den første socialdemokratiske regering lykkedes det dog at fastholde en
del af huslejereguleringen frem til 1925 i provinsbyerne og i København
til 1930.
Det er givet, at lejestigningerne var blevet langt voldsommere, hvis
huslejereguleringen ikke havde gjort sin virkning. Samtidige undersøgel
ser fra Københavns Kommune viser, at næsten hele den ældre bolig
masse i 1921 havde været underkastet nævnenes lejeregulering. Herved
formåede nævnene i udstrakt grad at tage toppen af husejernes planer om
store lejestigninger. I perioden 1918-19 søgte husejerne årligt om leje
stigninger på 13-24% for 1-4-værelses lejligheder, men nævnene gik
kun med til det halve.
Boligmanglen medførte også flere begrænsninger i husejernes hidti
dige ret til frit at disponere over deres beboelsesejendomme. For at sikre
opretholdelsen af den eksisterende ældre boligmasse kunne kommu-
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Johan Keller Biilow (f. 1885), cand.jur., startede sin karriere som assi
stent i Indenrigsministeriet i 1909 og var under 1. verdenskrig og i den
første halvdel af 20'eme tat knyttet til tidens boligpolitik dels som
sekretar i Boligkommissionen (1916-20) dels som cheffor boligafdelingen
til 1925. Han blev departementschef i Socialministeriet i 1925 og overprasident i København i 1928. Foto: Det kgl. Bibliotek.
nerne i henhold til lovgivningen gennemføre forbud mod nedrivning og
sammenlægning af lejligheder. Samtidig fik lejerne fri ret til at fremleje
og optage logerende, selv om der i lejekontrakterne skulle være forbud
imod det. Målet var her en bedre og mere intensiv udnyttelse af
boligmassen.6
Boligadministrationen

Med den omfattende boliglovgivning, der igangsattes fra 1917, var det
ikke muligt at administrere den kraftigt stigende sagsmængde inden for
rammerne af Indenrigsministeriets kommunekontor. Navnlig bolig132

støttesagerne var i kraftig vækst og i 1918 overførtes de sammen med den
øvrige del af boliglovgivningens administration til den nyoprettede
midlertidige boligafdeling i Indenrigsministeriet.
I de første år hørte afdelingen stadig under kommunekontoret, men
overførtes i 1919 til det nye socialkontor. Efter 1924 havde boligafdelin
gen skiftende tilhørsforhold. Frem til 1929 hørte afdelingen under
Indenrigsministeriets 3. kontor og overførtes herfra til 2. kontor. I
1933-36 administreredes afdelingen af en ekspeditionssekretær fra Stati
stisk Departement og kom endelig fra 1936-37 igen under kommune
kontoret. Ved afdelingens nedlæggelse i 1937 gik sagsområdet videre til
Indenrigsministeriets 3. kontor og hertil lagdes folkeregistersagerne.
Indtil sagsområdet i 1943 overførtes til Statens Bygningsdirektorat blev
det selvstændigt ledet af en fuldmægtig eller ekspeditionssekretær. Eks
peditionssekretær Johan Keller Biilov og senere fuldmægtig Eiler Sigurd
Sand var gennem 20’eme ledere af afdelingen.7
Trods de meget skiftende tilhørsforhold og sagsoverførelsen til Statens
Bygningsdirektorat bevaredes kontinuiteten i boligafdelingens sagsdan
nelse, der normalt betegnedes »boligsager«. Arkivet havde en ubrudt
række af journaler og journalsager fra oprettelsesåret 1918 til dannelsen
af Boligministeriet i 1947. Til 1937 førtes selvstændig visdomsbog og
efter at have haft kopibog fælles med socialkontoret, fik boligsageme sin
egen i 1922. Ved overdragelsen af folkeregistersagerne i 1937 førtes frem
til 1947 en selvstændig journal for disse sager og huslejesageme. Herud
over rummede arkivet de såkaldte Københavns parcelsager (1921-24),
diverse regnskabssager (1923-26) og enkelte pakker betegnet: »Diverse
sager vedr. bolig- og huslejeforhold, ca. 1918-24«. Udenfor arkivet, men
med nær tilknytning til boligadministration og -lovgivning kan endelig
nævnes arkiverne efter de lovforberedende boligkommissioner af 1916 og
1918 og boligudvalg af januar og juni 1922 og 7.7.1924.
Ved journaliseringen i boligafdelingen benyttedes kancelli-systemet.
Som følge af den meget store mængde enstypesager var det for en række
af de større sagsgrupper nødvendigt at arbejde med faste numre med
undernummerering.
Den absolut største gruppe udgjorde sagerne vedr. statslån og -tilskud
til boligbyggeriet. Fra 1918 til boligstøttens ophør i 1928 behandledes tæt
ved 13.000 sager; navnlig efter lovudvidelsen i 1920 blev sagsantallet
stort. Efter retableringen af låneordningerne i 1933 behandledes i gen
nemsnit ca. 500 sager om året.
For at holde styr på den omfangsrige sagsmængde anvendtes faste
numre dels for arten af støtte og dels typen af bebyggelse. På undernum-
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Tabel 1. Faste numre i boligjoumalen, 1918-1928
259: Forespørgsler vedr. huslejelovene.
269: Forbud mod nedrivning af bygninger. I)
340: Statstilskud til kommunalt boligbyggeri. II)

341: Statstilskud til boligforeninger. III)
342: Statstilskud til privat boligbyggeri. IV)
343: Statstilskud til kommunalt boligbyggeri. IV)
759: Skattelempelser.

957: Statslån til boligforeninger. V)
958: Statslån til privat boligbyggeri. VI)
959: Statslån til kommunalt boligbyggeri. VI)
2060: Nedsættelse af nævn vedr. fremleje. VII)

2162: Amtsvise overhuslejenævn. VIII)
2550: Huslejenævn. VII)
I) Udgår i 1926.
II) Anvendes kun i 1918-19. I 1919 også til statslån til kommunalt
byggeri.
III) I 1919 også for statslån til boligforeninger. Forsvinder i 1923.
IV) Forsvinder i 1923.
V) I 1919 til øvrige boliglån, indført dette år.
VI) Indført 1920.
VII) Forsvinder i 1924.
VIII) Forsvinder i 1923.

rene registreredes derefter låntagerens navn, privat bygherre, boligfore
ning eller den pågældende kommune. Fra 1918-20 blev numrene 340 og
341 anvendt til statstilskud og lån til henholdsvis kommunale bebyggel
ser og boligforeninger og nr. 957 til øvrige boliglån. Men i kraft af
lovudvidelsen i 1920 og indtil 1922 benyttedes nr. 341-343 til statstilskud
til boligforeninger, private bebyggelser og kommunale beboelsesejen
domme og 957-959 til statslån til de samme tre typer af bygherrer. Ved
etableringen af Statsboligfonden i 1923 forsvandt statstilskuddene og
dermed også numrene 341-343, mens man kørte videre med nr. 957-959.
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I forbindelse med boligstøttens midlertidige ophør i 1928 gennemførtes
en mindre omlægning af journalens fastnummersystem. Nr. 957-959
forsvandt og 341 blev brugt til almindelige forespørgsler til boligafdelin
gen. Til administration af gamle lån og tilskud anvendtes de nye numre
1-4. Sagsgrupperne var forholdsvis små og omfattede tilsammen i løbet
af 30’erne kun ca. 45 sager om året. Efter genindførelsen af boligstøtten i
1933 anvendtes nr. 341 nu til de nye boliglånsager.
Mens boligstøttesagerne i de første år var ret omfattende og forskel
lige, som følge af en vis usikkerhed i den administrative indkøringsfase,
blev sagernes behandling og indhold efterhånden mere ensartet. Eeks.
skete sagsbehandlingen i højere grad på grundlag af standardiserede
ansøgningsskemaer og trykte blanketter, der udsendtes til høring hos
forskellige myndigheder. Sagerne startede i reglen med bygherrens
begæring om støtte (lån og/eller tilskud). Her skulle der med de bilagte
bygningstegninger gives oplysninger om bebyggelsesform og -grad,
lejlighedernes værelsesantal, areal og indretning samt en lang række mere
tekniske forhold. Ansøgerne skulle desuden give meddelelse om bygge
omkostninger, finansieringsplan, rentabilitet, bygge- og driftsbudget
samt huslejens størrelse. Når der var tale om begæringer fra private
bygherrer og boligforeninger havde ansøgningerne været omkring kom
munen, der skulle vurdere de indgivne oplysninger og erklære, hvorvidt
man kunne anbefale statsstøtten og eventuelt kautionere for halvdelen af
statslånet. Boligforeningerne skulle desuden indsende foreningsvedtæg
ter.
På dette grundlag traf boligafdelingen afgørelser i støttesagerne. Der
blev taget stilling til omkostningernes rimelighed, rentabiliteten og
huslejernes størrelse samt omfanget af arbejdsløshed og boligmangel i
den pågældende kommune. Vurderingen af bebyggelsesmåden og de
rent byggetekniske forhold blev overladt til Indenrigsministeriets sag
kyndige arkitekt. Selve sagsbehandlingen mundede ud i en fastlæggelse
af lånet/tilskuddets størrelse og den efterfølgende kontrol af, hvorvidt
de betingelser boligstøtten blev givet under, opfyld tes. Selv om boligstøtteordningerne under statsboligfonden (1923-28) var underlagt en
overordnet bestyrelse, bestående af departementschefen for Indenrigs
ministeriet, hypotekbankdirektøren samt chefen for boligafdelingen,
havde denne ingen reel administrativ betydning, og dens sager indgik
derfor i boligafdelingens administrationsarkiv.
En anden af boligafdelingens større sagsgrupper omfattede fore
spørgsler og mere principielle afgørelser i forbindelse med huslejeregule
ringen. Gennem hele perioden anvendtes numret 259 til disse sager.

135

Tabel 2. Faste numre i boli^oumalen, 1928-1940
1: Gamle lån og tilskud, boligforeninger.
2: Gamle lån og tilskud, privat byggeri.

3: Gamle lån og tilskud, kommunalt boligbyggeri. I)
4: Kommunale garantier for lån til byggeforetagender. II)

5: Skattelempelser.
6: Øvrige kommunale ydelser til boligbyggeriet. III)
171: Folkeregistersager. IV)

259: Huslejesager. V)
340: Love og bekendtgørelser. VI)
341: Almindelige boligsager.
342: Fonden for tilvejebringelse af midler til husleje
nedsættelser for børnerige familier. VII)
759: Afgiftslempelser.

760: Fritagelse for kommunale ejendomsskatter. VII)

I) Forsvinder i 1930. Fra 1931 anvendes nummeret til »Beløb af
kapitalformuen til byggeforetagende«. Udgår 1937.
II) Indføres i 1931. Anvendes i 1928 til øvrige tilskud. Udgår helt i
1937.
III) Indføres i 1931. Udgår i 1937.
IV) Indføres i 1938.
V) Udgår i 1937.
VI) Indføres i 1929.
VII) Indføres i 1939.

Sagsantallet var navnlig stort i de første år og udgjorde fra 1918-27 ca.
150 sager om året. Med indførelsen af stempel- og gebyrbegunstigelse i
1928, hvorefter der i hvert enkelt tilfælde kunne opnås fritagelse efter
Indenrigsministeriets anbefaling, voksede også sagsgruppen under nr.
759. Fra 1928 til 1940 behandledes således årligt ca. 400-500 sager vedr.
fritagelse for stempel, tinglysningsgebyrer og andre udgifter til det
offentlige for nye beboelsesejendomme med smålejligheder. Indtil 1928
var nr. 759 blevet anvendt til »skattelempelser«. Disse sager overførtes
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derefter til det nye nr. 5 og i 1939 til nr. 760. Da boligafdelingens
administration her kun omfattede generelle bemyndigelser til kommu
nerne til at give frihed for kommunale ejendomsskatter på beboelsesejen
domme og det fortrinsvis var bykommunerne, der anvendte lovens
bestemmelser, blev sagsgruppen aldrig stor. Fra 1928-40 behandledes
kun ca. 10 sager om året.
Sagsdannelsen under de øvrige faste numre i boligafdelingens journal
var forholdsvis beskeden. Fra 1918 journaliseredes sager om nedsættelse
af nævn vedr. fremleje og indberetninger fra overhuslejenævn og de
almindelige huslejenævn under numrene 2060, 2162 og 2550. Numrene
udgik helt ved journalomlægningen i 1928, der udover de ovennævnte
ændringer ikke i første omgang førte til oprettelse af nye faste numre.
Først i 1931 ændredes sagsindholdet under nr. 3 og 4, mens nr. 6 kom til.
Under disse numre henlagdes principielle sager vedr. yderligere kommu
nal begunstigelse af boligbyggeriet. Udover folkeregistersagerne fra 1937
var kun genanvendelsen af nr. 342 en nydannelse før 1940. Herunder
registreredes fra 1939 indbetalingerne til fonden for tilvejebringelse af
midler til huslejenedsættelser for børnerige familier. Fonden var som
nævnt oprettet som følge af udvidelsen af boliglovgivningen i 1938 og
boligafdelingen journaliserede i den forbindelse årligt ca. 40 sager.

Ejendomsafdelingen
Mens der med boligafdelingen var skabt et sammenhængende arkiv og
mere ensartede administrative rammer for statens regulering på bolig
markedet, førte resten af Boligministeriets senere sagsområder en meget
omskiftelig tilværelse frem til 1931. Med oprettelsen af Indenrigsministe
riets ejendomsafdeling etableredes i løbet af 30’erne en fastere organisa
tionsstruktur på disse områder.

Bygnings- og havesagerne

Efter 8 år under Indenrigsministeriets kommunekontor overførtes byg
nings- og havesagerne i 1921 til ministeriets 2. kontor. Forvaltningen af
statens eksisterende bygninger og nybyggeri var dog utilfredsstillende.
Der savnedes en fast organisationsstruktur og i de fleste tilfælde antog de
enkelte ministerier selv private arkitekter til bygningstilsynet. For at
råde bod på disse mangler fremlagde regeringen i Rigsdagssamlingen
1929-30 lovforslag om Statens Bygningskontor. Kontoret skulle være en
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selvstændig institution under Indenrigsministeriet og centralisere admi
nistrationen af statens bygninger i samarbejde med de enkelte ministe
rier.
I kraft af Venstres og Konservatives flertal i Landstinget reduceredes
forslaget og endte med oprettelsen af ejendomsafdelingen og Statens
Bygningsråd, der skulle være rådgivende organ med fire medlemmer.
Ejendomsafdelingen blev ledet af en ekspeditionssekretær placeret in
denfor Indenrigsministeriets rammer og hertil overførtes i første omgang
bygnings- og havesagerne.8
Trods de skiftende tilhørsforhold lykkedes det at bevare kontinuiteten
i den selvstændige journal som bygnings- og havesagerne allerede havde
fået i 1850. De enkelte bygninger stod i journalen i en bestemt orden og
efter den rækkefølge fik hver et nummer fra 1 til 106. Fra 1850 til
1935/36 var sagerne opstillet sagligt og gruppeordnet efter disse numre.
Herefter opstilledes sagerne årgangsvis, ligeledes efter et nummersystem
for de enkelte bygninger og haveanlæg.
Desuden havde sagsområdet egen visdomsbog efter 1907 og en række
kopibøger undtagen perioden 1913-22, hvor kopibogen førtes sammen
med kommunekontorets og fra 1921 til 22 sammen med 2. kontors.
Herudover omfattede arkivet regnskabsbøger (1858-1939) og diverse
protokoller og sager (1849-1907). Arkivet efter Statens Bygningsråd
bestod af forhandlingsjournaler fra 1931 til 1943 og en mindre gruppe
joumalsager fra samme periode.

Bygningslovgivning og byplanlægning
Det sagområde i ejendomsafdelingen, der i løbet af 30’erne kom i
kraftigst vækst, var bygningslovgivning og byplanlægning. Mens der

Tabel 3. Indenrigsministeriets ejendomsafdeling.
Journalnummersystem 1938
1001 ff: Bygningslove - dispensationer.

1400 ff: Honorar til bygningskonsulenter.

2300 ff: Vejafgifter.
2400 ff: Installationssager.

2450 ff: Byplansager.
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allerede under 1. verdenskrig blev udstukket en fastere politisk linje for
mellemkrigstidens statslige regulering på boligmarkedet, stod boligpoli
tikken meget tilbage med hensyn til det offentliges direkte indflydelse på
byggeriets fysiske udformning. Helt op til slutningen af 30’erne gjaldt
bygningslovene fra henholdsvis 1889 og 1858 stadig i København og
købstæderne, mens landdistrikterne var underlagt en mindre revision af
brandpolitiloven fra 1861 og de bymæssige bebyggelser lokale bygnings
reglementer.
Selv om de fleste større bykommuner gennem egne boligbyggerier og
meget store jordkøb i stigende grad kunne styre en del af den fremtidige
byudvikling, indeholdt de eksisterende bygningslove alt for lempelige
bestemmelser for bebyggelsens udformning og næsten ingen byplan
mæssige beføjelser. Navnlig på private byggegrunde var mulighederne
for en strammere offentlig regulering fortsat begrænsede, selv om der i
udstrakt grad dispenseredes fra bygningslovene. Et forslag fra 1915 til en
skærpelse af den københavnske bygningslov blev aldrig vedtaget i Rigs
dagen og byplanloven af 18.4.1925 var uanvendelig i praksis, da dens
erstatningsregler var uklare og forretningsgange uhensigtsmæssige.9
Først i løbet af 30’eme igangsatte den socialdemokratiske regering et
større lovforberedelsesarbejde på området. Som følge af byplanloven af
29.4.1938 skulle der udarbejdes byplaner for alle bymæssige bebyggelser
med over 1.000 indbyggere. Planen skulle godkendes af ejendomsafde
lingen og udstikke gadenet, tekniske og trafikale anlæg samt omfanget og
anvendelsen af ubebyggede områder (parker, sportsanlæg m.v.). For de
bydele, der var tænkt inddraget til bebyggelse, arbejdedes med princip
pet om zoneinddeling, der gav mulighed for en hensigtsmæssig og skarp
opdeling af byområderne efter bebyggelsesart og anvendelse som villa
etagebyggeri, forretningskvarterer og industribyggeri. Loven rummede
endelig strammere regler for bygningsregulering uden erstatningsfor
pligtelser fra det offentlige.10
I den københavnske bygningslov af 29.3.1939 indarbejdedes og udvi
dedes en række af byplanlovens bestemmelser. Bygningsloven indeholdt
desuden en lang række skærpelser i kravene til de enkelte bebyggelser
med hensyn til bygningsafstand og -højde, gadebredde og grundenes
udnyttelsesgrad og anvendelse. Erfaringerne fra 20’erne og 30’emes
dispensationer og funktionelle byplanlægning var i udstrakt grad indar
bejdet i disse love.11
Lov af 31.5.1939 om boligsyn og sanering af usunde bydele indeholdt
dels ret til kondemnering af gamle og forslummede bebyggelser dels
statsstøtte til nedrivningsarbejde og nybyggeri. Ved bestemmelserne om
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Tabel 4. Indenrigsministeriets ejendomsafdeling.
Journalsystem efter 1939
I. journal:

1001 ff: Bygningslove og dispensationer.
1400 ff: Honorarsager.

II. journal:

2501 ff: Byplansager.

2651 ff: Vejsager.
2751 ff: Kloaksager.
2801 ff: Installationssager.

3001 ff: Saneringssager.

boligsyn blev det desuden gennem lokale boligtilsyn og sundhedskom
missioner muligt at nedlægge forbud mod anvendelse af beboelseslejlig
heder, der var sundheds- og brandfarlige. For at overvåge lovens gen
nemførelse og tilrettelægge de lokale boligtilsyns arbejde nedsattes Sta
tens Boligtilsynsråd, der også skulle være appelinstans. Tilsynsrådet blev
sammensat af medicinaldirektøren, to dommere udpeget af Højesteret
og to bygningskyndige valgt af Indenrigsministeriet.12
Frem til 1920 sorterede bygningslovgivningen som tidligere nævnt
under Justitsministeriets 2. kontor. Herefter administreredes området
først af ministeriets 4. kontor fra 1920-24 og igen af Indenrigsministe
riets kommunekontor fra 1924-27. Siden overflytningen til Justitsmini
steriets 4. kontor og i årene under kommunekontoret blev sagerne
journaliseret under nr. 3001-6000, men ved overførelsen til Indenrigsmi
nisteriets 2. kontor i 1927 kom området nu til at udgøre en selvstændig
sagsgruppe (byggesager) med egen journal, »Almindelig bygningsjour
nal«. Her var journalnummeranvendelsen dog skiftende. Frem til 1929
anvendtes fortsat de gamle numre, mens man i perioderne 1929-36 og
1936-37 anvendte numrene 4001-5500 og 1001-3000.
I kraft af den voldsomt stigende sagsmængde, der fulgte med forbere
delsen til og den senere administration af den nye københavnske byg
ningslov og lovene om byplanlægning, sanering og boligtilsyn var en
fortsat forvaltning indenfor rammerne af 2. kontor ikke mulig. Sagsom140

rådet overflyttedes derfor i 1937 til ejendomsafdelingen og året efter fik
byggesagerne egen kopibog, mens journalen omlagdes. Omlægningen
kunne imidlertid ikke rumme det store antal saneringssager og byplansa
ger, der navnlig indeholdt godkendelse af bykommunernes byplaner. En
opdeling i en I. og IL journal i 1939 blev derfor nødvendig, men allerede
i 1942 sammenlagdes journalerne igen, mens nummersystemet fra 1939
blev bibeholdt.

Statens Bygningsdirektorat
Med oprettelsen og udvidelsen af ejendomsafdelingen var der i løbet af
30’eme sket en samling af nogle beslægtede ressortområder. I længden
var det dog uhensigtsmæssigt med en opdeling af bolig- og bygningsvæ
senets sagsområder på forskellige kontorer og afdelinger.

Oprettelsen
Som konsekvens heraf nedsatte Indenrigsministeriet i 1941 et udvalg af
rigsdagsmænd. I udvalgsbetænkningen konstateredes de store ulemper
ved den opdelte administration og navnlig ministeriernes bygningsfor
valtning, der stadig i det væsentligste foregik uden om de kongelige
bygningsinspektører. Udvalget pegede på en centralisering af admini
strationen af hele bolig- og bygningsområdet og ved lov af 6. juli 1942
om statens bygningsvæsen oprettedes Statens Bygningsdirektorat pr.
1. april 1943.13

Ressort
Direktoratet opdeltes i to kontorer. Udover den overordnede direkto
ratsadministration (personale, økonomi, organisation) overtog 1. kontor
hele sagsområdet fra den nedlagte ejendomsafdeling, mens 2. kontor
skulle forvalte den gamle boligafdelings sagsområder. Trods overflytnin
gen skete der igennem den første del af 40’erne ingen nævneværdige
ændringer i arkivdannelsen, som direktoratet overtog og videreførte fra
de ældre afdelinger.
I 1946-47 udskiltes for et år et midlertidigt kontor, der fik stadfæstelse
af boligreglementer og regnskaber, samt en væsentlig del af forberedel
sen til de senere meget betydelige boligstøttelove. Ved nedlæggelsen blev
de fleste af kontorets sager indlemmet i andre kontorer i direktoratet og
boligministeriet.
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Boligministeriets oprettelse
I lighed med forholdene under 1. verdenskrig blev manglen på byggema
terialer efterhånden alvorlig i besættelsesårene 1940-45. Byggeomkost
ningerne steg og trods 1938-lovens statslige understøttelse blev den årlige
boligproduktion godt og vel halveret i forhold til 1939-niveauet. Som
følge heraf kunne boligunderskuddet i 1945 sættes til 50-60.000 lejlighe
der. For efterkrigstidens genopbygningspolitik måtte en kraftig stimule
ring af boligbyggeriet have en høj prioritet.

Velfærdsstat og boligpolitik

Selv om Socialdemokratiets program fra befrielsesåret, »Fremtidens
Danmark«, indeholdt en række socialiseringsplaner, vandt velfærdsstats
ideologien hurtigt indpas i partiet. Grundtanken var, at staten gennem
en aktiv økonomisk og strukturændrende politik skulle sætte skub i den
kapitalistiske økonomis vækst. Herved ville der dels være sikkerhed for
fuld beskæftigelse og reallønsfremgang og dels blive skabt midler til en
velfærdsstat. En velfærdsstat, der ikke alene skulle skabe social tryghed,
men også virke socialt omfordelende. Social- og uddannelsespolitik var
vigtige elementer, men også boligpolitikken fik her en central placering.
For den mindre bemidlede del af befolkningen skulle boligpolitikken
ikke alene sikre en tilstrækkelig boligforsyning, men også medvirke til en
højnelse af boligstandarden. Huslejerne skulle desuden holdes i ro,
således at boligudgiften kom til at udgøre en mindre del i det daglige
budget.
Selv om det under indtryk af boligmanglen var regeringen Knud
Kristensen, der med boligstøtteloven af 30.4.1946 lagde grunden til
efterkrigstidens subsidiering af boligbyggeriet, var det de socialdemo
kratisk ledede regeringer, der i 50’erne opretholdt og i perioder udbyg
gede den kraftige interventionslinje på boligmarkedet. Set i forhold til
boligpolitikken før besættelsen var midlerne i princippet de samme, men
med hensyn til styrke og omfang fik boligpolitikken en helt anden
karakter i de første efterkrigsår. Med en meget lav rente på 2 % i forhold
til normalrenten på 3-4% ydedes i perioden 1946-54 statslån til ca.
150.000 nye lejligheder. Hermed faldt andelen af ustøttet boligbyggeri
fra 40 % i 1946 til 10 % i tiden 1953-57. Navnlig det sociale boligbyggeri
og parcel- og rækkehuse for mindre bemidlede nød godt af statsstøtten.
Boligpolitikken opretholdt desuden huslejestoppet fra besættelsestiden
og gennemførte huslejetilskud til de dårligst stillede.
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Johannes Kjærbøl (f. 1885) var uddannet klejnsmed og fra 1926formand
for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Blev socialdemokratisk
medlem af Folketinget i 1935 og samme ar handelsminister, fra 1940-42
arbejds- og socialminister, herefter arbejdsminister. Kjærbøl blev i 1945
chef for flygtningeadministrationen og i 1947 den første boligminister.
Han havde til 1957 boligpolitikken under sig, dels som boligminister
(1947-49) og arbejds- og boligminister (1949-50), dels som indenrigs- og
boligminister (1953-55) og bolig- og Grønlandsminister (1955-57).
Foto: Det kgl. Bibliotek.

Ministeriet for byggeri- og boligvæsen

Opprioritering af boligpolitikken i de første efterkrigsårtier førte til en
næsten eksplosiv vækst i sagsmængden. Navnlig boligstøttesageme blev
en af de mest omfattende indenfor statsadministrationen. I årene fra
1947-54 behandledes årligt ca. 10.000 nye boligstøttesager, mens det
årlige antal udgående skrivelser androg ca. 100.000.
Allerede kort efter gennemførelsen af boligstøtteloven i 1946 stod det
klart, at støttesagerne ville kunne sprænge rammerne i Statens Bygnings143

direktorat. I lyset heraf og som en slags politisk manifestation af
boligpolitikkens høje prioritet oprettede regeringen Hans Hedtoft i 1947
Boligministeriet.14
Fra Indenrigsministeriet overførtes Statens Bygningsdirektorat, Sta
tens Bygningsforskningsinstitut, boliganvisning samt sundhedsvedtæg
ter, der angik bygge- og boligforhold. Landbrugsministeriet afleverede
administrationen af lov om opførelse og udlejning af arbejderboliger på
landet og Handelsministeriet sager vedr. fordelingsspørgsmål om mate
rialer og produktion af byggematerialer. Fra det hidtidige Arbejds- og
Socialministerium overførtes desuden flygtningeadministrationen.
Det nye boligministerium opdeltes i 3 kontorer og et midlertidigt 4.
kontor, mens Statens Bygningsdirektorat med et begrænset ressortom
råde foreløbig fortsatte under ministeriet. I de første år havde Boligmini
steriet en række indkøringsvanskeligheder. Sagsmængde og personalean
tallet var i vækst samtidig med at journal- og kontorsystemet fortsat
byggede på det gamle grundlag. En række strukturforandringer blev
derfor nødvendige i begyndelsen af 50’erne, men denne udvikling falder
udenfor denne fremstillings rammer.

Noter:
Anvendte forkortelser:
RDT: »Rigsdagstidende«, herefter følger »FT« for Folketingets forhandlin
ger, »LT« for Landstingets og endelig »TA« »TB« og »TC« for tillæg A, B
og C.
RDA: Rigsdagsårbogen.

1. Med hensyn til den tidlige bygningslovgivning kan bl.a. henvises til »Køben
havn fra bispetid til borgertid«, Stadsingeniørens Direktorat, 1947, side
267-294.
2. Lov nr. 41 af 29.3.1887 om lån til ombygning af overbebyggede og usunde
bydele i København og købstæderne og opførelse af arbejderboliger: RDT
1886/87, TA 1621, TB 9, 249, 1133, 1361, 1601, TC 11, 71, 135, FT 23, 24,
150-199, 661-679, 686-690, 1635-1837, 2511-2331, 2582, 3196-3197, LT 388,
437-470, 990-1020, 1105-1107, 1424-1426.
Forlænget ved lov nr. 21 af 26.2.1898: RDT 1897/98, TA 2405, TB 661, TC
19, 239, FT 371, 425-427, 950-965, 2838-2857, LT 1244, 1277-1293, 13131314, 1344.
Forlænget ved lov nr. 90 af 27.4.1904: RDT 1903/04, TA2721, TB 967, 2061,
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2181 TC 735, 1921, FT 1664, 1671-1673, 2001-2013, 4165-4166, 4228, 5580,
5589-5590, LT 745, 930-935, 1224-1227, 1259.
Forlænget ved lov nr. 36 af 5.3.1909: RDT 1908/09, TA 3261, TC 607, 647,
FT 2923,2925-2926, 3624-2628, 3689, 3786, LT387, 409-413,424-425,450.
Forlænget ved lov i 1914: RDT 1913/1914, TA 2749, TB 1507, TC 921, 1557,
FT 2284, 2285-2288, 2347-2380, 4248-4284, LT 1139-1161, 1167, 1213.

3. Boligmanglen er bl.a. behandlet i K. Vedel-Petersen: »Københavns Kom
mune i årene 1914-1921«, 1931, side 215-257 og Henning Bro: »Kommunal
boligpolitik og boligbyggeri i Lyngby-Taarbæk, 1890-1930«. Lyngby-bogen
1990, side 103-114.
4. Boligkommissionerne af 1916 og 1918: Lov om nedsættelse af boligkommis
sion (1916) nr. 316 (30/10-1916) RDT 1916/17 TA ss 35, TB 7, TC 13,19, FT
91, 126-29, 498-504, 630, LT 31, 73-78, 80, 82. - Lov om nedsættelse af
boligkommission (1918) nr. 682-21/12-1918 RDT 1918/19 TA 2245, TB 359,
TC 301, FT 2670, 2678-81, 2696. LT 25, 27-28, 154, 700-702.
Låneordninger til foreningsbyggeriet 1917-20. Lov om Lån til Byggeforenin
ger nr. 178. 31/3-1917 RDT 1916/17 TA 2195, TB 631,1375, TC 267,929. FT
91, 91-94, 1032-53, 2539-41, 2636. LT 802, 1289 - samme nr. 570 22/11,
1917/18, TA 2255, TC 100, 103, FT 17, 39, 1449-55, 1480,1492, LT 351-54,
356-59, 361-68. - samme nr. 625 5/7, 1918 RDT 1918, TA 157, TB 235, TC
29, 79, FT 186, 525, 577, 616, LT 92, 186, 193. - samme nr. 319 3/7, 1919,
RBT 1918/1919, TA 5419, TC 1235, 1317, FT 5356, 5387, 5405, 5460-61,
5568-88, LT 1879, 1907, 1966-68, 2040. - samme nr. 366 28/6 1920, RDT
1919/1920, TA 6765, TB 3831, TC 1937, 1987, FT 5558, 5560, 5610-16,
5911-12, LT 1999, 2143-53.
Låneordninger til kommunalt boligbyggeri 1917 (-1920) Lov om Lån til
kommunalt Boligbyggeri nr. 179 31/3-1917, RDT 1916/17, TA 4565, TB 629,
TC 2363, 927, 947, FT 2166. 2181-82, 2310-20, 2530-39, 2636, LT 776,
783-807, 1233-79, 1288-89.
Statstilskudsordningerne til kommunalt, forenings, privat boligbyggeri 19181920 - Lov om Statstilskud til kommunale Arbejder nr. 5/2-1918, RDT
1917/18, TA 3659, TC 245,287, FT2726,2764,2821,2841, LT 760, 815, 817.
- samme nr. 526 1/11-1918, RDT 1918/19, TA 2373, TB 31, TC 37, 63, FT
26,46-47, 314-30,481-83,653 , LT 158,170-85, 245-46,249-50-samme nr.
685 21/12-1918, RDT 1918/19, TA 3301, TB 365, TC 269, 299, FT 278,
2580-81, 2605-2620, 2671-76, 2678, LT 715-25, 727-28 - samme nr. 362
30/6-1919, RDT 1918/19, TA 3465, TB 4093, TC 1613,1701, 1709, FT 5755,
5756-58, 5928-78, 6010, 6066-75, LT 2249, 2281-2310, 2357-62, 2663.
Lov om boligforholdene (incl. bestemmelser om statslån/tilskud til private
foreningers og kommunalt boligbyggeri, huslejeregulering, lettelser for
kommunale skatter for beboelsesejendomme, forbud mod nedrivning af
beboelsesejendomme, ophævelse af forbud mod fremleje) - samme nr. 479
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10/9-1920, RDT 1920, TA 55, TC 47, 53, FT 35, 481, 544, 556, LT 159, 185,
189. - samme nr. 150 1/4-1921, RDT 1920/1921, TA 4559, TB 793,2021, TC
385, 467, 1021, FT 4237, 4292, 4672, 4704, 4929, LT 1185, 1208, 1266, 1293.
Tillæg til samme nr. 52 13/2-1922, RDT 1921/1922, TA 4675, TC 283, 349,
FT 4581, 4616, 4700, LT 632, 695, 725, 728 - samme nr. 120 1/4-1922, RDT
1921/1922, TA 6419, TC 493, 1403, FT 5577, 5633 , 5739, 5787, LT 1286,
1412, 1458. Lettelser i kommunale skatter for beboelsesejendomme samme
nr. 89 4/7-1916, TB 2999, TC 2564, FT 5106, 5120-26, 5127, 5128, LT
1668-72, 1695-1713, 1734-44, 1745-50. - samme nr. 148 31/7-1917, RDT
1916/1917, TA 5191, TC 921, 943, FT 3379, 3397,3900, LT 1292, 1299-1300,
1304, 1306-07 - samme nr. 155 20/3-1918, RDT 1917/1918, TA 4285, TC
963, 1301, FT 4186, 4310, 4342,4448, LT 1148-51 - samme nr. 63 12/2-1919,
RDT 1918/1919, TA 3435, TC 323, 349, FT 2707, 2728, 2806, LT 853, 870,
886 - samme nr. 60 25/2-1920, RDT 1919/1920, TA 5056, TC 247, 419, FT
3307, 3412, 2456, 3554, LT 823, 898, 951.
Om boliglovgivningen efter 1922 Statsboligfonden 1922-1929 (statslån (peri
oder også tilskud) til kommunalt, privat og foreningsbyggeri) RDA 1922-23
138-143, RDA 1924/25 127, RDA 1924/25 127-129, RDA 1925/26 131-135,
RDA 1925/1926 258-269. Love om boligforholdene (lejeregulering, nedriv
ningsforbud, etc.) RDA 1921/22 333-40, RDA 1922/23 151-160, RDA
1923/24 385-87, RDA 19245 25-29, RDA 1924/25 117-125.
Samt Lov nr. 123 af 4.4.1928 vedr. boligbyggeri, Lovtidende.

5. 30’emes lovgivning med hensyn til boligstøtte: RDA 1932-1933, side 226235, 1933-34, side 192-198, 1934-1935, side 185-187, 1937-1938, side 208225, 1939-1940, side 264-272.
6. Lov om Fastsættelse af Husleje 7/6-1915/16, RDT 1915/16, RDT 1915/16,
TA 4699, TB 29 21, 2977, TC 2547, FT 4464/67, 4512-48, 4554-77, 4978-79,
LT 1586-1714, 1616 20, 1627-30 - samme nr. 392 22/11-1916, RDT 1916/17,
TA 2587, TB 43, TC 35, 83, 89, FT 1017-21, 1083-1108, 1122-13, LT 135,
141-57, 253-76, 284-324 - samme nr. 72 23/12-1917, RDT 1916-17, TA 767,
TB 599, TC 235, 261, FT 2497, 2514-25, 2557-89, LT 325, 326-30, 340-72,
744-70, 772, 775 - samme nr. 589 30/11 1917/18, TA 2669, TB 73, TC 119,
143, FT 1702, 1848-61, 1863-69, LT 289, 293-96, 314-83, 367-70, 372 samme nr. 401 30/7-1918, TA 97, TB 271, 347, 373, TC 103, 135,159, FT 78,
415-ff, 699-ff, 1089-ff, LT 296, 336-ff, 352 - samme nr. 398 31/10-1919,
RDT 1919/20, TB 19, FC 21, 59, FT 284, 302-44, 349, 352, LT 3, 7-12,
37-57, 108-114, 116 »Statistisk Arbog for ...« 1925, side 47, 1921, side 45,
1919, side 45. »Statistik vedr. de københavnske huslejenævns virksomhed i
året 23/2 1917-23/2 1918«, Københavns Statistiske Kontor, 1918, side 3-13.
Lov om Fremleje af Beboelseslejligheder Nr. 193 14 % 4-1917, RDT 1916/17,
TA 5035, TB 1991, TC 869, 975, FT 2921-22, 3155-64, 3220-21, LT 976,
1075-81,1321-26-sammenr. 326 22/7-1917, RDT, TA5393.TC 1521, 1555,
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FT 3941, 3943-46, 3947-50, LT 1767-77, 1994-95 - samme nr. 590 30/11
1917, RDT 1917/18, TA 2799, TB 73, TC 133, 143, FT 1700, 1861, 1863-64,
LT 289, 296-97 303, 370-71 Lov om Forbud mod Nedrivning af Beboelses
ejendomme Nr. 18 23/1-1917, RDT 1916/17. TA 3723, TB 83, 577, 581, TC
137, 157, FT 1280, 1285-87, 1409-30, 1610-24, 1625, 1897-1901, LT 464,
475-508, 589-92, 593 - samme nr. 156 20/3-1918, RDT 1917/18, TA 4299,
TC 965, 1307, FT 4186, 4312-13, 4343, 4450, LT 1145, 1306, 1367, 1451 samme nr. 597 31/10-1919, RDT 1919/20, TA 2503, TC 1, 45, FT 233, 272,
275, LT 7, 57, 61, 64.

7. Kgl. Hof og Statskalender 1918-1943. Anordning vedr. gennemførelsen af
lov af 23.12.1922 om lån til boligforetagender, Lovtidende 1923, side 1-3.
8. Lov nr. 52 af 14.3.1931 om statens bygningsvæsen: RDT 1929/1930, TA
5803, TB 1813 , 2735, TC 1283, FT 5334, 6433, 6540, LT 1412, RDT
1930/1931, TA 2287, TB 301, TC 85, 123, LT 10, 22, 540, 546, FT 4442,
4642, 4680.

9. Lov nr. 122 af 18.4.1925 om byplaner: RDT 1924/1925, TA 2997, TB 2343,
2527, TC 1975, 2455, LT 188, 1537, 1546, FT 7294, 7297, 7439, 7436.
10. Lov nr. 181 af 29.4.1938 om byplaner: RDT 1937/38, TA3831, TB 2203, TC
1409, 1937, FT 3309, 3475, 5266, 5320, LT 1378, 1449, 1454.

11. Byggelov (lov nr. 148) af 29.3.1939 for Staden København: RDT 1938/39,
TA 3009, TB 903, 1955, TC 561, FT 1754, 4785, 4902, LT 1297, 1486,1554.
12. Lov nr. 212 af 31.5.1939 om boligsyn og sanering af usunde bydele.
Lovtidende 1939, side 1250 ff.

13. Lov nr. 294 af 6.7.1942 om Statens Bygningsvæsen: RDT 1941/42, TA 5361,
TB 2031, TC 2157, 2175, FT 1900, 2292, 2308, LT 1203, 1217, 1221.
Betænkning angående Statens Bygningsvæsen afgivet af det af Indenrigsmini
steriet nedsatte udvalg vedr. Statens forhold til byggeriet. 1942, afgivet
18.12.1941.
14. Bekendtgørelse nr. 491 af 23.11.1947 om ændring af betegnelsen for Ministe
riet for Byggeri og Sundhedsvæsen til Ministeriet for Bygge- og Boligvæsen
og om fastsættelsen af forretningsområdet for dette Ministerium. Lovtidende
1947, side 1363-1364.
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Finansarkiverne 1679-1848
Af Morten Westrup
I fortsættelse af artiklen Finansarkiverne 1679-1816, Arkiv 12. bd. nr. 4, 1989, redegøres
her for finansforvaltningens reform i 1816 og for Finansdeputationen 1816-48. På tværs af
periode- og proveniensopdelinger skitseres derefter statsgældsvæsenets, pensions- og
forsikringsvæsenets og endelig det kongeumiddelbare finansvæsens arkivdannelse i hele
perioden 1679-1848.

Den 9. feb. 1816 forandrede enevælden igen sin finansforvaltning. Bag
ændringen lå nødvendigheden af at tilpasse sig efterkrigskonjunkturerne,
tilsidelæggelsen af merkantilismen som politisk-økonomisk rettesnor og
de hermed sammenhængende behov for at spare og forenkle et vidtløftigt
apparat.
Finanskollegiet og Finanskassedirektionen blev forenet i en Finansdeputation, som samlede og videreførte både de overordnede-politiske og
de underordnede-bogførende funktioner, som hver for sig havde været
besørget af de to tidligere styrelser (Arkiv 12. 4).
Drivkraften bag bestræbelserne på at koncentrere finansstyrelsen på
færre myndigheder var finansdeputeret Jonas Collin, som i sin søgen
efter forbilleder nåede helt tilbage til Hannibal Sehesteds Skatkammerkollegium fra 1660.
Han havde sammen med finansminister J. S. Møsting og andre delta
get i det arbejde, der med henblik på at reformere hele forvaltningen
fandt sted i en kommission af 5. maj 1814.
Møsting mente, at man kun behøvede at gå tilbage til Frederik IVs
udskillelse af finansforvaltningen fra Rentekammerkollegiets overbesty
relse og henlæggelse under de finansdeputerede i 1700 for at få inspira
tion.
Han skrev i 1814: »Efter min formening ville den indretning, der af
kong Frederik 4de var truffen, at nemlig finansbestyrelsen var overdra
get de deputerede i Rentekammeret, være den mest hensigtsmæssige, og
kunne denne finansbestyrelse gives benævnelse af en bestandig Finansdeputation. Denne bestyrelsesmåde har, som historien viser, for finanserne
været den heldigste af alle, og den må, da den er den naturligste, også
være det.«
Kommissionen kunne til sidst i overensstemmelse hermed foreslå en
Finansdeputation som det centrale organ. Man vendte tilbage til Frede
rik IV på den måde, at man lod de fire Rentekammerdeputerede (Møs-
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ting, Peter Wormskjold, Mikael v. Essen og A. W. Moltke) udgøre
deputationen sammen med en deputeret og en assessor fra det tidligere
Finanskollegium: henholdsvis Christian Birch og Jonas Collin.
I deputationens arkiv fortsætter aktrækkeme fra henholdsvis Finanskollegiet og Finanskassedirektionen, og afspejler således en stort set
uforandret forretningsgang.
Som noget nyt i anvisningsproceduren blev det nu helt gennemført, at
de overordnede myndigheder hver fik anvist et annuum svarende til
deres samlede reglementerede udgifter, hvoraf de videre anvisninger
fandt sted gennem deres egne kassevæsener og bogholderier. De detalje
rede udgiftsreglementer bibeholdtes alligevel i deres hidtidige form.
I deputationens arkiv ligger der en række pakker med sagligt ordnet
materiale vedr. vigtige finanssager fra tiden 1816-48: Sager vedr. tontiner
og livrenteanstalter (1819-43), sager vedr. Rigsbankens overgang til
Nationalbanken (1816-18), sager vedr. finansernes mellemværende med
Nationalbanken (1836-38), sager vedr. hertugdømmernes forhold til
Rigs- og Nationalbanken (1813-47), sager vedr. de slesvigske og holsten
ske provinsialstænders andragende om en adskillelse af hertugdømmer
nes finanser fra kongerigets (1844-46) og akter og beregninger angående
finansiel opgørelse med hertugdømmet Holsten (1848).
Det vigtigste i 1816-reformen var imidlertid oprettelsen af to nye
overordnede myndigheder på niveau med Finansdeputationen til at tage
sig af sagområder, som hidtil havde været uoverskueligt og spredt fordelt
på en række over- og underordnede styrelser og myndigheder.
De nye myndighedsorganer var Statsgældsdirektionen og Pensions
kassedirektionen.
På deres områder, som i løbet af det 18. årh. havde fået en stadig større
betydning i statshusholdningen og samfundslivet, og hvor forvaltningen
hidtil havde været udøvet usammenhængende, føltes et behov for en
mere koordinerende ledelse.
Om disse grene af centraladministrationen og om den uhåndterlige
arkivdannelse på disse to områder skal det følgende handle.
Fra skildringen af pensionsvæsenet og dets sager glider redegørelsen
imidlertid naturligt over til en omtale af arkivdannelsen i det kongelige
nådesvæsen, som også bevilgede pensioner og gratifikationer m.m., og
dermed over til det kongeumiddelbare finansvæsen, hvis ordning var
afhængig af hofkonjunkturer og øjeblikkelige behov i statsmagtens
øverste lag og således også skiftende.
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Gældsvæsenet
Sagerne vedrørende og regnskaberne over statens aktive og passive
fordringer, dens forhold som kreditor og debitor ligger for tiden indtil
1761-62 i Rentekammerets arkiv (222.786-806) i Rigsarkivet.
Gruppen af sager vedr. den passive gæld indeholder alene sager vedr.
den konsoliderede gæld, for hvilken der blev udstedt obligationer eller
lignende. Den svævende statsgæld i form af ikke udbetalte lønninger
og andre ikke opfyldte betalingsforpligtelser kan ikke dokumenteres
her.
Gruppen af sager vedr. den aktive gæld indeholder en meget broget
samling af aktiver, som er tilgodehavender i bred forstand og således
meget andet end lån mod gældsbrevsdokumentation.
De passive og aktive gældsforhold opfattedes som snævert gensidigt
komplementerende, og med de passive gældsposter fulgte altid ved deres
overdragelse fra et organ til et andet en række aktive gældsposter foruden
andre aktiver til forrentning og afbetaling af gælden.

I perioden frem til 1761-62 optog man ikke udenlandske lån i nævnevær
digt omfang, men til gengæld en stor mængde indenlandske lån - eller
»forstrækninger« - som for en væsentlig del var tvangslån. De kan
dokumenteres i Rentekammerets kopibog over kongelige obligationer,
forstrækningshovedbøger, kreditorprotokoller m.m. 1678-1762. (Rtk.
222.807-823).
I en obligation gjordes det med en fast formulering »vitterligt, at-- ,
borger udi Vor købstad------- efter Vores begæring har udlagt og
forstrakt til —etatens------ udgifter tre hundrede rigsdaler ...«
Med Kurantbankens oprettelse i 1737 fik staten et nyt sted at henvende
sig som låner. Banken var oprettet som et privat aktieselskab, hvis
vigtigste funktioner skulle være at udstede pengesedler, modtage indlån
og foretage udlån, men blev hurtigt et vigtigt kreditinstrument for staten
og således indfanget i et afhængighedsforhold til finansadministrationen.
Af sine aktiver, erhvervet ved seddeludstedelse, aktietegning og indlån,
begyndte den allerede i 1740’eme at låne staten betydelige summer.
Denne gæld kan dokumenteres både i bankens og i Rentekammerets
arkiver, men er ingen af de to steder umiddelbart tilgængelig. I banken
førtes lånene bl.a. i »Bankkommissærernes partikulære Regnskaber«
(ark.gr. 9). I hovedbøgerne (ark.gr. 4) findes den ikke ført på særlige
konti, men må søges på de almindelige løbende konti, således Lånekon
toen, hvor det ikke umiddelbart fremgår, når der er tale om lån til staten.
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Det gør det først, når de som debitorer anførte institutioner/personer er
identificeret.
I Rentekammeret førtes lånene i Kreditorbøgerne (Rtk. 223.215-23),
hvor de heller ikke blev klart og entydigt konteret. De kan således her
være konteret under bankkommissariernes navne.
Om disse Kreditorbøger skal i almindelighed anføres, at de indeholder
konti for statens kreditorer, hvor ikke alene gælden er posteret, men
også renteydelserne. De er ført indtil årene i begyndelsen af 1760’erne,
da Ekstraskattekassen overtog rentebetalingerne.

Med finanskrisen i årene 1761-62, oprettelsen af Overskattedirektionen i
1762 og den samtidige udskrivelse af ekstraskatten til nedbringelse af
statsgælden holdt skatmester Heinrich Carl Schimmelmann sit indtog i
centralforvaltningen. Under hans ledelse måtte staten yderligere for at
klare sit likviditetsbehov påbegynde den optagelse af lån i udlandet, som
skulle vare ved i resten af enevældetiden.
Med Schimmelmanns overtagelse af den faktiske ledelse af den nye
direktion ændredes gældsforvaltningen på en afgørende måde, og der
med også dens arkivdannelse.
På en måde blev den »privatiseret« under Schimmelmanns personlige
ledelse. Direktionen fik med Ekstraskattekassen således sit eget kassevæ
sen, hvis betalinger, i begyndelsen i hvert fald, formidledes gennem
Schimmelmanns private bankierkontorer i København og Hamborg.
Med den nye administration bliver derfor også gældsforvaltningens
arkivalske efterladenskaber færre og mere usammenhængende.
Fra de schimmelmannske kontorer synes der intet bevaret, medens der
fra Overskattedirektionen er bevaret noget. Hvad man dér har ført og
ikke ført, kan ikke siges. De store Kreditorbøger er tilsyneladende kun
ført i Rentekammeret, og i direktionens arkiv er kun bevaret nogle
spredte »Designationer«, »Registre«, »Hovedbøger«, »Hovedafreg
ningsbøger« for den inden- og udenrigske gæld fra tiden 1763-82 samt
enkelte tilsvarende for den aktive gæld.
Dog er der fra direktionen bevaret en gruppe (II) regnskabssager vedr.
Ekstraskatten, som rummer diverse gældsdokumenterende hoved- og
kassebøger over ekstraskattekassens indtægter og udgifter.
Arkivet indeholder også en række sager vedr. de aktiver, der var
overdraget direktionen, og hvis afkast skulle være med til at finansiere
gældsbetalingeme. Det drejede sig bl.a. om Antvorskov og Vordingborg
ryttergodsdistrikter.
Ekstraskattekassen virkede gennem en række underkasser, fordelt
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rundt i monarkiet. De aflagde regnskab til Overskattedirektionen. Som
nævnt havde Schimmelmann kasser på sine bankierkontorer. En anden
ekstraskattekasse blev passet af Zahlkassereren, og andre igen var place
ret i Christiania, Bergen, Trondheim, Rendsborg og Oldenborg.
Da man i februar 1773 forandrede den struenseeske kollegieordning og
for en væsentlig dels vedkommende vendte tilbage til den gamle ordning
fra tiden indtil 1771, bragte man også Schimmelmanns halvprivate
gældsforvaltning til ophør. Det skete samtidig med, at man forandrede
bankens status.
På grund af statens omfattende lånoptagelser i banken var dennes og
statens finanser i 1773 blevet så indfiltrede i hinanden, at staten fandt det
fordelagtigst helt at overtage banken. Det skete ved kgl. reskript af 10.
februar 1773, hvorved den udkøbte bankens aktionærer og indsatte
Overskattedirektionen i deres sted. Staten kunne nu spare renteudgifter
til banken og indkassere renterne af bankens udlån. Bestyrelsen af
banken og de dermed sammenhængende kreditdispositioner blev fra da
af en af direktionens vigtigste funktioner.
Trods sin tilknytning til Struensees styre og trods forandringen med

—>
På Ahrensburg slot i Holsten findes den danske billedhugger Hartman
Beekens portrætbuste af Heinrich Carl Schimmelmann. Skatmesteren er
der portrætteret som den magtfulde og dristige fyrste, prydet med elefant
ordenen i kæde over brystet. (Frauke Liihning und Hans Schadendorff,
Schloss Ahrensburg, Neumünster 1986).
Godset Ahrensburg i Itzehoe godsdistrikt i Holsten købte Schimmel
mann i 1759 af familien Rantzau. Slottet Ahrensburg, som ligger ca. 20
km nordøst for Hamburg ved hovedvejen mod Lübeck, blev opført af
Peter Rantzau i 1595.
Hartman Beeken formede sin Schimmelmann-buste i 1780, året før
han døde - kun 37 årgammel. Han nåede at arbejde i både Paris og Rom
og kom sidste sted under indflydelse af den svenske billedhugger Johan
Tobias Sergel. Beeken udførte portrætter af nogle af sin samtids fremtræ
dende personer, hvor påvirkningen fra Sergel menes at kunne spores i en
portrætteringsmåde, som grænser til det karikerende, og som bl.a. ses i
hans Otto Thott-buste i Det kgl. Bibliotek.
Til Beekens videre kunstneriske udvikling stillede samtiden store
forventninger. (Else Kai Sass i Weilbachs Kunstnerleksikon I, 1947).
Foto: Alice Westergaard.
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banken bevarede Schimmelmann sit sæde i Overskattedirektionen, men
måtte nøjes med en lidt svagere placering og således lade sine private
bankierkontorer afløse af to direkte under banken placerede Bankkonto
rer i København og Altona, oprettet henholdsvis 13. september 1773 og
6. april 1778. De fik nogle funktioner, hvorved de kunne påvirke
valutakurserne, og skulle især foretage betalinger til og fra udlandet,
herunder også rente- og afdragsbetalinger på udenrigsgælden.
En meget væsentlig del af den dokumentation for gældsforretningeme, som man forgæves leder efter i Overskattedirektionens arkiv,
findes i bankkontoremes arkiver.
Et tilsvarende materiale for den indenrigske gæld i denne periode er
ikke bevaret. Udover det ovennævnte protokolmateriale i Overskattedi
rektionens arkiv findes i arkivet fra det i 1773 udnævnte Finanskollegium
kun »Kreditorbøger« m.m. vedr. den del af den indenrigske gæld, som
Finanskollegiet overtog bestyrelsen af fra Overskattedirektionen ved
kgl. resol. af 24. februar 1774. De var de eneste gældssager, Finanskolle
giet varetog i tiden indtil 1784.

Da skatmester Schimmelmann var død i februar 1782, skred man til en
ny forandring af gældsforvaltningen, og dermed tog man det første
skridt mod de mere dybtgående og definitive ændringer, som fandt sted
1784-85. Ved kgl. resolutioner af 8. og 13. april 1782 ophævede man
Overskattedirektionen og lod dens funktioner som bankbestyrelse og
den dermed sammenhængende gældsforvaltning overgå til en ny myn
dighed: Overdirektionen for banken. Den indenrigske gæld overgik til
en helt anden myndighed: Skatkammeret, som var oprettet tilbage i
1769, havde været ophævet under Struensee, men var blevet genoprettet i
1773.
Begge myndigheder fik overdraget en del aktiver i form af en række
aktive gældsposter, formidlet gennem et arbejde, udført af en særlig
kommission, som blev udnævnt den 4. marts 1782.
Overbankdirektionens og Skatkammerets overordnede gældsforvalt
ning kom kun til at strække sig over to år. I Skatkammerets »Kasse i
Zahlkassen« eller dets »Anden Indretning« er der kun bevaret enkelte
protokoller med dokumentation vedr. den indenrigske gæld.
Efter regeringsomvæltningen i april 1784 gav man sig atter til at
reformere. Den unge Ernst Heinrich Schimmelmann var da nået helt til
tops, og på grundlag af hans forestilling af 29. maj 1784 blev det nye
bestemt ved kgl. resolution af 2. juni.
Såvel Overbankdirektionen som Skatkammeret mistede deres centrale
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placering i kreditpolitikken. Alle sager vedr. såvel den udenrigske som
den indenrigske gæld overgik til Finanskollegiet som den nye overord
nede myndighed og til Finanskassedirektionen som den nye kassebestyrende og regnskabsførende myndighed.
At dette blev den nye struktur udelukker naturligvis ikke, at de
udenlandske gældsbetalinger - de rene kasseforretninger - fortsat for
midledes og derfor også bogførtes i banken og bankkontorerne og helt
frem til 1816 kan dokumenteres i deres arkiver.
Af Overbankdirektionens deltagelse i gældsforvaltningen var der dog
én funktion tilbage: Bestyrelsen af »Den Synkende Fond«, oprettet ved
kgl. reskr. af 8. juli 1785. Der er her tale om nogle aktiver, af hvis afkast
såvel den uden- som den indenrigske gæld skulle forrentes og nedbrin
ges. Princippet var, at afdragene hvert år skulle øges, og renterne
tilsvarende formindskes.
Med denne fonds oprettelse bortfaldt bankens forpligtelse til at vare
tage den udenrigske gælds forrentning og afbetaling, og under direktio
nen var banken og fonden to adskilte funktioner, som kun havde det
tilfælles, at fonden havde en konto i banken. De var også arkivdannende
hver for sig.
Men den overordnede ledelse af såvel de indenrigske som de udenrig
ske gældssager blev - som nævnt - henlagt til Finanskollegiet.
I »Diverse«-gruppen i kollegiets arkiv ligger Schimmelmanns mere
eller mindre personlige korrespondance med de store lånformidlende
(eller »negocierende«) købmands- eller bankierhuse i Nederlandene,
Tyskland, Schweiz m.m.: Duli og Sønner i Amsterdam, Bethmann i
Frankfurt, M. Beuther & Co i Bern m.fl.
Disse huse var mellemled i låneforretningeme. Obligationerne blev
sendt ned til dem med henblik på formidling af salg direkte til deres
kunder eller på det pågældende lands pengemarked, ligesom de gennem
de danske Bankkontorer i Altona og København formidlede rente- og
afdragsbetalingerne.
De udenrigske lånetransaktioner kan således dokumenteres i arkiverne
fra de underordnede administrative myndigheder og de pengeinstitutter,
som havde med deres formidling, betaling og regnskabsførelse at gøre.
Indenrigsgælden kan dokumenteres i arkiverne fra Finanskassedirektionens i 1784 indrettede aktiv- og passivkontorer, som korresponderede
og førte hovedbøger både over den aktive og passive gæld.
For første gang henlagdes gældssager til særlige kontorer med over
skuelig arkivdannelse. Fra begyndelsen, 1784, var der kun et: Kontoret
for de aktive og passive Fordringer. Det blev i 1802 delt, således at der
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indtil 1816 både var et kontor for de passive fordringer og et for de
aktive, som begge fortrinsvis tog sig af de indenrigske fordringer.
Den udenrigske gæld lader sig - som nævnt - dokumentere i arkiverne
fra de betalingsformidlende kredit- og bankinstitutter: Overbankdirektionen, banken og bankkontorerne. I alle disse institutioners arkiver
findes gældsdokumenterende materiale bevaret i form af korrespon
dance, hovedbøger og anden bogføring.
Hierarkiet var her, at Overbankdirektionen forestod Kurantbanken,
medens Finanskollegiet fra 1784 forestod de to bankkontorer i henholds
vis København og Altona. Kontorerne havde nok deres konti i banken,
og fik penge anvist gennem banken af Overbankdirektionen, men var i
øvrigt nogle fra bankledelsen separate finansinstitutter.
Imidlertid var kontorerne ikke alene betalingsformidlere, men i et vist
omfang selvstændigt disponerende finansinstitutter med »elastikfunk
tion«, som på egen hånd kunne foretage bankforretninger. Således
kunne de ved betaling til udlandet lægge ud for Kurantbanken. De
kunne også trække korte kreditter på de udenlandske handelshuse, som
formidlede de lange lån.
Såvel fra Overbankdirektionen som fra Kurantbanken og bankkonto
rerne er der bevaret korrespondance, hovedbøger og balancer til hoved
bøgerne foruden kassejournaler og andre regnskabsarkivalier vedrørende
gældsmellemværendet med udenlandske kreditorer.
Specielt må det anføres, at arkiverne fra de to bankkontorer er meget
omfattende, og deres korrespondance viser, hvad der passerede på alle
niveauer i behandlingen af de udenlandske lån. Dog var der forskel på
dem, idet kontoret i København havde en overordnet position i forhold
til kontoret i Altona.
Ved forandringen af 9. februar 1816 kom som nævnt hele gældsforvalt
ningen under Direktionen for Statsgælden og Den Synkende Fond. Til

Ved kgl. resol. af 13. juli 1787 blev det befalet Finanskollegiet og
finansminister Emst Heinrich Schimmelmann at optage et obligationslån
i republikken Bem i Schweiz af en størrelsesorden på 400.000 til 730.000
franc. Ved Finanskollegiets forest. af 16. okt. med kgl. resol. af 17. okt. s.å.
blev det bestemt, at lånet skulle andrage 750.000 fr. og formidles af kol
legiets sædvanlige bankforbindelse i Bem, huset Marquard Beuther & Co.
Det blev samtidig bestemt, at Beuther & Co. skulle udbyde lånet ved
at sælge 15 obligationer å 50.000 fr. som fortrykt og i udfærdiget stand
sendtes ned til bankierhuset. Foto: Alice Westergaard.
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den var henlagt »Opsyn og bøgers førelse over statens hele indtil
udgangen af aaret 1815 paadragne inden og udenlandske gæld, samt
bestyrelsen af alle statens aktiver og bøgers førelse derover ...«.
Sagerne fra direktionen bevidner til fulde omfanget og arten af er
hvervs- og landbrugskrisen i årene 1818-1830.
I Aktivkontoremes sager dokumenteres de vanskeligheder, som de
gældsramte rester af den tidligere tids florissante handels- og industrifo
retagender havde med at tilpasse sig de hårde efterkrigskonjunkturer, og
i deres arkiver ligger de lange rækker af sager vedr. de mange gældsramte
godser og københavnske ejendomme, som staten måtte overtage i disse
år.
På samme måde vidner en stor gruppe vestindiske sager om de meget
vanskelige erhvervsvilkår på øerne og om statens overtagelse af en lang
række plantager.
Statsgældskontorets sager bevidner først og fremmest de store opta
gelser af lån i udlandet, som foretoges med henblik på videreudlån til
ejendomsbesidderne og desuden på stabilisering af pengemarkedet.
Allerede i 1819 optog finansminister Møsting et meget stort obligati
onslån gennem et konsortium af handelshuse i Hamborg. Det blev
hurtigere end ventet brugt og efterfulgt af en række nye lån, især
engelske, hvor det ene i hurtig rækkefølge konverteredes til det næste.
Om de forhandlinger, som i disse forbindelser fandt sted, vidner en lang
række sager.
En særlig gruppe sager vedrører delingen af statsgælden mellem
Danmark og Norge efter rigernes adskillelse i 1814.
Til at afløse de to i 1816 afskedigede bankkontorer oprettedes den 6.
marts 1817 Bureauet for de Udenlandske Betalinger, som fik en for
holdsvis selvstændig status under Finansdeputationen og Statsgældsdi
rektionen og først blev et kontor under denne sidste i 1841.

Pensionsvæsenet
Endnu en del af »finansforvaltningen« blev den 9. februar 1816 lagt under
et selvstændigt, overordnet myndighedsorgan. Det var pensionssagerne,
som da blev henlagt til en særlig Pensionskassedirektion.
Pensionsvæsen var på denne tid uoverskueligt og vidt forgrenet:
Offentligt, halvprivat og privat og derfor dækkende en skala fra en
egentlig statsembedsmandspension via statsgaranterede enkekasser og
private enkekasser til helt private livsforsikringsinstitutter.
Et egentligt pensionsvæsen daterer sig fra den 19. juli 1712, på hvilken
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dag der under Generalpostamtet (fra 1809: Generalpostdirektionen)
oprettedes en Postpensionskasse, som af postvæsenets overskud skulle
udrede pensioner til afgåede kongelige embedsmænd, disses enker og
desuden til andre indskydere.
Denne kasse blev den 19. maj 1786 underlagt en særlig Postkassepensi
onsdirektion, som var i funktion indtil reformen i 1816 og bestod af
finansministeren, en deputeret fra hver af de øvrige kollegier samt en
direktør fra Generalpostamtet.
I 1816 blev direktionen ophævet og dens kasse underlagt den nye
Pensionskassedirektion.
Om pensionssageme gælder det således, at de må søges i Generalpostamtet/direktionens arkiv for hele perioden indtil 1786 og i Postkassepen
sionsdirektionens for tiden 1786-1816.
Fra den første direktions tid er der bevaret lidt spredt ansøgnings- og
korrespondancemateriale fra tiden indtil 1770 og sammenhængende ræk
ker af ansøgninger fra 1776. Regnskabsmaterialet findes i arkivet fra
direktionens bogholderkontor.
I Pensionskassedirektionens arkiv bliver materialet fyldigere. Det
gælder både ansøgninger og pensionistregistreringen. Fra 1794 er der
således bevaret årlige pensionsreglementer. En særlig gruppe sager ved
rører modregningsmellemværendet mellem direktionen og Den alminde
lige Enkekasse (jfr. nedenf.).
Til at supplere den enkepensionering, som kunne finde sted ved
postkassens midler og muliggøre enkepensionering for alle, oprettedes
med tiden en længere række af enkekasser af forskellig art som udtryk
for et almindeligt behov for at sikre enker og børn. De vidner også om,
at enkepensionering var langt den vigtigste og mest efterspurgte personpensionering/forsikring i det 18. årh.
Det kgl. pensionsvæsen blev dermed suppleret med en række institut
ter. De var i større eller mindre omfang private og i tilsvarende mindre
og større omfang støttet af staten, som igen havde en finansiel interesse i
at få pensioner finansieret på denne måde.
De statsgaranterede enkekasser var: Søofficerernes Enkekasse 1725-41,
som ved sin ophævelse indgik i Landmilitæretatens Enkekasse 1707-75,
hvilken sidste fra 1740 var åben for alle. Deres arkiver er ikke store, men
indeholder dog indskudsprotokoller og ruller (1739ff).
Begge indgik de i Den almindelige Enkekasse, der blev oprettet den
19. juli 1775.
Denne kasse blev langt den vigtigste enkekasse. Den var åben for alle,
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og i den skulle alle embedsmænd gøre indskud ved ægteskabs indgåelse.
Således er den også blandt kasserne den, der har efterladt det største
arkiv. Foruden de meget benyttede inskriptionssager, dækkende hele
perioden fra kassens oprettelse til dens nedlæggelse i 1816, indeholder
dens arkiv statistika, pensionsruller, regnskabssager og diverse beret
ningsmateriale.

For at få supplerende kreditinstrumenter til disposition oprettede eller
støttede staten fra tid til anden diverse livrenteforsikringsinstitutter.
Allerede i 1690 oprettedes Den hollandske Livrentekasse til formidling
af den bekendte, men ikke heldige optagelse af et livren telån i Holland.
Kassens arkiv dokumenterer især konsul N. Arboes salg af personforsik
ringer og indeholder korrespondance med ham.
Indenlandske lån forsøgte man også at skaffe sig gennem livrentelån:
Tontiner af 13. februar 1747 og 17. august 1757, hvorfra der er bevaret
små arkiver med inskriptionsprotokoller, årlige pensionslister, regnska
ber m.m.
Nye tontiner med lignende arkivdannelser oprettedes den 13. marts
1775, den 28. juli 1792 og den 28. juni 1800.
Helt private pensions- eller livrenteforetagender forsøgtes også, men
havde ikke meget held med sig og levede kun kort. Karakteristisk for
tidens behov er enkesikring et af formålene i de fleste. Småarkiver er
bevaret fra Den civile Enkekasse og Understøttelsesselskab 1736-1804,
Enke- og Ligkassesocietetet 1748-71, Den nordsjællandske Forstetats
Pensionskasse 1788-1911, Den almindelige Pensionskasse 1760-1847,
Det forenede Begravelses-, Enkeunderstøttelses- og Brudegaveselskab
1794-1854.
At summen af offentlige, halvprivate og private foretagender alligevel
ikke mentes at kunne tilfredsstille behovet for personforsikringer af
forskellig art førte til oprettelsen ved kgl. resolution af 11. december
1795 af Den almindelige Forsørgelsesanstalt under Enkekassens oversty
relse. Men det forventede behov var der alligevel ikke.
En sanering af statens engagement i pensionsvæsenet fandt sted ved
den store reform af 9. februar 1816. Da oprettedes Direktionen for den
almindelige Pensionskasse eller: »Pensionskassedirektionen«. Den fik
bestyrelsen af en ny kasse: Den almindelige Pensionskasse, »hvoraf for
eftertiden pensioner og vartpenge, for saa vidt de henhører til udredelse
af statsindtægterne, alene kunne bevilges«. Kassen kunne også udrede
engangsunderstøttelser til uformuende embedsmænd, som ville gøre
indskud i Enkekassen. Indtægterne, hvoraf ydelserne skulle udredes,
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skulle fremdeles være postindtægteme og desuden den sum af statens
øvrige indtægter, som var nødvendig for at afholde de i pensionsregle
menterne m.v. bestemte udgifter til pensioner. Pensionskassedirektionen
blev ophævet den 26. februar 1842 og dens sager henlagt under Finansdeputationen.
Direktionens arkiv indeholder pensionsforestillinger fra hele perioden
1816-48 og de hertil knyttede pensionforslag. Videre indeholder det
pensionsreglementer og korrespondance, der for det indkomne materia
les vedkommende er delt op i rækker for henholdsvis embedsmænd,
enker og børn. I særlige bøger er sager vedr. gratifikationer ført.

Det kongeumiddelbare finansstyre
Netop gratifikationers udbetaling gennem Pensionskassen må sluttelig
føre skildringen af udgiftsvæsenet over til det kongeumiddelbare finansvæsen, hvor det kongelige nådesvæsen med dets selektive og af særlig
kongelig nåde bestemte udgiftsmåde var en vigtig del.
Denne del af finansstyret hører med i billedet af det samlede finans
styre og bidrager til dets uoverskuelighed.
Uoverskueligheden skyldes bl.a., at denne del af finansvæsenet hele
tiden blev forandret efter de forskellige og skiftende hoffers behov, og at
de samme kasser finansierede ikke alene pensioner og gratifikationer og
andre ydelser til personer, men tillige og især en lang række andre
formål.
Først var der naturligvis hoffernes liv i bred forstand, og i den for
bindelse drift, vedligeholdelse og udsmykning af slottene og haverne etc.
Dernæst var finansieringen af en lang række kunstneriske og andre
kulturelle formål traditionelt genstand for direkte kongelig finansiering.
Enevældens regeringsform, som kun krævede det overholdt, at al
udgiftsafholdelse blev approberet af kongen, gør det umuligt skarpt at
skelne mellem på den ene side de udgifter, som afholdtes gennem det
almindelige assignationsvæsen, og de, der bevilgedes af kongens forskel
lige hofkasser til formål, som for en dels vedkommende lige så godt
kunne være finansieret gennem det ordinære system.
På samme måde glider pensionsvæsenet over i nådesvæsenet, og de
former, hvorunder man bevilgede penge dertil, glider over i hinanden,
således at man ikke - hvad funktioner og kompetence angår - kan skelne
skarpt mellem de myndigheder, som formidlede afholdt eller afholdt de
forskellige arter af finansiel nådestilkendegivelse.
Den vigtigste arkivdannelse fra denne del af finansforvaltningen er
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Partikulærkammeret/kassens regnskaber, som dækker perioden 16991848.
Fra årene 1670-99 er bevaret overkammerjunker Knuths 4 regnskabs
bøger fra årene 1670-99, som kan betragtes som forløbere for den lange
efterfølgende række.
I kammerets arkiv er bevaret kgl. resolutions- og korrespondancema
teriale, som for tiden indtil 1771 dokumenterer kassens indtægter fra
provenuet af Øresundstolden, Elbtolden, tolden fra Nordnorge m.m.
Af regnskabsmateriale indeholder kassens arkiv diverse kasse- og byg
ningsregnskaber, men først og fremmest nævnte regnskabsrække med
bilag, som dokumenterer kgl. udgifter til så at sige alt muligt: Bygnings
anlæg og deres vedligeholdelse, alle former for løsøre, indbo og person
ligt udstyr, pensioner, gager, gratifikationer m.m. til den kongelige
familie og hoffet.
Men også til formål, som lå uden for hoffets rammer, ydedes der
tilskud af Partikulærkassen. Det drejede sig igen om pensioner, nådesy
delser, støtte til kunst og til kulturelle formål i videre forstand.
En del af sine midler lod Partikulærkassen gå videre til diverse
underkasser, som i perioden indtil 1771 kom til syne og forsvandt igen:
Chatolkassen (1707-27 og 1734-72) og Kabinetskassen (1747-66), hvis
dokumentation ikke adskiller sig fra hovedkassen.
Hvor uoverskueligt og vilkårligt finansstyret var, ses f.eks. af bygningsregnskabeme. De viser, at udgifterne til bygning og vedligeholdelse
af de kongelige slotte finansieredes af både Partikulærkammeret og den
ordinære finansforvaltning, uden at man kan se et system i det.
Ved Struensees reform af Partikulærkassen i 1771 mistede denne sin
særstatus og sine specialindtægter, idet den fra da af blev henvist til at
modtage sine indtægter over det ordinære civilreglement. Samtidig mis
tede den en væsentlig del af sin position som mæcen for personer og
initiativer uden for hoffets verden.
Til at udfylde det tomrum, som Partikulærkassen havde efterladt sig,
indsatte man den i 1765 oprettede Fonden ad Usus Publicos, som også
havde - og bevarede - nogle specialindtægter. Også denne skulle oprin
delig finansiere gratifikationer, men blev i årtierne op til enevældens fald
den vigtigste mæcen for videnskab og kunst.
Endnu et forsøg på at styre sit nådesvæsen gjorde enevælden, da den
under Christian VIII den 2. januar 1840 oprettede et Statssekretariat for
Naadessager. Man ville det forhold til livs, at de gratialer, »der dels af
den egentlige Finanskasse, dels af adskillige særskilte fonds, der i deres
natur udgør en del af statskassen, er blevet uddelt til civile og militære
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embedsmænd, såvelsom til disses enker og børn, så og til andre træn
gende, er stegne til et saa betydeligt beløb, at en indskrænkning deri er
uomgængelig fornøden------ . Vi har derfor fundet det fornøden, at der
aarlig bestemmes en fast og efterhaanden aftagende sum til nævnte brug,
hvilken sum under ingen betingelse må overstiges------ «.
I sekretariatets arkiv ligger rækker af sager, som viser, med hvilket
besvær man forsøgte at tilvejebringe overgangsordninger på vejen bort
fra den vildtvoksende nådesflora.

Henvisninger:
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til dets Benyttelse I-II, v. Wilh. v. Rosen, 1983, hvori der tillige gives proveniensog ressortoplysninger samt henvisninger til specialregistreringer og -behandlin
ger.
De forskellige arkivskabende myndigheder og institutioner er også behandlet i
Frank Jørgensen og Morten Westrup, Dansk Centraladministration i tiden indtil
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Sagerne vedr. gældsvæsenet i tiden indtil 1760 findes registreret i Vejledende
Arkivregistratur XII, Rentekammeret I, 1964, ved Jens Holmgaard, medens
sagerne fra gældsvæsenets forskellige myndigheder fra tiden efter 1760 stadigvæk
kun foreligger specialregistreret i den gamle Vejledende Arkivregistraturlll, 1900
ved J. Bloch. Dog foreligger der en seddelregistratur af P. A. Heiberg over
Overskattedirektionens arkiv.
Gælds væsenet er skildret i Carl Christiansen, Dansk Statshusholdnings Histo
rie II, 1679-99, 1922, i M. L. Nathanson, Danmarks National- og Statshushold
ning fra Frederik den Fjerdes Tid indtil Nutiden, 1844, i Erik Rasmussen,
Kurantbankens forhold til Staten 1737-73, 1955, i Hans Chr. Johansen, Dansk
Økonomisk Politik i Arene efter 1784 I-II, 1968 og 1980 og i Marcus Rubin,
1807-17, 1892 og Frederik VI’s Tid, 1895.
Over Generalpostdirektionens arkiv foreligger der en Folioregistratur (nr. 267)
med indledning.
Forsikrings- og pensionsvæsenet findes behandlet i J. O. Bro Jørgensen, For
sikringsvæsenets historie i Danmark indtil det 19. aarhundrede, 1935, ligesom det
findes omtalt i Albert Fabritius og Harald Hatt, Håndbog i Slægtsforskning, 1963.
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Anmeldelser
Danske Kortsamlinger, En guide. Redigeret af Marie Louise Brandt,
Jørgen Nybo Rasmussen og Lizzi Schwenger. Dansk kartografisk Selskab
og Det kgl. Bibliotek, Kbh. 1989, 77 s., HL ISBN: 67-7023-547-3.

I denne bog præsenteres henved 80 danske samlinger af kort, og der
gøres særligt rede for forskernes adgangsmuligheder og for benyttelses
faciliteterne. Bogen er opbygget på grundlag af besvarede spørgeske
maer, og afsnittene om de enkelte institutioner har derved kunnet
tilrettelægges inden for en fælles systematisk ramme, hvilket er meget
velgørende.
Der er tidligere blevet publiceret oversigter over danske kortsamlin
ger, men disse ældre vejledninger har ikke omfattet mere end 13-15
institutioner. Med sine 80 institutioner er den foreliggende guide første
forsøg på et systematisk og totalt overblik. Den er resultatet af en
pionerindsats og bør bedømmes som en sådan. Selv om feltet er blevet 5
gange større, end det var i de tidligere vejledninger, er det klart, at
afgrænsningen, detaljeringsgraden og stoffets disponering og fremlæg
gelse kan og skal diskuteres. Da redaktionen af nærliggende grunde ikke
har påtaget sig at udgive detailregistraturer, vil det fremdeles være
vanskeligt at afveje de enkelte samlingers kvalitet, og forskere i tidnød vil
fortsat være i tvivl mht. hvilke samlinger, der kan udelukkes, og hvilke
man absolut må konsultere.
Dette skal Imidlertid ikke anfægte værdien af det overblik, der er
opnået med denne guide. Disse og efterfølgende betragtninger fremføres
kun med hensyn til en evt. ajourføring af guiden, særligt med hensyn til
stoffets afgrænsning og disponering.
Redaktionen må gøre sig klart, om den vil gøre rede for fremstilling og
anvendelse af kort i bredere forstand, eller om den blot vil præsentere
kortsamlinger i institutioner, der er beregnede på at betjene publikum.
Stillet overfor det afgørende spørgsmål: »Hvad er en kortsamling?«
har redaktionen valgt at sigte efter »samlinger, der skønnedes at have
forskningsmæssig interesse«. Den har udelukket rent lokale kortsamlin
ger, dvs. lokalhistoriske arkiver, lokalmuseer og primærkommuner,
men medtager dog samlinger i 7 (af landets 14) amter/amtskommuner,
hos de matrikulære myndigheder i København og Frederiksberg og i
Københavns Bymuseum. De øvrige samlinger i guiden er verdens- eller i
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hvert fald landsdækkende. Halvdelen er biblioteker, museer og arkiver;
resten fordeler sig på universitetsinstitutter, centrale forvaltningsmyn
digheder og nogle få kortproducerende virksomheder som Kort- og
Matrikelstyrelsen (omfattende det tidligere Geodætisk Institut, Matri
kelarkivet og Søkortarkivet), Kraks Forlag og Geomasters i Odense.
Nogle af de adspurgte institutioner som f.eks. Videnskabernes Selskab
og Vejdirektoratet viser sig at have overdraget deres samlinger af kort til
andre institutioner, Videnskabernes Selskab til Geodætisk Institut og
Vejdirektoratet til Rigsarkivet. I forlængelse heraf kunne og burde
guiden have anført andre institutioner, som afgiver eller har afgivet
kortsamlinger til et af de offentlige arkiver; jeg tænker på Energistyrel
sen, Planstyrelsen og Statsbanerne mv. Alle areal- og bygningsforval
tende myndigheder må antages at ligge inde med bestande af kort og
tegninger, og noget tilsvarende må gælde mange private firmaer, ikke
mindst arkitektkontorer, landmålere og entreprenørfirmaer. Jeg kan
ikke se, at man hermed bevæger sig udenfor, hvad der må skønnes at
have forskningsmæssig interesse, omend det selvfølgelig skal indrøm
mes, at søgefeltet dermed er blevet meget vidtløftigt.
Man kunne tænke sig, at opgaven løstes ved at fordele stoffet på to
håndbøger eller i to afsnit. Det kunne være nyttigt med en oversigt over
den typiske anvendelse eller fremstilling af kort inden for relevante grene
af forvaltningen og det private erhvervsliv, - hvilket slags kort vil man
almindeligvis kunne finde hos kommunale tekniske forvaltninger og
hvilket hos universitetsinstitutter inden for fagene historie og geografi
f.eks.? En sådan oversigt må holdes adskilt fra præsentationen af de
kortsamlinger, der ligger hos institutioner, som specielt skal betjene
publikum i forskningsøjemed (og ikke i forretnings- eller forvaltnings
øjemed). Her vil der være grund til nærmere at beskrive samlingernes
særlige kvaliteter, om der er tale om unika, om kortene er anskaffet i
forbindelse med systematisk (dækkende) indsamling og om de formål,
der definerer kortsamlingernes anvendbarhed; og her vil man få rum for
en større detaljeringsgrad i præsentationen.
Der er mennesker, der ikke får noget ud af at se på kort, men det er
dog nok flertallet, for hvem kort kan indeholde ypperlig information og
ofte meget koncentreret information, og som finder det bekvemt at
kommunikere oplysninger ved hjælp af kort. Og håndtegnede kort kan
jo have både håndværksmæssige og kunstneriske værdier, der gør dem
dragende. Det er godt, der med denne guide er gjort åbning til danske
kortsamlinger.
Michael Hertz
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Jens Holmgaard: Alt på sin rette plads. Afhandlinger om konjunkturer,
statsfinanser og reformer i Danmark i 1700-tallet. Udgiverselskab et ved
Landsarkivet for Nørrejylland, 1990, 330 s. ill. ISBN-87-89039-09-2.

En overraskende helstøbt bog, når man tager i betragtning, at den
indeholder afhandlinger, som er publiceret over en årrække på 34 år!
Som en hyldest til Landsarkivets tidligere chef i anledning af hans
70-års-dag har Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland i
samarbejde med forfatteren genudgivet 12 af hans afhandlinger om
konjunkturer, statsfinanser og reformer i 1700-tallet. Det er disse te
maer, Holmgaard væsentligst har arbejdet med gennem sine mange år
som aktiv forsker. Her får de lov at klinge sammen, og de 12 afhandlin
ger viser sig at supplere og klæde hinanden godt. Selv om de kun udgør
en mindre del af forfatterskabet, tegner de en klar profil af Holmgaard
som forsker og som person.
Læserne af ARKIV må vist formodes allerede at være bekendt med
flertallet af disse afhandlinger, og en nøjere diskussion af dem udelades
derfor. »Alt på sin rette plads« er stort set kronologisk opbygget. Linjen
i bogen strækker sig fra konstateringen i indledningsartiklen (»De nord
sjællandske landboreformer og statsfinanserne« 1954) at staten høstede
en betydelig og tilsigtet fiskal fordel gennem reformen på det nordsjæl
landske krongods 1776-98 - en klar modsigelse af den officielle begrun
delse med Reventlows erklæring: »... ikke forøget indtægt for den kgl.
kasse men bondens vel« - til den afsluttende titel-afhandling (»Alt på sin
rette plads eller stavnsbåndsløsningen og den store omstilling i det
danske landbrug« 1988) med dens påvisning af konjunkturerne (kornpri
ser, befolkningsvækst) som forudsætning for såvel indførelsen af stavns
båndet som dets afskaffelse. Selve stavnsbåndsløsningen ser Holmgaard
som en noget overvurderet episode i reformforløbet, hvis propaganda
mæssige effekt borgerskabet udnyttede i sin egen politiske stræben.
Derfor fik den i eftertiden tillagt større gennemslagskraft, end den rent
faktisk havde i det datidige landbosamfund. Sammenkædningen af kon
junkturer, statsfinanser og reformer er det fælles omdrejningspunkt og
bærende forståelseselement i disse afhandlinger om pris- og konjunktur
forhold, landbefolkningens vilkår i stavnsbåndstiden, handelspolitiske
tiltag, regeringens landbopolitik og om reformforløbet.
Under deres daglige omgang med arkivalier har arkivfolk ofte mulig
hed for at gøre iagttagelser, »opdagelser«, og for flere af bogens afhand
linger synes udgangspunktet at have været den undren, et arkivale eller
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en serie arkivalier har vakt hos arkivmanden Jens Holmgaard. Det var
således gennemgangen af Den lille Landbokommissions arkiv, der tidligt
i 1950’eme åbnede Holmgaards blik for de fiskale motiver bag landbore
formerne; det var en skrivelse fra Ribe stiftamtmand og en land- og
krigskommissær, som gav stødet til undersøgelsen af landmilitstjenesten
og til påvisningen af de betydelige byrder, den på grund af de ofte store
afstande til de få eksercerpladser kunne lægge på de udskrevne karle
(»Eksercitsen bag kirken efter gudstjenesten - Var landmilitstjenesten i
stavnsbåndstiden kun en ringe byrde?« 1986), og det var en ansøgning til
Danske Kancelli i 1729, som rejste det berettigede spørgsmål: hvorfor
skulle en københavnsk borger betale en jysk godsejer for løskøbelse af
vornedskab, når vornedskab jo efter almen overlevering aldrig havde
været gældende i Jylland og yderligere var blevet afskaffet i 1702, og
tilmed når manden med 14 års borgerskab i København burde have været
forskånet for sådanne påkrav, der efter gældende og påberåbt ret bort
faldt efter 5 år? og mest alvorligt, et spørgsmål med vide perspektiver:
hvordan kunne Danske Kancelli, landets højeste juridiske myndighed,
sanktionere at manden skulle betale? Episoden og kancelliets afgørelse er
uforklarlig, men Holmgaard har karakteriseret den med en skeptisk
ironisk titel (»Går den så går den - Løskøbelse fra et ikke eksisterende
jysk vornedskab i 1729« 1983).
Meget ofte sker det i arkiverne, at en spontan undren må forbigås på
grund af tjenestens mange andre gøremål. Derfor er det for en arkiv
mand meget inspirerende at se en samling afhandlinger med resultatet af
sådanne iagttagelser. Og så hører Holmgaard til dem, der formår at
uddybe og perspektivere sine iagttagelser og fremlægge resultaterne på
ofte forbilledlig måde; også i den henseende kan bogen tjene som
inspiration for andre arkivfolk.
I H. C. Andersens eventyr »Alt på sin rette plads« bliver det som
bekendt den stræbsomme hosekræmmer og gåsepigen, som en dag
overtager herregården som ejere efter det uduelige aristokratiske her
skab; og læseren nærer ikke tvivl om, at retfærdigheden sker fyldest ved
denne sociale omvæltning. Uden at jeg tør indlæse en social indignation i
gårdmandsætlingen Jens Holmgaards 1700-tals studier, mener jeg, at
man undertiden sporer en - bevares, strengt disciplineret og tøjlet moralsk indignation over den adfærd, som samfundets spidser kunne
lægge for dagen. Der rører sig en tydelig tilfredshed, når forfatteren kan
krone sine undersøgelser og sætte tingene på rette plads - enten det sker
som en Ehrenrettung af den uheldige men pligtopfyldende Erichson, der
stred for Handels- og Kanalkompagniet, men blev sveget og siden
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snigløbet af en ansvarsløs ledelse (»En dansk handelsekspedition til
Nordamerika 1783« 1957), eller det falder ud som en dom til fordel for
amatørhistorikeren O. F. C. Rasmussen, der ifl. den gængse danske
historiografi led nederlag overfor Edvard Holm, men hvis opfattelse af
stavnsbåndets indførelse ved forordning 19. februar 1701 også Holmgaard hælder imod (»Er stavnsbåndet først indført 1733?« 1988). Under
vejs hæves øjenbrynet, f.eks. når »den store bondeven Reventlow« ved
at presse staten ind som mellemhandler sikrede statskassen et udbytte på
111.000 rdl. (vel på bøndernes bekostning) i forbindelse med udstyknin
gen af det lollandske gods Vestenborg (»Landboreformerne - Drivkræf
ter og motiver« 1977).
Inden for den historikertradition, Holmgaard tilhører, er det en
betænkelig sag at optræde som »historiens domstol«. Objektive redegø
relser og moralske værdidomme lader sig vanskeligt forene, og Holm
gaard forholder sig rationelt og objektivt til sit stof. Men for læseren
forhøjer det bogens værdi, at man i forskerens engagement fornemmer
en objektiv stræben mod en historisk sandhed og en stærk indlevelses
evne forenet med en tøjlet og disciplineret evne til at oprøres og en trang
til at gøre uret god. Når alt kommer til alt, er måske selv den mest
objektive historiske sandhedssøgen i sin kerne moralsk af karakter.

Michael Hertz
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Indledning
Af Poul Thestrup

Indførelsen af det kommunale selvstyre på landet i 1841 demokratisk nybrud eller justering af beslutningsprocedurer?
I 1841 levede knap 80% af den danske befolkning på landet. Resten
boede i København og købstæderne. Samtidig var der stort set intet af
det, man i en senere tid betegnede bymæssige bebyggelser på landet.
Købstadstyret var blevet demokratiseret i 1837. København havde fået
en styrelseslov i 1840, og i 1841 oprettedes så ved landkommunalanordningen af 13. august 1841 sognekommuner og amtskommuner. Denne
reform vil naturligt blive fejret her i 150-året i 1991, og indtil flere værker
vil behandle udviklingen i det kommunale selvstyre og den kommunale
opgaveløsning. Det er i skrivende stund for tidligt at sige, om man kan
forvente en gentagen af jubilæumsstemningen fra 100-års jubilæet i 1941,
ligesom man i 1988 forsøgte at genskabe stemningen fra stavnsbåndsjubi
læet i 1938. I 1941 kunne der naturligvis være god grund til at minde sig
selv og andre om den danske demokratiske styreform også på kommune
området, på samme måde som landbrugserhvervet havde brugt fejringen
af jubilæet for stavnsbåndsløsningen i 1938 til at manifestere erhvervet,
efter man nogenlunde var kommet igennem 30’emes krise. Vel er der
ikke de samme erhvervsmæssige interesser i en gentagelse af jubilæet for
indførelse af det kommunale selvstyre, som i stavnsbåndsjubilæet, men
skålet skal der nu nok blive - med eller uden kendskab til hvad reformen
i 1841 faktisk indebar.
Artiklerne i dette nummer af Arkiv handler ikke om udviklingen fra
1841 til i dag. Artiklerne har som fællestema de kommunale opgaver før
og efter 1841. Begrundelsen herfor er, at nok kan man med nogen ret
sige, at det kommunale selvstyre på landet indførtes i 1841 - eller i hvert
fald, at der i 1841 indledtes en proces mod demokratisk indflydelse på de
kommunale beslutningsprocesser - men kommunale opgaver på landet
eksisterede også før 1841, og der skete faktisk ingen ændring i, hvilke
opgaver, der opfattedes som kommunale, og hvordan de finansieredes.
Det, der skete i 1841, var, at embedsmandsstyre og styre ved lokale
repræsentanter udpeget ovenfra indenfor landbosamfundets øverste lag
afløstes af styre ved valgte repræsentanter, stort set valgt af og blandt det
samme snævre lag.
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I Peter Ramskov Andersens artikel vises således, at mens der i det
undersøgte sogn var foregået en demokratisering af rekrutteringen til
fattig- og skolekommission fra begyndelsen af 1800-tallet til 1841 målt
ud fra kommissionsmedlemmernes hartkornsbesiddelse, betød reformen
i 1841 ikke et yderligere fald i styrelsesmedlemmernes hartkorn, snarere
en opbremsning af processen. Forskellen mellem perioden før og efter
1841 var først og fremmest, at mens medlemmerne af fattig- og skole
kommission havde forladt denne ved først givne lejlighed, blev det nu
lidt nemmere at få beboerne til at påtage sig de kommunale hverv.
I Gitte Lundager Rausgaards store artikel, hvori den første periode
efter 1841 analyseres for tre fynske sognekommuner, er nogle af de mere
fremtrædende resultater også, at vel fik man et fælles regelsæt i 1841, men
lokale forskelle f.eks. i besiddelsesformen, var af væsentlig betydning for
den praktiske udmøntning af reformen. I områder, hvor hovedparten af
Jorden endnu var i fæste, beholdt godsejeren af mange grunde en meget
væsentlig indflydelse. Hvis traditionerne fra landsbyfællesskabet var
stærke, kunne de også leve videre iklædt sogneforstanderskabet som
formelt organ, og dette kunne så tiltage sig beføjelser og f.eks. idømme
indbyggerne bøder, på områder hvor sogneforstanderskabet ingen lov
mæssig hjemmel havde i landkommunalanordningen eller anden lovgiv
ning. »Bymændene« var blot blevet til sogneforstanderskabet.
På sundhedsområdet var året 1841 overhovedet ikke noget skel på
landet. Koleratruslen i 1831 havde medført oprettelse af de første sund
hedskommissioner, men disse var de fleste steder hurtigt sygnet bort, da
faren drev over, og i landkommunalanordningen af 1841 blev sundheds
området faktisk glemt. Der var dog væsentlige forskelle på, hvordan
udviklingen fra 1831 til den begyndende indførelse af sundhedsvedtægter
forløb, som Paul Horstmanns undersøgelse af de bevarede fynske sund
hedskommissionsprotokoller fra denne periode viser. Desuden udmær
ker artiklen sig ved i højere grad end vanligt, at anlægge en medicinsk
synsvinkel på dette materiale. Var der overhovedet kolera i Danmark før
de store epidemier i 1850’erne?
På det sekundærkommunale område betød oprettelsen af amtsrådene i
1841, at amtmændene i nogen grad kom til at dele deres magt med disse i
begyndelsen meget aristokratiske forsamlinger. Uden udvalg og med en
mødefrekvens på kun fire møder om året, måtte formandens - d.v.s.
amtmandens indflydelse blive stor, og de faktiske økonomiske opgaver,
finansieringsform og antallet af kasser ændredes på ingen måde i 1841,
som beskrevet i Hanne Møllers artikel.
Sædvanligvis »glemmer« man i oversigtsfremstillinger at behandle for170

holdene i Slesvig, om ikke af anden grund så fordi det er så svært at sige
noget generelt om denne landsdel med de meget store lokale forskelle.
Efter at have læst Aksel Gyldenkæmes artikel om de primær- og sekun
dærkommunale funktioner i Nordslesvig, bliver man om muligt endnu
mere overbevist om, at det er svært at sige noget generelt om forholdene
her. Der er dog tydelige mønstre, og blot at sige, at 1841-reformen kun
gennemførtes i Kongeriget, og ikke i Nordslesvig, er en for firkantet
udtryksform. I Nordslesvig overlevede de tidligere former for selvstyre
ganske vist på en del områder længere, men inden Slesvig blev annekteret
af Prøjsen i 1864, var der dog på den del områder sket ændringer af
kommunalforholdene, som kun kan forstås ud fra udviklingen i Konge
riget.
Nogen vil måske efter læsningen af denne samling artikler spørge,
hvorfor skole- og fattigvæsenet - de to væsentligste kommunale opgaver
- ikke blev behandlet? Svaret må i denne omgang bero på et postulat: På
disse områder skete der end ikke krusninger på overfladen i 1841, kun
rene styrelsesmæssige formaliteter. Også på dette område bør undersø
gelser af det kommunale selvstyres etablering henlægges til 1850’erne,
1860’erne og 1870’erne.
Men derfor skal vi naturligvis alligevel fejre jubilæet for 1841-landkommunalanordningen .
Forfatterne til artiklerne i dette nummer af Arkiv har det til fælles, at
de har frekventeret min undervisning i arkivkundskab ved Historisk
Institut, Odense Universitet. Gitte Lundager Rausgaard er nu
cand. mag. og arkivarkivar ved Landsarkivet for Fyn. De øvrige bidrag
ydere har fulgt undervisningen i arkivkundskab som led i ordningen med
»åbent bifag«, der dog for deres vedkommende nu er ved at blive til
hovedfag. Alle har andre uddannelser, inden de startede på dette stu
dium. Peter Ramskov Andersen og Aksel Gyldenkærne er lærere og
Hanne Møller apoteksassistent, mens Paul Horstmann er dr.med.
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Hvem var sognets vise fædre?
Af Peter Ramskov Andersen
Med kommunalreformen af 13. august 1841 nåedes et foreløbigt højde
punkt i den udvikling, der startede i 1803, hvor en begrænset del af de
enkelte sognes indbyggere blev betroet at styre en del af deres egne
anliggender, nemlig forsørgelsen af de fattige. Fra 1808 blev det samme
for fynboernes og sjællændernes vedkommende tilfældet med skolevæse
net, mens resten af landet måtte vente til 1814. I 1841 kom så den
enevældige regerings »Anordning angaaende Landcommunevæsenet«,
der samlede administrationen af fattig- og skolevæsen m.m. hos de nye
sogneforstanderskaber, som eksisterede til 1868.
Det er ikke tanken her at gøre rede for hele denne lovgivning og følge
udviklingen i detaljer. Derimod vil valgrets- og valgbarhedsreglerne til
kommissionerne og forstanderskaberne kort blive gennemgået, og det vil
blive vist, hvordan man ved at udnytte et varieret kildemateriale kan
undersøge, hvilke mænd det var, der blev valgt til de første demokratiske
organer. Det vil endvidere for et enkelt sogns vedkommende, nemlig
Paarup sogn i Odense herred, blive forsøgt konstateret, om der skete et
brud ved overgangen fra kommissioner til sogneforstanderskab, d.v.s.,
om det var de samme mænd, eller nogle helt nye, der optrådte før og
efter 1841.

Valgbestemmelser for fattigkommissionen
Lovgrundlaget for fattigvæsenets ordning på landet efter 1803 er »Regle
ment for fattigvæsenets provisoriske indretning og bestyrelse på landet i
Danmark« af 5. juli 1803.1 De kortfattede bestemmelser om, hvem der
skulle være medlemmer af kommissionen, og hvem der kunne vælges til
denne, kan opsummeres, som skema 1 viser.
At være fattigforstander var et borgerligt ombud, som man ifølge regle
mentets §26 kun kunne undslå sig for med gyldig årsag. Paragraffens
eksistens viser, at lovgiverne havde regnet med, at det kunne blive
vanskeligt at finde egnede mænd, der var villige til at påtage sig arbejdet.

Hvordan kan man finde navnene på fattigforstanderne ?
I tidsrummet 1803-1841 blev der i Paarup sogn valgt fattigforstandere i
alt 13 gange, idet valget i 1803 dog foregik ved, at den konstituerede
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Skema 1: Bestemmelser om valg til fattigkommissionen.
Hvem var »fødte«
medlemmer?

Sognepræsten, politimesteren og en af de største
lodsejere.

Hvem havde
valgret?

Første gang (i 1803): Sognepræsten, politimesteren
og den største lodsejer.
Derefter: Samtlige kommissionsmedlemmer
valgte medlemmer til erstatning for de afgående.

Hvem kunne
vælges ?

3 eller 4 af »de bedste sognemænd«.

Valgperiode

3 år.

herredsfoged for Ravnebjerg herred i sin egenskab af politimester sam
men med de andre faste medlemmer udpegede de fire gode sognemænd.
Valget af kommissionen blev bekendtgjort fra prædikestolen den 6.
november 1803, og det første møde blev holdt 3 dage efter hos sognepræ
sten.2
Fattigkommissionens forhandlingsprotokoller er i Paarup bevaret for
årene 1803-21 og 1840-57.3 Til og med 1821, samt fra det sidste valg før
kommunalreformen i 1841, er det altså forholdsvis let at finde frem til
forstandernes navne. Valgene skulle foregå i månederne september til
december, og resultatet blev indført i forhandlingsprotokollen. Efter
hvert møde underskrev deltagerne, hvad der giver mulighed for at kon
trollere, om en forstander måtte afløses på grund af sygdom eller død.
Valget af de tre eller fire gode sognemænd til fattigkommissionen var
en udpræget lokal affære, der beklageligvis ikke behøvede godkendelse
af nogen højere instans. Hvis dette havde været tilfældet, ville en indbe
retning til den overordnede tilsynsmyndighed - nemlig amtsfattigdirektionen — have været en god kilde til at finde navnene på fattigkommissi
onens medlemmer. Hvis kommissionens medlemmer i misforstået nid
kærhed ønskede valgene godkendt af fattigdirektionen, kunne de risikere
at få det svar, at det var unødvendigt.4
Efter 1821 er der altså ingen kilde, der giver et samlet overblik over,
hvem der var fattigforstandere i Paarup sogn. Som nævnt skulle valg
resultaterne ikke indberettes, men det er alligevel muligt at finde frem til
nogle fattigforstandere ved hjælp af amtsarkivet. Fattigkassens regnskab
skulle hvert år afsluttes den sidste dag i december og derefter indsendes
til herredsprovsten. Det var sognepræsten, der affattede regnskabet, som
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kommissionens øvrige medlemmer derpå underskrev. Efter at provsten
havde kontrolleret regnskabet, skulle han sende det tilbage til sognepræ
sten med sine anmærkninger. Sognepræsten havde nu mulighed for at
gøre sine bemærkninger, hvorefter regnskabet gik tilbage til provsten,
der sendte det videre til amtsfattigdirektionen, hvor det fandt et nogen
lunde blivende sted.
I Odense amts arkiv er der bevaret et par pakker med regnskaber, der
er blevet kontrolleret af amtsfattigdirektionen.5 I den ene pakke findes
der fra Paarup sogns fattigkasse to regnskaber, der på reglementeret vis
var underskrevet den 31. december 1824 og den 31. december 1825 af
kommissionsmedlemmerne. Forstanderne fra 1824 kendtes i forvejen fra
forhandlingsprotokollen, og deres navne bekræfter, at der ikke var sket
udskiftning i valgperioden. Da 1824 var valgår, tiltrådte der et nyt hold
forstandere efter nytår, og deres navne findes på det regnskab, der blev
afsluttet nytårsaftensdag 1825.
Journalerne fra Odense amts arkiv er gennemgået i den relevante
gruppe (Litra Q) om fattigvæsenet i håb om at finde sager, der var
underskrevet af kommissionen i Paarup sogn.6 Der var en del sager fra
Odense fattigkommission og forholdsvis få fra landsogne, dog ikke fra
Paarup. Et blik i journalen under Litra M (Breve fra Odense Herred)
viste, at der også kan gemme sig fattigsager her. Sagerne kan bl.a. dreje
sig om folk fra Paarup sogn, der anmodede amtet om at få understøttelse
af sognets fattigkasse. I sådanne tilfælde bad amtet fattigkommissionen
om en udtalelse, som det altså skulle være muligt at finde, evt. forsynet
med kommissionsmedlemmernes underskrifter.
En ansøgning fra 1831 fra et fattiglem blev af amtet sendt til fattigkom
missionen til udtalelse. Denne blev desværre kun underskrevet af sogne
præsten i hans egenskab af formand, men en tilsvarende ansøgning året
efter fra et andet fattiglem gav bedre resultat, idet sognepræsten ikke
nøjedes med at skrive sit eget navn, men også tilføjede navnene på de fire
valgte medlemmer.7 To tilsvarende sager fra 1837 var kun underskrevet
af præsten.8
På sogneniveau er der mulighed for at finde frem til navnene på nogle
fattigforstandere, idet fattigkommissionen havde ret til at få godtgjort
udgiften til begravelse af fattiglemmer, der ikke havde slægtninge, som
kunne og ville betale. Det var derfor nødvendigt for kommissionen at få
et overblik over de afdøde almisselemmers ejendele, hvad der kunne ske
ved at registrere disse, eventuelt i en særlig protokol.9 Registreringen
blev som regel foretaget af en sognefoged og en fattigforstander, der
begge satte deres navn under registreringsforretningen. Disse registrerin
ger har bidraget med navne på forstandere fra 1829 og 1837.
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Endelig er det søgt udnyttet, at fattigkommissionerne ofte korrespon
derede indbyrdes, når det skulle fastslås, hvilket sogn der havde forsør
gelsespligten over for en bestemt fattig. Da Paarup sogn var nabo til
Odense købstad, kunne man muligvis forvente, at Odense fattigkom
missions arkiv rummede breve fra Paarup med anvendelige underskrif
ter. Fattigkommissionens journal er gennemgået for de år, hvorfra der
savnes forstandere, men desværre uden resultat. Der findes et enkelt
brev fra Paarup, men kun med formandens underskrift.10

Hvem var fattigforstanderne?
Det lykkedes at finde frem til 45 af de 52 forstandere, der skulle udpeges
ved de 13 valg mellem 1803 og 1839. Kun i ét tilfælde var der tale om, at
en forstander lod sig genvælge for den følgende periode. Det ser således
ud til, at hvervet som fattigforstander var noget, man søgte at slippe for
hurtigst muligt. Der er heller ikke konstateret tilfælde, hvor en forstan
der holdt en pause og derefter tog en ny periode. Til gengæld var der
tilsyneladende ingen af fattigforstanderne, der søgte at slippe fri midt i en
valgperiode, hvad der måske hang sammen med, at reglementets §29
truede med, at uvillige og forsømmelige forstandere ville blive indberet
tet til amtsfattigdirektionen.
Resultaterne af de syv første valg til fattigkommissionen findes i
dennes forhandlingsprotokol. Som hovedregel oplyses den nyvalgtes
erhverv, navn og bopæl, hvad der gør det forholdsvis let at finde flere
oplysninger om vedkommende. Hvor kendskabet til en fattigforstander
kun stammer fra dennes underskrift på et eller andet dokument, mangler
som regel opgivelse af både erhverv og bopæl, og det kan derfor give
problemer at identificere vedkommende.
Ved disse identifikationer er der brugt en række hjælpemidler med et
kartotek over familier i Paarup sogn 1787-1845 som det vigtigste. Dette
kartotek bygger på kirkebøger og folketællinger og omfatter alle ægte
par, der nævnes i disse i den pågældende årrække. Endvidere er en række
registre, der omhandler ejendomsforholdene i sognet, blevet brugt.11
Det har med disse hjælpemidler været forholdsvis let at udfylde et
skema med oplysninger om de enkelte fattigforstandere, heriblandt hartkomsvurderingen af deres ejendomme. Værdierne for de forskellige
ejendommes hartkorn stammer dels fra 1844-matriklen, dels fra realregi
strene til skøde- og panteprotokollerne og dels fra de hartkornslister, der
blev indført i kommissionens forhandlingsprotokol til brug ved pålig
ningen af udgifterne til fattigvæsenet.12
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Skema 2: De enkelte fattigforstanderes hartkorn.
(Beregnet i tønder hartkorn).
Valgperiode
1804-1806
1807-1809
1810-1812
1813-1815
1816-1818
1819-1821
1822-1824
1825-1827
1828-1830
1831-1833
1834-1836
1837-1839
1840-1841

Forstandernes hartkorn
4,5
6,9
7,5
6,6
7,5
7,1
3,6
3,7
8,1
5,0
2,4
7,4

6,0
6,0
9,5
7,5
6,1
7,5
6,1
6,0
4,5
1,4
2,9
4,3

10,3
4,4
7,9
5,4
4,4
2,4
8,5
2,3
7,5
3,4
3,7

6,9
7,7
4,4
6,1
6,1
1,1
11,1
1,6
6,1
5,3

Gennemsnit for samtligee 45 fattigforstandere:

Gennemsnit
6,9
6,3
7,3
6,4
6,0
4,5
7,3
3,4
6,3
5,0
2,9
5,2

5,7

Som det ses af skema 2, var der ingen husmænd, der blev udpeget som
fattigforstandere. 13 Dette hænger utvivlsomt sammen med, at reglemen
tets ord om »de bedste sognemænd« blev fortolket på den måde, at
fattigforstandeme ikke bare skulle være rimeligt begavede - og måske
endda i stand til at læse og skrive - men også være ejere eller fæstere af
nogenlunde store ejendomme. Kun fire af forstanderne kaldes bolsmænd; de tre af dem havde mellem 1 og 2 td. hartkorn, mens den tredje
havde 2,3. Han blev da også undertiden betegnet som gårdmand.
Mens det altså er klart, at det overvejende var gårdmændene, der blev
udpeget som fattigforstandere, er det sværere at sige, om der var en
bestemt størrelse af gårde, hvis ejere/brugere næsten på forhånd var
udpeget til at være medlemmer af fattigkommissionen. I hartkornsfor
tegnelsen fra 1821 var der 53 brug med over 1 td. hartkorn. Deres
gennemsnitsstørrelse var på 5,9 td. hartkorn, hvad der ikke afviger
meget fra forstandernes gennemsnit på 5,7. Selv om der er forstanderska
ber, hvis sammensætning rent hartkornsmæssigt afviger en del fra gen
nemsnittet, er materialet rent talmæssigt for småt til, at det er muligt at
sige, om der er tale om en tendens eller blot om tilfældigheder.
Alt i alt er det indtrykket, at fattigkommissionen, når den skulle
udpege et nyt hold medlemmer, tog hensyn til, at medlemskabet var en
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byrde, der skulle fordeles så ligeligt som muligt. Når en gårdmand havde
aftjent sin periode i kommissionen, var han fredet resten af sin tid, hvad
fattigvæsenet angik. De mænd, der blev udpeget, var hovedsageligt
under 50 år, hvad der kan have været fornuftigt i betragtning af, at
værdigheden som fattigforstander medførte en del praktisk arbejde med
at indsamle penge og naturalier og bagefter hjælpe med uddelingen af
almisserne. Netop dette praktiske arbejde medførte, at det set fra sogne
præstens side var hensigtsmæssigt at have de fire fattigforstandere fordelt
så jævnt som muligt i sognet. Dette ville betyde, at præsten som formand
kunne udnytte forstandernes kendskab til beboerne i deres område, og at
transportbesværet med at samle og fordele almisserne blev mindst mu
ligt. Det kan da også ses, at næsten samtlige fattigkommissioner var
sammensat på en sådan måde, at medlemmerne boede spredt i sognet.
Valgene må være foregået på den måde, at man på forhånd er gået ud fra,
at der skulle vælges en mand fra hver af sognets forskellige dele, og først
derefter er kommissionsmedlemmerne begyndt at tænke på, hvem der
var »de bedste sognemænd«.

Valgbestemmelser for skolekommissionen
I almindelighed regnes året 1814 for skelsættende i den danske skolehi
storie, idet Frederik VI i dette år underskrev de forordninger om almue
skolevæsenet på landet og i købstæderne, som kom til at danne rammen
om skolens udvikling i 1800-tallet. Forordningerne havde en forgænger,
nemlig et foreløbigt reglement, som fra 1806 fastsatte regler for skolevæ
senet på øerne.14 Bestemmelserne om valg til skolekommissionerne var
få og enkle og blev ikke ændret i 1814.

Skema 3: Bestemmelser om valg til skolekommissionen.

Hvem var »fødte«
medlemmer?

Sognepræsten og sognets skolepatroner,

Hvem havde
valgret?

Amtets skoledirektion.

Hvem kunne
vælges?

1 eller 2 »blandt de hæderligste bønder«,

Valgperiode

Mindst 2 år.
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Som det ses, var reglementet noget vagt angående valgperiodens længde.
Det gav mulighed for, at en skoleforstander kunne blive siddende, så
længe han havde lyst, men også for, at han trak sig tilbage, så snart
chancen var der. Erfaringen blev da også mange steder, at tilsynet med
skolen kom til at lide under manglende stabilitet. En kritiker kaldte
skoleforstanderne en »samling af stokkemænd«, hvad der på ingen måde
var en kompliment.15

Hvordan kan man finde navnene på skoleforstanderne?
For Paarup sogns vedkommende er det uproblematisk at finde frem til
skoleforstanderne, idet skolekommissionens forhandlingsprotokol er
bevaret for hele perioden 1808-1841.16 Selv om reglementet blev udstedt
i 1806, trådte det nye skoletilsyn først i funktion i sommeren 1808. Med
en valgperiode på to år var der mulighed for 17 valg af i alt 34 forskellige
skoleforstandere, men forhandlingsprotokollerne viser, at sognet kunne
klare sig med 19. Der var altså i betydelig udstrækning tale om, at
forstanderne fungerede længere end minimumstiden på 2 år.
I årenes løb blev det en nogenlunde fast skik, at udskiftningen af
forstandere fandt sted i april måned, men først fra 1830 nåede man frem
til, at kun én forstander ad gangen afgik. For tilsynet var det en fordel, at
der var en vis kontinuitet, og at sognepræsten ikke hver gang skulle
begynde på bar bund med at oplære to forstandere.
Var en mand villig til at fortsætte, foregik der tilsyneladende intet
formelt valg; først når en forstander ønskede at gå af, skete der noget. I
1817 ønskede begge forstandere at trække sig tilbage, og forhandlings
protokollen viser, hvordan valget af nye medlemmer i praksis foregik.
Selv om det formelt var amtsskoledirektionen, der valgte de nye med
lemmer, foregik det reelt ved, at de afgående forstandere foreslog to
afløsere, hvorefter sognepræsten i sin egenskab af formand skrev til
skoledirektionen for at bede den om at bekræfte valget.17
Hvis det er så uheldigt, at et sogns forhandlingsprotokoller ikke
findes, betyder ovennævnte fremgangsmåde ved valgene, at der er mulig
hed for at finde forstandernes navne i amtsarkivet. Anmodningen om
godkendelse af et valg bør være registreret som modtaget i amtets jour
nal, hvorefter det forhåbentligt er muligt at finde frem til den originale
anmodning om godkendelse af valget. Men da der i mange år ikke blev
brugt et fast valgtidspunkt, vil det ofte være nødvendigt møjsommeligt at
vende mange sider i journalen.
I skoledirektionen sad ud over amtmanden amtsprovsten, hvis arkiv
også rummer nogle skolearkivalier, der dog ikke har interesse i denne
forbindelse. Heller ikke herredsprovstens arkiv synes at kunne bidrage
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med navne på skoleforstandere. Det samme gælder bispearkivet, selv om
biskoppen skulle føre tilsyn med stiftets skoler.
Både præst og skoleforstandere var pligtige til flittigt at besøge skolen
for at kontrollere læreren og undervisningen. Deres besøg skulle indfø
res i skolens journal, der ikke er bevaret i Paarup sogn. Sognepræsten
førte sin egen protokol over skolebesøgene, men i den nævnes der ikke
noget om skoleforstanderne.18 Derimod findes der en pakke med skole
kommissionssager, der oplyser et par navne (fra 1835), der var kendt i
forvejen.19

Hvem var skoleforstanderne?
Ejendomsstørrelsen for de 19 skoleforstandere frem til 1841 adskilte sig
ikke meget fra de samtidige fattigforstanderes. Dette kan ikke komme
som den store overraskelse, da begge typer borgerligt ombud skulle
bestrides af nogenlunde den samme, ret begrænsede flok mænd.

Skema 4: Skoleforstandernes hartkorn i Paarup sogn 1808-1841.
(Hartkornet beregnet i tønder)
Valgperiode

Hartkorn

Valgperiode

Hartkorn

1808-1810
1808-1810
1810-1814
1810-1814
1814-1817
1814-1817
1817-1820
1817-1820
1820-1826
1820-1826

10,0
4,4
4,0
4,4
9,5
7,9
6,6
9,8
1,6
7,5

1826-1830
1826-1834
1830-1833
1833-1835
1834-1837
1835-1840
1837-1840
1849-1841
1840-1841

5,7
6,1
7,1
4,5
2,4
5,3
4,3
1,6
3,7

Gennemsnit:

5,6

Valgbestemmelser for sogneforstanderskabet
Ved oprettelsen af fattig- og skolekommissionerne havde man opnået et
vist lokalt selvstyre, men som det er fremgået af det foregående, var der
måde med demokratiet,, idet der ikke foregik frie valg til disse to organer.
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Først med indførelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 ændredes
dette.20 De tidligere fattig- og skolekommissioner blev nedlagt, og de
nye forstanderskaber skulle overtage deres arbejdsområder, samt nogle
nye.
Sogneforstanderskaberne kom til at bestå af nogle »fødte« og nogle
valgte medlemmer, der blev valgt af en begrænset vælgerskare. Den
privilegerede stilling for nogle få føltes efter enevældens afskaffelse i 1849
ikke længere helt tidssvarende, og i 1855 kom en lov, der ændrede
forstanderskabernes sammensætning og medførte en vis demokratisering
af valgmåden.21 Denne lov gjaldt til 1868, da sogneforstanderskaberne
afløstes af sogneråd. 1868-loven overtog dog de gamle valgrets- og
valgbarhedsbestemmelser, der forblev i kraft til 1908.
Det ses, at de »fødte« medlemmers rettigheder blev begrænset i 1855,
idet herredsfogeden da kun fik taleret, mens præsten måtte indskrænke
sig til at tale med om de sagsområder, han mentes at have særlig forstand
på, nemlig fattig- og skolesager. Vælgerkorpset blev udvidet en del i
1855, idet bl.a. husmænd og nogle tjenestefolk nu fik valgret. Til gen
gæld sikrede lovgiverne, at demokratiet ikke blev helt uhæmmet ved at
indføre bestemmelserne om, at de store skatteydere skulle vælge flertal
let i sogneforstanderskaberne.

Hvordan kan man finde navnene på sogneforstanderne ?
Som i tilfældene med fattigforstanderskaberne og skolekommissionerne
er det lettest, hvis forhandlingsprotokollerne er bevaret. I Paarup sogn er
dette ikke tilfældet, idet sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol
kun findes bevaret 1842 -57.22 Derefter er der et hul frem til 1880.
Protokollen oplyser de valgtes erhverv, navn og bopæl, ligesom det
meddeles, når en afløser måtte træde til på grund af dødsfald eller et
medlems mere presserende pligter som rigsdagsmand i hovedstaden. Selv
om protokollen, der dækker årene 1857-80, tilsyneladende er forsvun
det, er det alligevel muligt at finde frem til i hvert fald nogle af de
manglende navne. Resultatet af valghandlingen skulle nemlig indberettes
til amtmanden, der så skulle skrive tilbage for at godkende valget.
Denne brevvekslings ene halvdel er eftersøgt i amtsarkivet. Som det
skulle være, er det indført i journalerne under »Almindelige og forskel
lige sager«, at amtet havde modtaget indberetningerne om resultaterne af
valgene i 1858, 1861 og 1864.23 Desværre kunne kun indberetningerne
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Skema 5: Bestemmelser om valg til sogneforstanderskabeme.
1855

1841
Hvem var »fødte«
medlemmer?

Sognepræsten, ejere af
over 32 td. hartkorn i
sognet og med bopæl i
dette, herredsfogeden.

Sognepræsten, dog kun i
skole- og fattigsager, og
herredsfogeden, men
uden stemmeret.

Hvem havde
valgret?

Mænd over 25 år, der
ejede eller fæstede mindst
1 td. hk., eller som ejede
eller fæstede bygninger,
der var forsikret for 1000
rbd. sølv, eller som
forpagtede eller lejede
6 td. hk.
Undtagelser: Mænd, der
var straffede eller under
tiltale for en vanærende
forbrydelse, umyndige,
fallenter.

Alle med valgbarhed til
folketinget. Valgbare
var: Mænd over 25 år og
med indfødsret.
Undtagelser: Mænd, der
var straffede for en
vanærende handling,
tjenestefolk uden egen
husstand, modtagere af
ikke-tilbagebetalt eller
ikke-eftergivet fattig
hjælp, umyndige,
fallenter.

Hvem kunne
vælges ?

De samme, som havde
valgret, dog ikke sam
tidigt nært beslægtede
(far - søn - sønnesøn).

De samme, som havde
valgret, og som havde
boet i kommunen i et år.

Antal valgte

4-9.

Ingen ændring i med
lemstallet (præsten fra
regnet). Dog skulle der
vælges et ulige antal
forstandere.

Valgperiode

6 år.

6 år.

Særlige
bestemmelser

Den »mindre halvdel«
valgtes af de til folketin
get valgbare, der havde
betalt deres kommune
skatter. Den »større
halvdel« valgtes af den
femtedel af de valg
berettigede, der året før
havde betalt mest i
kommuneskatter.
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fra 1858 og 1864 findes i de pakker, hvor de burde ligge.24 Til gengæld
gav de de søgte oplysninger om de nyvalgte forstandere.
Det manglende forstanderskab fra valget i 1861 dukkede op takket
være fundet af sogneforstanderskabets kopibog.25 Heri indførtes et ud
valg af de breve, sogneforstanderskabet afsendte og modtog, og en gang
imellem skrev alle medlemmerne under på kopierne af de udgående
breve.26
Hvis forhandlingsprotokol, amtsarkiv og kopibog havde svigtet,
havde der været mulighed for delvis erstatning i to pakker i det kommu
nale arkiv. En pakke med forstanderskabets korrespondance indeholder
nogle breve, der er underskrevet af sogneforstandere, og en pakke fattig
kommissionssager rummer nogle legatregnskaber, der også er underteg
net af forstandere.27

Hvem var sogneforstanderne?
Da sogneforstanderskaberne ikke var samtidige med fattig- og skole
kommissionerne, har det været nødvendigt at bruge nogle supplerende
kilder ved identifikationen af sogneforstanderne. Det drejer sig om
folketællingerne fra 1850, 1855 og 1860, samt om en hartkornsforteg
nelse fra 1852-56.28
De 39 sogneforstandere er blevet identificeret uden større problemer.
Genvalg forekom kun i to tilfælde, hvad der dog ikke behøvede at give
problemer for forstanderskabets arbejde, idet kontinuiteten var sikret
ved, at kun tre eller fire medlemmer blev udskiftet ved hvert valg. I de
tilfælde, hvor et medlem afgik i utide, var der hver gang en mere eller
mindre naturlig årsag: dødsfald, afgang til rigsdagen eller pludselig sinds
sygdom.
I 1847 måtte der omvalg til, da valget i november blev erklæret
ugyldigt. På amtsrådets møde den 29. november behandlede man en
skrivelse fra sogneforstanderskabet i Paarup, hvor man var i vildrede
med, hvordan valgreglerne skulle fortolkes.29
Problemet var, at en af sogneforstanderne var død i maj måned, og da
der manglede tre år af valgperioden, skulle der vælges en erstatning.
Forstanderskabet bestemte sig til at vælge afløseren sammen med de tre
nye medlemmer, der skulle udgøre den kommende »mindre halvdel«.
Valgbestyrelsen frygtede, at der ved dette valg var blevet begået to fejl.
Den ene var, at man havde valgt de fire nye forstandere under ét, hvad
der var diskutabelt, idet de tre skulle fungere i seks år og den sidste kun i
tre. Den anden mulige fejl var, at der på listen over de valgbare var
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Ole Hansen Nissen var ikke
som de fleste andre sognefor
standere gårdmand, men
lærer. Han blev medlem af
forstanderskabet i 1858 og
havde derudover mange
andre gøremål i sognet. Hans
aktiviteter indbragte ham ved
en bispevisitats en syrlig
bemærkning om, at han
havde gode evner, men at han
spredte sine interesser for
meget.
(Paarup Lokalhistoriske
Arkiv - Foto: Frank Hansen).

opført en mand, der muligvis ikke måtte vælges. Den pågældende havde
været medlem af forstanderskabet siden 1841, men først nu blev der rejst
tvivl om hans valgbarhed.
Amtsrådets afgørelse blev, at valget måtte regnes for ugyldigt, og at
det skulle gå om.30 Hvad valgbarhedsspørgsmålet angik, måtte valgbe
styrelsen selv finde ud af, om kandidaten var valgbar eller ej.
Man kan undre sig over, at den omdiskuterede kandidat overhovedet
kunne komme på tale som medlem af forstanderskabet og endnu mere
over, at han var blevet sognefoged. For selv om det lå næsten 30 år
tilbage i tiden, kan det ikke have været ubekendt i sognet, at han i sin tid
var blevet idømt 6x5 dages fængsel på vand og brød som medlem af en
bande, der fremstillede og fordelte falske pengesedler.31
Først på selve valgdagen afgjorde forstanderskabet spørgsmålet. Man
fandt tilstrækkeligt mange undskyldende omstændigheder, der gjorde, at
den dom, kandidaten havde fået for sin ungdomsforseelse, ikke var
tilstrækkeligt vanærende til, at han måtte forkastes som valgbar.32 Ny
valget fandt sted den 21. februar 1848, og sognefogeden fortsatte som
medlem af forstanderskabet til 1855.
Ellers synes der ikke at have været problemer med godkendelse af
valgene, og de valgte sogneforstanderes hartkorn fordeler sig som vist i
skema 6.
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Skema 6: Sogneforstandemes hartkorn i Paarup sogn 1841-64.33
(Beregnet i tønder).
Valgtidspunkt

1841
1844
1848
1850
1853
1855
1858
1861
1864

Forstandernes hartkorn
10,1
0,9
1,3
3,4
2,0
7,4
10,5
8,2
5,7

6,9
1,5
3,8
3,9
2,6
7,9
5,6
4,7
3,6

4,4
7,4
7,6
5,3
5,4
3,6
6,3
7,6
2,8

1,1
6,6

Gennemsnit

10,1
7,9

1,3

3,7

7,0
0,8

0,7

1,4

1,3

2,8
3,8

1,6

Gennemsnit af de nyvalgte sogneforstanderes hartkorn:

5,4
4,8
4,2
3,4
3,3
4,4
5,4
6,8
3,4
4,6

Efter den gamle matrikel var den gennemsnitlige vurdering for sognets
ejendomme over 1 td. hartkorn på 4,8 td., mens det efter den nye
matrikel fra 1844 blev på 4,5 td. hartkorn. De mænd, der blev valgt til at
bestyre kommunens anliggender, ejede eller drev altså ejendomme, hvis
vurdering ikke afveg meget fra sognets andre gårdmænds.
Det udelukker naturligvis ikke, at der er store variationer i de enkelte
forstanderskaber, hvor to mænd i 1841 ejede hver 10,1 tønder hartkorn,
mens de to bolsmænd kun lige kom op over den nødvendige ene tønde.

Slutning
Udviklingen fra fattig- og skolekommissioner til sogneforstanderskaber
viser bl.a., hvordan valgretten gradvist blev mere demokratisk. Fra de
yderst begrænsede og lukkede kredse, der udpegede fattig- og skolefor
standerne, nåede man i 1841 frem til, at vælgerskaren omfattede en større
del af sognets mænd over 25 år, idet det dog var ordnet så viseligt, at
husmænd, tjenestekarle og daglejere m.fl. ikke fik nogen indflydelse. I
Paarup sogn havde ca. 25 % af alle mænd over 25 år valgret i 1845. Selv
om reformen i 1855 gav valgret til andre end gårdmænd, var disses
dominans stadig sikret i kraft af, at de største skatteydere valgte flertallet
i sogneforstanderskabet.
Kravene til, hvem der kunne vælges, gennemløb en lignende udvik
ling. Den vage bestemmelse om, at fattigforstanderne skulle findes
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blandt »de bedste sognemænd«, betød i praksis, at det var gårdmænd (og
enkelte bolsmænd), der i Paarup sogn blev udpeget til dette ikke særligt
eftertragtede hverv, som de som regel forlod så hurtigt som muligt. Det
vigtigste kriterium, når fattigforstandeme skulle findes, synes at have
været en jævn geografisk fordeling i sognet.
Skoleforstanderne skulle findes blandt de »hæderligste bønder«. Disse
agtværdige mænd blev ofte kritiseret for deres uanvendelighed. Det er
ikke til at sige, om de i Paarup sogn var bedre end gennemsnittet, men de
blev fundet blandt samme gruppe gårdmænd som fattigforstanderne, og
de passede gennemgående deres hverv i længere tid, end disse gjorde.
Det kan hænge sammen med, at skoletilsynet ikke var særligt byrde
fuldt, og at det mest belastende arbejde måske var at indkræve bøder for
børnenes skoleforsømmelser.
At være valgbar til sogneforstanderskabet var det samme som at have
valgret til det, bortset fra, at der i 1855 blev indført en lempelig regel om,
at de valgbare skulle have haft bopæl i kommunen i ét år. De »fødte«
medlemmers stemmeret indskrænkedes i 1855, samtidig med at vælger
korpset blev udvidet. De store gårdmænd var i Paarup sogn - som
sikkert mange andre steder - overrepræsenterede som sogneforstandere.
Denne tendens blev i 1855 lovsikret ved, at de største skatteydere skulle
vælge forstanderskabets »større halvdel«.
Figur 1 viser, at det var sjældent at sidde samtidigt i både fattig- og
skolekommissionen, hvad der kan tages som en bekræftelse på, at de
borgerlige ombud blev betragtet som en byrde, der skulle fordeles på de
flest mulige. For begge kommissioner gælder det, at medlemmerne
efterhånden kom fra stadigt mindre gårde (se figur 2). Denne tendens
kan dog ændres, hvis de manglende fattigforstandere bliver fundet,
ligesom det må huskes, at det samlede antal af forstandere ikke er stort.
En tilsvarende udvikling ses ikke for sogneforstandernes vedkommende.
Det første sogneforstanderskab havde ikke megen erfaring i at bestyre
sognets sager. Et medlem havde været såvel skole- som fattigforstander
de to foregående år, men han døde allerede i 1843, og en anden forstan
der kunne se tilbage på to år som fattigforstander fra 1819 til 1821. Det
var alt. Kun sognepræsten havde administrativ erfaring af større betyd
ning fra sit mangeårige arbejde i fattig- og skolekommissionerne.
Der kan således ikke umiddelbart tales om megen kontinuitet fra de to
kommissioner fra før 1842 og frem til det nye sogneforstanderskab, når
man ser på, hvilke personer der blev valgt. Ganske vist kom der senere
forstandere ind, der tidligere havde haft poster som fattig- og skolefor
standere. Men dels ske.te det kun i et begrænset antal tilfælde, dels var
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Figur 1: Funktionsperioder for forstandere
i Paarup sogn.
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Paarup sogns nyvalgte sogneforstanderskab holdt det første møde den 24.
februar 1842 i den gamle, stærkt ombyggede rytterskole i Snestrup.
Paragraf 22 i anordningen om landkommunevæsenet gav mulighed for at
leje et mødelokale, men forstanderskabet vedtog den besparende løsning
at holde møderne i skolestuen.
(Paarup Lokalhistoriske Arkiv - Foto: Frank Hansen).

deres erfaring enten kortvarig eller så gammel, at det ikke giver mening
at tale om en fortsættelse af deres virksomhed.
Derimod kan der tales om kontinuitet, når man ser på, hvilken kreds
af mænd, det var, der beklædte tillidsposterne både før og efter kommu
nalreformen af 1841. I langt den overvejende del af tilfældene kom
forstanderne fra gårdmandsklassen, der blev suppleret med enkelte bolsmænd, en møller, en lærer og en enlig husmand. Disse sidste var undta
gelserne, som bekræftede reglen: At magten var gårdmændenes.

Noter:
1. »Schous forordninger« 1800-03, s. 663-81. (= »Chronologisk register over
de kongelige forordninger og aabne breve ...«).
2. Paarup kommunale arkiv: Fattigkommissionens forhandlingsprotokol 180321, fol. 2.
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3. Paarup kommunale arkiv: Fattigkommissionens forhandlingsprotokoller
1803-21 og 1840-57.
4. Erik Nørr, Præst og administrator, 1981, s. 252.

5. Odense amts arkiv: Amtsfattigdirektionen, Sognenes approberede regnska
ber 1821-23 og 1824-25, 1827-28.
6. Odense amts arkiv: Journaler 1827-36 (1 bind pr. år), Litra Q, breve fra
forskellige, fattigvæsenet angående.

7. Odense amts arkiv: Breve fra Odense herred, 21. marts 1831 og 12. februar
1832.
8. Odense amts arkiv: Breve fra Odense herred, nr. 1465 og 2402.
9. Paarup kommunale arkiv: Fattigkommissionens registreringsprotokol 180359. Samme: Registreringslister over de afdøde almisselemmers ejendele
1837-51.

10. Odense magistrats arkiv: Journal for fattigkommissionen 1820-44. Heri
henvises til et brev fra 1838 med journalnummer 52. Men et eftersyn i den
tilsvarende joumalpakke (Fattigkommissionens journalsager 1837-38) gav
som nævnt ingen nye navne på fattigforstandere.
11. Det drejer sig om følgende: Register over fæstebreve vedrørende Paarup
sogn; Ejer- og brugerregister over matriklerne 1664-1871 vedrørende Paarup
sogn; Uddrag af skøde- og panteprotokollemes realregistre vedrørende Paa
rup sogn; Register over ejendoms- og stednavne i Paarup sogn.
12. Paarup kommunale arkiv: Fattigkommissionens forhandlingsprotokol 180321, heri hartkornslister for årene 1817, 1818, 1819 og 1821.

13. Som husmandsbrug regnes ejendomme med mindre end 1 td. hartkorn.

14. »Provisorisk reglement for almueskolevæsenet på landet i Sjælland, Fyen,
Lolland og Falster« af 10. oktober 1806. Collegialtidende 1806, s. 700ff.

15. Helle Linde: Magistrat og borger, 1978, s. 59-60. - Stokkemænd var oprin
deligt agtværdige mænd, der fungerede som retsvidner på herredstingene,
men efterhånden blev det skik og brug at leje ukyndige og affældige personer
til at møde for sig; deraf det ringe omdømme.
16. Paarup kommunale arkiv: Skolekommissionens forhandlingsprotokol 18081835 og 1835-58.
17. Paarup kommunale arkiv: Skolekommissionens forhandlingsprotokol 180835, fol. 30f., 2. januar 1817. - Den 26. februar 1817 lovede den fungerende
sognepræst at skrive til direktionen. Hans skrivelse er uden held eftersøgt i
Odense amts journal for 1817.

18. Paarup præstearkiv: Skolebesøgelsesprotokol 1824-45.
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19. Paarup kommunale arkiv: Skolekommissionens sager 1830-1933, heri diverse
regnskaber og dokumenter angående skolevæsenet 1834-69.

20. »Anordning angående landcommunevæsenet« af 13. august 1841.

21. »Lov om sogneforstanderskabemes og amtsrådenes sammensætning og valg«
af 22. marts 1855.
22. Paarup kommunale arkiv: Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol
1842-57.
23. Odense amts arkiv: Journal 1858, Almindelige og forskellige sager, nr. 2507.
Ditto 1861, nr. 1574. Ditto 1864, nr. 1549.
24. Odense amts arkiv: Breve fra Odense herred, 1858, 1861 og 1864.

25. Paarup kommunale arkiv: Sogneforstanderskabets/sognerådets kopibog
1847-1929.
26. Eksempelvis den 30. november 1862.
27. Paarup kommunale arkiv: Sogneforstanderskabets korrespondance 1842-64,
Fattigkommissionens sager 1827-61 (heri regnskaber for Det Ahlefeldtske og
Det Langstedtske Legat 1827-61).

28. Paarup kommunale arkiv: Skolekommissionens sager 1830-1933 (heri regn
skaber og div. dokumenter vedkommende skolevæsenet 1834-69, der inde
holder en hankornsfortegnelse 1852-56).
29. Odense amtsråds arkiv: Forhandlingsprotokol 1842-50, møde den 29. no
vember 1847, journalnummer 654.

30. Som foregående note, samt: Odense amts arkiv: Kopibog 1841-48, 29.
november 1847, journalnummer 654.

31. Valgbarhedssagen kan følges i Odense amts arkiv: Journal 1847: Jnr. 2894;
Journal 1848: Jnr. 215, samt de tilsvarende kopibøger. - Dommen i sagen om
de falske pengesedler kan læses i Collegialtidende No. 27, 13. maj 1820,
s. 371-79.
32. Paarup kommunale arkiv: Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol, 21.
februar 1848.

33. I 1844 skulle der kun vælges fire forstandere, men da en af disse blev
rigsdagsmedlem, er hans afløser taget med. Den femte forstander i 1858 var
sognets lærer, hvis forgænger i forstanderskabet blev sindssyg.
(De benyttede arkivalier findes alle i Landsarkivet for Fyn. Registrene, der
omtales i note 11, findes på Paarup Lokalhistoriske Arkiv.)
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De nye sognekommunale opgaver
fra 1842
En undersøgelse af praksis i tre fynske sognekommuner
1842-50
Af Gitte Lundager Rausgaard
Det kommunale selvstyre blev indført ved landkommunalanordningen
af 1841, hvor der blev oprettet sogneforstanders kåber til først og frem
mest at varetage de opgaver, som havde påhvilet fattig- og skolekommis
sionerne siden begyndelsen af 1800-tallet. Hertil kom en række andre
opgaver vedr. veje, sundhed, næring, brand og assurance samt opsyn
med ro og orden - opgaver, som sogneforstanderskabeme skulle løse i
samarbejde med statens stedlige repræsentanter, amtmanden og herreds
fogeden samt dennes underordnede, sognefogeden.
Landsbyerne havde en lang tradition for selvstyre, hvor bønderne var
organiseret i by lav med en valgt oldermand. I dette forum havde man
primært reguleret dyrkningsfællesskabet frem til udskiftningen, men
bylavet havde også haft opgaver af brand- og politimæssig art, og older
manden kunne også mægle mellem beboere og pante for forsømt pligtar
bejde. Sognefogeder havde der også været i flere hundrede år. Efter at
godsejerstyret ved stavnsbåndets ophævelse ikke længere havde samme
kontrol med landbefolkningen, var der imidlertid opstået behov for en
stedlig repræsentant for staten, en mand med bedre lokalkendskab end
herredsfogeden. I denne plads inddrog man den eksisterende sognefo
ged, idet det i 1791 blev bestemt, at hvervet stadig skulle beklædes af en
lokal beboer, men at han nu skulle beskikkes af amtmanden. I perioden
frem til 1841-landkommunalanordningen fik sognefogeden pålagt en
række politi- og sundhedsmæssige opgaver, der i mange tilfælde forud
satte samarbejde med oldermanden.
Fattig- og skolekommissioner blev indført i henholdsvis 1803 og 1814
indeholdende et begyndende selvstyre. I disse kommissioner deltog
lokale beboere, der dog endnu var udvalgt af sognepræsten, formelt eller
uformelt - ikke af de andre beboere. Kommissionernes opgaver blev i
uændret form videreført i sogneforstanderskabets regi.
Dette administrative grundlag: bylavet, sognefogeden og fattig- og
skolekommissionerne, skulle sogneforstanderskabet bygge videre på og
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samarbejde med, og dette kommunale selvstyres første leveår er emnet
for denne undersøgelse.
Landkommunalanordningens § 1 bestemte, at de kommunale anlig
gender for beboerne på landet herefter skulle bestyres af et sogneforstanderskab i hvert sognedistrikt og et amtsråd i hvert amt.1 Ved et sognedi
strikt forstod man det område, inden for hvilket fattigvæsenet havde
fungeret siden fattigreglementet af 5.7.1803, dvs. enten et enkelt sogn
eller flere sogne samlet under samme præstekald, altså et pastorat. Sogneforstanderskabets selvskrevne medlemmer var sognepræsten og den
eller de lodsejere, der ejede mindst 32 tdr. htk. i distriktet, dvs. typisk
besiddere af hovedgårde med tilhørende bortfæstet bøndergods. Hertil
kom fire til ni mænd valgt for seks år af og blandt de af kommunens
mandlige beboere, der ejede eller fæstede mindst 1 td. htk. Herredsfoge
den og/eller birkedommeren fra den eller de jurisdiktioner, hvori di
striktet lå, var berettiget til at deltage i møderne med stemmeret. For
manden fik til opgave at sammenkalde til møderne og sørge for, at
beslutningerne blev udført.
Denne artikel bygger på en undersøgelse af forholdene i tre fynske
sognekommuner, der er valgt som repræsenterende forskellige konstella
tioner af befolkningstal, areal og brugsstørrelser.2 Horne var en kom
mune placeret i godsdomineret område, hvor fæstebrug var næsten
altdominerende og gårdene typisk på 4-7 og især 8-11 tdr. htk. Der var
enkelte store husmandssteder, men ellers var husene typisk jordløse eller
med meget lidt jord. Korup-Ubberud var domineret af selveje. Af går
dene er der - atypisk - mange store, men især mange små. Af husmands
stederne er også mange ret små. Søby-Turup var den tilnærmelsesvis
repræsentative kommune med en mere almindelig fordeling af jordbru
gerne på selvejere og fæstere. Kommunen havde samtidig det særkende,
at Søby sogn og dets annekssogn, Turup (de to sogne, som kommunen
kom til at bestå af), ikke grænsede op til hinanden, men var adskilt af
Gamtofte sogn.
De tre sogneforstanderskabers praksis vil blive beskrevet ved en tema
tisk gennemgang af sagerne i forhandlingsprotokollerne. Uagtet fattigog skolevæsen var ressourcekrævende i form af penge og pligtarbejde fra
beboernes side og i form af administration fra sogneforstanderne, er
konkrete fattig- og skolesager ikke behandlet i artiklen, men kun finan
sieringen af disse områder. I stedet er vægten lagt på de andre opgaver,
som ikke tidligere havde været organiseret i så faste rammer. Forskelle
vil blive søgt forklaret med forskelle i de undersøgte kommuners struk
tur.
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Vejsager
Anordningens § 17 pålagde sogneforstanderskaberne - sammen med po
litimesteren - at drage omsorg for, at sognet var forsynet med de
fornødne biveje, at disse blev forsvarligt vedligeholdt og, om nødven
digt, grundforbedret. Hvis sogneforstanderskabet og politimesteren
ikke kunne nå til enighed om, hvilke biveje der skulle være offentlige og
dermed vedligeholdes af sognets beboere, tilfaldt afgørelsen amtsrådet
og i yderste fald Rentekammeret. Sogneforstanderskabet førte tilsyn
med, at det vedtagne vejarbejde blev udført korrekt, hvad enten det
skulle udføres som pligtarbejde eller var bortliciteret. Anordningen
fremhævede, at denne pligt ikke ændrede ved de opgaver, som allerede
påhvilede politimesteren og sognefogedeme. Politimesteren var således
stadig ene om at tilsige til vejarbejde og afholde vejsyn, men forstander
skabet skulle holde øje med, om veje trængte til reparation og melde
forsømmelige beboere til politimesteren.
Lovgrundlaget for administrationen af de offentlige veje, bestående af
hovedlandeveje, mindre landeveje og biveje, var tilvejebragt ved forord
ningen af 13.12.1793, hvorefter vejarbejdet skulle styres og kontrolleres
af sognefogeden under politimesterens overopsyn. Sognevejenes vedlige
holdelse påhvilede sognets beboere, enten ved at hver fik et vejstykke
tildelt, eller ved flængsarbejde. Kriteriet for at en bivej kunne optages
som offentlig vej, var, at den havde betydning for den almindelige
færdsel. Kort tid efter fremkomsten af landkommunalanordningen - og
førend den endnu var sat i værk - kom vejforordningen af 29.9.1841.
Den bestemte, at afgørelsen af, hvilke biveje der skulle være offentlige,
skulle træffes for højst tre år ad gangen, og der skulle udarbejdes forteg
nelser over de offentlige veje.3
Vejsagerne udgjorde en væsentlig del af sagsmængden: I Home blev
der behandlet 70 vejsager eller 18 % af sagsmængden. I Korup-Ubberud
var der 23 sager, svarende til 14 % og i Søby-Turup var der 24 vejsager,
svarende til 10% af dén samlede sagsmængde (alle steder eksklusiv
fattig- og skolesager). På trods af mindre procedurefejl og overskridelser
af kompetence blev vejsager håndteret på en fuldt forsvarlig måde. Der
blev udarbejdet regulativer i samråd med herredsfogeden, og disse blev
godkendt af amtsrådet; og beboernes anmodninger om at få enkelte veje
vedligeholdt blev behandlet seriøst af alle tre forstanderskaber. I Home
ses dog nogle tunge sager, der bl.a. drejede sig om at få amtet til at
overtage vedligeholdelsen af nogle veje. Enkelte af disse sager forblev
uafsluttede og medførte, at forstanderskabet undlod at overholde sin
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indberetningspligt. Man tilsidesatte dog ikke pligten til at sørge for
vejvedligeholdelsen generelt. Især Horne forstanderskab synes at have
foranstaltet vejarbejde udført uden på forhånd at sikre sig herredsfoge
dens accept, og sognefogederne blev her behandlet som forstanderska
bets - og ikke herredsfogedens - forlængede arm. Først når der opstod
problemer, blev herredsfoged og/eller amtsråd inddraget. Omvendt
iværksatte herredsfogeden vejarbejde uden Korup-Ubberud forstanderskabs accept, men med amtsrådets tydelige billigelse. I denne kommune
fungerede bylavet stadig i forbindelse med organiseringen af vejarbejdet,
og da beboerne ikke ville udføre vejarbejdet, greb man til et middel, som
kunne være anvendt i landsbyfællesskabets tid: mulkter - her i form af
penge til kommunens kasse.

Næringssager
Landkommunalanordningens §18 bestemte, at sogneforstanderskabets
»Betænkning bør indhentes, førend Haandværksbevillinger meddeles til
Nogen i Districtet. Ligeledes bliver det at høre, inden der meddeles
Nogen Bevilling til sammesteds at hæve Bropenge, til at holde Kro, til at
drive Handel, til Anlæg af Møller eller Brænderier m.v.«. Når nærings
drift på landet forudsatte bevilling, skyldtes det, at handel og håndværk i
princippet stadig var et købstadsprivilegium helt frem til loven af 8.3.
1856, hvorefter en person, som ønskede at nedsætte sig som høker,
skulle henvende sig til sogneforstanderskabet. Billigede man andragen
det, kunne politimyndigheden udfærdige det fornødne patent. Normalt
skulle en sådan høkerhandel ligge mindst 1 mil fra den nærmeste køb
stads akseltorv.4 Mens høkere kun måtte have et begrænset vareudvalg,
gav næringsloven af 1857 fra 1.1.1862 fri mulighed for detailhandel i en
afstand af mere end P/2 mil fra nærmeste købstad.5
Hvad håndværk angik, bestemte Danske Lov 3-13-23, at ingen hånd
værker måtte bosætte sig på landet. Undtaget var følgende, der skulle
dække bøndernes daglige forbrug: grovsmede, tømrere, bødkere, tegl
brændere, pottemagere, hjulmænd, murermestre, skindere, vævere som
vævede vadmel, blå- og hampelærred, bondeskræddere og bondeskoma
gere. Imidlertid skærpedes kampen om det eksisterende arbejde, og i
begyndelsen af 1800-tallet, da opgangstiden var slut, slog regeringen ind
på en bevillingspolitik, som skulle fordele arbejdet efter lokale forhold.
Således fastslog forordning af 3.4.1816, at håndværkere, der ikke var
nævnt i Danske Lov 3-13-23, skulle have dispensation fra Danske Kan
celli for at nedsætte sig på landet. Dertil kom, at håndværkere inden for
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de i Danske Lov tilladte fag nu skulle have bevilling udstedt af amtman
den.6 Ved bevillingerne skulle der tages hensyn til, at der ikke fandtes et
større antal af samme profession, end distriktet kunne bære.7 Dog fik
landhåndværkerne tilladelse til at afsætte deres varer på markederne, og
landboerne måtte sælge deres husflidsprodukter (leer, skæreknive, træ
sko o.lign.) overalt. Rugbrødbagere, bryggere og slagtere kunne fritages
for at søge bevilling.8
Som det sidste skridt inden næringsloven af 1857 blev amtmanden ved
forordning af 23.3.1827 overdraget bevilling af håndværkerdispensati 
oner. Bevillingsretten blev altså decentraliseret. Det drejede sig om
tømrere, bødkere, teglbrændere, pottemagere, murere, skindere, sadel
magere, bondeskræddere, bondeskomagere, giarmestre, bagere (som
bagte fint brød), rokkedrejere, malere og de urmagere, som indskræn
kede sig til at reparere stue- og slagure. Bevillinger skulle fortrinsvis
gives til folk af bondestanden eller til dem, der var oplært af en land
håndværker.9 Amtmanden blev også bemyndiget til at give personer af
kvindekøn bevilling til at handle med modepynt, som de selv eller andre
fruentimmere havde lavet. Men bevilling kunne kun gives til de kvinder,
som ikke kunne finde andet udkomme - og på betingelse af sædelig
vandel.
Ved enkelte bevillinger skulle der tages det hensyn, at den pågældendes bolig ikke måtte ligge nærmere end P/2 mil fra nærmeste købstad.
Bevillingen skulle lyde på et bestemt sogn, hvor pågældende skulle være
bosat. De landhåndværkere, som frit kunne nedsætte sig, måtte antage al
den medhjælp, de ønskede; mens de landhåndværkere, der havde bevil
ling, var begrænset til at drive deres næring uden medhjælp. Med bevil
lingen kunne dog følge tilladelse til at holde en svend og en dreng, hvis
f.eks. håndværkeren selv var gammel og skrøbelig, eller hvis håndvær
kets beskaffenhed forudsatte medvirken fra andre.10
Dette foreskrev lovgivningen. Praksis var formentlig, at de gældende
regler ikke blev overholdt, og at der var store lokale variationer afhængig
af graden af opsyn med, om kun håndværkere med bevilling drev hånd
værk. Denne opgave påhvilede i henhold til forordning af 3.4.1816
herredsfogeden i egenskab af politimester. Men uden hjælp fra sognefogederne kunne han ikke magte opgaven. Befolkningen var ikke villig til
at samarbejde med politimyndigheden om denne opgave. Der var ellers
indbygget en belønning, idet straffen for overtrædelser var bøder fra 5 til
30 rbd. med den ene halvdel til angiveren og den anden til købstadkas
sen.11
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I de tre udvalgte kommuner var der relativt mange håndværkere, men
næsten ingen handlende. Den nok mest iøjnefaldende forskel på kom
munerne er Korup-Ubberuds forholdsvis mange skræddere og vævere
samt i øvrigt kvinder beskæftiget med at væve og sy. Sletten nord for
Odense var også kendt som et væveområde. Paradoksalt nok er der ikke
tilsvarende mange kvinder beskæftiget med at spinde. Dem var der
derimod mange af i Horne. Der var også relativt mange murere i KorupUbberud.
Mængden af næringssager i de tre kommuner fordeler sig således: i
Home udgjorde de 37 af 390 (9% excl. fattig- og skolesager). I SøbyTurup 12 af 243 (5%) og i Korup-Ubberud 21 af 163 (13%).
Anordningen gav ikke klare retningslinier m.h.t. forretningsgangen i
næringssager, og Svendborg amt følte sig åbenbart foranlediget til - to
gange - at belære forstanderskaberne om, at ansøgninger om håndværks
bevillinger skulle indsendes gennem politimesteren til amtet.12
De hyppigst forekommende ansøgninger i de tre kommuner vedrørte
bevilling til at ernære sig som skrædder, tømrer og/eller murer, skoma
ger og sadelmager. I Horne fik skrædderne forstanderskabets anbefaling
på deres ansøgning med den begrundelse, at det var skikkelige folk, og at
der var mangel på skræddere i sognet, eftersom resten af sognets skræd
dere enten ikke længere var aktive eller var mindre dygtige. En enkelt fik
anbefaling med begrundelsen, at han var ungkarl og krøbling. En anden
- selv om der allerede var tilstrækkeligt mange skræddere - fordi han var
fra sognet og ikke på anden måde kunne finde et til hans kræfter
passende erhverv, hvorved det måske kunne undgås, at han faldt kom
munen til byrde. Her gik hensynet til kommunens kasse over hensynet
til den samlede beskæftigelsessituation. Bevillingen gik igennem, kunne
det meddeles ved det følgende møde. Også ansøgningerne om at holde
lærling blev anbefalet med begrundelser som f.eks. at mester selv var
svagelig og havde stor familie, eller at mester var svagsynet.
I andre tilfælde anbefalede forstanderskabet, at en skrædder fik lov at
antage en lokal indsidders vanføre søn som lærling. Noget lignende
gjorde sig gældende med en skrædder, der allerede havde bevilling til at
antage »en Dreng til Hjælp eller Oplærelse i Professionen« på betingelse
af, at han antog »saadanne der formedelst Legemsfeil eller Svagelighed
ere uskikkede til Bondehaandtering«. Ansøgninger af denne type er
således sandsynligvis ikke sendt via politimesteren til amtet. Forstander
skabet administrerede selv disse bevillinger, når først de én gang var
givet.
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I Søby-Turup er der kun en enkelt sag vedr. skrædderbevilling. Her
gav forstanderskabet sin anbefaling uden nærmere overvejelser nedfældet
i protokollen. I Korup-Ubberud anbefaledes alle fem skræddersager,
heraf én vedr. antagelse af en skræddersvend - tilsyneladende uden
begrundelse. Af den ene fremgår det endda, at proceduren ikke omfat
tede realitetsbehandling af behovet: »Fremlagt en Bevilling for Skrædder
... til Formandens Paategning«.
Af sager vedr. tømrer- og murerbevillinger er de fleste sager om
tømrere, der ønskede kombineret tømrer- og murerbevilling. Måske var
bindingsværk på retur? I alle tilfælde anbefaledes ansøgningerne begrun
det i mangel på »disse Professionister«. Det er tydeligt, at man havde
ganske godt rede på beskæftigelsessituationen i Home. F.eks. nævntes
det, at en tømrer var rejst og havde afleveret sin bevilling, og at en anden
netop var død. I Søby-Turup ansøgte kun én beboer om forstanderska
bets anbefaling. Han var mødt personligt og fik anbefalingen med sig
samme dag, i øvrigt uden begrundelse.
Ansøgninger vedr. skomagerbevilling forekom også. I Home behand
ledes et andragende fra en skomagersvend i Fåborg om at nedsætte sig
som skomager i Home. Ansøgningen fik ikke forstanderskabets anbefa
ling, fordi der i Home var de fornødne skomagere, og fordi »Supplicanten som født og oplært i Kjøbstad ikke lettelig bør aabnes Adgang til at
nedsætte sig paa Landet«. I to andre tilfælde ansøgte skomagere om
tilladelse til at have lærling, og begge fik forstanderskabets anbefaling
med den begrundelse, at skomagerne havde brug for dem. Om den ene
blev det sagt, at han var flink og stræbsom, men fattig og havde godt
arbejde; at han »ikke kan finde Udkomme uden Dreng og at en anden
Skomager har Dreng«. Landsbysnedker var der tilsyneladende ikke
mange, der ønskede at blive. Hver kommune har kun en enkelt ansøg
ning. I Korup-Ubberud ansøgte en sadelmager om bevilling og fik
forstanderskabets accept med begrundelsen, at han var lille af vækst og
uskikket til bondearbejde, en ung, anstændig og duelig person, samt at
hans nye opholdssted var noget over P/2 mil fra Odense, og at der i
øvrigt ingen andre sadelmagere var i kommunen.
I Home er der et enkelt eksempel på, at herredsfogeden udbad sig
forstanderskabets tilkendegivelse af, hvorvidt man ønskede endnu en
trædrejer i distriktet. Den pågældende var soldat og havde ansøgt kon
gen om tilladelse til at nedsætte sig i Home. Forstanderskabet anbefalede
sagen, men formanden forudså problemer m.h.t. Hornes beliggenhed
tæt ved købstaden Fåborg. Men tilladelsen blev givet ved kongelig
resolution. Senere ansøgte tilsyneladende samme trædrejer om bevilling
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til at drive pumpemagerhåndværk. Det anbefalede forstanderskabet
også, idet der hverken i Horne eller de omliggende sogne var en pumpe
mager.13

Udover sagerne vedr. bevilling til de egentlige håndværk, var der en del
sager i Horne vedr. kvinders rettigheder i forbindelse med næringsud
øvelse: En husmand ansøgte om, at hans 24-årige invalide datter, »der
har lært broderesyning« måtte tillades at sy »Fruentimmerklæder og
Pynt for Bønderfolket« - hvilket anbefaledes, fordi hun var aldeles
uskikket til at tage tjeneste eller ernære sig på anden vis. Man handlede
altså helt i overensstemmelse med de retningslinier, der var gældende for
bevillinger i almindelighed.
Forstanderskabet behandlede også tilstedeværelsen af 10 sypiger, der
arbejdede uden tilladelse. Man vedtog at bede sognefogeden lave en liste
over sypigerne og gav dem eh midlertidig arbejdstilladelse, hvilket man
ingen kompetence havde til. Fem af sypigerne viste sig at være »ude af
Stand til at tjene og derfor Qualificerede til at ernære sig ved Skrædder
syning«. Det ses ikke, om forstanderskabet ansøgte om tilladelse til alle
10 kvinder eller kun til de fem, som de fandt berettigede; og heller ikke
om forstanderskabet var klar over forskellen mellem gifte og ugifte
kvinders rettigheder.14 Men det fremgår, at politimesteren gav et antal
sypiger tilladelse til at arbejde i Home.
I Korup-Ubberud anbefaledes enkelte specielle ansøgninger vedr.
handel: En husmand ønskede at forhandle »indenlandske Bomuldstøier«
på landet, og en væver ville gerne forhandle »egne fabrikerede Fabrikatere« på landet. At man anbefalede beboerne at søge denne næringsvej,
er let at forstå. Det trak penge til kommunen, i og med at de pågældende
ikke var begrænset til at arbejde inden for kommunens grænser. I for
længelse af dette kan man måske også se følgende sag fra Korup-Ubberud: En enke blev meddelt anbefaling på en ansøgning om tilladelse til at
opsamle klude i jurisdiktionen. Var det ikke blot en lidt mere anstændig
form for tiggeri, som kommunen uden risiko kunne give sin velsignelse?
Det er tydeligt, at man i alle tre kommuner behandlede næringssagerne
seriøst, mest måske i Horne, hvor man i hvert enkelt tilfælde foretog en
afvejning af fordele og ulemper. Næsten alle sager anbefaledes, med
mindre der var tyngende argumenter imod, som f.eks. at området ikke
kunne brødføde flere, og man derfor ikke ønskede fremmede ind i
området. Begrundelserne er også meget enslydende. Det drejede sig altid
dels om de pågældendes situation - om de kunne klare sig uden en
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bevilling, og om de var duelige. Dels om hvor mange der i forvejen
ernærede sig ved samme erhverv i kommunen, og om der var mangel på
netop den type håndværker.
Af forskelle kan nævnes sager vedr. håndværksbevillinger. I Home
var der f.eks. et utal af ansøgninger fra skræddere, mens der kun var en
enkelt fra Søby-Turup. Forskellen kan måske forklares ud fra forskelle i
besiddelsesforholdene. I Horne var der relativt mange huse med ingen
eller kun lidt jordtilliggende, heraf ingen i selveje. Søby-Turup var
gennemsnitlig efter fynske forhold. Det er tænkeligt, at de mange fæstehusmænd fandt en niche i form af skræddervirksomhed til at supplere de
usikre indtægter fra daglejerarbejdet.
Besiddelsesforholdene rækker blot ikke som forklaring på, at der også
er hele 10 ansøgninger om tømrer- og murerbevilling i Home mod kun
én i hver af de to andre kommuner.
Der kan også konstateres en forskel på forretningsgangen i kommu
nerne. I Horne foregik ansøgningerne yderst formelt med skriftlige
ansøgninger frem og tilbage fra beboerne og herredsfogeden. I SøbyTurup mødte beboerne personligt og fik deres eventuelle anbefaling med
sig hjem, således at de selv skulle sende andragendet videre til herredsfo
geden. Måske var der »længere« fra beboerne til sogneforstanderskabet i
Home, hvor greven var formand, end hvor det var mere jævne bønder,
der sad i sogneforstanderskabet.

Sundhedsvæsen
Sogneforstanderskabets opgaver m.h.t. sundhedsvæsen blev bestemt i
anordningens § 18: »Saa bør og dets [forstanderskabets] Formening ind
hentes om Forandringer i Læge- og Jordemoder-Districterne, og om
det, der fra det Offentliges Side kunne være at foranstalte til Standsnin
gen af smitsomme Sygdomme i Districtet, hvilket dog ikke skal være til
Hinder for, at de øjeblikkeligen fornødne Foranstaltninger strax iværk
sættes, dersom Tiden ikke tillader først at indhente Sogneforstanderska
bets Erklæring«. Sogneforstanderskabeme fik således ikke konkrete op
gaver m.h.t. sundhedsvæsen, men de fik ret til at fremsætte forslag til
andre myndigheder i sager vedr. forhold inden for de enkelte distrikter.
Sundhedssageme forekom ikke i noget stort antal. I Home var der 23
af 390 sager, i Søby-Turup 10 af 243 og i Korup-Ubberud otte af 163;
svarende til 4-7 % af den samlede mængde sager, excl. fattig- og skole
sager.
Materialet fra de tre kommuner falder i fire grupper, nemlig hvad man
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kan kalde almindelige sundhedssager, sager vedr. jordemodervæsen samt
vedr. sindslidende. Herudover er der sager vedr. kolera, som har sam
menhæng med 1831-sundhedskommissionernes arbejde, der er behand
let i en anden artikel i dette hæfte.
Administrationen af sundhedssageme forløb uden større problemer,
men med store variationer kommunerne imellem. I Horne fremlagde
formanden, Bille Brahe fra Hvedholm, en skrivelse fra distriktslægen
om, at den smitsomme sygdom i sognet nu var standset. Formanden
bemærkede, at han - alene - allerede havde truffet de fornødne foran
staltninger i overensstemmelse med anordningerne. Efter distriktslægens
indstilling vedtog forstanderskabet herefter, at fattigforstanderne skulle
give vedkommende beboere tilhold angående »udrensning« og påse, at
denne blev foretaget. At formanden havde handlet på egen hånd, uden
først at kontakte præsten og de andre medlemmer, kan tolkes som en
reminiscens fra godsejerens »storhedstid«. Det faldt måske mere lige for
i dette stærkt fæstedominerede område, end det ville have gjort i KorupUbberud.
Hårby sogneforstanderskab ansøgte Horne om, at en gårdmand dér
»maa tillades at curere udvortes Skade«. »Forstanderskabet var enstem
mig af den Formening, at Ansøgningen fortjener Anbefaling, eftersom
[han] er en særdeles duelig Saarlæge og helbreder uformuende Menne
sker for en billig Betaling«. Det havde forstanderskabet ingen som helst
kompetence til. Hvad anbefalingen skulle bruges til, fremgår ikke. I
hvert fald kunne der ikke blive tale om nogen form for offentlig autorisa
tion. Tværtimod var der utallige opfordringer til lokaladministrationen
om at advare befolkningen mod kvaksalvere, og forstanderskabet skulle i
stedet have anmeldt vedkommende til herredsfogeden, eventuelt ved at
kontakte sognefogeden, der ved anordningen af 8.2.1805 var blevet
tillagt pligt til at advare beboerne mod kvaksalvere. Sagen vidner derfor
om, at udbredelsen af disse stadig var stor, og at de nød en ikke ringe
agtelse også blandt lokalsamfundets styrende. Lægemanglen og det for
hold, at kvaksalverne var billigere, har antagelig ikke mindsket antallet af
kvaksalvere.
Bekæmpelse af smjtsom sygdom begrænsede sig ikke til mennesker.
F.eks. udbad herredsfogeden sig Horne forstanderskabs mening ang.
anvendelse af mundkurve til hunde. Hertil svaredes, at der måtte være
gjort tilstrækkeligt, i og med at formanden allerede havde gjort beboerne
bekendt med hundesygens symptomer. I Korup-Ubberud gav man be
boerne nærmere besked om »den grasserende hundegalskab«. Det må
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bemærkes, at der tilsyneladende ingen forholdsregler blev truffet som
f.eks. bekendtgørelse for beboerne eller kontakt til sognefogeder i di
striktet. Ligeså at ikke alle cirkulærer optræder alle tre steder, selv om
det må have været centraladministrationens hensigt, at de skulle tilgå
alle. Men skrivelserne kunne bortkomme flere steder undervejs - også
hos forstanderskabet selv.
Den i 1845 udbredte kartoffelsygdom blev også behandlet. KorupUbberud forstanderskab kunne svare herredsfogeden, at man ingen ska
delige virkninger kendte, mens man i Søby-Turup måtte meddele, at
man i foråret 1846 ikke havde flere sunde læggekartofler, end sognets
beboere selv behøvede. Tilsyneladende havde herredsfogeden planer om
en fordeling på tværs af kommunegrænserne. I Home var der tilsynela
dende ikke problemer med kartofler.
I to af kommunerne var der også sager vedr. ligsynsmænd, om hvilke
det ved plakat af 13.1.1832 var bestemt, at amtmanden skulle udnævne
mindst to i hvert sogn til at udstede dødsattester - med det formål at
forebygge risikoen for at begrave skindøde personer.15 Politimesteren
skulle foreslå emner til bestillingen blandt sognets gode og oplyste
mænd, fortrinsvis skolelærere, sognefogeder og fattigforstandere.16 I to
tilfælde i Home kunne formanden gøre de øvrige medlemmer bekendt
med, at der var udnævnt nye ligsynsmænd. I Korup-Ubberud var der
derimod tale om, at en »hidtilværende Liigsynsmand fremkom med en
skrivtlig Begjæring om Entledigelse fra den Forretning, som Liigsyns
mand. Til hans Efterman foresloves ...«, hvilket tyder på, at forstander
skabet — uden at være tillagt kompetence i denne retning - selv traf
beslutning m.h.t. godkendelse af ligsynsmandens ønske om at fratræde,
og hvem der skulle være hans afløser - en kompetence som ellers lå hos
herredsfogeden. Dog er det utænkeligt, at man ikke indberettede sagen,
idet ligsynsmændene skulle modtage betaling for hver attest, de ud
stedte.

Jordemodervæsenet havde sogneforstanderskabet også ret til at udtale
sig om. I anordningen nævntes eksemplet ændringer i distriktsgrænser.
Sådanne sager er imidlertid ikke set i de undersøgte kommuner - ingen
sager startede ved herredsfoged eller amt, som det var tanken med
anordningen. I stedet er der set sager, hvor forstanderskaberne tog
initiativ til at etablere så gode forhold som muligt.
F.eks. var jordemoderembedet i Flemløse ledigt, og i den anledning
besluttede Søby-Turup forstanderskab at bede om at få det besat. På
samme måde verserede der i Horne i 1848-50 en sag vedr. beboernes
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ønske om at få en anden og duelig jordemoder i stedet for den gamle og
svagelige. En udvej viste sig ved, at det var kommet formanden for øre,
at en lokal kvinde snart var færdiguddannet ved den kongelige fødsels
stiftelse i København, og at man måske kunne få hende som afløser. Året
efter fremlagdes jordemoderens betingelser for hendes fratræden, og
formanden indstillede sagen til amtsrådets resolution. Men man var
tilsyneladende sikker på at få amtets tilladelse, idet man - på forventet
efterbevilling fra amtet - allerede havde besluttet at ombygge huset,
således at den afgåede jordemoder kunne blive boende der til sin død.
Måske handlede formanden, Bille Brahe, ud fra bevidstheden om at være
placeret så tæt ved magten i amtsrådet, at han kunne forudsige udfaldet
af ansøgningen. I 1849 beskikkede amtet da også en ny jordemoder, og
der kunne fremlægges en regning på 13 rbd. for indkøbte instrumenter,
med distriktslægens attest på deres fortrinlighed. Forstanderskabet så sig
nødsaget til at anvise beløbet, eftersom den gamle jordemoder ikke
havde afleveret sine i øvrigt rustne og kassable instrumenter. Hen på
foråret bevilgede amtsrepartitionsfonden en årlig pension på 20 rbd. til
den tidligere jordemoder, ud over de 20 rbd., som kommunen havde
bevilget hende, og som man nu havde fået amtets tilladelse til at inddrage
under ligningen over distriktets udgifter til jordemodervæsen.
I Korup-Ubberud modtog man en begæring fra jordemoderen om
reparation af hendes hus. Det besluttedes at syne huset sammen med
forstandere fra Pårup, som man delte jordemoder med. Ønsket blev
åbenbart afvist, for senere på året fremsatte jordemoderen samme ønske.
Som alternativ foreslog hun, at forstanderskabet indsamlede frivillige
bidrag i sognet. Ingen af delene ville man imidlertid gøre, eftersom der
forelå en skriftlig aftale om, at hun selv skulle vedligeholde huset.
Foranstaltninger vedr. psykisk syge har man selvfølgelig også måttet
træffe i sogneforstanderskaberne, om end det offentlige sundhedsvæsen
endnu ikke havde behandlingstilbud. Før 1849 havde kun København et
egentligt sindssygehospital, nemlig Skt. Hans. Ubemidlede sindssyge
betragtedes som fattiglemmer, og ved forsørgelsesanstalterne var der
derfor indrettet såkaldte dårekister.17 Netop i denne periode blev man
klar over, at visse former for sindssyge kunne helbredes, og oprettelse og
drift af særlige hospitaler blev derfor godkendt som en statsopgave.
I Horne sogneforstanderskab behandledes en sag, som var affødt af
Justitsministeriets cirkulære af 19.11.1849 angående »de formedelst Syg
dom hos private indespærrede Personer«. I den anledning havde her
redsfogeden bedt forstanderskabet udfylde et skema vedr. arten af de
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indespærredes sygdom, om hvor gammel vedkommende var ved syg
dommens udbrud, hvor ofte de havde været angrebet og hvor længe, om
de blev holdt bundet, om de bevogted es, om hvor ofte de havde været
indespærret og i hvilket lokale, om hvad der havde været gjort for
helbredelse, hvorledes man havde bestræbt sig på at sysselsætte, trøste
og opmuntre dem, og om hvorvidt de egnede sig til behandling i en
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anstalt. Formandens stedfortræder, forvalter Brandt, og sognepræsten
var enige om, at der ingen sådanne personer var i Home. Det ville
imidlertid kun to forstandere skrive under på. Resten af forstanderne
fandt at flere personer burde anføres på skemaet, f.eks. tre personer, der
ganske vist i ordets strengeste forstand ikke var indespærret, men kunne
dog aldrig gå udenfor alene eller overlades til sig selv. Den ene havde i
flere år kostet sognet over 30 rbd. årligt. Dertil kom en syvårig, der hver
dag var under bevogtning »og om Natten insat i et saakaldt Fjellerum«.
Begge parters synspunkter blev sendt til herredsfogeden, men ved
indsendelsen af skemaet tilføjede forvalteren og sognepræsten, at de ikke
fandt de omtalte personer egnede til at anføres på skemaet. Med andre
ord synes præsten og forvalteren at underbetone tilstedeværelsen af de
tre-fire personer, og det uagtet, at der modtoges tilskud til deres bevogt
ning af amtsrepartitionskassen. En grund kunne være, at forvalteren og
præsten frygtede yderligere udgifter, hvis man fra centralt hold, det være
sig Justitsministeriet, Sundhedskollegiet eller Rigsdagen, kunne ønske
sig at lade undersøgelsen munde ud i et krav om en forbedring af de
sindssyges vilkår. Imidlertid måtte de øvrige sogneforstandere nære
samme modvilje mod øgede omkostninger i kommunen. Forstanderne
kunne næppe forudse, at det ville blive en statslig opgave at drive disse
hospitaler.
Man havde allerede to gange tidligere behandlet spørgsmål om sinds
syge, men da der var tale om uformuende sindssyge, var det snarere et
spørgsmål om løn til bevogtning end om behandling af den syge. I 1844
modtog Home forstanderskab f.eks. 10 rbd. fra amtsrepartitionsfonden
til pasning af en kvinde, hvis arv var sluppet op. Amtet havde da udbedt
sig distriktslægens erklæring på, at hun var farlig for den offentlige
sikkerhed, og da hun var det, ville fonden dække udgifterne til hendes
bevogtning med 10 rbd. pr. år. Med samme begrundelse fik man i 1847
20 rbd. til hjælp til bevogtning og pleje af tre personer, der kunne
erklæres farlige for deres omgivelser. I disse tilfælde var forvalteren og
præsten åbenbart ikke i tvivl om vedkommendes tilstand.

Sager vedr. brandvæsen og brandassurance
Brandvæsen var i det gamle landbosamfund organiseret i fællesskab
mellem godsejer og bønder, og mange steder var det en regel, at older
manden en eller flere gange om året tilså samtlige byens ildsteder og
ovne. Enkelte lands by ved tægter indeholdt regler om at hjælpe hinanden
med genopbygning af nedbrændte bygninger. I 1792 kom to love, hvoraf
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den ene oprettede en statslig brandforsikring for landbygninger under
amtmandens tilsyn.18 Den anden lov påbød anskaffelse af brandredska
ber i landdistrikterne og foreskrev amtmanden at udnævne sognefogeden
eller en anden god mand i hver by til brandfoged.
Anordningen af 1841 påbød ikke sogneforstanderskabet konkrete
brandpolitiopgaver. Det skete først ved loven af 2.3.1861 om brandpoliti
på landet, hvor sogneforstanderskabet fik overdraget hovedgårdsejernes
tidligere forpligtelse til at holde brandsprøjte. Også efter sogneforstanderskabernes oprettelse skulle amtmanden fortsat beskikke brandfoge
der og fastsætte grænserne for brandfogedkredsene. Først efter 1861
skulle begge dele ske efter indstilling af sogneforstanderskabet.
Vedr. brandforsikring gav landkommunalanordningen derimod klare
opgaver til sogneforstanderskabet. Tilsyn med assurancevæsenet, som
siden 183919 havde påhvilet tilsynsmænd udpeget af amtmanden, overgik
nu til forstanderskabet. Branddirektøren skulle herefter underrette om
alle brandtaksationer inden for distriktet, og sogneforstanderskabet

Reklame for sprøjtefabrikant Rasmussens brandsprøjte 1862 - anbefalet
af bl.a. Hirschholms sogneforstanderskab, Hjørring amt (LAO, Brand
direktoratet for Ærø landdistrikt, 3/11 Korrespondance 1836-1863).
Fot. Alice Westergaard.'
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kunne således give sine bemærkninger til kende. Branddirektøren ved
blev at have denne pligt frem til 1872.20
Målt kvantitativt er brand- og assurancesager ikke den mest tyngende
gruppe opgaver. I Horne er der 26 af 390 sager, excl. fattig- og skole
sager, altså 7%. I Søby-Turup 10 af 243, dvs. 4 % og i Korup-Ubberud
8 af 163, altså 5%.
I begyndelsen af 1843 modtog de tre kommuner en skrivelse fra deres
respektive amtsråd vedr. frivillig anskaffelse af brandsprøjter og -redska
ber. I Horne fandt sogneforstanderskabet det unødvendigt at bruge
kommunale midler, idet Hvedholm og de andre nærliggende hovedgårde
havde brandmateriel. I Søby-Turup ville man forlade sig på sprøjterne på
hovedgårdene Brahesborg og Skovgårde. Én sprøjte til to sogne belig
gende så langt fra hinanden ville heller ikke nytte meget. I KorupUbberud, hvor der ingen hovedgård var, bad man om fritagelse, »eller i
det Mindste Udsættelse endnu nogle Aar« på grund af store forestående
fattig- og skoleudgifter. Man har således næppe haft brandredskaber i
Korup-Ubberud overhovedet, ud over hvad de enkelte husstande selv
har ligget inde med af spande og brandhager. Også fremover satsede
Søby-Turup på hovedgårdens pligt til at skaffe og vedligeholde brand
redskaber: I 1844 besluttede forstanderskabet at klage til branddirektø
ren over Skovgårdes brandsprøjte.
Der kan ses en vidt forskellig praksis m.h.t. brandfogeder i de tre
kommuner. I Korup-Ubberud attesterede sogneforstanderskabet ved
flere lejligheder brandfogeders »Entledigelse som Brandfoged« og fore
slog samtidig afløsere. Det foregik både på selve møderne og efter
skriftlig anmodning fra brandfogederne. Ansøgningerne blev sendt til
branddirektøren. I Horne er det blot meddelelser, som formanden viderebragte forstanderskabet, der ikke synes at have haft indflydelse på,
hvem der skulle fungere som brandfoged. I SøbyTurup er der ingen
meddelelser om brandfogeder, så her må al indflydelse være udelukket.
Først i 1861 fik forstanderskabet formel ret til at være medbestemmende
ved ansættelse og afskedigelse af brandfogeder.
Sager vedr. ændring af brandfogeddistrikter er kun set i Horne. Her
accepteredes et forslag fra branddirektøren om at omlægge kommunens
to distrikter til tre. En anden ændring var foranlediget afen brandfoged,
der fandt, at en samling huse lå tættere ved en anden brandfogeds bolig,
hvilket forstanderskabet gav ham medhold i. Det ser ud til, at amtet
og/eller branddirektøren i disse sager, hvor lokalkendskab var afgø
rende, valgte at trække på Horne sogneforstanderskab, selv om anord
ningen ikke direkte hjemlede det - bortset fra hvad der kunne drages af
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paralleller til § 18 om, at der burde indhentes udtalelser fra forstander
skaberne ved ændringer i læge- og jordemoderdistrikter.
Brandassurancesager er der en del af, især i Søby-Turup, og alle er som
skåret over samme læst: Formanden fremlagde de tilsendte oplysninger
fra branddirektøren ang. bygningerne og deres respektive brandforsik
ringssummer, og de accepteredes alle umiddelbart af forstanderskabet.
Tilsyneladende har branddirektøren tilsendt forstanderskabet de lovbe
falede meddelelser om forsikringer inden for distriktet. I Korup-Ubberud er assurancesager derimod en forsvindende lille opgave. Man mod
tog den eneste meddelelse fra branddirektøren i 1848. I Horne fik man i
1842 tilsendt en brandtopografi fra branddirektøren - en fortegnelse over
samtlige forsikrede bygninger i distriktet. Formanden påtog sig at tilføje
eventuelt manglende oplysninger. I det følgende år gennemgik man
branddirektørens kvartalsfortegnelser over assuranceændringer. Man
besluttede f.eks. at klage over takseringen af Bøjden skoles tilbygning og
over en af forstandernes gård, der mentes takseret for højt, men amtet
fandt ikke anledning til at foretage om taksering. På et tidspunkt blev det
dog en sogneforstander for meget, at branddirektøren og amtmanden
ingen notits havde taget af forstanderskabets bemærkninger. Han fore
slog derfor, at man udbad sig fritagelse hos amtet for denne »overflø
dige« pligt. (Der var personsammenfald mellem gårdejeren og den for
stander, der klagede.) Ved en afstemning viste to andre sig enige, mens
de øvrige var imod med den begrundelse, at forstanderskabet var pålagt
tilsynet ifølge anordningen. I resten af den undersøgte periode behandle
des der ingen kvartalsindberetninger. Måske misligholdt branddirektø
ren sine forpligtelser - måske forbigik forstanderskabet de indkomne
skrivelser.

Sager vedr. betleri og løsgængeri
Betleri og løsgængeri kan betragtes som problemer henhørende under
fattigvæsenet, men her er det valgt at se sagerne ud fra den politimæssige
synsvinkel, eftersom det ikke var pålagt sogneforstanderskabet at hjælpe
de berørte, men udelukkende at hjælpe sognefogeden med at forhindre
de berørte i at betle.
Ikke mange sager vedr. betleri og løsgængeri har dog fundet vej til
protokollerne. I Horne drejer det sig om én, i Korup-Ubberud om seks
og i Søby-Turup om fire sager, henholdsvis % %, knap 4 % og knap 2 %
af den samlede sagsmængde excl. fattig- og skolesager.
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I alle tre kommuner var der i 1844 eftersøgning efter betlere og
løsgængere på øvrighedens foranledning. I Horne deltog forstanderne
selv, og det kunne meddeles, at den anstillede eftersøgning var tilende
bragt, og at »Ingen Omløbere ere antrufne«. I Søby-Turup fandt man, at
sognefogederne og forstanderne måtte være tilstrækkeligt mandskab, og
i øvrigt meddeltes det stiftamtmanden, at der efter forstanderskabets
opfattelse blev givet »for mange Passer til Kludesamlere, Kobberflikkere, Klinkere osv.«. Der blev udarbejdet konkrete planer for ransagnin
gen på begæring af politimesteren, der selv deltog i behandlingen af dette
punkt. Man besluttede, at hver gårdmand skulle stille med én mand.
Tilsyneladende fik sogneforstanderskabet ingen respons fra stiftamtman
den på klagen over de mange kludesamlere m.m., men det er bemærkel
sesværdigt, at forstanderne slog omløbende betlere og løsgængere i
hartkorn med de omvandrende, der faktisk havde fået ret til at være der.
Måske udgjorde de stort set den samme plage for beboerne.
I Korup-Ubberud fandt man det nødvendigt at ransage, »da den
ommeldte Uskik har taget meget overhaand, ikke alene fra Byen
Odense, men ogsaa fra andre Sogne«. Man anså seks-otte mand for
tilstrækkeligt til at hjælpe sognefogederne, og det videre forløb planlag
des sammen med politimesteren: Sogneforstanderskabets to sogne, Korup og Ubberud, skulle deles i henholdsvis syv og fire distrikter, hver
med faste poster å fem mand placeret ved broer og på bakker. Hertil
kom mandskab til at danne kæde. Sognefogederne og forstanderne skulle
være formænd for disse poster. Mandskabet skulle stilles ved tre mand
fra hver gård, én-to fra boelssteder og én fra huse. Beskrivelsen i proto
kollen er så minutiøs, at det ville være muligt at rekonstruere klapjagten.
Der synes dog ikke at have været længerevarende virkning af ransag
ningen. I Søby-Turup måtte det allerede i 1846 besluttes at gå nogle
omgange blandt beboerne i løbet af vinteren »for at gribe og til Herreds
fogeden at indsende dem ... i hvilken Henseende det ville opfordre
Sognefogederne til at iværksætte det Fornødne«. Antagelig blev det
således sognefogederne, der skulle løbe spidsrod blandt beboerne. For
standerskabet havde i øvrigt allerede i 1842 besluttet at meddele bebo
erne ved kirkestævne, at ingen måtte give noget til betlere i de næste 14
dage, og at enhver betler herefter ville blive anholdt og »tranbrotieret« til
sit opholdssted eller til vedkommende øvrighed. Dette var iværksat uden
tilskyndelse oppefra. På den måde gav sogneforstanderskabet de bebo
ere, som ulovligt hjalp tiggerne med mad og husly, en chance for at
redde sig ud af forholdet uden konfrontation med øvrigheden.21
I Korup-Ubberud blev der skrevet til herredsfogeden ang. to perso208

ner, der ulovligt havde taget ophold i kommunen. Man valgte således at
gå den direkte vej, fremfor, hvad der vel ville være lettere, at give
meddelelse til sognefogeden eller præsten. Det blev diskuteret, om man
overhovedet ville anmelde vedkommende. Imod talte, at de fremmede
ikke så ud til at ville ligge kommunen til byrde, og måske var de endda
nyttige som arbejdskraft eller ved at kunne et håndværk, der var mangel
på i området.
I et andet tilfælde pålagde politimesteren Korup-Ubberud forstander
skab at skaffe »kvarter« til et omløbende fruentimmer. Man kontaktede
politimesteren for at få tilvejebragt hendes skudsmålsbog samt for at
meddele ham, at hun sandsynligvis ville vedblive »at drive Løsgængeri,
da hun for Sogneforstanderskabet ei har indfundet sig«. I skudsmålsbo
gen kunne forstanderskabet se, i hvilken kommune kvinden var forsør
gelsesberettiget, og på den måde har man antagelig signaleret, at man
ikke uden videre var indstillet på at overtage forsørgelsen. Politimesteren
kunne ikke med nogen ret pålægge sogneforstanderskabet pligt til at
skaffe husly til omløbende, med mindre det kunne dokumenteres, at
vedkommende var født i kommunen, eller at moderen opholdt sig dér 10
måneder før fødslen.
Set med bagklogskabens øjne havde det nok været ulig mere effektivt,
om man havde iværksat ransagningerne efter omløbende tiggere i alle
forstanderskaber på samme dag. På den måde det faktisk foregik, blev
tiggerne blot drevet rundt fra det ene distrikt til det andet. Men det ville
have krævet en langt mere koordinerende indsats fra stiftamtmandens
side. Såvel sognefogeder som forstandere i de tre undersøgte kommuner
synes at have gjort, hvad der forventedes af dem. At der ikke er mere end
én sag om betlere og omløbere i Home, skal ikke lede til den antagelse,
at problemet var løst ved den foranstaltede eftersøgning i 1844. Også de
to andre kommuner foretog sig kun noget konkret, når der tilgik dem
henvendelser oppefra, eller når der var problemer med konkrete perso
ner på ulovligt ophold. I Søby-Turup tog man dog selv initiativ til at give
beboerne »frit lejde«.
Selv om Korup-Ubberud lå forholdsvis tæt på købstaden Odense, ses
der ikke at være iværksat særlige foranstaltninger her. Det er ellers en
almindelig antagelse, at der var størst problemer omkring købstæderne.
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Sager vedr. politiorden
Landkommunalanordningens §20 pålagde sogneforstanderskaberne at
hjælpe sognefogeden med at fremme og opretholde god politiorden.
Nogen nærmere forklaring blev ikke givet. Sogneforstanderskabets op
gaver skal altså bestemmes indirekte af de bestemmelser, der regulerede
sognefogedens virke: Ved forordningen af 11.11.1791 blev der gjort
forsøg på at få sognefogedembedet til at fungere ens over hele landet.
Sognefogedforordningen pålagde sognefogeden at »udføre Øvrighe
dens og Rettens Betientes Befalinger og Foranstaltninger, som høre til
Kgl. Tienestes Fremme, eller til Justitiens og Politie-Væsenets Haandhævelse«. Politiforordningen tillagde en form for politimyndighed, idet
sognefogederne »skulle vaage over god Orden«, og gribe ind over for
»ulovlig Kroehold, Kroegang, Drik, Slagsmaal og deslige«, først ved at
advare og formane, dernæst ved at melde sagen til retsbetjenten. I
tilfælde af drab, tyveri o.lign, skulle sognefogeden foretage anholdelse
og bringe vedkommende til herredsfogeden/birkedommeren, der skulle
bringe sagen videre til amtmanden. Som et særligt punkt fremhævedes
sognefogedens forpligtelser ved tegn på uro eller opløb i sognet. Af
andre politimæssige opgaver fik sognefogeden i 183922 pålagt at holde
opsyn med, at der ikke i hans sogn foregik ungdomsgilder »og lignende
Almueforlystelser, som have Leg, Dans, Kortspil, Skiveskydning og
desl. til Formaal«, idet dette kun måtte foregå efter politimesterens
forudgående tilladelse.23
Dette var, hvad sogneforstanderskabet fra 1842 skulle hjælpe sognefo
geden med at fremme og udføre. 1 1845 blev det udvidet og præciseret til,
at sognefogeden24 skulle være politimyndigheden behjælpelig med at
overholde forbudet mod ulovlig brændevinsbrænden og uberettiget be
siddelse af brændevinsredskaber.

Mængden af sager ang. politiorden er svingende. I Home er der hele 32
sager af den samlede mængde på i alt 390, svarende til 8%. I KorupUbberud er der kun fem af 163 sager, dvs. 3%, og i Søby-Turup er der
14 af 243, dvs. 6% af den samlede mængde, alt excl. fattig- og skole
sager.
I praksis har det været forbundet med nogen vanskelighed at skelne
mellem sager vedr. politiorden og næringssager, nemlig i de tilfælde,
hvor det drejede sig om ulovlig brændevinsfremstilling og -udskænk
ning. På den ene side var begge forhold principielt brud på næringslo
ven, i og med ingen på landet havde tilladelse til at brænde brændevin, og
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kun de privilegerede kroer måtte udskænke.25 Men på den anden side
havde sogneforstanderskabet ikke, jfr. ovenstående, speciel pligt til at
forhindre disse forhold, i hvert fald kun moralsk og på det individuelle
plan. Og eftersom drikfældighed og svir er rimelige kodeord for sagerne,
har jeg valgt at medtage disse »næringssager« her.
Kommunerne har det fællestræk, at de var klar over betydningen af at
opretholde god ro og orden i distriktet. Selv om §20 kan synes diffust
formuleret, har det ikke forhindret, at der allerede på et af de første
møder blev truffet forholdsregler ang. politi orden. I Horne behandlede
man et cirkulære fra politimesteren, der foreslog, at man - for at fore
bygge »ulovlig Kroehold og Nattesviir« - autoriserede en pålidelig be
boer til at holde udsalg af brændevin. Man besluttede enstemmigt, at den
foreslåede autorisation var unødvendig, dels fordi man havde en privile
geret kro i sognet, og dels fordi bymændene kunne få det fornødne
brændevin hos oldermanden - hvor han så havde den fra? I stedet
besluttedes i første omgang at melde tilfælde af uorden til sogneforstan
derskabet, inden man eventuelt gik til politimyndigheden. I øvrigt må
det undre, at politimesteren, by- og herredsfoged Wiborg, overhovedet
foreslog at etablere et brændevinsudsalg. Det havde han ingen hjemmel
til, og det var unfair konkurrence i forhold til de privilegerede kroer.
I Korup-Ubberud greb man sagen an på den måde, at man ved et af de
første møder i 1842 besluttede at bekendtgøre ved sognestævne, at
brændevinsudsalg var ulovligt. På samme møde behandledes en sag vedr.
en beboer, der ønskede forstanderskabets påtegning på en af ham indgi
ven ansøgning om at »holde en slags Restauration i Ubberup By«. Det
fandt sogneforstanderskabet sig ikke foranlediget til at anbefale. Måske
er der sammenhæng med ovenstående forbud mod brændevinsudsalg og
det pludseligt opståede behov for anerkendelse som restauration.
I Søby-Turup gik man mere radikalt til værks. Man besluttede på det
første møde at bekendtgøre ved sognestævne, at beboerne eller ungdom
men ikke måtte holde ulovlige gilder eller lystigheder lørdag aften, samt
at de tilladte forsamlinger skulle ende senest kl. 2 om natten. Ulovlighe
der ville blive anmeldt til øvrigheden.
Der behandledes mange meddelelser fra Kancelli og herredsfoged ang.
forholdsregler imod ulovlig brændevinsbrænding og -udsalg. F.eks. be
handlede Home forstanderskab i 1843 kancellicirkulæret om frit lejde
for aflevering af redskaber. Her konstateredes det, at der ingen fandtes i
sognet, og at man holdt et vågent øje med sagen. Først i 1848 blev man
opmærksom på, at en indsidder havde »befattet sig med ulovlig Brænde
vinsudsalg m.m.«. Man vedtog at advare ham skriftligt. I Korup-Ubbe211

rud meddeltes det kort og uden synlige tegn på forudgående debat, at det
»Med Hensyn til Brændevinsudsalg i Hovhaugen bestemtes at skrive til
Brændevinsbrænder Clausen for at faae ham til at oplægge det«. Det må
være den odenseanske brændevinsbrænder, Claus Clausen i Vestergade,
der har etableret et udsalgssted lokalt. Det må endnu engang bemærkes,
at man forsøgte at ordne tingene i mindelighed uden at indblande politi
myndigheden. Tilsyneladende lykkedes det dog ikke, for senere beslut
tedes det at melde Clausen til øvrigheden.
Det er svært at se, om ulovlig brændevinsbrænding og -salg var en
almindelig kendt bibeskæftigelse i de tre kommuner, og om man valgte
at lukke øjnene så længe som muligt. I et enkelt tilfælde var der proble
mer: I Horne besluttedes det at træffe foranstaltninger »I Anledning af
nogle Uordener foranledigede ved at adskillige Drenge ere drukne
fulde«. På næste møde fremlagdes erklæringer fra vedkommende, der
havde skænket brændevin for skoledrengene, samt en kvittering for
mulkterne, lydende på P/2 rbd. Man fik således de pågældende til at
erlægge en bøde - helt uden om de reglementerede kanaler.
I et andet tilfælde blev der drukket brændevin på kirkegården ved
begravelser, og det besluttedes at advare mod det ved kirke- og sogne
stævne. Tilsyneladende fik det ikke den tilsigtede virkning, idet det
næste sommer vedtoges at meddele herredsfogeden, at adskillige karle
havde drukket brændevin, mens de gravede en grav i februar. Forinden
havde forstanderskabet selv tilsagt karlene til et møde, og kun fordi de
ikke mødte op, blev sagen overgivet herredsfogeden, der meldte tilbage i
form af en overpolitiretsdom.
Der kunne også være problemer med svir på karlekamre. I Horne
fremlagdes en skrivelse, hvori der blev advaret mod kortspil i karle
kamre. Skrivelsen var udfærdiget af Brahe og allerede tilsendt sognefoge
den til oplæsning for beboerne. På mødet fik Brahe det samlede sogneforstanderskabs accept af de foranstaltninger, som han allerede havde
iværksat.
I Horne var der en lokal væver, om hvem det rygte gik, at han havde
»holdt Dands Nytaarsdagsaften« og udskænket »Kaffe m.v. for Beta
ling«. Formanden undersøgte sagen og indberettede forholdet til politi
mesteren. Et par måneder efter fik man besked om, at underretten havde
pålagt væveren en mulkt på 10 rbd.
I en anden sag var der tale om uorden i forbindelse med dansegilder:
Der fremlagdes en rapport fra sognefogeden med herredsfogedens påtegnede anmodning til forstanderskabet om at »fremkalde« en lokal gård
mand og en murer, »der have viist en upassende opførsel under et
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Dandsegilde«, og irettesætte dem. De pågældende var allerede tilkaldt og
blev foreholdt herredsfogedens skrivelse. De vedgik at have været »uar
tige« mod sognefogeden, lovede bod og bedring og underskrev en erklæ
ring om i fremtiden at vise sognefogeden al mulig agtelse. Erklæringerne
blev oplæst ved kirkestævne. Endnu engang må det undre, hvordan
herredsfogeden lagde beføjelser ud til sogneforstanderskabet. I dette
tilfælde opfordrede han direkte sogneforstanderskabet til at irettesætte
beboerne, og beboerne bekræftede med underskrifter i forhandlingspro
tokollen, at de var bodfærdige. Formålet er klart nok, eftersom sognefo
gedens oprejsning blev mere fyldestgørende ved at få sagen bekendtgjort
ved sognestævne end ved at få tildelt en linie i en af herredsfogedens
protokoller.
Det må undre, at der i ingen af de undersøgte kommuner har været
sager fremme ang. det såkaldte bondecirkulære, som Kancelliet udstedte
8.11.1845 til alle landets amtmænd. Cirkulæret forbød afholdelsen af
møder om bondestandens retsforhold uden udtrykkelig tilladelse fra
stedets politimyndighed, og selv med tilladelse måtte ingen udensogns
mand deltage i mødet. Det blev henvist til, »nogle Personer« indgød
bondestanden vrange forestillinger om dens retsforhold, og sognefor
standerskabet fik til opgave at oplyse bondestanden om dens eget bedste.
Mere præcist var baggrunden for cirkulæret, at husmand Peder Hansen
siden 1840 havde rejst rundt på Sjælland og forkyndt, at bønderne nu
ikke længere ville finde sig i et godsejervælde, og han blev efterhånden en
efterspurgt taler ved møder arrangeret af sogneforstandere og private
initiativtagere. På møderne lod han tilhørerne underskrive andragender
til stænderne, og han skrev også flittigt i Almuevennen. Sammen med
skolelærer Rasmus Sørensen og Almuevennens redaktør J. A. Hansen
blev Peder Hansen igangsætteren af bondebevægelsen. Kancelliet havde
imidlertid opfordret de sjællandske amtmænd til at holde øje med Peder
Hansen og Rasmus Sørensen gennem foråret og sommeren 1845, så der
kunne handles hurtigt, da der i november 1845 blev overrakt kongen en
adresse,26 fremkaldt af langelandske bønder og sat i ord af Sørensen med
over 9.000 underskrifter. Resultatet blev »Bondecirkulæret« af 8.11.
1845, som Christian VIII dog lod ophæve allerede den 12.5.1846.27
Bondecirkulæret er tilsyneladende ikke blevet kommunikeret videre
til sogneforstanderskabeme. Amtmanden over Svendborg amt havde
ellers den 15.11.1845 sendt cirkulæret i det fornødne antal eksemplarer
til retsbetjentene, »til uddeling blandt Sognefogeder, Sognepræster og
Forstanderskaber«.28 Men måske så herredsfogeden ikke på sagen med
samme alvor som i centraladministrationen, og han har måske ikke fået
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cirkulærerne bragt ud. Langeland synes ellers ikke særlig langt væk, og
netop Horne var et temmelig godsdomineret område med mange fæstere
og jordløse husmænd, hvor man kunne forestille sig uro opstå først.
Paradoksalt nok er det kun ophævelsen af bondecirkulæret, der kan
spores i forstanderskaberne.

Der var stor forskel på, hvordan man brugte anordningens §20. Der er
dog en klar tendens til at søge at ordne så mange sager i sogneforstanderskabets regi som overhovedet muligt. Det har tydelige linier bagud i
fællesskabets tid, hvor man løste så mange konflikter som muligt i
bylavet, inden man gik til politimyndigheden. Når det mislykkedes for
forstanderskabet at retlede beboerne, meldte man dog uden tøven sagen
til herredsfogeden, helt i overensstemmelse med anordningens bogstav.
At man har løst konflikterne selv, har betydet en balancegang på kanten
af sogneforstanderskabets myndighedsområde. Home forstanderskab
overskred sine beføjelser i udpræget grad i sagen med de to beboere, der
havde opført sig upassende ved et dansegilde og derfor blev aftvunget
bod og bedring i fuld offentlighed på sognestævne. Ligeså vedrørende de
berusede skoledrenge, hvor Horne forstanderskab selv efterforskede og
dømte de pågældende beboere til at betale mulkter, hvad sogneforstanderskabet ikke havde myndighed til ud over i særlige fattig- og skole
sager.
Herredsfogeden i Fåborg gjorde dog sit til at lade sådant passere. Han
ligefrem uddelegerede til sogneforstanderskabet at »irettesætte« - i til
fældet med dansegildet. Det var dog hans opgave som politimyndighed
at træde i aktion eller bede sin stedlige repræsentant, sognefogeden, om
det. Måske mente herredsfogeden, at sagerne var godt anbragt i hæn
derne på Home sogneforstanderskabs formand, geheimekonferensråd,
greve Bille Brahe. Formanden selv handlede da også »på forventet efter
bevilling«, da han satte ind over for tjenestekarles svir og kortspil i
karlekamre, uden forudgående accept fra det samlede forstanderskab.

Sager vedr. andre valg end valg til sogneforstanderskabet
Ud over valg af medlemmer til selve sogneforstanderskabet foretoges
også andre valg: Der skulle vælges repræsentanter til amtsrådet, og
senere kom opgaverne i forbindelse med valg til den grundlovgivende
rigsforsamling samt folke- og landsting. Der kom også efterhånden
mindre opgaver i form af valg af vandsynsmænd, hegnssynsmænd, voldgiftsmænd og taksationsmænd. I Horne var det 49 af de i alt 390 sager,
dvs. 13 %; i Søby-Turup 46 af 243 eller 19 %, og i Korup-Ubberud var
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der 30 af 163, altså 18 % af den samlede mængde sager; alle steder excl.
fattig- og skolesager.
Forstanderskabet skulle gennemgå de lister over valgbare til amtsrå
det, som amtet havde tilsendt, og der skulle vælges en repræsentant, en
valgmand, som skulle møde og afgive stemme for forstanderskabet ved
selve amtsrådsvalget, som blev afholdt i den nærmeste købstad. Sogneforstanderskaberne blev pålagt en stor ekstra byrde i 1848 ved valgene
først af en grundlovgivende forsamling og de følgende folke- og lands
ting. Byrden afspejles tydeligt af en overvægt af sager i årene 1848-1850.
Ifølge valgloven af 1848 skulle valglisten affattes af sognefors tanderska
berne på landet og af kommunalbestyrelserne i købstæderne.
De tre sogneforstanderskaber greb de meget tidkrævende valgsager ret
ens an. I Home og Søby-Turup udfærdigede man lister over valgberetti
gede ved at lade beboerne komme og skrive sig på listen. Beboerne
kunne komme en time hver dag i en uge; i Søby-Turup ét sted i hvert
sogn. Listerne blev også fremlagt til eftersyn på behørig vis. Af forskelle
mellem kommunerne kan det bemærkes, at der i Korup-Ubberuds valg
distrikt foretoges et prøvevalg, og at det blev pålagt oldermanden at
indkalde beboerne til møde om valgloven.
Valgene til folke- og landsting i henhold til lov af 16.6.1849 begyndte
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at beslaglægge tid fra september 1849. Kommunerne skulle herefter hvert
år i februar-marts måned udarbejde valglister over de indbyggere, der
havde valgret til folketinget. Sogneforstanderskabet skulle selv affatte
listen, og beboerne kunne protestere mod andres uretmæssige optagelse
og egen forbigåelse. Listerne skulle oplyse om navn, alder, stilling og
bopæl. Landstingsvalget var indirekte, inden for amtskredse. Valgene
skulle ske ved valgmænd, som de til folketinget valgberettigede skulle
vælge blandt de valgbare. Forstanderskabet skulle hvert år inden marts
måned sende valgbestyrelsens formand en fortegnelse over de skatte
ydere, der opfyldte betingelserne.
Der findes en del sager i forhandlingsprotokollerne om udpegning
eller valg af ulønnede medhjælpere, bestillingsmænd af forskellig slags.
Nogle er allerede nævnt, og i slutningen af den undersøgte periode fik
forstanderskaberne en ny opgave. Lov af 4.7.1850 om afløsning af det
hoveri og lignende pligtarbejde, som var pålagt gårde, huse og øvrige
boliger på landet, pålagde sogneforstanderskabet at vælge voldgiftsmænd
og faste taksationsmænd, der kunne foretage jordboniteringer. I Horne
valgte forstanderskabet enstemmigt en gårdmand af sin midte til hvervet
som voldgiftsmand for sager vedr. gårdene og en anden forstander, en
gårdfæster, samt en husfæster og smed i distriktet for sager vedr. husene.
Som taksationsmænd valgtes to forstandere; den ene énstemmigt, den
anden med syv af 10 stemmer. I Korup-Ubberud valgtes de to sognefo
geder som taksationsmænd, og resultatet blev indsendt til amtsrådets
approbation. Og i Søby-Turup valgtes sognefogeden i Turup til vold
giftsmand (afløsningsmand) vedr. gårde; for husene fremlagdes blot en
liste over voldgiftsmændene. Som taksationsmænd valgtes mølleren og
en gårdmand.
Der har ikke været de store problemer med at håndtere de forskellige
typer valg i de udvalgte kommuner. Listerne blev udarbejdet og fremlagt
til eftersyn i overensstemmelse med reglerne, og der var tilsyneladende
ingen klager fra beboerne og tilsynsmyndigheden, amtet. Ingen steder
diskuteredes det, om nogen kunne anses for inhabil i forbindelse med
valgene.

Sager vedr. ligning og regnskabsvæsen samt pligtarbejde
Det følgende handler om sogneforstanderskabernes tilvejebringelse af de
nødvendige indtægter til dækning af fattig-, skole- og øvrige kommunale
udgifter, herunder regnskabsaflæggelse samt intern og ekstern revision.
Ud over betaling af rede penge blev beboerne pålagt kommunalt pligtar216

bejde, og i den forbindelse var det i landkommunalanordningens §17
pålagt forstanderskabet at kontrollere, at »rigtig Omgang iagttages ved
Sognekørsler«; i praksis ved at gennemgå sognefogedemes ægtprotokol
ler. For at få et samlet udtryk for, hvad der blev pålignet beboerne - i
ordets videste forstand - vil de forskellige kommunale opgaver, der blev
løst ved at vælge eller udnævne beboere til bl.a. ombuds- og bestillingsmænd, også blive behandlet.
Anordningen foreskrev, at det samlede forstanderskab skulle udar
bejde de årlige overslag over udgifter, foretage den efterfølgende ligning
og gennemgå regnskaberne. Dog kunne det overdrages en enkelt sogne
forstander at gennemgå regnskabet på forhånd. En ekstrakt skulle frem
lægges i 14 dage for beboerne inden indsendelse til amtsrådets approba
tion. Klager over ansættelse til fattig- eller skoleskat kunne rettes til
amtsrådet, der var tillagt tilsynsmyndigheden med sognekommunernes
administration m.h.t. overslag og regnskab. Der fandtes endnu ikke
standardbudgetter og -regnskaber, så det var overladt til forstanderskabeme »eller i alt Fald til Amtsraadene« at bestemme regnskabets ud
formning.
Penge og naturalier til dækning af kommunale udgifter skulle ikke
udskrives ud fra »kommunen« eller sogneforstanderskabsdistriktet som
beskatningsenhed, men på grundlag af diverse distrikter, nemlig fattig-,
skole- og vejkommuner samt jordemoderdistrikter og brandfoged
kredse. Fattigkommunen var sammenfaldende med sognedistriktet. Skolekommuneme og skoledistrikterne udgjorde særskilte økonomiske en
heder med egen formue og gæld samt indtægter og udgifter.29 Vej
kommunen faldt i reglen sammen med sognet. Brandfogedkredse kunne
der være flere af i hvert sognedistrikt. Disse forhold gjorde det nødven
digt at skelne mellem forskellige distrikter, hvis grænser ikke altid var
sammenfaldende med sognedistriktets, og i praksis måtte man derfor
have særskilte kasser.
Præsten skulle føre fattigregnskabet, og skoleregnskabet skulle føres
af den største lodsejer, der var selvskrevet som skolepatron. Hvis der
ingen lodsejere var, tilfaldt opgaven hele forstanderskabet. Hele forstan
derskabet var også ansvarlig for kommunens aktiver. Almindelige drifts
udgifter som skrivematerialer, porto og lokaleleje skulle lignes på sogne
distriktet i forbindelse med andre udgifter. Formanden skulle føre regn
skabet over disse udgifter. M.h.t. ligning af »de andre udgifter« henviste
anordningen til, at de gældende regler for fattig- og skolevæsen skulle
fortsætte i sogneforstanderskabets regi.
For fattigvæsenets vedkommende var det bestemt ved 1803-loven, at
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præsten hvert år først i december skulle fremlægge et forslag til fattigfor
sørgelsen i det følgende år, herunder en fortegnelse over de trængende,
og forslag til, hvor meget der skulle ydes, samt om ydelsen skulle
erlægges i fødevarer eller penge. Dette forslag skulle vedtages af den
samlede fattigkommission, og samtidig skulle det fastsættes, hvor meget
hver fattig skulle have i understøttelse, hvornår og hvordan den skulle
udredes, samt hvad og hvor meget hver af sognets beboere skulle udrede.
Forsørgelsesplanen skulle herefter fremlægges til beboernes eftersyn.
Om skolevæsenet bestemte skoleloven af 1814, at udgifter til opførelse
og vedligeholdelse af bygninger og til lærerløn skulle udredes af samtlige
beboere på samme måde som udgifterne til fattigvæsenet. Skolekommis
sionen skulle udarbejde årlige forslag til ligning, der skulle indsendes til
amtsskoledirektionens approbation. Regnskab over udgifterne ved sko
lebygningen skulle aflægges af skolepatronen, og den samlede skolekom
mission skulle indsende regnskabet til amtsskoledirektionens eftersyn.
Disse procedurer skulle sogneforstanderskabet derfor overtage, dog
med den ene undtagelse, at ligningen ikke længere skulle godkendes af
amtsskoledirektionen.
Landkommunalanordningen anviser ikke praktiske løsninger m.h.t.
kassebeholdning, men ifølge reglementet af 1803 skulle beboernes bidrag
til fattigkassen indbetales kvartalsvis forud, og kassebeholdningen skulle
overlades den store lodsejer i fattigkommissionen. Præsten skulle have et
forskud fra fattigkassen til de løbende udgifter. Undersøgelser af andre
lokaliteter har vist, at præsterne de fleste steder faktisk havde pengekas
sen i deres varetægt. I mange tilfælde måtte sognepræsterne imidlertid
selv forstrække kassen med egne midler, fordi ligningen ikke havde
indbragt tilstrækkelige midler til ekstraordinære situationer, eller fordi
der generelt var underbalance. Modsat kendes der også eksempler på, at
der oparbejdedes en kassebeholdning, som såvel Kancelliet som øvrighe
den krævede forrentet af sognepræsten. I mange tilfælde var problemet
det helt enkle, at præsten manglede regnskabsmæssig forståelse og ikke
havde rede på, hvad der var hans, og hvad der tilhørte fattigkassen.30
Om disse forhold var gældende i de tre udvalgte kommuner, vil blive
undersøgt i det følgende. Umiddelbart synes landkommunalanordnin
gen kun at have løst halvdelen af problemet: Der skulle nu aflægges
regnskab, og kassebeholdningen skulle konstateres, men problemet med
underbalance kunne ikke være løst ved, at andre - og måske urutinerede
- sogneforstandere skulle hjælpe ved ligningen. Det er usandsynligt, at
de har følt noget incitament til at bidrage til oparbejdelsen af en stor
kassebeholdning. Der er i alt konstateret 55 regnskabssager i Home,
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hvilket svarer til 14 % af samtlige sager. I Søby-Turup drejer det sig om
58, svarende til 24%. I Korup-Ubberud udgør de 19 regnskabssager
12% af den samlede sagsmængde; alle tre steder excl. fattig- og skole
sager.
I Horne blev det afklaret allerede ved det første møde i 1842, at greven
skulle forblive skolepatron og som hidtil lægge penge ud for de løbende
skoleudgifter, således at der først ved årets slutning skulle foretages
repartition. Ved samme lejlighed søgte - og fik - man amtsrådets tilla
delse til at inddrage den særskilte skolekasses indtægter i skolevæsenets
almindelige indtægter.31 M.h.t. fattigudgifteme havde den afgåede fattig
kommission allerede foretaget ligning og repartition for 1842. Her var
det ikke grevens opgave at yde kassekredit. Det var fast praksis, at
formanden hvert år, oftest i marts-april måned, fremlagde det foregå
ende års separate fattigregnskab og regnskab over de øvrige kommunale
opgaver med bilag. Regnskaberne blev revideret af de tilstedeværende
forstandere på selve mødet og i hvert enkelt tilfælde32 fundet rigtigt og
forsynet med påtegning. Ligeså blev regnskaberne fremlagt hos sognefo
geden til beboernes eftersyn og indsendt til amtsrådet.
I Søby-Turup valgte eller udvalgte man formelt fire forstandere til at
revidere de separate fattig-, skole- og kommunalregnskaber. Der var
endda separate kasser for de to sogne. I Korup-Ubberud aflagde skole
patronen særskilt skoleregnskab, men det anføres blot, at fattig- og
skoleregnskaber fremlagdes til revision, og at der blev afholdt ekstramøde for at gennemgå årsregnskabet. I Horne og Søby-Turup fremlag
des endvidere det årlige regnskab over amtsrepartitionsfonden.
Desværre er det ikke i alle tilfælde og i hele perioden muligt at se,
hvem er i det daglige lagde penge ud for hvad, og om der overhovedet
blev opretholdt skel mellem fattig- og skolekasseme. Bestyreren af pen
gekassen må reelt have haft det afgørende ord, når sogneforstanderne
diskuterede, om der f.eks. skulle foretages bygningsreparationer. Hvis
han nægtede at udlåne midlerne, måtte aktiviteten vente, til der var
foretaget ligning, og beboerne havde indbetalt pengene. På den måde må
kommunens pengestærke medlemmer af sogneforstanderskabet have
haft en ikke uvæsentlig magt, langt ud over hvad anordningen havde
givet dem. Man må forestille sig, at der har været store lokale variationer
i, hvem denne magt har tilhørt. I Horne, hvor næsten alle beboere var
fæstere under Bille Brahe, har det antagelig været naturligt, at han
fungerede som kassekredit for forstanderskabet i alle sager vedr. skole
udgifter, i og med at han var eneste skolepatron; men det ser ud til, at
han også lagde penge ud for de øvrige kommunale udgifter, dog ikke
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fattigvæsen. I årene 1847-50 drejede det sig om så meget som 1.0001.100 rbd.33.
I Korup-Ubberud, hvor hovedparten af beboerne var selvejere, og
hvor der ikke var en større jordbesidder i distriktet, var der ingen
indlysende mulighed for kassekredit. Det fremgår da også, at der i hvert
fald i 1847 tværtimod var oparbejdet en kassebeholdning på 100 rbd. I
Søby-Turup var der ved udgangen af 1849 og i 1850 en kontant kassebe
holdning i Turup sogn på 7-9 rbd. beroende hos en forstander. I forbin
delse med udarbejdelse af vejregulativer i 1849 oplyses det, at forvalteren
til Skovgårde hidtil havde afholdt udgifterne vedr. arbejde udført af lejet
mandskab mod refusion det følgende år.

Sogneforstanderskabet havde ret til at udskrive pligtarbejde til fattig-,
skole- og vejvæsenet samt til befordring af gejstlige embedsmænd og
retsbetjente i visse ærinder, til bevogtning af sindslidende, til udbring
ning af breve og til ringning med kirkeklokken. Pligtarbejdet bestod af
kørsler, spanddage og gangdage, og var enten en personlig byrde eller en
hartkomsbyrde.
I 1844, den 26. juni, kom en omfattende forordning om fribefor
dringsvæsenet, dvs. de såkaldte ægter, der derefter var inddelt i a) de
egentlige kongerejser, b) kongelige tjenesterejser, c) amtsrejser og d)
<—
Tved sogneforstanderskabs takkeskrivelse til kongen 1842 - i uddrag
(RA, Chatolkassen, Chr. VIII, Ujournaliserede sager 1841-42.
»Allemaadigste Konge! - Det første Aar er nu forløben siden Sognefor
standerskabet traadte sammen, for som saadant at virke til Udførelsen af
Deres Majestæts allemaadigste Anordning af 13de August 1841. - Den
første Anskuelse af denne evig mindeværdige Anordning var tilstrække
lig, til at opfylde os med Glæde, over Udsigterne til en selvstændigere
Virksomhed i Kommunal Anliggenderne, men ved nøiere og nøiere at
have sadt os ind i dens velgiørende Aand og Hensigt og ved, at have
stræbt at benytte den til at virke, overensstemmende med Deres Maje
stæts ophøiede Villie, i de forskjellige os anviste Retninger, have vi
dagligen mere og mere overbeviist os om den dybe Visdom og det høist
ædle, faderlige Sindelag, hvoraf denne allemaadigste Anordning bærer et
saa fuldkomment Præg og om de kjæmpeskridt hvormed den fører Deres
Majestæts Undersaatters talrigste Klasse, ikke blot til et høiere materielt
Velvære, men og, i nøie Forbindelse med dette, til en høiere Aandens
Oplysning ...«. Fot. Alice Westergaard.
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sognerejser. Ifølge denne forordning påhvilede kørepligten ejere eller
brugere af 1 td. htk. eller derover, og rejserne skulle udredes in natura
efter omgang i forhold til hartkornet.
Ud over kørsler bestod pligtarbejdet også i spanddage og gangdage,
hvor spanddagsarbejde betød at den arbejdspligtige skulle være til rådig
hed med heste og vogn i en hel dag - modsat sognekørsler, der kun
medførte pligt til en enkelt rejse ad gangen. Vejarbejde skulle udføres
dels som gangdage og dels som spanddage. Ifølge vej forordn ingen af
179334 påhvilede vejarbejdet samtlige hartkomsbrugere med såvel over
som under 1 td. htk., dog kunne der ikke fordres spanddage af brugere
med under 1 td. htk. Anlægsarbejde og grundforbedring skulle altid ske
efter omgang fordelt på sognets hartkomsbrugere. Vedligeholdelsesar
bejde kunne ske på samme måde som ved anlæg, men der kunne også
foretages en inddeling af vejene, hvor hver arbejdspligtig vedligeholdt sin
vejpart under sogneforstanderskabets tilsyn.
På den ene side var der således pligtarbejde i form af en personlig
forpligtelse for alle arbejdsføre mænd i lige forhold, og på den anden side
pligtarbejde som beskatningsprincip, hvor byrden fordeltes efter de
pågældendes økonomiske forhold. At pligtarbejdet var en personlig
byrde betød ikke, at den arbejdsføre skulle udføre arbejdet personligt.
Eftersom der var tale om en arbejdspræstation, som ikke krævede forud
sætninger af nogen særlig art, kunne det ikke kræves udført af den
arbejdspligtige selv. Dette i modsætning til ombud, der var pålagt de
pågældende p.g.a. deres personlige egnethed til hvervets udførelse.
I 1848 blev husmænd og inderster fritaget for det pligtarbejde, som de
havde ydet sammen med gårdmændene efter lige omgang uden hensyn til
hartkornet.35 Husmænd skulle herefter præstere maksimalt tre arbejds
dage om året. Hvis der var brug for arbejde ud over dette, skulle det
udføres ved lejede folk for kommunens regning. Gårdmændene kunne
derefter forlange, at kommunen lod det gangdagsarbejde, som påhvilede
dem, udføre ved lejede folk.

En stor del af sogneforstanderskabernes sager handler om fordeling af
pligtarbejde og kontrol med de ægtprotokoller, som sognefogederne
havde til opgave at føre over sognebeboemes ydede arbejde. I Horne
bemærkedes det i ægtprotokollen - så amtmanden kunne se det - at der i
årene 1844-1846 manglede angivelser af, hvem der havde rekvireret
kørslerne. Det synes at have hjulpet efterhånden.36 I Korup-Ubberud
fremlagdes ægtprotokollen for første gang i 1845 og herefter hvert år.
Kun en enkelt gang blev der afkrævet forklaring af sognefogederne fra
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Ubberud. I Søby-Turup blev der først så sent som 1849 godkendt
ægtprotokol, men referatet vidner om, at det var en rutinesag.
Sogneforstanderskabernes tilsyn har altså tilsyneladende fungeret.
Om forholdene i Søby-Turup fremgår det i øvrigt, at »communal-arbeidet« skulle administreres af sognefogeden og fire forstandere, og at
sognefogeden skulle aflægge regnskab. I Søby var der anført på skole
regnskabet for 1848: »intet videre Regnskab at aflægge end ved en Attest
at oplyse, at gaardmændene havde besørget det udførte Arbeide, med
Undtagelse af noget Arbeide ved Skolen hvorover var Accord med
Haandværkeme«. Med hensyn til pligtarbejdet i Turup lovede forstan
derne og sognefogeden, at de ville foretage repartition »og affatte Regn
skabet overensstemmende med det approberede Regulativ«.
I Home ansøgte nogle gårdbrugere i det ene skoledistrikt om lettelse i
skolepligtarbejdet, hvilket flertallet af forstanderskabet fandt rimeligt,
og derfor indstillede man en ny plan over fordelingen af arbejdet til
amtsrådets afgørelse. Der var i øvrigt foretaget frivillig indbetaling til
kommunens kasse for forsømt pligtarbejde til fattig- og skolevæsen: 2
mk. pr. forsømt dag. I Korup-Ubberud blev det vedtaget at udføre
forsømt vejarbejde på vedkommendes bekostning, hvis sognefogedens
påmindelser stadig ikke hjalp. Dette havde forstanderskabet formelt
ingen hjemmel til. Først i 1867 fik sognerådet ret til at udføre forsømt
pligtarbejde på den forsømmeliges vegne og eventuelt foretage udpant
ning for kommunens udlæg.37
Den væsentlige forordning af 26.6.1844 ang. fribefordringsvæsenet
medførte tilsyneladende ingen som helst diskussion, da den blev frem
lagt i Home sogneforstanderskab. I Søby-Turup blev to forstandere af
hvert sogn udpeget til at konferere med de respektive sognefogeder samt
med forvalter Schaldemose for Turups vedkommende og justitsråd
Brasch for Søbys vedkommende. Forordningen skulle træde i kraft i
1846, og i mellemtiden skulle det afklares, om man fremover ville yde
amtsrejser in natura eller betale sig fra det.
I Horne gav man herredsfogeden det - enstemmige - svar, at amtsrej
serne burde betales af amtsrepartitionsfonden, fordi det ville bringe mere
lighed i byrdemes fordeling. Året efter bortfaldt amtsrejser in natura og
afløstes mod betaling. I Korup-Ubberud synes forordningen ikke at
være behandlet førend november 1845, hvor man gennemgik herredsfo
gedens fordeling af naturalarbejde på biveje. Her får man til gengæld et
sjældent klart indblik i pligtarbejdet: I Korup foregik pligtarbejdet i
samling byvis. Besiddere af mere end 1 td. htk. ydede spanddage, og
under 1 td. ydede gangdage. I Ubberud havde hver mand sit vejstykke
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med spand- og gangdage i forhold til jordtilliggendet. I 1846 blev der
fremlagt fortegnelser over de kørepligtige beboere i begge sogne. For
manden underskrev fortegnelsen og lovede at bringe den videre til amts
stuen. Alt synes foregået i god ro og orden. I Søby-Turup var der
derimod i flere år problemer med udarbejdelse af kørselslister, selv om
forstanderne godt vidste, at de ifølge fribefordringsforordningen havde
pligt til det. Sneøsning var også et tilbagevendende problem, som invol
verede alle fra sognefoged til stiftamtmand. Bl.a. fandt forstanderskabet
fordelingen ubillig m.h.t. sneøsning ved hovedlandevejene, eftersom
man i isvintre ikke alene skulle afgive mandskab til sneægter, men også
betale vagtstuen og lysene. Man indstillede derfor til amtsrådet, at byr
den burde fordeles på et større distrikt.
Forordningen af 27.5.1848 om forbedring af husmænds og indersters
forhold blev i Horne i første omgang nævnt som et emne til nærmere
overvejelse. Dog blev det besluttet, at husmændene skulle fritages for at
bringe offentlige breve rundt, hvilket hidtil var gået på omgang. Frem
over skulle sognefogedeme leje et bud, og forstanderskabet skulle af
regne med sognefogedeme ved hvert års udgang. Først året efter, da
amtet efterlyste den manglende fortegnelse over de kørselspligtige i
henhold til frikørselsanordningen, blev listen udarbejdet. Herefter ville
man i de næste fem år afkræve hver husmand og inderste maksimalt tre
arbejdsdage om året i stedet for snekastningsarbejde. Brevbæring skulle
igen klares af husmænd og inderster, men inden for disse tre dage.
I Søby-Turup blev forordningen ikke behandlet ved dens fremkomst;
øjensynlig fordi man frem til januar 1850 ansøgte amtet om adskillelse af
Søby og Turup sogne, hvad pligtarbejde til kirke og skole angik begrundet i de specielle geografiske forhold og traditionen på stedet.
Først i 1859 fik forstanderskabet amtets approbation af regulativet for de
kommunale arbejder. Herefter skulle beboerne foretage vejarbejde og
snekastningsarbejde som hidtil og snearbejde uden begrænsning af dage.
Arbejde til kirker, skoler og fattigvæsen samt brevbæring skulle udføres
af lejede folk.
Alle tre kommuner har således foretaget ligning og aflagt regnskaber i en
eller anden form, og disse er blevet godkendt såvel af amtet som af
beboerne. Formalia synes overholdt, om end der har været lokale varia
tioner. Praksis m.h.t. oparbejdelse af kassebeholdning kontra kassekre
dit hos beboerne eller hos de selvskrevne medlemmer af forstanderskabet
synes bestemt af besiddelsesforholdene og den deraf følgende sammen
sætning af forstanderskabet.
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Organiseringen af pligtarbejde har været et tidkrævende og stadigt
tilbagevendende problem, især i de sidste år, hvor der kom nye love, der
ændrede organiseringen af pligtarbejdet. Der er tydelige forskelle mel
lem kommunerne. Sædvanen bestemte, hvordan man fordelte det nød
vendige arbejde, og denne sædvane synes begrundet i besiddelsesforhol
dene og de geografiske betingelser.

Andre sager
Følgende sager kan der ikke umiddelbart findes en fællesnævner for. En
del af sagerne vedrører den funktion, som sogneforstanderskabet fik
m.h.t. at indberette til centraladministrationen om forskellige forhold i
distriktet og videregive centraladministrationens bekendtgørelser for be
boerne; en opgave, som hidtil udelukkende var varetaget af sognepræ
sten og sognefogederne. Nu skulle alle tre instanser fungere sideordnet.
Resten af sagerne kan bedst kendetegnes ved at være blevet til overs efter
gennemgangen af de konkrete opgaver, som anordningen foreskrev sog
neforstanderskabet.
I Home udgør gruppen af andre sager 97 af 390 sager, altså 25% excl.
fattig- og skolesager. I Korup-Ubberud er der 44 af 163, altså 27%, og i
Søby-Turup udgør gruppen i alt 64 af 243 eller 26%. Fordelingen af
sagerne over de undersøgte år ligner hinanden meget alle tre steder,
nemlig med en tydelig overvægt i periodens tre sidste år, hvor der
udskiller sig en betydelig gruppe af sager foranlediget af krigen. I Horne
udgør sager vedr. krigen 34 % af disse andre sager, i Søby-Turup 63 %
og i Korup-Ubberud 23 %.
Arsagen til, at der overhovedet kunne opstå denne mere diffuse
mængde sager, må dels søges i anordningens ordlyd om, at der med
hensyn til alle andre anliggender end de konkrete fattig-, skole- og
vejsager skulle indrømmes forstanderskabet »al den Medvirkning, som
Forholdenes Natur tilsteder« (§17); dels i at der burde »gives Sognefor
standerskabet Lejlighed til at yttre dets Tanker ... og gjøre Forestilling til
vedkommende Autoriteter«. Sidstnævnte fra §18 uddybes med en be
mærkning om tilfælde, hvor man i sognedistriktet ville foretage sig
»Noget udenfor det, der umiddelbart hører til de gjældende Loves
Overholdelse«.
Selve rammen om administrationen undergik forandringer i perioden.
I Horne forsøgte man i 1842, angiveligt af rent praktiske årsager, at lade
formanden ekspedere alle sager alene, dog sammen med præsten i fattigog skolesager; men her blev man kaldt til orden af amtsrådet ved et
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cirkulære om, at alle ekspeditioner, der kun var underskrevet af forman
den, skulle ledsages af en udskrift af forhandlingsprotokollen. I KorupUbberud er der enkelte eksempler på, at formanden ekspederede sager
uden de øvriges forudgående accept. (Kun præsten måtte varetage de
løbende forretninger vedr. fattig- og skolevæsen.) I de tilfælde, hvor
herredsfogeden eller amtsrådet havde ønsket et hurtigt svar, var det et
udslag af konduite, når formanden valgte selv at besvare henvendelsen og
få forstandernes efterfølgende accept; andre gange kunne det ses som et
led i formandens forberedelse af en sag til næste møde.
På et tidspunkt kan der spores ønske om at udbrede kendskabet til,
hvad der skete i forstanderskabet. Et flertal af de valgte ønskede at
offentliggøre forhandlingerne, men det var for »vidtløftigt« for præsten
og formanden. Flere sager viser en ulmende utilfredshed blandt en del af
forstanderne. Man ville f.eks. se beboernes andragender inden mødernes
afholdelse, men det blev afværget ved en - i hvert fald teknisk set demokratisk afstemning. 1 1848 forventede Justitsministeriet, at der ville
opstå ønske om afklaring af muligheden for at afholde møder for åbne
døre. Amtmændene blev derfor gjort opmærksom på, at der i lovgivnin
gen intet var til hinder for det, men at det ikke var afklaret, hvordan det
kunne foregå uden at forstyrre møderne. Søby-Turup var entydigt for
ideen, men i Home var samtlige forstandere betænkelige, under henvis
ning til trange pladsforhold.

Der er et utal af sager, hvor forstanderskabeme skulle oplyse beboerne
om ændringer i deres rettigheder og pligter, og her blev både sogne- og
kirkestævnet anvendt som forum. I flere tilfælde må sognefogederne
have meddelt beboerne samme budskab, her kommunikeret via herreds
fogeden, hvor forstanderskabet oftest fik dets opgaver direkte fra amts
rådet. Man kan således se forstanderskabet som en yderligere mulighed
for centraladministrationen til at nå beboerne med et budskab.
Forstanderskaberne viderebragte også oplysninger af mere praktisk
art. F.eks. fik man i Home til opgave at oplæse et cirkulære fra herreds
fogeden for beboerne ved næste sognestævne. Indholdet var, »at den kgl.
landbeskeler Victory bliver afgivet til Brug for Svendborg Amt mod en
Bedækningspriis af 3 Rd. pr. Hoppe, og opstaldes fra Februar Maaned af
i Ørkilds Mølle pr. Svendborg«. Der er ikke bare tilnærmelsesvis sam
menfald kommunerne imellem m.h.t. refererede meddelelser. I Home er
der langt større tendens til at referere meddelelser fra centraladministra
tionen, selv om disse ikke umiddelbart havde betydning for sogneforstanderskabet. I enkelte tilfælde refererede Søby-Turup dog skrivelser,
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som Home tilsyneladende fandt for vidtløftige, f.eks. Justitsministeriets
plakat af 17.1.1849 om midlertidig inddragelse af retten til at erholde
styrmandspatent. Det tyder dog på, at protokollerne ikke vidner om alle
meddelelser fra centraladministrationen. F.eks. nævnes Danmarks Riges
Grundlov udelukkende i Søby-Turup - som dagsordenens punkt 4.
Centraladministrationen udbad sig også indberetninger fra sogneforstanderskaberne: Horne forstanderskab indberettede f.eks. sognets fol
kemængde til politimesteren både i 1845 og 1850. I Korup-Ubberud ses
ingen indberetninger, og i Søby-Turup var der kun to: den ene drejede
sig paradoksalt nok om kommunens fritagelse for at indberette til amtet i
sager vedr. døvstumme.
Også beboerne benyttede sig af forstanderskabet til at få sager bragt
videre til de øvrige beboere. I Horne anmodede nogle beboere skriftligt
sogneforstanderskabet om at få et forslag angående fæstevæsenets afløs
ning bragt videre til de øvrige beboere. Forslaget kom fra en komité på
Sjælland og havde været fremlagt hos sognefogeden. Forstanderne påtog
sig opgaven »paa Grund af Anmodning i selve Forslaget, skjøndt de
udtalte: just ikke at dele de deri indeholdte Anskuelser«.

I årene 1845-47 var der kornmangel bl.a. på grund af kartoffelsygen, og
forstanderskaberne involveredes i forskellig grad i løsningen af proble
met med »den arbeidende Klasse«, jordløse husmænd og inderster, der
ikke kunne skaffe sig fødekom i tider med høje priser. Sagerne blev
tydeligvis ikke behandlet som almindelige fattigsager.
Guvernøren38 opfordrede til at »sammenskyde« kom til uformuende,
og i Horne kunne man i de tre år tilbyde de uformuende at købe rug og
byg, der var indsamlet hos beboerne »mod en modereret Betaling« på
henholdsvis 4 og 3 rbd. pr. tønde. Markedsprisen var henholdsvis 2 og 1
rbd. højere i december måned 1845.39 På grund af dårlig høst greb man
til et utraditionelt middel: Også andre skulle - på frivillighedens basis aflevere noget af deres kom, nemlig de mere velstående husmænd samt
de af sognets tjenestefolk, der aflønnedes i naturalier, og som altså dette
år, under de høje kornpriser, havde væsentligt bedre vilkår end dem, der
aflønnedes i penge. Der blev indsamlet så meget, at forstanderne kunne
indberette til amtet, at sognet ikke behøvede hjælp hverken i penge eller
korn; dog besluttede man at få sognefogeden til at opfordre de beboere,
der havde korn, til ikke at sælge så meget ud af det, at de også ville
komme til at mangle korn hen på foråret - og herved foregreb man et
amtscirkulære fra maj 1847 med samme forslag. Måske havde både
amtsråd og forstanderskab en idé om, at beboerne ville foretrække at
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sælge kornet, mens der var gode priser, i stedet for senere at skulle sælge
det under markedsprisen til andre beboere.
I 1847 havde problemet antaget et sådant omfang, at Kancelliet fore
slog,40 at der, så længe der ikke var oprettet oplagringssteder i hvert amt
eller herred, i stedet kunne iværksættes en aftale inden for hvert sogneforstanderskabsdistrikt. Landboere, som havde utilstrækkelig eller ingen
kornavl, skulle herefter hvert år i august måned opgøre husstandens
forventede behov for det kommende år. Det samlede kvantum skulle
derefter skaffes inden udgangen af september hos de kornproducerende i
kommunen, der havde over 2 tønder hartkorn, og som almindeligvis
ville have kom til salg. Udlevering skulle ske efterhånden, til fastsatte
tider, mod kontant betaling efter den ved udleveringstiden gangbare
pris. Formanden mente imidlertid, at forslaget hverken var ønskelig eller
tilrådelig, eftersom det ville være til besvær for både dem, der skulle
oplagre kornet, og for dem, der forpligtede sig til at aftage komet. I
øvrigt mente han, der aldrig havde været mangel på korn til gangbar pris.
De øvrige medlemmer ønskede imidlertid planen iværksat, således at
forstanderskabet kunne »tage hvad nærmere Forholdsregler, der efter
Omstændighederne til enhver Tid maatte findes hensigtsmæssige«. Det
bemærkelsesværdige ved ovenstående sag er, at Brahe(s stedfortræder)
ikke fik sin vilje ført igennem. Man kunne have forventet et interessefæl
lesskab mellem det store hartkorn og de jævne jordbrugere i retning af
ikke at ville forpligte sig til at afhænde korn på tider og til priser tilpasset
købernes behov. Tilsyneladende har de folkevalgte medlemmer i denne
sag handlet uden ønske om egen vinding.
I Korup-Ubberud var man også i høj grad opmærksom på problemet.
Man indkøbte korn til samme lave priser som i Home og foranstaltede
husstandsindsamlinger. Derimod affærdigede man sagen i Søby-Turup i
indberetningerne til amtsrådet.
Kornsagen ender mellem maj og juli måned 1847, hvor priserne stabili
seredes. Komsagen er et eksempel på, at ikke alle facetter af en kommu
nes hjælp til beboerne kan aflæses af regnskabsmaterialet. I de egentlige
fattigregnskaber får man kun oplysninger om hjælpen til permanent
fattige, og dermed ikke om ekstraordinære foranstaltninger, der funge
rede på kort sigt og ikke havde fattighjælpsvirkninger for beboerne.

De mange sager, der var affødt af treårskrigen, var af gode grunde heller
ikke forudset og indarbejdet i anordningen. Allerede på et tidligt tids
punkt i forløbet blev der truffet foranstaltninger m.h.t. de tilfælde af
trang, som opstod i de husstande, hvor der manglede en forsørger og
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arbejdskraft. Justitsministeriet havde ved cirkulære af 29. maj 1848 øn
sket, at disse familier blev underholdt af de kommuner, hvor de var
bosat, uden hensyn til, om de var forsørgelsesberettigede der. Horne
forstanderskab havde intet at indvende, forudsat alle kunne blive enige
om det. I Søby-Turup havde man allerede den foregående måned beslut
tet ikke at betragte hjælp til indkaldtes familier som fattigunderstøttelse hvilket betød, at det ikke påvirkede beboernes rettigheder. I praksis
måtte Søby-Turup dog påmindes af amtsrådet.
Under krigen vedtog man i Home i flere tilfælde at passe de indkaldte
husmænds jorder, og beboerne fik betaling i rede penge for høstarbejde
på husmændenes lodder. Der blev også ydet kontant hjælp til flere
familier samt til en indkaldts moder. En søværnepligtigs hustru blev
f.eks. bevilget 1 rdb. om måneden. I Korup-Ubberud dækkede fattig
kassen udgifterne til brød og flæsk til krigemes koner og børn, og to
koner blev bevilget kontant hjælp på 3 rbd. om måneden. Søby-Turup
fik i 1850 pålæg fra amtsrådet om at komme en indkaldt husmands kone
og fire børn til hjælp »efter Fornødenhed«. Tilsyneladende har husman
den indsendt sin klage direkte til amtet. Man vedtog at bevilge konen og
børnene det samme, som andre ubemidlede fædreløse fik.
En anden udløber af krigen var indsamlinger til sårede og efterladte, til
mindesmærker over såvel sejre som faldne samt til indkvartering af
flygtninge. Alle tre kommuner bidrog med endda ganske væsentlige
beløb.
I 1848 blev det pålagt forstanderskabet at medvirke ved udskrivningen
af mandskab, der ikke hidtil havde været værnepligtigt.41 Opgaven
skulle løses i samarbejde med amtsråd, lægdsforstander, lægdsmand og
sognefogeder, og foregik uden problemer alle steder. I Horne blev der
sendt en liste til amtet over mænd født i årene 1823-25, og senere blev de
personer, som måtte have undladt at lade sig antegne på fortegnelsen,
igen opfordret til at melde sig. Som forventet måtte forstanderskabet
meddele amtet, at ingen havde meldt sig, og at ingen var blevet opdaget.
I Korup-Ubberud havde formanden - sammen med lægdsmanden spurgt beboerne ved sognestævne, om de havde mulige værnepligtige
boende, og forstanderne havde i hver deres distrikt foretaget undersøgel
ser af beboerne. En tjenestekarl blev indberettet.
Det er tydeligt, at kun Søby-Turup forstanderskab følte sig truet af
krigen. Her blev det den 4. april 1848 besluttet at få klarhed over antallet
af geværer i sognet, og man opfordrede beboerne til at sætte deres leer på
stager. Ringning med kirkeklokker blev undladt, så klokkerne kunne
bruges til alarmering i tilfælde af fjender eller ildsvåde. Baggrunden kan
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søges i, at der i marts måned var udbredt det rygte i Jylland, at SlesvigHolstenerne havde sluppet fangerne, »slaverne«, ud af Rendsborg tugt
hus, og at de nu drog nordpå, hærgende, brændende og skændende.
Randers Avis skrev den 24. marts 1848, at bander af marodører - måske
snarere end man ventede det - ville trænge ind i Jylland, og at befolknin
gen overalt væbnede sig med skydevåben og leer omsmedet til spyd.42
Måske følte Søby-Turup sig i søgelyset via overfartsstedet ved Assens.
Mere sandsynligt er det dog, at det var det slesvig-holstenske oprør i sig
selv, der bragte beboerne i beredskab. Netop den 24. marts 1848 havde
slesvig-holstenerne sammen med soldaterne i Kiel overrumplet garniso
nen i Rendsborg og forberedt sig til krig.
Forstanderskabeme blev et nyt marked for bøger, blade og indsamlin
ger. Kultusministeriet ansøgte f.eks. om hjælp til oprettelse af en høj
skole, og fra »Totalafholdelsesselskabet« og »Maadeholdenhedsforeningen« kom der opfordringer til at blive medlem. Et enkelt subskriptions
tilbud lod forstanderskabet fremlægge hos sognefogeden på samme måde
som var det kommunale overslag og regnskaber, og man fik jævnligt
tilbud fra en boghandler om bøger til sognebibliotekerne i Horne og
Søby. Her blev man også tilbudt en bog om lovene vedr. fattig-, skoleog vejvæsen, som baron Bretton havde under udarbejdelse. I Home ville
man først se bogen; i Søby-Turup købte man den året efter. En bogtryk
ker tilbød Svendborg amtsråds trykte forhandlinger for året 1843, men
tilbudet blev ikke realitetsbehandlet. Det må undre, eftersom samtlige
valgte forstandere året før havde ønsket at anmode amtsrådet om at
offentliggøre sine forhandlinger i trykt form. Først næste år vedtog man
at abonnere. I Søby-Turup verserede der trykte referater af forhandlin
gerne ved Odense og Assens amtsstuedistrikts amtsråd allerede fra 1843.
Det enkelte sogneforstanderskab måtte altså selv skaffe sig viden om sit
lovmæssige grundlag.43
Sogneforstanderskabets eneste opgave m.h.t. kirkerne i distriktet var
tilsynet med fordelingen af pligtarbejdet til opførelse og istandsættelse af
kirker og kirkegårde. Alligevel blev forstanderskaberne involveret i
f.eks. spørgsmålet om nødvendigheden af at udvide en kirke og en
kirkegård samt omfordeling af stolestaderne, hvor såvel stiftøvrigheden
som beboerne benyttede sig af forstanderskabet som middel til at nå sine
mål.
Der verserede en enkelt tung sag i Søby-Turup angående retten til at
bestemme, hvem der skulle huses i Søby hospital. Striden stod mellem
forstanderskabet og Skovgårde gods. Forpagteren af Skovgårde, der var
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selvskrevet medlem af forstanderskabet, indbragte forstanderskabet for
Bag herreds forligelseskommission. Forvalteren for Brah esborg, det an
det selvskrevne medlem, fik fuldmagt til at møde ved forligelseskommissionen. Sogneforstanderskabet vandt sagen, men Skovgårde godsadmini
stration og hospitalsforstanderen ankede sagen til Den kongelige Oversamt Hof- og Stads-Ret, og forstanderskabet måtte ansøge amtet om fri
proces samt en sagfører til at føre sagen. Forstanderskabet vandt sagen men først i slutningen af 1859, og mens den verserede, må det have været
vanskeligt at samarbejde med forvalteren af Skovgårde. Det fremgår da
også af underskrifterne i forhandlingsprotokollen, at forpagteren til
Skovgårde ikke mødte op i årene 1846-50 og kun i et enkelt tilfælde i
1846 sendte sin forvalter.
Sogneforstanderskabeme havde ingen kompetence i sager vedr. ud
stykninger, der krævede Rentekammerets, senere Indenrigsministeriets,
approbation. Alligevel er der eksempler på, at såvel beboere som her
redsfoged rettede henvendelse til sogneforstanderskabeme i sager af
denne type. Et ganske dækkende eksempel ses i Søby-Turup: Herredsfo
geden bad om forstanderskabets mening i en sag, hvor en husmand
ansøgte om at indrette en ekstra lejlighed i sit jordløse hus. Forstander
skabet svarede, at det dels stred mod brandfogedens instruks, og at man
dels ikke var interesseret i, at der blev åbnet mulighed for at udstykke
enhver beboelse til flere familier, »som kommer i begyndende Armod og
ofte endende med Almisse«. I to tilfælde behandlede forstanderskabet
udstykningssager internt uden at forespørge andre myndigheder: Man
gav afslag på en beboers ansøgning om at opføre et hus, og man tillod en
beboer fra en nabokommune at købe et hus i sognet, forudsat han ikke
solgte dele af huset eller lejede det ud. Udstykningssagerne kan således
ses som præventive fattigsager, idet formålet for forstanderskaberne
tydeligt var at forhindre, at der ved udstykninger blev skabt husstande
uden rimeligt indtægtsgrundlag. At der ikke var udstykningssager i
Home, må skyldes besiddelsesforholdene, idet kun fire af 105 gårde var i
selveje. Her kunne godset styre udviklingen.

Blev loven fulgt?
Der findes en række sager, hvor forstanderskabet tydeligt overskred sine
beføjelser. I Korup-Ubberud verserede en sag angående arveretten efter
en tjenestekarl, der havde efterladt sig en formue på 100 rbd. Ifølge et
mundtligt testamente havde han indsat sine to brødre som eneste arvin
ger, men forstanderskabet mente, at afdødes far også var arveberettiget.
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Man gik ind i sagen, fordi afdødes far - og dermed arvingernes far havde modtaget fattighjælp, som forstanderskabet nu øjnede en mulig
hed for at få igen. Forstanderskabet indkaldte derfor de to arvinger og
indgik den aftale med dem, at forstanderskabet ikke ville gøre krav
gældende, og at brødrene fik fri rådighed over arven, imod at betale
skiftets omkostninger og 25 rbd. til sognets fattigkasse til dækning af
deres fars fattighjælp. Forud var der ført tingsvidner ved herredsretten,
hvortil forstanderskabet havde sendt to af sine medlemmer for at få rede
på sagen. Den endelige dom var endnu ikke afsagt, men forstanderskabet
valgte tilsyneladende denne risikofri løsning i stedet for den korrekte,
men mere usikre løsning, at gøre krav gældende ved herredsretten.
Aftalen blev bekræftet i protokollen ved brødrenes underskrifter - med
ført pen.
En endnu tydeligere overskridelse af kompetencen ses i Home, hvor
forstanderskabet afhørte en lokal indsidder om, hvorvidt det var sandt,
at han havde »udtalt sig mod, at man havde anvendt 100 RdL af de til
Husarme indsamlede Beløber til en fremmed Kirke, samt erklæret, at
Sognepræsten og [en af fattigforstanderne] skulle tage sig i Agt«. Indsid
deren indrømmede, at han i hidsighed havde frembragt disse beskyldnin
ger og tilbød at betale en bod på 4 skilling sølv til sognets fattigkasse,
hvis sagen måtte falde. Forstanderskabet fandt beløbets størrelse pas
sende »i Betragtning af hans trange Kaar« og lod sagen falde under
forudsætning af, at han ville acceptere, at erklæringen blev oplæst ved
sognestævne, samt at han ikke oftere ville komme med lignende beskyld
ninger.
Der er nævnt flere tilfælde, hvor Horne forstanderskab selv efterforskede og dømte i sager mod beboere, som man mente på forskellig vis
havde forset sig mod fællesskabet; og hvor man brugte sognestævnet
som forum for en offentlig revselse. Det har tydelige linier bagud i
fællesskabets tid, hvor man løste så mange konflikter som muligt i
bylavet, inden man gik til politimyndigheden. Ligeså overskred KorupUbberud forstanderskab sin kompetence, da man på et tidspunkt, hvor
der var problemer med at få beboerne til at udføre vejarbejdet, greb til et
middel, som kunne være taget i anvendelse i landsbyfællesskabets tid,
nemlig mulkter - her i form af penge til kommunens kasse. Forstander
skabet havde imidlertid udelukkende ret til at diktere skolebøder af
forskellig slags. Bøder til sognets fattigkasse skulle være pådømt ved
landjurisdiktionen. Ved forlig i private sager kunne bøden ganske vist
tillægges sognekommunens kasse. Her var der i stedet tale om, at sogneforstanderskabet brugte sin position over for en beboer.
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Der ses imidlertid også sager, hvor greven, Bille Brahe, var nøgleper
son, når beboere i Home skulle kaldes til orden: I et tilfælde, hvor nogle
beboere havde klaget »i usømmelige Udtryk« over forstanderskabets
dispositioner vedrørende opførelse af ny lærerbolig, udsattes beslutnin
gen om en eventuel bod, indtil greven kunne være til stede. Her har
forstanderskabets handlemåde stærke reminiscenser fra perioden, hvor
godsejeren havde hals- og håndsret over sine fæstebønder. Måske kan
der drages paralleller til godsejerens amtmandskompetence i forligelseskommissioner.44 Her var det netop reglen at bøde til sognets fattigkasse.
I Korup-Ubberud ses der tydelige rester af traditionen fra landsbyfæl
lesskabet. Forstanderskabet behandlede f.eks. ansøgninger til stillingen
som bysmed, og man anbefalede en smed i Trøstrup by, Korup sogn,
som den bedste og en anden smed fra Hesberg, Ubberud sogn, blev blot
anbefalet - antagelig til herredsfogeden. Dette ville tidligere have været
en opgave for bylavet, og netop i Korup-Ubberud havde der været en
udstrakt grad af selveje i lang tid, og man fandt det tilsyneladende
formålstjenligt at bibeholde de samarbejdsformer, der fungerede i byla
vet. At man ikke afgjorde denne sag i bylavene, skyldtes antagelig, at
man her stod over for en beslutning, der fik konsekvenser for begge
sogne.
At der stadig fungerede bylav i en eller anden form i alle tre sogneforstanderskaber, er der flere eksempler på. Der omtales bymænd i både
Home og Pederstrup (i Korup-Ubberud) vedr. vejsager og tilsigelse til
pligtarbejde. Og i Korup-Ubberud nævnes det, at oldermanden i 1848
skulle sammenkalde bylavet og meddele beboerne de nærmere regler
angående valg. I Søby-Turup ville forstanderskabet ikke blande sig i en
sag vedr. ligning af kongeægter, fordi der allerede var truffet beslutning
af beboerne i fællesskab.
Landkommunalanordningens §18 indeholdt en formulering om, at
sogneforstanderskabet skulle gives lejlighed til at ytre dets tanker i
forskellige forbindelser. Ud over de nævnte sager vedr. anbefaling af
ansøgninger om håndværkerbevillinger, blev det ikke tilfældet i noget
særligt omfang. Dog spurgte herredsfogeden f.eks. om det gavnlige i
mundkurve til hunde, og stiftamtmanden og herredsfogeden bad om
forslag til eftersøgninger efter løsgængere. Herredsfogeden spurgte også
om forstanderskabemes holdning m.h.t. ydelse af amtsrejser i penge
eller in natura.
Materialet for de tre kommuner viser, at indførelsen af sogneforstanderskaberne i 1842 nok medførte, at man med det samme fik et rimeligt
velfungerende lokalt selvstyre efter ensartede regler fastsat af statsmag-
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ten, men at der i den tidlige funktionsperiode dels var betydelige lokale
forskelle grundet på befolknings-, ejendoms- og besiddelsesstrukturen,
dels at der stadig var tydelige reminiscenser fra styreformen under lands
byfællesskabet i de nye kommunale rammer.

Noter:
1. Dette modereredes således, at der i de amter, der bestod af to ældre amtsdi
strikter med særskilte repartitionsfonde, skulle oprettes to amtsråd.

2. Sogneforstanderskabeme - det kommunale selvstyre på landet. En undersø
gelse af praksis i tre fynske sognekommuner 1842-50. Specialeafhandling ved
Odense Universitet, 1989. Undersøgelsen af de tre kommuners karakteri
stika i forhold til samtlige fynske kommuner i perioden er udført ved hjælp af
materiale fra tidl. arkivar, nu inspektør ved jernbanemuseet, Poul Thestrups
kommunedatabase.
3. Disse såkaldte bivejs regulativer skal derfor i princippet findes opført mindst
hvert tredie år i alle kommuners forhandlingsprotokoller; ellers i amtsrådsar
kivet.

4. Lov af 8.3.1856 og lov af 21.1.1857.
5. Lov af 29.12.1857.
6. PI. 3.4.1816, res. 27.11.1816 og Kane. cirk. 21.12.1816. Otto Müller: Om
Laugsvæsen og Bevillinger til Næringsbrug efter den danske Lovgivning. En
juridisk Haandbog, 1840, s. 176; samt Birgit Løgstrup: Dommer og admini
strator. Herredsfogden 1790-1868. 1982, s. 183ff.

7.PI. 3.4.1816, ifølge Müller s. 231.
8. Reskript 8.7. 1796. Se også pi. 22.10.1794, 26.7.1805 og 17.11.1825.

9. Frd. 23.5.1827, ifølge Müller s. 232.
10. Inger Dübeck: Håndværksret og laugsreformer 1700-1862, udsnit af Hånd
værkets Kulturhistorie, b. 3, 1983, s. 178-80.
11. Birgit Løgstrup, Dommer og administrator, s. 188.

12. Amtscirkulærer af 19.3.1842 og 22.4.1844.
13. Ifølge Kancelliets svar til amtmanden over Svendborg amt af 26.2.1842
behøvede landsbytømrere i øvrigt ikke bevilling til at lave pumper til land
boere.
14. I 1842 blev Kancelliet spurgt, om fruentimmere på landet måtte sy klæder
»med egne Hænder« uden bevilling, og om det var tilladt - i henhold til
løsgængerilovgivningen - for ugifte kvinder »snart at hensidde og sye hos en,
snart hos en anden Familie«. Kancelliet svarede 3.2.1842, at fruentimmere
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uden bevilling kunne sy klæder for personer af deres eget køn. Hvad de
ugifte angik, lagde Kancelliet vægt på deres pligt at tage fast tjeneste, således
at hvis hun til stadighed ønskede at ernære sig på den måde, skulle hun have
en bevilling.

15. På landet og i de købstæder, hvor der ikke fandtes læge.
16. Denne bestemmelse synes ikke ændret ved landkommunalanordningen af
1841. Det ses indirekte af en Kane. skr. 8.9.1842: Et forstanderskab havde
foreslået samtlige ligsynsmænd afskediget og forretningerne overtaget af
forstanderne - uden betaling. Kancelliet svarede, at alt skulle have sit forbli
vende ved bestemmelserne i pi. 13.1.1832, men at der ikke ville være noget til
hinder for, at amtet udnævnte forstandere til ligsynsmænd. Bestemmelsen
gentages i Mads Rasmussen: Haand- og Hjælpebog for Sognefogder i disses
forskjellige Forretninger, samt for Lægdsmænd, Brandfogder, Sogneforstan
dere og andre communale Bestillingsmænd paa Landet, saavelsom for enhver
oplyst Landmand i Almindelighed, m.m., 1857.

17. Forordningen af 1709 påbød oprettelsen af dårekamre ved hvert stiftshospi
tal. Ved reskript af 31.12.1790 bestemtes det, at ubemidlede sindslidendes
ophold skulle ydes af det hospital, de var indlagt ved (Svend Larsen: Graabrødre Hospital og Kloster i Odense. Et bidrag til den sociale forsorgs
historie. Kbh. 1939, s. 223).
18. Lov af 29.2.1792. Man var begyndt at tegne enkelte brandforsikringer på
landet fra midten af 1700-tallet, men dette foregik dog i Købstadbrandforsik
ringen.

19. PI. 27.11.1839.
20. Justm. circ. 14.3.1872. Denne pligt blev også omtalt i lov om brandforsik
ringsvæsen på landet af 4.3.1857. Imidlertid privatiserede staten allerede ved
lov af 23.4.1870 brandforsikring på landet.
21. Hvis man husede en fremmed fattig mere end én nat uden at gøre sognefoge
den opmærksom på det, kunne man i henhold til 1803-fattigloven blive
pålagt at betale en mulkt. (Harald Jørgensen: Studier over det offentlige
fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede. 1940,
s. 267.)
22. Kane. skr. 2.4.1839.
23. Senere blev det pålagt sognefo rstanderskabet at kontrollere disse tilladelser
(Kane. cirk. 26.8.1843).
24. »og hvem der ellers maatte være givet Politimesteren til Medhielp« (Frd.
14.5.1845). Der må her tænkes på såvel sogneforstandeme som de eventuelle
oldermænd i distriktet.

25. Brændevinsbrænderier på landet er efter frd. 2.8.1786 tilladt visse fabrikanter
og værtshusholdere. I resol. 19.8.1835 (Collegialtidende s. 572) er de gæl-
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dende betingelser anført. De tilladte brændevinskedler skulle forsynes med
stempelmærker, for hvilke der skulle betales en fast afgift til statskassen.
Bevilling til værtshushold eller krohold på landet kunne meddeles af Rente
kammeret, iflg. frd. 20.2.1717. Overtrædelser af bevillingssystemet skulle
behandles som politisager, men inden dommens eksekution skulle den fore
lægges amtmanden, der kunne indbringe sagen for Kancelliet.

26. Adressen fordrede almindelig værnepligt, tvungen afløsning af fæste for
gårdmænd og husmænd, afløsning af tiende samt en lige hartkornsbeskatning.
27. Vagn Skovgaard-Petersen: Tiden 1814-1864. Gyldendals Danmarkshistorie,
b.5, 1985, s. 188-89, bl.a. med henvisning til Hans Jensen: »Bondecirkulæ
ret af 8. November 1845. Et bidrag til Kristian 8’s Tids Historie«, i Historisk
Tidsskrift IX R. 2., 1921-23.

28. Svendborg Amt, A-journal 1845-C-396.
29. En sognekommune
kunne omfatte flere
dele af to eller flere
fatning og Styrelse.

kunne rumme to eller flere skolekommuner, der igen
skoledistrikter. Samtidig kunne et skoledistrikt omfatte
sognekommuner (P. F. Schou: Landkommunernes For
1879-81, s. 98-99).

30. Erik Nørr: Præst og administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvalt
ningen på landet fra 1800 til 1841. 1981, s. 324 ff.
31. Ifølge anordningens § 15 kunne forstanderskaberne få denne tilladelse mod
at påtage sig den specielle skolekasses forpligtelser. Kassens indtægter bestod
primært i kirkelysepenge, tavlepenge, gaver, tiendeafgifter og mulkter, og
midlerne var bestemt til anskaffelse af nyttige, men ikke strengt nødvendige
genstande som f.eks. læsebøger, bøger til lærerens eget brug og landkort (L.
F. la Cour: Sogneråd og Amtsråd, b. I, 1941, s. 299).

32. Der var dog en bemærkning vedr. 1843-regnskaber: 2 rbd. var udbetalt til
hjælpekassen på Bjeme skole men vedkom ifølge Kane. cirk. 30.8.1843 ikke
kommunen og skulle refunderes.

33. I januar 1848 ville formanden, Bille Brahe, ikke længere lægge penge ud for
skole- og jordemodervæsenet og krævede ligning af udgifterne for 1848,
således at pengene kunne indkræves efterhånden. Det drejede sig om ca.
1.000 rbd. Uvist hvorfor accepterede Bille Brahe i maj 1848 forstanderska
bets ønske om indtil videre at stå i forskud med skoleudgifterne.

34. Samt pi. 1.8.1815, frd. 29.9.1841 og 27.5.1848 samt lov af 20.6.1850.
35. Frd. 27.5.1848 § 1. Det drejede sig om vagthold over afsindige, bortbæring af
fattiglig, ringning med kirkeklokken o.lign.
36. Under krigen blev gennemgangen af de ekstraordinært mange civile og
militære ægter så omfattende, at det besluttedes at overdrage opgaven til to af
forstanderne.
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37. Det blev ved skr. 16.2.1869 præciseret, at sognerådet kunne anlægge sag mod
den forsømmelige for, under tvangsbøder, at få ham til at udføre forsømt
arbejde. Men der var ingen hjemmel til ad administrativ vej at pålægge ham
tvangsbøder.
38. Guvernøren over Fyn, kronprinsen, den senere Fr. VII, havde pligt til at
våge over såvel kongehusets som befolkningens tarv, for så vidt angik Fyns
Stift (Fyns Guvernements Arkiv 1815-1848. Arkivregistratur udg. af Lands
arkivet for Fyn, 1977, s. 4). Guvemørembedet blev et indskudt led mellem
centraladministrationen og overøvrigheden, dvs. amtmændene og biskop
pen, idet alle sager, hvad enten de kom oppe- eller nedefra, i princippet
skulle passere guvernøren og påføres hans erklæring.

39. Odense Købstads indberetninger til Rentekammeret om priser på korn og
fedevarer. (Odense Amts arkiv, Indberetninger 1809-.) Kornpriserne var
stadigt stigende til hen i 1847.
40. Kane. skr. 20.7.1847. Kancelliet havde først forespurgt Rentekammeret, Kø
benhavns kommunalbestyrelse, borgerrepræsentanterne i de øvrige købstæ
der samt amtmændene.
41. Hidtil havde kun bondestandens sønner været værnepligtige, men nu måtte
også mænd født før 1826 udskrives, jfr. anordning af 23.9.1848. Først ved lov
om almindelig værnepligt af 12.2.1849 blev »alle mandspersoner« værneplig
tige.
42. Danmarks Historie, Udgivet af Historikergruppen ved Johan Hvidtfeldt, Ib
Koch-Olsen og Axel Steensberg. 1951, s. 152.

43. Et amtsråd indhentede Indenrigsministeriets resolution (8.12.1848) for, at
hvis forstanderskaber ønskede at gøre sig bekendt med lovbestemmelser,
hvoraf der ikke var tilsendt dem eksemplarer, måtte de selv anskaffe trykte
samlinger. Kun hvis det drejede sig om enkelte anordninger, kunne forstan
derskaber få eksemplarer tilsendt, forudsat der var restoplag i ministeriets
arkiv.
44. Jfr. forordningen om forligelseskommissioners stiftelse af 10.7.1795. Forord
ningen var sandsynligvis en formalisering af amtmandens sædvanlige mæg
lingsfunktion.
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Lokale sundhedsmyndigheder på landet
i det fynske område 1831-1858
Af Paul Horstmann

Organer, arbejdsopgaver og deres arkiver
Interessen for og kontrol med befolkningens sundhedstilstand er nærlig
gende opgaver for offentlig administration, dels ud fra det faktum, at
sygdom er hvermands herre, dels fordi visse sygdommes epidemiske
optræden må føles som en akut trussel mod befolkningens velfærd, ikke
mindst i en situation, hvor alle er udsat, høj som lav.
Det må dog siges, at de sundhedsmæssige opgaver ikke altid har haft
nogen fremtrædende plads inden for den offentlige forvaltning. Ofte har
de, som i dansk middelalder, været overladt til det private initiativ,
dengang især klostrene. Da disses virksomhed bortfaldt efter Reforma
tionen 1536, opbyggedes langsomt et, i hvert fald på landet, væsentligt
privat hospitalsvæsen. Til varetagelsen af sundhedskontrollen uden for
hospitalerne støttede man sig i første omgang til lægerne, ved indførelsen
af de såkaldte provinsialmedici, idet man stræbte efter, at der skulle
findes mindst en universitetsuddannet læge i hvert stift. Begyndelsen
blev gjort i Viborg, hvor der omkring 1555 blev ansat en provinsialmedicus.1
I Odense fungerede gennem 3 generationer dynastiet Hamsfort2 som
læger og apotekere. Senere, da lægeuddannelsen blev yderligere udvik
let, ansattes både medicinere (stiftsfysici eller landfysici) og fra 1773
distriktskirurger, der fra 1838 fik navn af distriktslæger, idet der fra dette
år indførtes en fælles lægeuddannelse. I 1848 fandtes i Danmark 8 stifts
eller landfysici og 79 distriktslæger. Disse læger var på fast løn og havde
en del offentlige funktioner, således tilsyn med fattige og med arrestan
ter, behandling af patienter med veneriske sygdomme samt kontrol med
sygehuse og apoteker.
Det private hospitals- og velgørenhedsvæsen vedblev at fungere, men
tilsyneladende noget spredt og uensartet, både hvad angår fordelingen af
hospitaler, hvoraf der dog fandtes en del på Fyn3 og med hensyn til
lægelig kapacitet.4
Inddragelsen af den lokale befolkning i sundhedskontrollen i egentlig
forstand begyndte med, at der i nogle købstæder før år 1800 blev oprettet
sundhedskommissioner. I 1805 blev det ved en forordning om karantæ-
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nevæsenet5 bestemt, at der skulle etableres sundhedskommissioner i alle
søkøbstæder, hvortil der kom skibe fra udlandet, hvilket i praksis betød
næsten alle danske byer. Disse kommissioner skulle bestå af en øvrig
hedsperson, en læge, en søofficer eller en anden søkyndig mand samt
den stedlige tolder. Som det fremgår af disse kommissioners sammensæt
ning, er der ikke her tale om en egentlig folkelig repræsentation.

Sundhedskommissionerne i landdistrikterne
Oprettelsen af sundhedskommissionerne på landet skete ved en forord
ning af 19. juni 1831,6 der blev udstedt, fordi: »den farlige og smitsomme
Sygdom, der er bekiendt under Navn af Cholera, har viist sig i Lande,
hvorfra den, især naar ei fornøden Forsigtighed iagttages, letteligen
kunde forplante sig her til Riget.« Heri udvides de forskrifter, der er
indeholdt i forordningen af 8. febr. 1805,5 men det blev yderligere
påbudt »til Betryggelse mod Sygdommens Indsnigelse« i kongens lande,
at ingen, der kom fra en kolerasmittet egn, kunne få indrejsetilladelse
uden efter behørig karantæne på 40 dage. Medført bagage skulle renses,
med særligt henblik på »giftfængende Effekter.«
Ethvert sted, der befandt sig mindre end 10 mil fra et sted, hvor kolera
havde vist sig, skulle betragtes som smittesuspekt. Attest for sundheds
tilstanden på det sted, hvorfra den rejsende kom, kunne afkræves ham.
Alle pas, der udstedtes inden for riget, skulle indeholde oplysning om
stedets sundhedstilstand, ligesom streng kontrol med legitimation blev
påbudt, og øvrigheden, medicinalembedsmændene og praktiserende læ
ger samt præsterne på landet skulle være opmærksomme på alt, hvad der
kunne vække formodning om kolera.
Endelig blev det påbudt, at ligesom der tidligere i søkøbstæderne var
blevet oprettet sundhedskommissioner, skulle der overalt indføres et
sådant midlertidigt tilsyn med sundhedstilstanden.
På landet skulle der i ethvert sognedistrikt (alle under samme præste
kald hørende sogne) oprettes en sundhedskommission, bestående af
sognepræsten, stedets politimester, distriktets læge eller en anden autori
seret læge, samt to eller flere andre »forstandige og anseete Mænd«,
hvoriblandt sognefogeden eller en af sognefogederne. Det henstilledes til
lægen og politimesteren, der kunne være medlemmer af flere kommissi
oner, at de jævnlig, og såvidt muligt ugentlig, indfandt sig i disse kom
missioner. Såfremt lægen og politimesteren ikke kunne være til stede,
blev det pålagt sognepræsten at sørge for udførelsen af kommissionens
opgaver.
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Kommissionerne stod under »overbestyrelse« af amtmanden, der fik
tildelt »den egentlige besluttende og executive Myndighed«.
Lægen og på landet tillige præsten skulle ved »personlig Efterspørg
sel« skaffe sig nøjagtig kundskab om befolkningens sundhedstilstand og
undersøge alle individer, hvis tilstand vakte mindste formening om, at de
var angrebet af kolera.
Sundhedskollegiet i København udarbejdede to skrifter med anvisning
dels på forebyggelse af smitte, dels på behandling af sygdommen. På
landet skulle præsten sammenkalde sognefolket for at oplæse og forklare
disse vejledninger og »lægge dem paa Hjerte, at det er en Pligt, som de
skylde dem selv, deres Familier og Medborgere at efterleve de forstan
dige og velmeente Raad, som i denne Henseende gives dem, og at de for
denne Pligts Tilsidesættelse ikke ville have blot at staae Mennesker, men
og Gud til Ansvar. Slige Formaninger haver han at gjentage saa ofte, det
findes fornødent eller gavnligt, og fornemmelig, naar Ligegyldighed
bemærkes, enten hos Menigheden i Almindelighed eller hos enkelte i
Særdeleshed, at give de Vedkommende alvorlige Paamindelser.«
Kommissionerne skulle også forberede foranstaltninger, som skulle
iværksættes, hvis sygdommen viste sig i distriktet. Renlighed blev ind
skærpet. Tvangsforanstaltninger kunne træffes, dog ikke uden politiets
medvirken.
Der blev for enhver husfader indført anmeldelsespligt til et af sund
hedskommissionens medlemmer om ethvert sygdomstilfælde, der kunne
give mistanke om kolera. Indberetning skulle, ad embedsvejen, ske lige
til kancelliet.
Det blev forbudt at rejse fra en kolerasmittet egn, undtagen af meget
vigtige grunde og kun, hvis den rejsende og hans bagage blev erklæret fri
for mistanke om kolerasmitte.
Af de læger, som skulle tilse de syge krævedes den størst mulige
forsigtighed for at undgå smitte. »I særdeleshed bør de, førend de
forlade Huset skylle Munden, vaske Ansigtet med koldt Vand og Hæn
derne med en svag Opløsning af Chlorkalk, ligesom de og enten maa
skifte eller gjennemrøge deres Klæder.«
Der skulle sørges for »reen Luft. »Blandt andet blev det påbudt, at
især de syges udtømmelser snarest muligt blev fjernet fra sygeværelset.
Der blev anbefalet røgning med salpetersure dampe eller klordampe,
og fremstillingen af disse dampe blev beskrevet.
Et hus, hvor koleraen havde vist sig, såvel som et kolerahospital,
skulle afspærres, og på stedet skulle anbringes fornøden vagt, som
eventuelt kunne effektueres med militær hjælp. Hunde eller katte i det
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pågældende hus skulle bindes eller dræbes. Fjerkræ skulle stækkes.
Ikke-syge beboere af et hus, hvori koleratilfælde var forekommet,
skulle holdes i karantæne. Også en by eller et helt distrikt skulle kunne
afspærres. Det blev dog påbudt, at der på bedste måde skulle sørges for
de således indespærrede indvånere.
Præsterne skulle såvidt muligt sørge for at bringe religionens trøst til
de lidende: de måtte herunder ikke være iført deres embedsdragt.
Patienter udskrevet fra hospitalet efter helbredelsen skulle holde 20
dages karantæne i særlige bygninger, og i denne periode skulle de nogle
gange bades og røges med salpetersure dampe. Huse, hvor der havde
været kolerapatienter, skulle røges med klordampe, og væggene skulle
hvidtes eller tapetseres.
Lig skulle begraves inden 48 timer efter dødsfaldet, i det samme tøj,
hvori de var døde. Ligkisterne skulle bestrøs med ulæ sket kalk eller
indvendig være begede eller tjærede. Begravelsespladser skulle ligge
fjernt fra folks boliger, og begravelser skulle foregå tidligt om morgenen
eller sent om aftenen, og der måtte ikke være ligfølge; dog skulle præsten
kaste jord på kisten.
Omkostningerne ved disse foranstaltninger skulle dækkes »dels ved at
tilvejebringe frivillige bidrag af veltænkende medborgere« dels ved hjælp
af fattigkassen, kæmnerkassen eller amtsrepartitionsfondet og eventuelle
tilskud fra kongen.
Det fremgår tydeligt, at der var forudset særdeles indgribende foran
staltninger. Selv om man regnede med, at disse ville blive efterkommet,
så »kan Kongen dog ikke andet end ogsaa være betænkt paa Muligheden
af letsindig eller endog modvillig Overtrædelse af denne anordning.«
Personer, der blev grebet i at omgå bestemmelserne, skulle have deres liv
forbrudt. Såfremt sagen ikke kunne forfølges under de sædvanlige rets
former, var amtmanden bemyndiget til at nedsætte en standret, der
»uden at iagttage andre Former end dem, der ere aldeles nødvendige for
at skaffe Vished for den Paagjældendes Skyldighed i den Forbrydelse,
hvorfor han anklages, paakjender Sagen uden Ophold.« Standretten
skulle bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 skulle være jurist.
Hvis »den i slige Tilfælde saa høist nødvendige Ordens Opretholdelse«
krævede det, var amtmanden bemyndiget til endog at lade en dødsdom
fuldbyrde uden forudgående indberetning til kongen. Dødsdommen
skulle i påkommende tilfælde fuldbyrdes ved skydning. En person, der
ville snige sig bort fra et af de bevogtede huse, kunne også risikere at
blive skudt af de udstillede vagtposter.
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Sundhedskommissionernes virke,
bedømt ud fra de bevarede arkivalier
De ovennævnte lovbestemmelser er et klart vidnesbyrd om den næsten
paniske skræk, der kunne gribe samfundet, når en epidemi frygtedes, og
om den, set med vore øjne, såre ufuldkomne viden om sygdommens
natur, der dengang fandtes. Det er da af stor interesse at følge, hvordan
bestemmelserne blev modtaget.
Der blev hurtigt rundt omkring i sognene oprettet sundhedskommis
sioner, i overensstemmelse med anordningens bydende. Fra Fyn er der
bevaret arkivalier fra sundhedskommissionerne i 27 sogne d. v.s. ca. 19 %
af de daværende 142 sognekommuner10 eller næsten en femtedel af dem.
Det er så stor en del, at man kan danne sig et ganske godt billede af
forholdene, som de har været. Fra 4 kommuner er der bevaret andet
materiale vedrørende sognekommunernes beskæftigelse med sundheds
væsenet i tidligere tid, uden forbindelse med epidemisituationen 1831.
Enkelte præstearkiver indeholder oplysninger af sundhedsmæssig karak
ter.
Nogle af sundhedskommissionernes protokoller har været i brug i
lang tid, nogle få helt ind i det 20. århundrede. En enkelt protokol, fra
sundhedskommissionen i Ørbæk, blev senere taget i brug til skolekom
missionen og fungerede her til 1929.
Der har været livlig aktivitet i sundhedskommissionerne i sommermå
nederne 1831, vel både på grund af de alvorlige vendinger, der blev brugt
i forordningen og vel også på grund af en reel frygt for den hidtil
herhjemme ukendte sygdom, kolera, og der tegner sig et klart mønster
heraf.
Møderne holdtes så godt som altid i præstegårdene. Man kan slutte
heraf, at en opfordring til handling er sendt direkte til præsterne, som jo
var de statsembedsmænd, som altid forefandtes i sognene.- Forordnin
gen gav klare retningslinier for kommissionens sammensætning som
nævnt, med deltagelse af sognepræsten, politimesteren, distriktslægen
eller en anden læge samt to eller tre »forstandige og anseete Mænd«
foruden sognefogeden, og disse normer er blevet overholdt.
Nogle steder har der rådet en næsten hektisk mødeaktivitet i de to
sommermåneder juli og august 1831. Som et typisk eksempel kan nævnes
Brenderup, hvor der under forsæde af sognepræsten holdtes møder 3/8,
12/8, 19/8 og 25/8, hvorefter mødehyppigheden aftog, med møder
19/10, 28/10 og 23/11 1831. Forhandlingsprotokollen slutter med en
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afskrift af et cirkulære fra Danske Kancelli, hvorefter der ikke senere er
indført noget i protokollen.
Som et andet eksempel kan nævnes Svanninge, hvor man kom endnu
tidligere i gang. Her holdtes der møder 717, 12/7, 16/7, 10/8 og 26/9
1831. Så ophørte mødeaktiviteten brat for at genoptages i 1853, da
koleraen igen truede, hvilket senere skal omtales nærmere.
Andre steder har man taget mere roligt på tingene, således i Drigstrup,
hvor det første og eneste møde i sundhedskommissionen afholdtes 19/8
1831. Man diskuterede her lokaler til sygehus samt anmeldelsespligten.
I Ejlby-Melby inddelte man ved et møde 15/8 1831 området i distrik
ter med hver sin tilforordnede. Næste og sidste møde holdtes 29/11 1831.
Andre steder har man nøjedes med at holde to eller tre møder, men de
fleste steder holdtes der en del møder i juli og august, i begyndelsen med
ugentlige møder, som krævet i anordningen, men efterhånden slækkede
man overalt herpå.
Af forhandlingsprotokollerne i de forskellige sundhedskommissioner
fremgår et broget billede af, hvordan de forskellige sogne greb sagen an.
Opgaverne fremgik i store træk af anordningen, men hvordan de skulle
løses, synes i høj grad at have været overladt til de lokale folk. Mange af
dem tog tilsyneladende dygtigt og fornuftigt fat på arbejdet.
F.eks. kan nævnes den lille kommune Udby i Vends herred. Her
holdtes det første møde i sundhedskommissionen d. 12/8 1831 i Udby
præstegård, og der findes i protokollen et udførligt referat heraf.
Til hospital udpegedes gårdmand Christopher Pedersens gård, der var
»baade luftig og rummelig« og afsides beliggende. Hans Sørensens enke,
Frans Pedersens enke og indsidderen Hans Hansen blev udset til 1) »at
passe og pleje de syge 2) ikke at forlade Hospitalet uden Kommissionens
Tilladelse hver Gang 3) nøjagtig at passe, at enhver patient faar de
Lægemidler, og hvad han iøvrigt behøver, saaledes som Kommissionens
lægekyndige Medlem foreskriver.« De skulle også sørge for frisk og ren
luft.
Sundhedskommissionen tog sig også af almindelig hygiejne. Enhver
»Urenlighed« skulle nedgraves 100 alen fra enhver bolig. Det anbefaledes
endvidere, at folk skulle nyde gode og sunde fødemidler og undgå
umådeholdenhed i mad og drikke, samt at passe på med umodne frugter
og agte sig for forkølelse. Det anbefaledes at bære uldne bælter om
maven eller uldne klæder nærmest kroppen. Lagener og duge skulle
vaskes hyppigt. Gødning skulle såvidt muligt fjernes fra gårdene for at
undgå »fordærvet Luft«.

244

Under 9/7 1831 havde stiftamtmanden i Odense beskikket en candidatus medicinæ til at være medlem af kommissionen.
Denne holdt dog ikke sit næste og sidste møde før 31/12 1831. Det
blev imidlertid her nedfældet, at kommissionens medlemmer har gået
rundt i sognet og fundet alt i orden på nær nogle få mangler. Indsidderen
Hans Hansen påtager sig at fortsætte med opsynet af sygehuset mod »en
billig Dagløn paa en Skilling eller mere«.
Udbykommissionens overvejelser er i princippet meget lig dem, der er
foregået i andre kommuner. Som et andet eksempel kan nævnes Ørbæk
sogns sundhedskommissions forhandlinger. Her holdtes første møde
16/7 1831 i Ørbæk præstegård, hvor der blev behandlet 10 punkter.
1) Anmeldelsespligten.
2) Frisk luft, renlighed, åbne vinduer, udkørsel af møddinger på
marken.
3) Udpegelse af et sygehus (et sådant fandtes allerede i Ørbæk.)3
4) En særlig begravelsesplads på kirkegården blev udset.
5) Tilvejebringelse af gangklæder til brug på sygehuset.
6) Medicin skulle bekostes af det offentlige.
7) Sundhedskommissionens protokol.
8) Tilsyn.
9) Møder i kommissionen skulle holdes onsdag formiddag.
10) Indskærpelse af de udstedte anvisninger.
De følgende møder afholdtes 29/7, 5/8, 12/8, 26/8 og 8/10. Sidste
møde fandt sted 18/1 1832, hvor det med en anden hånd er indført, at der
intet var forefaldet, som gav kommissionen anledning til at træde sam
men, men man ville fortsat følge situationen.
Der findes i protokollen ikke flere notater af sundhedsmæssig karak
ter, men fra 1899 fortsætter den som protokol for skolekommissionen.
Man har altså nødig villet kassere en kun lidt brugt protokol, men har
foretrukket genbrug til andet formål.
I Flemløse har man valgt, hvad der betegnes som Voldtofte lazaret og
udpeget personale hertil. I Kerte sogn valgte man, ligesom i Udby, en
privat gård til sygehus. I Ørsted valgte man skolen til eventuelt kolera
hospital, idet man regnede med, at skolen alligevel skulle lukkes i til
fælde af epidemi. Det medførte en indstændig protest fra skolelærerens
side.
I Diernisse nåede man ikke at få udpeget en bygning som hospital,
men blev enige om, at det ikke var nødvendigt, før koleraen virkelig
ytrede sig.
Man har flere steder også overvejet, hvad der skulle gøres i tilfælde af
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Kolerabare. Aalborg historiske Museum.

dødsfald af kolera. I Kerte udpegedes ligsynsmænd, og i Øster Hæsinge
vedtoges det, at kirkegården også ved koleradødsfald kunne tjene som
begravelsesplads. I Ørbæk bestemte man som nævnt, at et særligt areal
på kirkegården skulle tages i brug i denne situation.
Kommissionerne beskæftigede sig også med forebyggelsesmuligheder.
Mådehold i mad og drikke og betydningen af renlighed og frisk luft
anføres flere steder. I denne forbindelse skal fremhæves, at man havde
mistanke til gødningen, hvilket fremgår af flere kommissioners forhand
linger. I Søllinge-Hellerup krævede man, at møddinger beliggende på
gårdspladser skulle være ryddede og gødningen kørt på marken inden 24
oktober. Sådanne foranstaltninger er sikkert et udtryk for tidens forestil
linger om miasmer, d.v.s. giftig, smittebærende luft, opstået ved forråd
nelse. Man havde på det tidspunkt intet kendskab til bakterier.
Enkelte glimt af den almene sundhedstilstand forekommer også i
arkiverne.
I Espe-Vantinge bemærkes T1H 1831, at sundhedstilstanden for tiden
var meget god.
I Skeby-Otterup bemærkes ved første møde 15/9 1831 i Skeby præste
gård, at der havde ytret sig enkelte tilfælde af »gastrisk, nervøs Feber«,
og at dette var grunden til indkaldelsen til mødet i sundhedskommissi
onen. Ved næste møde 23/9 oplyses, at der har været »flere Tilfælde af
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den almindelige Omgangssyge« og yderligere, at »Sygdommens Farlig
hed synes at formindskes«. Det har ikke drejet sig om kolera. De føl
gende møder afholdtes 29/9, 13/10 pg 10/12 1831.
Af Lumby præstearkiv fremgår, at sundhedskommissionen holdt sit
første møde 13/9 1831, i anledning af at »Sygdommen var tiltagen i
Sognet«. Der opregnes i alt 49 tilfælde, men det nævnes ikke, at det
skulle være kolera, og der holdtes ikke flere møder i den anledning, så
det har det givetvis ikke været.
Efter den store mødehyppighed i juli og august måneder 1831 reduce
res mødeaktiviteten mærkbart. Det har vel også været vanskeligt for
kommissionsmedlemmerne at mødes en gang ugentlig. Særlig synes
dette at have gjort sig gældende for lægernes vedkommende, muligvis
fordi de kunne have sæde i forskellige kommissioner. I Sdr. Højrup
meddeles det således fra mødet 4/8 1831, at lægen kom sent, hvilket
vanskeliggjorde forhandlingerne. I Søllinge-Hellerups arkiv findes i af
skrift et kongeligt reskript af 3/1 1832, der fritager lægerne for pligt til at
deltage, med mindre kolera virkelig optræder.
Gislev-Ellesteds protokol for sundhedsvæsenet indtager en særstilling,
idet den har været i brug fra 1815 til 1924.1 1815 udbrød der en »smitsom
Sygdom« i Gislev. Der meddeltes, efter vejledning af stiftsfysikus, for
skrifter, bl.a. gående ud på afspærringsforholdsregler og forbud mod
sammenkomster. Reglerne blev gjort gyldige efter oplæsning i Gislev
kirke 1. og 2. søndag efter helligtrekonger 1816.
Det fremgår af en indberetning fra pastor Colding 18/1 1816, at i alt
100 mennesker blev syge under epidemien. Der foreligger en betydelig
korrespondance med politi, byfoged og sognefoged om overholdelse af
afspærringerne. At man krævede disse strengt overholdt, kom kroman
den i Gislev til at sande. Han havde ikke respekteret reglerne, kom for
retten, og til trods for at han ansøgte kongen om benådning mod at bøde
en mulkt til fattigkassen, blev han fradømt sit privilegium.
Der findes fra Gislev-Ellested ingen notater fra 1831, men enkelte fra
1844 og 1859, som imidlertid ikke drejer sig om kolera.
Den afmatning i mødehyppigheden, der gjorde sig gældende i løbet af
efteråret 1831 er forståelig, ikke mindst fordi koleraen, såvidt vides,
overhovedet ikke viste sig. Mere påfaldende er det, at der i de følgende år
så godt som ikke har været holdt møder i sundhedskommissionerne, der
øjensynlig ikke har haft sogneboernes store interesse; der er måske her
tale om en antiklimax efter den store, men tilsyneladende overflødige
indsats i 1831.
En ny situation indtrådte efter anordningen af 13/8 18418 om land-
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kommunalvæsenet, hvorved sogneforstanderskaberne indførtes. Blandt
de mange opgaver, som sogneforstanderskaberne skulle og burde be
skæftige sig med, var også foranstaltninger vedrørende smitsomme syg
domme.
En speciel situation indtraf i 1848, da det indskærpedes, at sundheds
kommissionernes myndighed var overgået til sogneforstanderskaberne.9
Hvor alvorligt disse har taget denne opgave kan man ikke umiddelbart
vide, men stikprøver fra sogneforstanderskabernes protokoller kan give
informationer herom.
Til nærmere belysning heraf skal henvises til de undersøgelser, som
Gitte Lundager Rausgaard10 har foretaget med henblik på sager ved
rørende kolera i Søby-Turup, Korup-Ubberud og Home kommuner.
Det mange steder tilsyneladende fuldstændige ophør af sundhedskom
missionerne i årene 1831-32 kan således have sin naturlige forklaring ved,
at det fra 1841 udtrykkelig var henlagt til sogneforstanderskaberne at
sørge for forholdsregler mod udbredelsen af smitsomme sygdomme. Alt
tyder på, at sogneforstanderskaberne har taget denne opgave alvorligt og
i øvrigt har arbejdet ud fra samme principper som i 1831.
Alligevel har sundhedskommissionerne nogle steder vedligeholdt en
vis aktivitet.
I alt 12 kommuner har benyttet sundhedskommissionernes protokol
ler efter 1831-32. For næsten alle sker det i forbindelse med en ny
situation, hvor kolera truede. 5 af sundhedskommissionerne har holdt
møde i 1848, 2 i 1850 og 8 i 1853. Man kan heraf aflæse, hvor nærvæ
rende koleratruslen er blevet følt i de forskellige år.
Espe-Van tinge sundhedskommission holdt således sit første møde
efter 1831 d. 15. august 1848, i anledning af Justitsministeriets plakat
af 19. juli 1848,10 hvori forordningen af 9. august 1832 indskærpedes.
Næste møde holdtes 27. Juli 1853, hvor situationen efter udbruddet af
koleraepidemien i København drøftedes. Der blev udpeget sygeafdelinger.
I Tanderup holdtes der i 1853 et enkelt møde, hvor man beskæftigede
sig med forebyggelse af kolera.
I Søllinge-Hellerup trådte kommissionen sammen både i 1848, 1850 og
1853. Ved sidstnævnte lejlighed udpegedes læger til behandling af kolera
patienter.
I Flemløse holdtes det første møde efter 1832 i 1848, hvor man bl.a.
diskuterede en anvisning til behandling af kolera. 11/7 og 10/8 holdtes
atter møder i anledning af kolerasituationen. Protokollen vedblev at
fungere for sundhedskommissionen ved møder i 1857 og 1868.
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I Skeby-Otterup diskuterede man så sent som 1/10 1854 en skrivelse
fra stiftamtet i anledning af, at man frygtede, at den epidemiske kolera
fra Svendborg skulle brede sig til de nordfynske sogne. Man udpegede en
gård, liggende lidt afsides uden for Otterup til eventuelt sygehus. Sogneforstanderskabet var medinddraget i disse forhandlinger, og der er ikke
flere indførelser i protokollen.
Det kan bemærkes, at det er i 1853, at epidemisk kolera, så vidt vides,
første gang manifest har været til stede på Fyn, men det synes ikke at
have fremkaldt nogen stærkere reaktion i sundhedskommissionerne,
heller ikke i områder nærmere Svendborg. I Øster Hæsinge-Hillerslev
holdtes 18/10 1853 et møde i sundhedskommissionen på grund af kolera
epidemien; man fandt ikke anledning til at foretage sig yderligere.
I Kærum holdtes møde 3/8 1848 i anledning af koleratruslen fra
Rusland. Der holdtes senere møder både i 1850 og og 1853, hvor diskus
sionen drejede sig om forebyggelse, men kolera synes ikke at være
forekommet i Kærum.
I Svanninge sundhedskommissions arkiv findes et læg, hvis indhold
strækker sig fra 1853-1861 og som bl.a. indeholder et opråb til offentlig
heden fra lægerne i Fåborg. Det lyder således:
Da det ved Choleraens Grasseren i og omkring Svendborg er at befrygte,
at denne farlige Sygdom vil indfinde sig ogsaa hos os, opfordres herved
Enhver til at sørge for god og frisk Luft i Boligerne, jævnlig at fornye
Sengehalm, at iagttage Forsigtighed i Levemaaden, streng Afholdelse fra
al slags raae Frugt, suurt 01 og deslige.
Enhver, som lider af Underlivstilfælde, især Diarrhoe, bedes snarest at
søge Lægehjælp; men skulde denne ikke strax være at erholde, tilraades
Patienten at søge Sengen, tage 10 Draaber Laudanum (der er at erholde
paa Apotheket uden Recept) og derpaa hver time 20 Campherdraaber,
og jævnligt nyde varme Drikke for mulig at komme i Sved; er Diarrhoen
ledsaget af Smerte eller Kneb i Underlivet, indgnides dette tillige med
tyk Campherolie og paalægges varme Omslag, der tilberedes af Havre
gryn, Rugmel eller Hørfrøkager kogte med Vand til en lind Grød, som
da i et tykt Lag indgnides i et linned Stykke eller Pose.
Børn fra 1 til 10 Aar gives efter Alderen 1 a 5 Draaber Laudanum og 5
a 10 Campherdraaber.
Faaborg i September 1853.

Byens Læger.
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Stiftsfysikus på Fyn
Emil Aarestrup 1800-56.

I Øster Skeminge-Hundstrups arkiver findes et læg, der betegnes: in
disk kolera 1849-66. Det indeholder forskellige cirkulærer og breve.
Det omtales, at en gård, tilhørende Rasmus Pedersen i Hunds trup
udpeges til kolerasygehus. Et brev af 21. juni 1849 begynder: »Efter at
den indiske kolera atter har udbredt sig i forskjellige af Europas
Lande ...«. I september 1853 udsendte distriktslæge Ortmann i Fåborg
en vejledning, der minder om det i Svanninges arkiv opbevarede opråb
fra lægerne i Fåborg. Endvidere forefindes en trykt »Anvisning til Be
handling af den indiske Cholera« udsendt 19. juli 1848 af det kongelige
sundheds-collegium. Yderligere foreligger der et brev af 22. oktober
1853 fra København, udsendt af »Centralkomiteen, der virker i Anled
ning af Choleraepidemien.« Desuden findes et brev fra sogneforstanderskabet i Øster Skeminge, indeholdende en afskrift af et cirkulære fra
stiftsfysikus Aarestrup i anledning af koleratilfældene i København. De
sidste breve i lægget angående kolera er fra 1857 og 1866.

Baggrunden for kolerafrygten i 1831
Det vil være af interesse at søge at gøre sig klart, hvilken reel baggrund
der var for den frygt for kolera, der øjensynlig greb det danske samfund i
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1831. Såvidt vides, er der ikke indtil da forekommet nogen epidemisk
optræden af kolera i Danmark.
I Bibliotek for Læger 27. januar 183111 findes en redaktionel artikel om
kolera, der omtales som værende optrådt i Rusland.
Senere på året skrives12: »Den befrygtede Fjende nærmer sig mere og
mere.« Sygdommen er, foruden i Rusland, nu forekommet i Finland, de
baltiske Stater og Prøjsen. Denne koleraform skelnes fra »den sædvan
lige Kolera«, som herskede i København fra forårets begyndelse til midt
på sommeren.
I 1831 skriver distriktskirurg Ørnstrup13 om sundhedstilstanden i
Svendborg distrikt, at i 1830 havde »et taaleligt Sommervejr« haft en
»mærkelig forbedret Sundhedstilstand til Følge. I Begyndelsen af Maj
1831 bemærkes et Aftagende af Febre, saavelsom den i Begyndelsen af
Maj sig yttrende godartede epidemiske Cholera, men imod Slutningen af
Juni begyndte atter sidste Sygdom, som ikke var ledsaget af Feber, var af
et hurtigt Forløb og af en godartet Character, at blive epidemisk her
skende; dog maa jeg ikke undlade at bemæeke, at enkelte blev angrebne
med ualmindelig Heftighed«. 2 Patienter døde. I september 1831 skriver
Ømstrup13 til sundhedskollegiet i København, at »nu er den ved et
hurtigt Forløb sig yttrende godartede epidemiske Cholera næsten ganske
ophørt«.
Til belysning af disse udsagn skal bemærkes, at hovedsymptomet ved
den epidemiske kolera er en tarmbetændelse, med voldsom diarrhoe og
stærk udtørring af organismen til følge. Disse symptomer kan også
fremkomme ved andre tarminfektioner, men man havde på det tidspunkt
kun stærkt begrænsede muligheder for at skelne disse infektioner fra
hinanden. Bakterier var ukendte for lægevidenskaben. Ørnstrup synes at
være af den mening, at den hjemlige, som han kalder »godartede Kolera«
er en mildere variant af den udenlandske »indiske« kolera; det må anses
for meget usandsynligt.
I 1831 rapporteredes også kolera i Storbritannien og Frankrig; men der
er ingen sikre vidnesbyrd om, at den på dette tidspunkt blev diagnostice
ret herhjemme.
I de nærmest følgende år indeholder Bibliotek for Læger med mellem
rum artikler om kolera, men uden henvisning til nogen forekomst i
Danmark, hvorimod der ofte skrives om kolera i udlandet.
Fra 1843 begynder det kongelige sundhedskollegium i København at
udsende årlige beretninger om sygdomsforhold og dødelighed i landet.14
Der oplyses følgende om dødsfald af kolera:
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1843:
1844:
1845:
1846:
1847:
1848:
1849:
1850:
1851:
1852:

1 dødsfald
ingen oplysninger

14dødsfald
4
9
2
10
6
13

Sundhedskollegiet oplyser i sin årsberetning 1853, at kolera først viste sig
i 1848 i Dragør, 1850 i Bandholm på Lolland, senere andetsteds, bl.a.
København og Korsør og i Aalborg 1851.
I København begyndte en stor koleraepidemi i juni 1853, efter at
sygdommen var optrådt i Nordtyskland og i Sverige. I København
forekom den maksimale sygelighed i ugen 17.-23. juli med i alt 1907
tilfælde. Sidste tilfælde indtraf i oktober 1853. I alt registreredes 7219
tilfælde med 4742 dødsfald (65,7%), d.v.s. næsten to trediedele af de
angrebne. Det er forståeligt, at sygdommen var frygtindgydende.
Om koleraen i Fyns fysikat oplyses følgende i medicinalberetningen:
Det første tilfælde indtraf i Svendborg 21. juli 1853. I alt blev her 210
angrebet, med 97 dødsfald. I Odense forekom 18 tilfælde, hvoraf 12
døde. I Odense landdistrikt døde 5 af 8, alle tilhørende samme familie. I
Nyborg indtraf 34 tilfælde, hvoraf 24 døde. I Fyns fysikat blev i alt 289
angrebet; af dem døde 152 (52.6%), altså over halvdelen.
I Svendborg behandledes 89 patienter på lazarettet, der lå lidt isoleret
fra byen; det noteres, at dødeligheden var ens hos dem, der blev behand
let på lazarettet og i hjemmet. I Odense benyttedes Graabrødre hospital
og i Nyborg et lazaret, der var indrettet på rådhuset og sammenbygget
med en skole.
Den voldsomme dødelighed, som viste sig over hele landet, gør det
klart, at den store epidemi var af en anden art end den sygdom, der
betegnedes som »den godartede kolera«, som havde en langt mindre
dødelighed.
At de første tilfælde indtraf i årene 1848-50 leder tanken hen på, at
forholdene under treårskrigen kan have medvirket til spredningen, så
meget mere som det oplyses, at koleraen var til stede i Nordtyskland, før
den kom til Danmark.
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Sammenfatning og konklusion
Sundhedskommissionerne i landsognene har i deres funktionsperiode
været knyttet til den epidemiske kolera. De opstod i 1831 ved en anord
ning fra den enevældige kongemagt, affødt af en voldsom angst for
kolerasygdommen, der såvidt vides ikke hidtil har optrådt epidemistk i
Danmark, men som havde vist sig i nabolandene. Der blev påbudt en
række strenge foranstaltninger, afspærringer, drastiske desinfektions
midler og hårde straffe for overtrædelser. Der blev oprettet sundheds
kommissioner i sognene som påbudt, og de arbejdede intenst i nogle
måneder. Den epidemiske kolera viste sig imidlertid ikke i Danmark i
denne omgang, hverken i 1831 eller de nærmest følgende år, hvilket må
have virket ejendommeligt ovenpå den store indsats, og det har måske
også svækket iveren for senere lignende foranstaltninger. Man så sig
hurtigt nødsaget til at lempe på de rigoristiske bestemmelser, bl.a. blev
det forbudt at afspærre hele byer.
I årene efter 1832 ophørte de fynske sundhedskommissioner i mange
år med at holde møder. Måske hænger dette også sammen med, at det
blev påbudt de i 1841 oprettede sogneforstanderskaber også at tage sig af
bekæmpelsen af smitsomme sygdomme, og det ser ud til, at forstander
skaberne på behørig vis har taget denne opgave op.
Omkring 1848-50 begyndte forskellige sundhedskommissioner allige
vel at træde sammen, også denne gang på grund af en koleratrussel, der
nu viste sig mere reel end tidligere. Efter nogle år med enkelttilfælde
udbrød der i 1853 en landsomfattende koleraepidemi med meget stor
dødelighed.
Man får gennem arkivalierne et vist indtryk af hvorledes den fynske
befolkning har søgt at føre sin kamp imod sygdommen, i overensstem
melse med de givne instrukser. Opgaven har været vanskelig i en tid,
hvor man nok kendte sygdommens smitsomhed, men var uvidende om
smittemåden og smittevejene og tildels nærede fejlagtige forestillinger,
som f.eks. miasmeteorien.
Til belysning af forholdene andetsteds i landet kan nævnes et arbejde
af Grethe Ilsøe,15 der har undersøgt tre sjællandske landkommuner.
Hun finder, at de arkivalske spor efter sundhedskommissionernes ar
bejde i årene 1831-32 er få og spredte, så godt som udelukkende bestå
ende af en enkelt protokol og i sjældne tilfælde nogle få løse akter
(størsteparten modtagne cirkulæreskrivelser).
Noget lignende gælder tildels for forholdene på Fyn, hvor arkivmate-
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rialet imidlertid som vist varierer en del fra sogn til sogn og nogle steder
er mere righoldigt.
Grethe Ilsøe skriver dog også: »Der er imidlertid ingen tvivl om, at det
lokale materiale, hvor spredt det end er bevaret, giver et langt mere
nuanceret billede ... end de rent statistisk anlagte indberetninger, og kan
således være et værdifuldt materiale for sundheds- og socialhistorien.«
Heri vil jeg give hende ret.
Der synes at være en vis, måske tidstypisk forskel på fremgangsmåden
i 1831 og 1853. Forordningen i 1831 er bureaukratisk, rigoristisk og
opererer med politiafspærringer, skrappe desinfektionsmetoder samt
strenge straffeforanstaltninger.
I 1853 er lægerne stærkere inddraget i kampagnen og henvender sig,
tilsyneladende på eget initiativ, til befolkningen med råd og henstillinger.
Det har måske også haft betydning, at den ungarske læge Semmelweis
netop i årene 1847-48 havde vist, at smitte kunne overføres gennem
betændelsesprodukter. Hans synspunkter blev bl.a. taget op i Kiel,16 og
det er muligt, at det har banet vej for en bedre forståelse af smittemeka
nismen allerede på dette tidspunkt.
Ved loven om sundhedsvedtægter i 185817 ændredes grundlaget for
sundhedskommissionerne. Herefter skulle sundhedsvedtægter søges til
vejebragt og regler fastsættes. Justitsministeriet skulle udarbejde forslag
til forelæggelse for kommunalbestyrelserne i København og købstæ
derne samt sogneforstanderskabeme i de af amtsrådene udpegede land
sogne til beslutning, med opfordring til at afpasse dem efter hvert steds
særlige forhold. Dette medførte, at sundhedskommissionernes virke
ophørte, efterhånden som sundhedsvedtægter gradvis blev gennemført i
kommunerne landet over.
Sundhedskommissionerne kom til verden i stor hast, i en periode
præget af ængstelse, og deres virke i det undersøgte åremål er som nævnt
helt knyttet til kolerasituationen. Man diskuterer i kommissionerne også
hygiejniske og diætetiske problemer, men kun i forbindelse med denne
sygdom.
Kommissionerne repræsenterer dog et første, famlende forsøg på at
lade befolkningen tage stilling til og forsøge at løse sine egne sundheds
problemer og har således også på den måde haft betydning.
Der er ikke fundet spor efter anden indsats på det sundhedsmæssige
område end vedrørende kolera. Almindelig sygdomsforebyggelse, hygi
ejne og social sikring i sygdomstilfælde hører en senere tid til.

254

Litteratur:
1. Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Kbh. 1985.
2. Otonium. Odense 1593. Odense Universitetsforlag 1981. p. 40.

3. Stefan V. Andersen: Det private hospitalsvæsen på Fyn 1700-1801. Historisk
Institut 1985.
4. Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand. Rigsarkivet/G.E.C.
Gad 1983. p. 342.
5. Forordning af 8. Februar 1805.

6. Forordning af 19. Juni 1831 indeholdende Foranstaltninger, som skulle føies
i Anledning af den i adskillige Lande herskende Cholera-Sygdom.

7. Poul Thestrup: Kommunernes tilsyn med næringsdrift. Kontrol med sundhedsrisici. p. 3. Kommunal opgaveløsning 1842-1970. Red. Jan Kanstrup og
Steen Ousager 1990.

8. Anordning af 13. August 1841 om landkommunalvæsenet.
9. Plakat af 19. Juli 1848.

10. Gitte Lundager Rausgaard: Sogneforstanderskaberne. Det kommunale selv
styre på Fyn. Historisk Institut. Odense Universitet. 1989.

11. Bibliotek for Læger. Bd. 14, 27.1.1831, p. 128. Redaktionel artikel.
12. Biblioek for Læger. Bd. 15. 1831. p. 496-617. Bidrag til Kundskab om den
epidemiske Cholera. Usigneret, formentlig redaktionel artikel.
13. Ørnstrup, C.: Sygdomstilstanden i Svendborg Distrikt i Aarene 1830 og
1831. Bibi. f. Læger Bd. 16, 1831, p. 216-41. Heri indgår: Ømstrup, C.:
Beretning til det kgl. Sundheds-Collegium, indsendt 16. sept. 1831, p. 230.

14. Det kgl. Sundhedskollegiums Aarsberetninger 1843-53. København.
15. Grethe Ilsøe i: Brug Sognekommunearkiveme! Rapporter til seminariet på
Landsarkivet for Fyn 10.6. 1983. Redigeret af Poul Thestrup.

16. Gotfredsen, E.: Medicinens Historie, 2. udgave, København 1964, p. 372.
17. Lov om Tilvejebringelse af Sundhedsvedtægter. 12. januar 1858.

255

De amtskommunale fællesopgaver
på landet
før og efter landkommunalreformen
Af Hanne Møller
Med forordningen af 31. dec. 1819, der indeholdt bestemmelser angå
ende ligningen af de på hartkornet hvilende kommuneafgifter, oprette
des amtsrepartitionsfonden. Af denne fond skulle udredes de såkaldte
kommunale udgifter, nemlig foruden vejudgifter, fællesudgifterne til
bestridelse af delinkventomkostninger, sindssyges indespærring m.m.
Denne artikels formål er at efterspore og undersøge kilderne vedrø
rende de amtskommunale fællesopgaver på landet før og efter landkom
munalreformen af 13. aug. 1841, og se om reformen fik nogen øjeblikke
lig betydning for administrationen af fællesopgaverne, og hvorledes
dette eventuelt afspejler sig i kilderne.

Før amtsrådenes oprettelse
De amtskommunale fællesopgaver, der har interesse, er opgaver af øko
nomisk art i modsætning til kontrolopgaver. Foruden den allerede om
talte amtsrepartitionsfond fandtes amtsfattigkassen og hjælpekasse for
skolelærere, hvis midler anvendtes til amtskommunale fællesopgaver.
Artiklens praktiske eksempler er hentet fra Svendborg Amt. Amts
stuen, som lededes af amtsforvalteren, lå i Nyborg. Som eksempel på en
hjælpekasse for skolelærere er valgt: »Hjælpekasse for skolelærere i
Langelands Amtsprovsti« af 1. aug. 1817.
Ved forordning af 31. dec. 1819 gennemførtes en forenkling i udskriv
ningen på hele amtets eller stiftets hartkorn til dækning af rent lokale
opgaver. Man foretog herefter en samlet udskrivning, og lod beløbene
indgå i en generel kasse, som kaldtes amtsrepartitionsfonden. Fonden
bestyredes af amtsforvalteren, og udbetalingerne beordredes af amtman
den.1
I forordningen nævnes, at fonden skulle udrede delinkventomkostnin
ger og alle øvrige kommuneudgifter, der efter de gældende forskrifter
skulle lignes på hvert amts eller stifts hartkorn. For at få præciseret
nærmere, hvilke øvrige kommuneafgifter, det drejede sig om, kan kan-
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celliskrivelsen af 29. juli 1820 anvendes. Den er stilet til amtmanden over
Svendborg Amt angående forståelsen og anvendelsen af plakaten af 31.
dec. 1819 og redegør bl.a. for: »At der under de på Hartkornet hvilende
Kommuneafgifter, der skulle udredes af Amtsrepartitionsfonden, indbe
fattes såvel de egentlige Delikventomkostninger som Hjordemoderlønninger, veneriske og smitsomme Sygeomkostninger samt Udgifter til de
mindre Landeveies og Broers Istandsættelse, hvorimod Skarpretterløn
nen ikke dertil kan henføres, uden forsåvidt den Faste Løn er fordelt på
Hartkornet og ikke består i de såkaldte Mestermandspenge«. I reskript
af 23. juli 1816 til stiftamtmanden over Fyens Stift angående fast løn for
skarpretteren i Fyens Stift står, at skarpretterlønnens ligning bør ske
efter samme målestok, som delinkventomkostningerne lignes, så skarp
retterlønnen skulle altså også her udredes af amtsrepartitionsfonden.
Foruden de omtalte kommuneafgifter skulle endvidere følgende om
kostninger udredes af amtsrepartitionsfonden: »De på Betleres Pågri
belse og Arrest medgåede Omkostninger, Omkostninger ved Efterlys
ning af bortrømte Reserver (hjemsendte værnepligtige), Udgifterne til
Underhold af de Børn, hvis Forældre formedelst begåede Forbrydelser
sidde arresterede, og i Fyens Stift 2/3 af Udgifterne til Odense Tvangsarbeidsanstalt«, samt flere mere specifikke omkostninger.2
Den mest omtalte amtskommunale fællesopgave er delinkventomkost
ningerne, hvorved forstås de sagsomkostninger, der opstår ved straffor
følgning, såsom udgifter til fængsling og transport af arrestanter, samt
betaling af rejseomkostninger for de prokuratorer, der skulle optræde
som aktor og defensor.3 Ifølge »Forordning om Delinqventomkostninger og Broepenge« af 5. april 1793 er det de omkostninger, der opstår ved
justitssager, som angår tyveri, røveri, drab og mordbrand, der skal lignes
på hele amtet, samt udgifter til klæder og til helbredelse af arrestanter,
der er anklagede for de fire ovennævnte typer forbrydelser. Stiftamtman
den oplyste amtmændene, hvor stort et bidrag, der skulle udredes af
hvert amt i forhold til dets hartkorn. Bidraget udbetaltes fra 1819 af
amtsrepartitionsfonden. Omkostninger til andre typer forbrydelser end
de fire ovennævnte udrededes af sigt- og sagefaldskassen, ligeledes udgif
ter til klæder og til helbredelse af arrestanter, der var anklagede for andre
forbrydelser. Af forordning af 15. sept. 1832 paragraf 3 fremgår, at
fremover bevilges købstæderne og landdistrikterne en årlig sum af den
kongelige kasse, imod at de selv afholder de udgifter, som hidtil har
været udredt af sigt- og sagefaldskassen.
Visse vejudgifter blev også pålignet amtets hartkorn og skulle altså
udredes af amtsrepartitionsfonden. Efter vejloven af 13. dec. 1793 var
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vejene opdelt i 3 hovedgrupper, nemlig hovedlandeveje, mindre lande
veje og biveje. Kongen skulle godkende anlæg af hovedlandeveje, efter at
de lokale myndigheder var hørt. Vejkommissionen skulle godkende
anlæg af mindre landeveje og biveje, hvilket kunne foreslås af amtman
den. Det var en almindelig regel, at stiftet skulle vedligeholde hovedlan
devejene, amtet de mindre landeveje og sognet bivejene. Det var de
lokale retsbetjente, der skulle sørge for vejreparationer. Amtsforvalteren
skulle udarbejde de fornødne lister og repartitioner på hartkornet, samt
tilsige mandskab og vogne til arbejdet.
Aflønning af jordemødre skulle også udredes af amtsrepartitionsfon
den. 21. nov. 1810 blev der udstedt et reglement for Jordemodervæsenet,
hvori det hedder, at der på landet skulle etableres faste jordemoderdistrikter af en sådan størrelse, at en jordemoder bekvemt kunne varetage
sit hverv, og beboerne havde nem adgang til at hidkalde hende. En
distriktsjordemoder på landet skulle have 20 rdlr. årlig i penge foruden
diverse ydelser i naturalier såsom hus og have. Den kontante løn lignedes
på amtets hartkorn, de øvrige udgifter på distriktets.
Det vil føre for vidt at gennemgå samtlige kommuneudgifter her, men
delinkventomkostninger og udgifter til veje og jordemødre er de poster,
man oftest støder på i kilderne, og som man især forbinder med amtsre
partitionsfonden.
Amtsfattigkassen blev oprettet ved »Reglement for fattigvæsenets pro
visoriske indretning og bestyrelse på landet i Danmark« af 5. juli 1803.
Formålet med kassen var følgende:

»a) At bidrage til sådanne Trængendes Understøttelse, som uden at
kunne henføres blandt det Distrikts egne Fattige, hvori de opholder sig,
dog i samme blive at forsørge b) At komme Sognekasserne til Hjælp i
overordentlige Tilfælde, f.eks. ved Afsindiges Bevogtning, for såvidt
denne må falde det offentlige til Last, ved Brandlidtes Understøtning,
eller Rejsepenge til Skibbrudne, for såvidt andre Distrikter, end der,
hvor sådanne Trængende ere hjemmehørende, dertil bør bidrage, og c)
At afholde Bekostningerne på Fattiges og Betleres Transport«.
Ifølge fundats af 17. april 1807 paragraf 11 om den årlige betaling til
Døvstumme Instituttet i København for elevernes kost, klædning, pleje
og renlighed, skal beløbet udredes af det amts eller den købstads fattig
kasse, hvor den døvstumme hører til, hvis ikke eleverne selv eller deres
forældre er i stand dertil. Beløbet blev fastsat til 70 rdlr.
Det var på amtmandens anvisning, der udbetaltes hjælp til sognene af
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amtsfattigkassen, hvis kassebeholdning opbevaredes hos amtsforvalte
ren, som også førte regnskabet. Kassen fik hovedsagelig sine indtægter
gennem retsbøder og en fjerdedel procent af varer og løsøre, som blev
solgt på landet ved offentlig auktion.
I »Forordningen om almueskolevæsenet på landet« af 29. juli 1814 står
der i paragraf 63, at der i ethvert amt skulle oprettes en hjælpekasse for
skolelærere i amtet, hvis bestemmelse skulle være: »At forskaffe gamle
afgåede Skolelærere, såvelsom og Skolelæreres Enker forhøjet Pension i
forhold til deres Trang, om muligt også Husly og Brændsel«. Til indtægt
for sådanne hjælpekasser skulle af hver kirkesanger og skolelærer i
amtet, som havde tiltrådt de fulde for ham ved denne anordning fastsatte
indkomster, ydes årlig een tønde bygs værdi efter hvert foregående års
kapiteltakst, samt af hvert sogns skolekasse 1 rdlr. årlig.
Som følge af ovennævnte forordning oprettedes 1. aug. 1817 »Hjælpe
kasse for Skolelærere i Langelands Amtsprovsti«. Fundatsen er opdelt i 4
punkter: a) hjælpekassens bestemmelse b) midler til huslys og brændsels
anskaffelse c) hjælpekassens indtægter og d) hjælpekassens bestyrelse.
Alt er nøje præciseret, f.eks. skulle en degnebolig i Nørre Herred og en i
Søndre Herred anvendes til husly for pensionisterne. Hver af de 10
landsbysognes skoleklasser skulle svare 1 rdlr. årlig, hvorimod Rudkø
bing købstads skoleklasse skulle svare 5 rdlr. årlig til hjælpekassen.
Kilderne vedrørende amtsrepartitionsfonden, amtsfattigkassen og
skolelærerhjælpekassen kan søges i flere forskellige arkiver. Når det
drejer sig om kilderne angående amtsrepartionsfondet, skal de for Svend
borg Amts vedkommende søges i amtsstuearkivet, fordi amtsforvalteren
stod for administrationen af pengene efter amtsmandens anvisning. Stil
lingsbetegnelse amtsforvalter opstod ca. 1700 som en ny benævnelse for
amtsskriveren, og hans hovedfunktion var at opkræve hartkomskatteme. Han udnævntes af kongen og sorterede under rentekammeret.4
De arkivalier, der er relevante at gennemgå, er især regnskaber vedrø
rende amtsrepartitionsfonden. Regnskabet for Svendborg Amt 1820 har
følgende hovedposter:
a:
b:
c:
d:
e:
f:

Almindelige udgifter
Vej- og broomkostninger
Jordemødres lønning
Skarpretterens lønning
Udgifter som bliver at ligne på hele stiftet
Udgifter som bliver at godtgøre af sigt- og sagefaldskassen
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Endvidere er af amtsrepartitionsfonden udbetalt forskud til:
a: Delinkventomkostninger
b: De på amtsstuens fortegnelse af 26. jan. og 9. aug. 1820 anførte
udgifter, som skulle lignes på hele stiftets hartkorn
c: Amtsfattigkassen, hvorpå er anvist mere end beholdningen

Såfremt amtsrepartitionsfondens regnskaber eksisterer, er de en virkelig
god kilde til belysning af de amtskommunale fællesopgaver på landet.
Den 22. aug. 1840 udsendte rentekammeret et cirkulære hvoraf frem
går, at der for fremtiden skulle trykkes en summarisk ekstrakt af de
årlige regnskaber for hvert amts repartitionsfond. Efter at amtmanden
havde foranstaltet, at ekstrakten var blevet trykt, skulle han sende ek
semplarer til: »Enhver til Sædegaardsejemes Valgklasse hørende Beboer i
Amtet, til enhver Sognefoged sammesteds til Underretning for Sognets
øvrige Beboere, til enhver af Amtets Justitsembedsmænd, til enhver af
dets Provster til Underretning for de vedkommende Præster, samt til
enhver Købstad i Amtet, der bidrager til Amtsrepartitionsfonden«. End
videre skulle nogle eksemplarer sendes til Rentekammeret til benyttelse
af dets kollegium og kommissionen for det statistiske tabelværk. Heref
ter skulle der være rimelig mulighed for i forskellige arkiver at finde
ekstrakter af amtsrepartitionsfondens regnskab.
Kilderne vedrørende amtsfattigkassen skal i det konkrete tilfælde også
søges i amtsstuearkivet. »Kassebog for Svendborg Amtsfattigkasse 18041832« indeholder regnskab over indtægt og udgift. Regnskabet for 1820
ser således ud:
Indtægt:
1. Bøder
2. 1/4 procent af auktioner
3. Renter af kassens udestående kapitaler
4. Det Kammerjunker og Herredsfoged Mokke under 30. marts
1819 anviste forskud.

Bøderne er opført i rækkefølge a, b, c, d... efter anmeldelse nr. 1, 2, 3,
4..., og kun sjældent står, hvad anmeldelsen går ud på. F.eks. bøde a:
»Af Selveier Hans Fugls Enke og Christen Hansen i Ullerslev, for ikke at
have anskaffet sig Skatteqvitteringsbøger, efter Anmeldelse No. 1... 2 rd.
84 s.«
1/4 procent af afgiften af auktioner er opført for hvert herred og birk
med et beløb for hvert kvartal.
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Udgift:
Posterne er opført i nummerorden 1, 2, 3, 4... kronologisk efter anvis
ningens dato. Ved at gennemlæse posterne ses ikke overraskende, at de
typer sager, der er nævnt i amtsfattigkassens bestemmelse, genfindes.
F.eks. nr. 3: »Magleby Sogns Fattigkommission - Hjælp til Afbetaling af
Gælden til Odense Hospital for den afdøde sindsvage Andreas Saxtorph«, og post nr. 7: »Humble Sogns Fattigkasse - Hjælp til den
afsindige Jørgen Nedergaards Underholdning i Odense Hospital«. Nr.
12 er: »Til det kongelige Danske Kancelli for følgende Elevers Under
holdning ved Døvstumme Instituttet i København«.
Regnskabet afsluttes med, at udgifterne trækkes fra indtægterne,
hvorved det viser sig, at amtsfattigkassen havde en underbalance det
pågældende år.

Demokratisering af bevillingsmyndigheden
Ved »Anordning angående Landkommunevæsenet« af 13. aug. 1841
oprettedes sogneforstanderskaber i ethvert sognedistrikt og amtsråd i
ethvert amt.
Sogneforstanderskaberne overtog de forretninger i henseende til
fattig- og skolevæsen, som efter de indtil da gældende anordninger
påhvilede fattig- og skolekommissionen.
Amtsrådets opgaver var følgende: At bestemme, hvor stort et beløb,
der årlig skulle lignes til amtsrepartitionsfonden, samt tage beslutning
om anvendelsen af fonden og gennemgå regnskabet, inden det indsendtes til revision i rentekammeret, at bestemme hvilke understøttelser, der
kunne gives af amtsfattigkassen ifølge anordningerne, at gennemgå regn
skaberne for amtsfattigkassen og skolelærerhjælpekasserne, at modtage
samtlige forstanderskabers reviderede regnskaber samt give decision og
afgøre udsættelser på disse, ligesom man endeligt afgjorde alle sogneboe
res klager over ansættelse til fattig- og skolebidrag. Amtsrådet skulle
også forvalte vejsager, og i den nye vejforordning af 29. sept. 1841 blev
de fremtidige forpligtelser på vejvæsensområdet fastlagt. Sogneforstan
derskaber og amtsråd trådte i funktion fra 1842.
Kilderne vedrørende amtsrepartitionsfonden er som tidligere nævnt
især regnskaber og ekstrakter. Efter cirkulæret af 22. aug. 1840 vedr.
trykte ekstrakter af amtsrepartitionsfondens regnskaber er der mulighed
for bedre og lettere tilgængelige kilder, og større mulighed for at de er
bevarede, da ekstrakterne skulle sendes mange steder hen. For Svend
borg Amt findes trykte ekstrakter for årene 1840 og 1841 af amtsrepar261

titionsfondens regnskaber, og for året 1842: »For følgende Kasser og
Fonds, der stå under Svendborg Amtsråds Tilsyn«. Her får man foruden
amtsrepartitionsfondens regnskab også amtsfattigkassens og skolelærer
hjælpekassernes.
Både før og efter landkommunalreformen af 13. aug. 1841 kan man i
amtsarkivet finde oplysninger vedrørende de amtskommunale fællesop
gaver ved at anvende amtets journal. De relevante grupper i Svendborg
Amts journal er: Fattigvæsen, medicinalvæsen, vejvæsen og almindelige
sager.
Kilderne vedrørende »Hjælpekasse for skolelærere i Langelands Amts
provsti« findes i Langelands provstearkiv. Især »Forhandlingsprotokol
for skolelærerhjælpekassen 1818-56« giver et godt indblik i de opgaver,
kassen tog sig af, f.eks. hjælp til ildebrændsel til en skolelærers enke,
tillæg til lønnen til en andenlærer og ekstra byg til en skolelærers enke.
Også »Regnskabsprotokoller for skolelærerhjælpekassen 1825-51« bely
ser denne form for amtskommunale fællesopgaver.
En ny kilde, der dukker op efter 1841, er amtsrådsarkivet med journal,
forhandlingsprotokol og kopibog. Som i journalen i amtsarkivet kan
man gennemgå de relevante grupper og derved finde oplysninger vedrø
rende de amtskommunale fællesopgaver.
Ved landkommunalreformen af 13. aug. 1841 ændredes beslutnings
proceduren m.h.t. de amtskommunale fællesopgaver, idet det nu ikke
var amtmanden alene, der tog beslutningerne, men hele amtsrådet. Ved
at gennemgå kilderne før og efter 13. aug. 1841 har det vist sig, at den
ændrede beslutningsform og kompetencefordeling overhovedet ikke af
spejles. Dette kunne nok heller ikke forventes, da der af praktiske
grunde ikke har fundet de store ændringer sted. Amtsrådet skulle samles
mindst fire gange årligt - i februar, maj, august og november - men
amtmanden havde beføjelse til også at sammenkalde det på andre tids
punkter, hvilket også skulle gøres, når mindst halvdelen af rådets med
lemmer ønskede det. I praksis kunne de løbende opgaver ikke udføres,
hvis ingen beslutninger kunne tages med mindre, der blev holdt amts
rådsmøde. Dette er der da også taget hensyn til i paragrafferne 32 og 33 i
»Anordning angående Landkommunevæsenet«. I paragraf 32 står, at
amtsrådet bestemte, hvor stort et beløb, der årlig skulle lignes til amtsre
partitionsfonden. Ligeledes tog amtsrådet beslutninger angående anven
delsen af fonden, men i de tilfælde, der ikke tålte udsættelse til næste
møde, vedblev amtmanden at anvise udgifter på fondet. Af paragraf 33
fremgår, at amtmanden alene kunne tage beslutning i alle sager, der ikke
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kunne udsættes, til amtsrådet samledes. Dog skulle han meddele amtsrå
det sine beslutninger, første gang det derefter var samlet.
Vi kan altså konstatere, at hverken typen af amtskommunale opgaver,
eller finansieringen af dem ændredes ved reformen i 1841, ligesom det
stadig i praksis var amtsforvalteren, der stod for ind- og udbetaling samt
regnskab. De to specielle kassetyper - amtsfattigkassen og skolelærer
hjælpekasserne - blev heller ikke aflivet i første omgang. Den eneste
praktiske ændring var altså, at amtmanden ikke længere suverænt beslut
tede, hvor meget der skulle bevilges til de lovgivningsmæssigt meget nøje
specificerede formål, som kasserne kunne give tilskud til. Nu skulle han
dele denne magt med et - efter nutidig standard - meget udemokratisk
udpeget amtsråd. Om dette i første omgang betød noget som helst i
praksis, kan kun en detaljeret sammenlignende undersøgelse vise. Umid
delbart er der ikke meget der tyder på det.

Noter:
1. Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, 1985, s. 115.

2. Pedersens Lovleksikon bd. 1, 1837, s. 395-401.

3. Harald Jørgensen: anførte arbejde s. 115.
4. Harald Jørgensen: anførte arbejde s. 109.
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Administrationen af skoleog fattigvæsenet i Nordslesvig
ca. 1800-1864
Af Aksel Gyldenkærne

Indledning
I 1991 er det 150 år siden den lokale forvaltning i Danmark blev lagt i
faste rammer ved forordningen om landkommunevæsenet af 13. aug.
1841, i henhold til hvilken der etableredes sogneforstanderskaber til at
varetage de lokale opgaver og amtsråd til bl.a. at føre tilsyn med sogneforstanderskabernes virksomhed.
Forordningen pålagde sogneforstanderskabeme inden for deres om
råde at tage vare på skolevæsenet, fattigvæsenet, de lokale veje m.v.
I forbindelse med jubilæet er det nærliggende at beskæftige sig med,
hvordan de kommunale forhold var på landet før og efter den skelsæt
tende forordning, og også hvordan forskerne kan benytte de arkivalier,
der kan belyse emnet.
Men Danmark er større end som så. - De slesvigske sogne, som ved
grænsedragningen 1864 blev indlemmet i kongeriget, og den del af
Slesvig, som blev dansk i 1920, omfattedes for størstedelen ikke af
kongerigets love og forordninger i 1800-tallet.
Der kom aldrig en forordning for Slesvig om oprettelse af sognefor
standerskaber. Det skyldtes den meget komplicerede historiske udvik
ling i hertugdømmet, som medførte, at der ikke her fandtes en ensartet
lokaladministration som i kongeriget. Medvirkende kan måske også
være, at der de fleste steder var en århundredgammel tradition for
befolkningens medvirken i den lokale administration.
Det er denne artikels formål at belyse, hvordan lokale myndigheder i
Nordslesvig arbejdede med skole- og fattigvæsenet omkring den tid,
hvor man i kongeriget indførte de nye bestemmelser for lokalforvaltnin
gen. Men da det vil være uoverkommeligt på et begrænset antal sider at
gøre rede for alle de regler, der gjaldt, vil opgaven være begrænset til at
belyse nogle repræsentative former for kommunale ordninger, som fun
gerede i Nordslesvig, indtil den preussiske regering efter 1864 indførte
andre.
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De kommunale repræsentationer
Primærkommunale ordninger

Den primære kommunale enhed vil normalt være sognet. I denne artikel
vil godskommune og oktrojeret kog, der i andre sammenhænge sidestil
les med amter,1 dog blive omtalt efter beskrivelsen af sognets admini
stration. Dette skyldes, at arkivalier vedrørende de lokale skole- og
fattigvæsener for store dele af Nordslesvigs vedkommende skal søges i
godsarkiver samt i et enkelt kogsarkiv.

Sognerepræsentationen

I de fleste sogne under Slesvig stift var der foruden de to kirkeværger,
som selvstændigt havde ansvar for kirkens administration, en sognere
præsentation, som nogle steder kaldtes sognemænd, andre steder seksmænd, ottemænd eller tolvmænd, efter hvor mange medlemmer der var.
Blandt sognemændenes væsentligste arbejdsområder var fattigvæsenet og
indtil skolereformerne også skolevæsenet.2 Under præstens forsæde
dannede de et sognekollegium, som arbejdede efter instrukser, som på
forskellige tidspunkter i slutningen af 1700-tallet var blevet udfærdiget
for hvert amts kirkeofficialer, dvs. kirkeværger og sognemænd. Disse
instrukser varierede noget, men havde fælles hovedtræk. Efter at allerhø
jeste kongelige godkendelse var indhentet ved Overretten på Gottorp,
sendte kirkevisitatoreme (provst og amtmand) et antal eksemplarer af
instruksen ud, så hver af kirkeofficialeme kunne have et. Efter kirkevisitatoremes afgørelse kan små sogne nøjes med helt ned til én sognemand.3
Sognemændene valgtes blandt sognets gårdmænd af menigheden selv,
uden at præsten eller kirkeværgerne tog nogen del i valget, som lededes
af distriktets ridefoged. Sådanne fogder fandtes i Haderslev amts herre
der og havde med militærvæsenet at gøre, de indkasserede kontributioner m.v., medvirkede når der holdtes herredsting, var med ved vurde
ring, syn, skifte og delingsforretninger og forestod, som det vil blive
omtalt senere, skatteligning i sognene.4 - De valgte sognemænd måtte
derefter give ridefogden hånden og på ære, tro og love forsikre, at de
trofast ville forrette deres embede. De var valgt for tre år, og en tredi edel
afgik hvert år.
Det var sognemændenes pligt at påtage sig arbejdet, end ikke besid
dere af frigårde var undtaget.5 Fritaget var kun kongelige embedsmænd,
sognefogder, kirkeværger, gårdmænd, som ikke selv beboede deres
gårde samt umyndige.
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Et egentlig valg af sognemænd ses kun at forekomme i Haderslev amt.
I de øvrige amter indsattes de af provsten efter forslag af sognepræsten. I
Haderslev amt var sognemændenes embedsperiode tre år, mens den i
Sønderborg provsti var seks.6 En sognemand kunne afsættes af visitatoreme, hvis han ikke levede, som instruksen foreskrev for en mand i hans
embede.
For Tønder amt gælder det, at har kirkeværger trofast forvaltet deres
embede og i det hele taget levet kristeligt, har de ret til at blive bragt i
forslag af sognepræsten. Hvis sognemændene allerede har velerhvervede
privilegier, tillader instruksen, at de beholder dem ubeskåret. Og skulle
embedet i en høj alder blive en sognemand for byrdefuldt, så tillades det,
at han søger sin afsked; han vil så kunne forvente, at den bliver bevilget.7

Sognemændenes pligter sammen med kirkeværgerne
Sammen med kirkeværgerne skulle sognemændene sørge for, at de, der
var ansat ved kirker og skoler fik deres retmæssige indkomster, såvel i
rede penge som i naturalier. Drejer det sig om løn til en sognedegn, er de
to kirkeværger og sognemændene fælles om at inddrive det fornødne, er
det derimod løn til en nebenskolemester, påhvilede pligten alene sogne
mændene. I tilfælde af restancer skulle kirkeværger og sognemænd hen
vende sig til sognefogden, som skulle søge at inddrive dem. Er det
forgæves, skulle de henvende sig på amtshuset, for at der kunne anven
des hårdere tvangsmidler.
Under medvirken af sognefogden skulle kirkeværger og sognemænd
føre tilsyn med kirkens, præstens og skoleholdemes bygninger og sørge
for deres istandsættelse. Uomgængelige reparationer til under 1-2 rdl.s
værdi kunne kirkeværgerne selv beslutte; op til 10 rdl. skulle de rådføre
sig med sognemændene. Bliver udgifterne større, skulle kirkevisitatorernes tilladelse foreligge, før arbejdet udføres. Omkostningerne fordeltes
af kirkeværger, sognemænd og sognets skattelæggere8 efter kontributionen. Sognepræsten førte det krævede regnskab og opbevarede alle
bilag.
Desuden førte de tilsyn med kirkernes, præsternes og skoleholdernes
agre, enge , skove, moser og fiskedamme og sørgede for, at diger og
gærder vedligeholdtes. Blev tjenestejord ulovligt udlejet, skulle de an
melde det til kirkevisitatorerne.
Ved embedsledighed skulle sognemændene være kirkeværgerne be
hjælpelige med at sikre, at alt gik rigtigt til, så intet, der tilhører embedet
eller dets indehaver, gik tabt.
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Instruksen for kirkeværger og sognemænd i Haderslev amt af 3. juni
1785. En af dens bestemmelser var, at præst og kirkeværger ikke må
blande sig i sognets valg af repræsentanter. Landsarkivet Aabenraa.
Foto Alice Westergaard.
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Sammen med den stedlige præst skulle kirkeofficialeme dvs. kirke
værge og sognemænd forvalte fattigvæsenet og herunder især være op
mærksom på den kgl. forordning udstedt på Gottorp 23. april 1783.9
Deres væsentligste pligter var:
a) Til fastsat tid og i præstens og samtliges nærværelse at åbne kirkens
fattigblok eller skrin, hvortil præsten har én nøgle og sognemændene
en anden.
b) Omhyggeligt at våge over de til de fattige henlagte kapitalers sikker
hed og indestå in solidum for dem.
c) Med præstens og sognefogdens samtykke uddele de fattiges penge,
d) Føre de fattiges regnskab, hvis rigtighed attesteres af stedets præst,
sognefogden og sognemændene. Ved kirkevisitation forelægges regn
skabet til godkendelse og underskrift.
e) Hvis renterne af de fattiges penge med det indkomne ikke var til
strækkelig til at understøtte alle trængende, skulle de under ledelse af
kirkevisitatorerne (som kunne bemyndige stedets ridefoged til at
forestå forretningen) taksere og ansætte enhver indbygger til en
forholdsmæssig betaling af fattigpenge, inddrive pengene og af sog
nefogden forlange udpantning hos forsømmelige. Ingen, uanset stil
ling, kunne modsætte sig betaling af fattigpenge.10
f) De skulle opbevare de mellem fordelingstiderne indkomne fattig
penge i kirkens fattigblok eller skrin.
Om fattigforstandere
Instruksen for kirkeofficialer i Sønderborg provsti har et afsnit om
fattigforstandernes pligter. I sogne, hvor der ikke var udpeget fattigfor
standere, påhvilede disse pligter tolv- eller ottemændene.
Foruden sognemændenes tidligere nævnte pligter i tilknytning til fat
tigvæsenet skulle fattigforstanderne føre tilsyn med fattigfogden, at han
daglig gik en runde i sit distrikt og navnlig om aftenen gennemsøgte
stodderkroeme (Bettelkriige). Traf han mistænkelige personer, skulle
han meddele det til fattigforstanderen, som ufortøvet skulle lade anmel
delsen gå videre til øvrigheden. Når der holdtes razzia (Streife) mod
tiggere og løst pak, blev fattigfogden foruden af fattigforstandeme også
bistået af syns- og sandemændene og vrøgeme.11 Om muligt skulle
fattigforstanderne anvise arbejde til sognets egne tiggere i stedet for at
udbetale almisser.
Fattigforstandeme skulle hvert halvår udbetale løn til distriktets fattig
foged og sørge for, at beløbet blev indkrævet efter ligningen.

268

Fordi deres arbejde var så byrdefuldt, var fattigforstandernes embeds
periode i Sønderborg provsti kun tre år i modsætning til de egentlige
sognemænd, som skulle varetage deres poster i seks år.12

Om retssager

Skulle der føres retssag på sognets vegne, måtte kirkevisitatoremes tilla
delse først indhentes. Var sagen af betydning, skulle kirkeværger og
sognemænd rådføre sig med de mest forstandige og mest erfarne af
sognets tidligere sognemænd, og i hvert fald med sognefogden og nogle
af de største ejendomsbesiddere.13

Sognemændenes sarlige pligter:
1) Føre tilsyn med at sognefolkene overholder kgl. forordninger samt
øvrighedens anordninger og befalinger.
2) Have medtilsyn med skolerne i distriktet og sikre sig, at kun eksami
nerede og af kirkevisitatoreme beskikkede skolemestre antoges, at
forældrene holdt deres børn til skole, at skolemestrene anvendte
timerne til børnenes undervisning og især, at Luthers katekismus
lærtes og brugtes.
3) Melde i tide til præsten, hvis folk i menigheden levede uordentligt,
overtrådte kirke- og skoleforordningerne, antog udygtige skoleme
stre eller ikke holdt deres børn til skole. Hvis præstens formaninger
ikke nyttede, skulle anmeldes til kirkevisitatoreme.14
For at sikre at helligdagsforordningen efterlevedes, skulle sognemændene se til, at menigheden flittigt besøgte kirken og ikke var på værtshuse
eller kroer i gudstjenestetiden, ligesom ingen måtte udføre hverdagsarbejde på helligdage. De skulle indklage til sognepræsten - og, hvis det
ikke virkede, til kirkevisitatoreme - de menighedsmedlemmer, som
levede uordentligt, hengav sig til åbenbare laster eller vragede Guds ord
eller nådemidler. Var det præst eller degn, som levede anstødeligt, måtte
sognemændene ikke fortie det, men skulle gøre provsten bekendt med
forholdet.15
I nogle sogne kunne det være sognemændenes velerhvervede ret sam
men med præst eller kirkeværger at foreslå kandidater til lærerembeder,
forudsat at ansøgerne havde en seminarieuddannelse og var forsynet med
gyldigt vidnesbyrd eller kunne fremlægge andet bevis på, at de kunne
forestå et sådant embede.16
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Skolen efter 1814

Med skoleforordningen for hertugdømmerne af 24. aug. 1814 var skole
væsenet ikke længere sognemændenes ansvar, idet der nu skulle udpeges
særlige skoleforstandere, to for hver skole.
Alle landsbyskoler skulle herefter indrettes som distriktsskoler; und
tagelser fra denne bestemmelse kunne dog bevilges af Overkonsistoriet.17
Lærerne fik fri bolig og jord til græsning og vinterfodring af én eller to
køer, og der blev givet retningslinjer for deres aflønning såvel i naturalier
som i penge.
Udgifter til skolebyggeri, reparationer, køb af jord og levering af kom
og brændsel påhvilede alene kommunens gårdmænd, arvefæstere o.L, og
fordeltes imellem dem efter ejendommenes størrelse. Lærernes kontante
løn skulle derimod betales af alle skoleinteressenter med lige store beløb,
bortset fra leje- og aftægtsfolk, som kun betalte, hvis de havde skoleplig
tige børn. De, der ikke bidrog til lærerlønnen med penge, skulle gå til
hånde ved bygning og reparation af skolehuset.
Når en lærer blev afskediget på grund af alder og svaghed, indstillede
kirkevisitatorerne ham til en pension, som bevilgedes af Overkonsistoriet. Betalingen af pensionen påhvilede skolekommunen.
Ved hvert skoledistrikt skulle være to skoleforstandere, som skulle
inddrive ydelserne til skolelæreren og aflevere dem til bestemt tid. Des
uden skulle de ved deres indflydelse på skoleinteressenterne befordre
skoleelevernes flid.
Skolebøger, bortset fra bibel og katekismus, indførtes efter forslag af
præsten og godkendelse af kirkevisitatorerne. Bøger til fattige børn
betaltes af kirke- eller fattigkassen.
Læreren skulle føre en skoleprotokol med oplysninger om eleverne,
herunder forsømmelser, flid og opførsel. Hvert kvartal skulle særlige
skolelister, udarbejdet efter protokollen, sendes til kirkevisitatorerne.
En offentlig prøve skulle afholdes hvert år; resultaterne blev protokolle
ret af præsten og derefter forelagt kirkevisitatorerne.
Kirkevisitatorerne skulle føre tilsyn med skolerne med sognepræsten
som lokal skoleinspektør. Som sådan skulle han flittigt besøge skolerne i
sit sogn og indføre i protokollen, hvad han havde at bemærke.18
I regulativet for landsbyskolerne i Haderslev amt blev givet nærmere
anvisninger om skolestuernes størrelse og om besættelse af lærerembe
der. Skoleinteressenterne skulle opslå den ledige stilling i »Altonaiske
Mercur«, ansøgningsfristen var fire uger, og ansøgninger og beviser
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skulle sendes til provsten. Det var amtmanden, som ansatte skolelære
ren, men i tilfælde af uenighed mellem kirkevisitatoreme om hvilken
ansøger, de skulle foretrække, udtoges tre ansøgere, hvorefter flertallet i
et møde, hvor også sognepræsten deltog, afgjorde, hvem der skulle
ansættes.19
Af skoleforstandernes instruks fremgik, hvorledes de udpegedes. Ste
dets præst foreslog tre eller fire af de dueligste beboere i skoledistriktet,
og forslagene fremsendtes med bemærkninger til kirkevisitatoreme, som
så udnævnte en eller to af dem. Alle undtagen kgl. embedsmænd havde
pligt til at påtage sig arbejdet.
Skoleforstanderne blev taget i ed af præsten, som forpligtede dem ved
håndslag. Embedstiden var to eller tre år efter kirkevisitatorernes be
stemmelse. Foruden at forestå skolens vedligeholdelse og evt. nybyggeri
skulle skoleforstanderne deltage i det ordinære bygningssyn i forbindelse
med den offentlige eksamen og administrere hånd- og spandtjenesten.
De skulle også føre skolens regnskab. For at de ikke i tilfælde af uopsættelige reparationer skulle behøve at lægge ud af egne midler, skulle der til
enhver tid være 8-16 rdl. i skolekassen.
Skoleforstanderne førte tilsyn med undervisningen og skolebesøget og
skulle i første omgang forelægge deres klager for præsten som den
stedlige skoleinspektør. Hvis han ikke reagerede, indgaves klagen til
kirkevisitatoreme. Ved de offentlige skoleeksamener og ved kirkevisita
tionerne skulle skoleforstanderne være til stede for at kunne fremsætte
bemærkninger vedrørende skolevæsenet i deres distrikt og for at frem
lægge regnskabet.
Det påhvilede også skoleforstanderne at inddrive skolebøder. Hvis
bøderne ikke blev betalt, og fængselsstraf trådte i stedet for, skulle de
sikre sig, at straffenes fuldbyrdelse fandt sted.20

Fattigvæsenet efter 1841

En ny forordning om fattigvæsenet i hertugdømmerne kom 29. dec. 1841
og gennemførtes, uden at de traditionelle sognemandsordninger dog
bortfaldt.
Mange steder fandtes fattigforbund, bestående af flere sogne med
fælles fattigvæsen.21 Dette forhold ændredes ikke af forordningen, idet
den ikke krævede forandringer af de bestående fattigdistrikter. Med
tilladelse fra den slesvig-holstenske regering (Gottorp, fra 1834) kunne
distrikterne dog deles i underafdelinger, når praktiske grunde talte for
det, men derved oprettedes ikke selvstændige fattigkommuner.
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Med det lokale tilsyn skete der ingen ændringer; overtilsynet udøve
des af den slesvig-holstenske regering.
Fattigkollegiet skulle bestå af en øvrighedsperson (ikke ubetinget nød
vendigt), en eller flere præster samt mindst tre af kommunens medlem
mer. Medlemmer, som ikke indtrådte i kollegiet i kraft af deres embede,
skulle ved håndslag forpligtes til at røgte deres kald med flid og troskab.
Der kunne beskikkes særlige fattigplejere. Hvor man havde disse,
skulle de være til stede ved fattigkollegiets møder for at orientere med
lemmerne.
Såvel fattigplejere som medlemmer af fattigkollegiet havde en embeds
periode på tre år. De kunne undslå sig for at modtage valg for lige så
mange år, som de havde fungeret. Medlemmer af kollegiet og fattigple
jere var ulønnede.
Fattigkollegiets forhandlinger og beslutninger skulle føres til proto
kol, og ansøgninger om understøttelse skulle indføres samt grunden til
eventuelt afslag.
For at fattigkollegiets arbejde ikke skulle blive for vanskeligt, kunne
gentagne, unødige klager efter en advarsel straffes med 3 gange 5 dages
fængsel på vand og brød. Enhver, som modtog understøttelse af fattig
kassen, stod under fattigkollegiets formynderskab og skulle i et og alt
rette sig efter kollegiets anordninger. Ulydighed eller utilbørlig adfærd
ville kunne medføre straf på vand og brød i indtil 6 gange 5 dage eller
korporlig straf.

Fattigkassens indtægter

Foruden, hvad der tilkom fattigkassen efter lovbestemmelser eller lokale
vedtægter, havde fattigkassen følgende indtægter:
1) Indtægter af jord, kapitaler og afgifter.
2) Tavlepenge og beløb, indsamlet ved begravelser og kirkelige højtider.
3) Hvad der blev lagt i fattigbøsser ved posthuse, værtshuse, kroer og
på offentlige steder.
4) Afgifter af offentlige baller o.L, skuespillere, omrejsende musikere
og forevisere af rariterer.
5) Indtægter ved salg af fattiges ejendele.
6) Hvad der derefter var fornødent, skulle tilvejebringes først og frem
mest ved frivillige bidrag. Var disse ikke tilstrækkelige, skulle der
foretages en ligning efter formue og indkomst. De, som efter lig
ningskollegiets skøn22 havde tegnet sig for et rimeligt beløb, deltog
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ikke i ligningen, hvis de ikke ønskede det. Blev de pålignede beløb
ikke betalt, kunne der foretages udpantning. Regnskabet skulle ved
slutningen af hvert regnskabsår fremlægges til offentlig gennemsyn.23

Afsluttende bemærkninger om sognerepræsentationeme

Som det fremgår af de refererede instrukser for sognemænd, bestod
deres arbejde for en stor del af skole- og fattigsager. Efter instrukserne
blev udsendt, indførtes ved kongelige forordninger skoleforstandere og
fattigkollegier til at forestå disse områder, og der nævntes intet om
sognemændene.
Man kan så spørge om, hvilke opgaver der blev tilbage til de traditio
nelle sognerepræsentanter.
Spørgsmålet lader sig ikke besvare fyldestgørende, da egentlige under
søgelser af problemet ikke foreligger. Men i de omtalte instrukser næv
nes sognemændene som sognets juridiske repræsentanter ved retshandler
(s. 269), og dette forhold ændrede forordningerne ikke ved. Hvad der
måske ikke virker helt indlysende, men som en nøjere undersøgelse vil
kunne belyse, er, at det - uanset forordninger - i høj grad stadig var
seks-, otte- og tolvmændene, der lokalt forestod såvel skole-24 som
fattigvæsenet25

Godskommune
Godserne, hvoraf nogle til ind i dette århundrede administrerede egne
skole- og fattigvæsener, var af meget forskellig størrelse. Størst var de
indtil 1852 hertugelige godser Augustenborg og Gråsten, hvorunder der
var henholdsvis 19 og 10 landsbyskoler, men der var også godser med
kun én skole.
De rettigheder, godsherskaberne havde i kraft af adelige privilegier,
gav dem lignende indflydelse på skole- og fattigvæsen, som amtmanden
havde i amterne, men på godserne havde man ikke den forvaltningsmæs
sige underbygning, som i amterne udgjordes af sognekollegieme 26
Som eksempler på herskabets indflydelse indenfor skolevæsenet kan
nævnes fra Gram og Nybøl godser:
Det er herskabet, der har bekostet skolehusene.
Det er godsøvrigheden, som afgør, hvem der skal fritages for at betale
skolepenge, og som beskikker de to skoleforstandere.
Godsøvrigheden indstiller sammen med provsten, når en skolelærer
skal afskediges og pensioneres, men det er godsøvrigheden alene, der
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beskikker den nye lærer, efter at provsten har erklæret ham for kvalifi
ceret.27
For fattigforstanderne gjaldt på Gram og Nybøl godser, at når de
havde fungeret i den befalede tid, kunne de selv indstille afløsere til at
træde i deres sted og bede herskabet bekræfte valget og meddele bestal
ling.28 Udvælgelsen af fattigforstandere kunne dog også ske ved egentlige
valg. Stemmeret havde så distriktets fattigkontribuenter.29

Oktrojeret kog

Nogle koge, inddigede områder ud mod Vesterhavet, indtog en retslig
særstilling, idet inddigningen, som fandt sted i 1600- og 1700-tallet, blev
gennemført af en slags interessentselskaber, hvis deltagere, de såkaldte
hovedparticipanter, fik ret til jorden i et vist antal år mod at betale en vis
afgift pr. demat.30
For at være hovedparticipant skulle man i Frederikskog være ejer af 60
demat jord, i Rudbøl kog skulle man eje 50 demat.
Disse koge fik særlige privilegier, oktrojer, hvorved de blev en slags
små republikker med udstrakt selvstyre. Beboerne havde næringsfrihed,
de havde deres egen ret, som bestod af en kogsinspektør eller en særlig
indsat justitiarius og et antal rådmænd. I Frederikskog måtte de bygge
deres egen kirke. Indtil dette skete, måtte beboerne vælge, hvilket af de
nærliggende sogne, de ville slutte sig til. Nogle hørte således til Højer,
andre til Aventoft eller Rodenes.31
For at efterkomme skoleforordningens krav etablerede Frederiks- og
Rudbøl kog et fælles skolevæsen. Hovedparticip an terne vedtog et regu
lativ for skolen, som med enkelte tilføjelser godkendtes 16. feb. 1819 af
Overkonsistoriet på Gottorp på kongens vegne.
Skolen stod umiddelbart under det kgl. overkonsistorium og general
superintendenten. Det særlige tilsyn førtes efter forslag af skolepatroneme af kogsinspektøren og den nærboende præst i Rodenes. Skolepatroneme udgjordes i øvrigt af begge koges hovedparticipanter; disse
havde ret til at vælge og beskikke skolens lærer.
Skolens protokol vedrørende elevernes standpunkt og fremskridt si
den sidst skulle fremlægges ved generalkirkevisitatsen.32
Sekundarkommunale ordninger
De tre forskellige sekundærkommunale ordninger, som fungerede i
Nordslesvig frem til reformen i 1867, var Tønder amts kommunale
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repræsentation, Haderslev amtsråd og herreds rådene i Aabenraa, Søn
derborg og Nordborg amter. Af disse var repræsentationen i Tønder amt
den eneste, som fortsat byggede på traditionen fra 1700-tallet. De to
andre var forsøg på at indføre mere tidssvarende ordninger.

Tønder amts kommunale repræsentation
I nogle af amtets herreder foreslog herredsfogden, hvem der skulle være
»herredsfuldmægtige«, og de blev derefter udnævnt af amtmanden. I
Slogs herred var det sognebeboeme selv, der foreslog repræsentanter,
som så udnævntes af herredsfogeden for 6 år. I Lundtoft herred valgte
gårdmændene en herredsfuldmægtig for hvert sogn for 3 år ad gangen.
Hertil kom repræsentanter for de forskellige godsers undersåtter, ud
nævnt af amtet.
Da der ikke fandtes nogen amtsrepræsentation, deltog disse fuldmæg
tige bl.a. i den årlige udarbejdelse af amtsfondsregnskabet. 33

Amtsrådet i Haderslev amt

I Haderslev amt havde det tidligere været sognefogderne, der forhand
lede om de enkelte herreders anliggender. Drejede det sig om spørgsmål,
der angik hele amtet, forhandlede herredsfogdeme med sognefogdeme i
hvert herred. Det amtskommunale regnskab blev behandlet af to sogne
fogder fra hvert herred under ledelse af en af ridefogderne.34
Som det eneste af hertugdømmets amter fik Haderslev amt i 1858 et
egentligt amtsråd.35 Det lykkedes dog ikke samtidig at få indført sogne
forstande rskaber, således som det skete i kongeriget ved forordning om
landkommunevæsenet.
Amtsrådet bestod af amtmanden som født formand og otte andre
medlemmer, som blev valgt ved indirekte valg af valgmænd. Disse
valgtes i hvert sogn ved personligt, offentligt og mundtligt valg.
Valgret til valgmandsvalget havde alle myndige, mandlige ejendoms
besiddere, som var bosat i amtet og betalte bidrag til amtsrepartitions
fonden. Valgretten omfattede også arvefæstere.
Valget af de otte amtsrådsmedlemmer og fire suppleanter fandt sted på
et møde ledet af amtmanden og to mænd fra amtet, udpeget af amtsrådet.
Amtsrådets medlemmer valgtes for en periode af seks år, således at
halvdelen var på valg hvert tredje år. Der skulle afholdes mindst fire
møder årligt, men amtmanden kunne dog indkalde til ekstra møder og
skulle gøre det, hvis halvdelen af medlemmerne krævede det. Afgørelser
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Den tidligere amtmandsgård i Haderslev, opført 1763. Foto fra 1934.
Had. Byarkiv.

blev truffet ved almindelig stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed
var amtmandens stemme udslagsgivende. Amtsrådet var kun beslut
ningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af medlemmerne samt amtmanden
var til stede.

Amtsrådets opgaver
1. Udtaleret overfor amts repartitionsfondens budget.
2. Forrevision og vedligeholdelse af de mindre landeveje.
3. Tilsyn med bygninger tilhørende amtet, enkelte herreder eller flere
pastorater.
4. Aftale med embedsmænd om afløsning af fribefordring - med mini
steriets godkendelse.
5. Klassifikation af veje samt forlæggelse af vejstrækninger eller stier.
6. Betænkning til amtmanden ved klager over pålignet fattigbidrag.
7. Uddeling i amtet af op til 500 rdl. årligt til husflidens og industriens
fremme, til forskønnelser og nyttige foranstaltninger samt ekstraor
dinære understøttelser.
8. Afgivelse af betænkninger afkrævet af amtmanden eller ministeriet.
Ret til at høres angående foranstaltninger, der har særlig interesse
for hele amtet.
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9. Ret til at stille forslag til nye foranstaltninger i sager, hvori amtsrådet
har høringsret.
10. Optagelse af lån for amtet som helhed - med ministeriets godken
delse.
11. Amtsrådet repræsenterer amtskommunen i rettergangssager.

Herredsrådene i Aabenraa, Sønderborg og Nordborg amter
Tidligere havde der i Aabenraa amt været et råd på otte »amtsfuldmæg
tige«, en fra hvert sogn undtagen Aabenraa landsogn. Ved vakance
præsenterede jordbesidderne tre emner, og heraf valgte amtmanden én.
Fuldmægtigene foretog sammen med sognefogdeme en undersøgelse af
det amtskommunale regnskab.36
På Als var det syns- og sandemændene, der var befolkningens repræ
sentanter udadtil.37
I 1861 blev der oprettet herredsråd i Aabenraa, Sønderborg og Nord
borg amter. Disse amter havde fælles amtmand, og det blev kun her,
man indførte sådanne råd.
De fem herredsrådsdistrikter udgjordes af 1. Rise og Sdr. Rangstrup
herreder, 2. Lund toft herred med Vamæs birk, 3. Augustenborg og Als
Sdr. herred, 4. Nybøl herred og 5. Als Nørre og Egen herred.
Hvert af de fem herredsråd havde som formand en embedsmand,
beskikket af amtmanden, og bestod derudover af et valgt medlem for
hvert sogn i herredsrådsdistriktet. De større landejendomsbesiddere i
Lundtoft og Augustenborg samt Als Sdr. herred skulle derudover vælge
et medlem til hvert af rådene. Amtmanden kunne deltage i forhandlin
gerne og førte i så fald forsædet, ligesom han havde stemmeret.
Valgret havde i Sønderborg og Nordborg amter alle myndige mænd,
som havde fast ejendom til 300 rdl. skatteværdi. I Aabenraa amt skulle
der ikke tages hensyn til ejendommens skatteværdi. Valgbarhedsalderen
var 25 år. For at blive anset som større ejendomsbesidder krævedes 250
skattetønder. Nordborgs og Augustenborgs repræsentanter skulle væl
ges af byernes kommunalbestyrelser. Valgperioden var 6 år.
Herredsrådene skulle mødes ordinært fire gange årligt. De havde
besluttende myndighed på to områder: 1. Til vedligeholdelse af veje
kunne de bevilge et beløb svarende til 8 sk. årligt af hver 100 rdl.
taksationsværdi i herredet. 2. Til støtte af almennyttige foranstaltninger,
husflidens og industriens fremme, forskønnelsesarbejde og ekstraordi
nære understøttelser til enkeltpersoner eller hele kommuner kunne be
vilges 2 sk. pr. 100 rdl'. taksationsværdi. Disse beslutninger skulle dog
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godkendes af amtmanden. Rådene kunne akkordere om afløsning af
naturalkørsler og stifte gæld, men begge dele krævede ministeriets tilla
delse.
Herredsrådene fik tilsynspligt med herredernes huse og øvrige ejen
domme og pligt til at kontrollere udskrivningen af naturalkørsler. De var
berettigede til at deltage i vej synet og i fordelingen af ekstraordinære
naturalydelser.
En mængde sager skulle af amtet forelægges herredsrådene til udta
lelse. Det gjaldt budgettet og regnskabet over repartitionsfonds- og
vejudgifter, anlæggelse, forlæggelse og nedlægning af veje og stier, bive
jenes klassifikation, snekastningsregulativer og klager over fattig-, skoleog vejskatter samt generelt alle foranstaltninger, som havde særlig inter
esse for distriktet. Herredsrådene kunne af amtmanden affordres be
tænkninger i andre sager, men var til gengæld berettiget til at sende
forslag inden for de områder, hvor de skulle høres.38

Afslutning
Målet med denne artikel var at belyse administrationen af skole- og
fattigvæsenet, som det var i Nordslesvig fra 1800 til den preussiske
reform. I stedet for at behandle udviklingen på det primærkommunale
område som en helhed, hvad der ville have været naturligt i et område,
hvor udviklingen havde haft et ensartet forløb, er valgt at belyse tre typer
af landbosamfund, fordi de har medført dannelse af hver sine karakteri
stiske arkiver. Derved er, foruden den egentlige udvikling på området,
også berørt opdelingen af Nordslesvigs landbefolkning i tre forskellige
kategorier, nemlig: 1. selvejere og frie amtsbønder, 2. godsundersåtter
og 3. kogsbeboere.
Også på det sekundærkommunale område fås gennem de beskrevne
ordninger et indtryk af de uensartede forhold, der herskede, men des
uden ses en udvikling i retning af mere tidssvarende administrations
former.

Noter:
1. J. P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig.
Kbhvn., 1864 s. 566.

2. J. P. Trap: Danmark, 5. udg., bd. Xi, Kbhvn. 1965 s. 45.
3. »Instruktion for samtlige Kirke-Officialer, nemlig Kirke-Værgere og ethvert
Sogns Tolv-Mænd, i Haderslev Amts Provstie Distrikt«, Gottorp, 3. juni
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1785. Dobbeltsproget, trykt i Haderslev 1785. Da instruksen ikke findes i
Chron. Samml. er til artiklen anvendt et eksemplar fra opløses samling af
forordninger m.v. Hvor intet andet er nævnt, er afsnittets oplysninger hentet
fra denne instruks. De øvrige instrukser er: Aabenraa og Løgumkloster
amter, 19. jan. 1770, Tønder amt, 9. okt. 1790 og Sønderborg provsti, 4. nov.
1797.

4. J. P. Trap: Danmark, Xi, 1965 s. 43.
5. Om frigårde: J. P. Trap 1864, sp. del s. 5f.
6. »Instruction für die Kirchen-Officiales, als Juraten, Zwölf oder Achtmänner
und Armenvorsteher in der Probstey Sonderburg«, Gottorp, 4. nov. 1797.
Chron. Samml. Når instruksen ikke gælder hele Sønderborg amt, skal det ses
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7. »Instruction für sämmtliche Kirchen-Officialen, als Juraten, Sechs- Achtund Zwölfmänner, auch Armen Vorsteher im Amte Tondern«, Gottorp, 9.
okt. 1790. Chron. Samml.

8. Skattelæggere udpegedes blandt sognets gårdmænd. På Tyrstrup herreds
allemandsting, som normalt holdtes i begyndelsen af januar på tingstedet i
Aller, forpligtedes sognenes skattelæggere sammen med helligdagsfogderne
til 1867. LA Aab. Tyrstrup herred 305. Tingprotokol 1856-1867.
9. Forordningen er formentlig identisk med den i Chron. Samml. aftrykte
»Verfügung zur bessere Verwaltung der Armengelder«. København, 19.
april 1783, Gottorp, 25. april s. a.

10. At ridefogden forestod sognets fattigligning ses af flere genparter af hans
indberetninger til kirkevisitatoreme om fattigligningen i Aller sogn. Af den
ældste (3. dec. 1799) fremgår, hvad instruksen ikke nævner, at sognefogden
også deltager i skatteligningen. For at der kan forhandles frivillige bidrag til
fattigkassen, er sognets øvrige beboere også indkaldt til ligningsmødet, som
finder sted på kroer. Det vedtagne forslag, med oplysninger om behovet hos
hver af sognets trængende, opdelt efter landsbyer, sendes til kirkevisitato
reme, som returnerer det efter godkendelse. LA Aab. 44. Aller præstearkiv.
Fattigsager.
11. En vrøger el. helligdagsfoged førte tilsyn med undersåtternes kristelige og
moralske vandel, især om helligdagsforordningen overholdtes. J. Hvidtfeldt
(red.): Håndbog f. danske lokalhistorikere, 1952-56, genoptr. 1965 s. 514.
12. Instruksen for Sønderborg provsti.

13. Instruksen for Haderslev amt.
14. Samme.
15. »Instruction für die sämmtlichen Juraten, Sechs, Acht und Zwölf Kirch
spielmänner in dem Amte Apenrade und dem Amte Løgumkloster«. Got
torp, 19. jan. 1770.
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16. Instruksen for Tønder amt.

17. Overkonsistoriet bestod af Overrettens medlemmer samt generalsuperinten
denten og to provster. Trap 1965 s. 41.
18. Skoleforordning for hertugdømmerne Slesvig og Holsten, 24. aug. 1814.
19. »Rectificeret Regulativ for Landsbyskolerne i Haderslev Provstie«. Gottorp,
25. juni 1830. Dobbeltsproget, trykt i Haderslev 1830. LA Aab. Haderslev
provstearkiv 459. 1815-1916 Forskellige skolesager. Findes også (på tysk) i
Syst. Samml.
20. »Instrux for Skoleforstanderne i Haderslev Provstie«. udstedt af
kirkevisitatoreme 1. sept. 1830, dobbeltsproget, trykt i Haderslev 1830.
LA Aab. Haderslev provstearkiv 459. 1815-1916 Forskellige skolesager.

21. Hans H. Worsøe: Kommuneforstanderarkiver fra Nordslesvig
1867-1920. I »Afhandlinger om arkiver«, Rigsarkivet, 1964 s. 234.

22. Fattigkollegiet foretog selv ligningen. LA Aab. 44. Aller præstearkiv. Fattig
sager. 29. feb. 1856 og 13. marts 1857.
23. Fattigvæsensanordning for hertugdømmerne Slesvig og Holsten, 29. dec.
1841.
24. Lars N. Henningsen (red.): Ensted sogns historie. 1987 s. 133.

25. Trap 1864 s. 75.
26. M. H. Nielsen: Fra slesvigsk fattigvæsens fortid. Aabenraa 1944 s. 71.

27. Regulativ for Landsbyskoleme på de adelige fideicommisgodser Gramm og
Nybbel, approb. 11. dec. 1829. LA Aab. Gram og Nybøl godser. 218.
1828-30. Indførelse af et nyt skoleregulativ for Gram gods.
28. LA Aab. Gram og Nybøl godser. 241. 1839-42 Fattigsager. 17. jan.
1842.
29. Samme. 242. 1843-1909 Fattigvæsensager. 4. marts 1848.

30. En demat (dagsslæt) er 0,4926 ha.
31. Trap 1864, sp.d. s. 152.

32. LA Aab. Rudbøl kogsarkiv, 1819-1889 Skolesager.
33. Trap: Danmark, bd. X2, 1966. S. 452. Om amtsfuldmægtige i sydligere dele
af Slesvig og deres deltagelse i udarbejdelsen af amtsfondsregnskaber til
rentekammeret kan læses i N. Falck: Handbuch des s.-h. Privatrechts,
1825-47 bd. Is. 107 og II s. 293.

34. Trap: Danmark, bd. Xi, 1965 s. 45.

35. Regulativ af 24. juni 1858.
36. Trap: Danmark, bd. Xi s. 45.

37. Samme side.

38. Regulativ af 21. maj 1861.
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Registraturer over kommunearkiver
1842/1869-1970
Af Bente Dahl Hansen og Birgitte Dedenroth-Schou
stadsarkivarer i Ballerup og Kolding
Den ideelle kommunearkivregistratur skal ud over at være en fortegnelse
over arkivet også give et indblik i den kommunale administrations ud
vikling. Vi har set på de mange kommunearkivregistraturer, der er
produceret inden for de sidste knap tyve år og har konstateret, at det kun
er et par af dem, der lever op til idealet. Vi ved også godt hvorfor - det er
et kæmpearbejde, når det skal gøres ordentligt, og ressourcerne står de
fleste steder ikke mål med ambitionerne, heller ikke i Ballerup og Kolding.
Kommunerne er i dag at sammenligne med store virksomheder oftest
de største arbejdspladser i kommunen og med en kompliceret organisa
tionsstruktur. Arkivalierne dannes i denne struktur og kan kun forstås
ret, hvis man ved, hvor i kommunen, de er blevet til. De mange forskel
lige provenienser må nøje afdækkes, før arkivalierne kan bruges til
historisk forskning. Dette forhold gælder ikke kun for tiden efter 1970.
Allerede omkring århundredskiftet var der i købstadskommunerne og
nogle større sognekommuner begyndelsen til en forvaltningsstruktur.

Landsarkivernes kommunearkivregistraturer
Det var Landsarkivet i Odense, der først gjorde en indsats for at få styr
på kommunearkiveme efter 1842/1869 og som forenede et koncentreret
indsamlingsarbejde på Fyn med en registrering af arkiverne. Det var fra
starten næsten udelukkende sognekommunearkiver, der registreredes,
og de var som oftest hentet ud af kommunen som en rodebunke, der lå
på et fjernt sted i den nye storkommunes rådhus, resultatet af en meget
enkel administrationsform og overskueEgt af omfang. Disse forhold
samt et ønske om at komme hurtigt igennem registreringen af mange
sognekommunearkiver førte til, at man opstillede en struktur for regi
strering af kommunearkiver, eksemplificeret i et stikordsregister, der
angav, hvilken gruppe en bestemt type af arkivalier henhørte under. Det
var arkivarvikar Knud J. V. Jespersen og stud. mag. Kirsten Helle
Pedersen, der ud frå gennemgang af nogle få sognekommunearkiver
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valgte denne registreringsmodel. Arkivar Poul Thestrup og skiftende
studentermedarbejdere fortsatte, hvor de slap, og indtil 1984 produce
redes i alt 52 kommunearkivregistraturer efter samme skema på Landsar
kivet i Odense.
Udgangspunkt for registraturernes opdeling af sagerne var den så
kaldte Odderplan, et arkiveringssystem, der var opfundet af kæmner i
Odder kommune, Knud Thomsen i 1926. Systemet brugtes i både køb
stads- og sognekommuner. Også landsarkiverne i København og Viborg
valgte denne struktur som grundlag for registrering af kommunearki
ver. Landsarkivet for Sjælland begyndte at udgive registraturer fra 1981,
Landsarkivet i Viborg har indtil videre kun udgivet en i 1989, men har
internt brugt systemet i mange år.
De tre landsarkiver har valgt et næsten identisk ordningssystem base
ret på Oddersystemets hoved- og underafdelinger. Princippet skulle
være, at den samme arkivalietype skulle kunne findes under det samme
nummer i alle kommunearkivregistraturer. Uheldigvis har de tre lands
arkiver ikke kunnet blive enige om undergruppernes nummerering og
heller ikke om, hvordan institutionerne nummereres, men hovedgrup
perne skulle være ens. De er i landsarkivernes let reviderede version: 1.
Den kommunale administration, 2. Brand- og bygningsvæsen, 3. Skatte
væsen, 4. Socialvæsen, 6. Vejvæsen m.m. og 7. Samfundsforhold. Lands
arkivet for Sjælland udgav i 1988 en udspecificeret modelregistratur, og
arkivar Harry Christensen har lavet en tilsvarende for Landsarkivet for
Nørrejylland, der ikke er publiceret. Landsarkivet for Sjælland har valgt
at holde institutionernes arkiver uden for nummerrækken, mens man i
Viborg har kaldt sociale institutioner, offentlige værker m.m. gruppe 8
og kulturelle institutioner gruppe 9. Der er også forskelle i de første 7
grupper på 3. niveau, således hedder vejsager i Viborg 604, i København
60-3 og 60-4 er brosager. Der er endog eksempler på, at hovedgrupper er
helt forskellige, f.eks. har parker i Viborg nr. 622, men i København
17-7 (dog med henvisning til Viborgs gruppe 62). Den søgning på tværs
af kommunerne, som skulle være ideen med det hele, har således ikke
kunnet gennemføres.
De kommuneregistraturer, der er udarbejdet på Fyn og på Sjælland er
udpræget samlebåndsregistraturer sat i system af den for kommunearki
ver ansvarlige arkivar, men udarbejdet af studentermedhjælpere på
landsarkiverne eller for de sjællandske registraturers vedkommende af
kontoruddannede i den pågældende kommune. Også indledningerne
bærer præg af samlebåndssystemet - de samme leksikalske oplysninger
meddeles om den enkelte kommune, men der er ikke plads til en antyd-
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ning af den enkelte kommunes individuelle historie endsige henvisning
til relevante sogne- og købstadshistorier eller artikler. Registraturernes
indledning er udarbejdet uden samarbejde med lokalhistorisk kyndige
folk på stedet, og det er synd både for medarbejderne fra landsarkivet og
for lokalhistorikeme. Det må være bl.a. for de sidste, at registraturerne
er udarbejdet.
Registraturen fra Landsarkivet i Viborg »Ebeltoftarkiverne 1842-1970.
Kommunen - arkivet - historien« kunne synes mere lokalt orienteret,
men samlebåndskarakteren og den beskedne information om den lokale
historie skinner også igennem her. Den vil med ændringer af stednavne i
tekstbehandlingsanlægget kunne tilpasses en hvilken som helst kom
mune. Denne registratur er dog langt mere indbydende og mere gen
nemarbejdet end nogen af de andre landsarkivregistraturer. Et nyttigt
værktøj er den generelle indledning om kommunernes historie og det
administrative leksikon bag i bogen med oplysninger om de enkelte
kommuners areal, folketal, grænseændringer samt lister over borgmestre
og formænd for sogneforstanderskaber og sogneråd, kæmnere og andre
embedsmænd.
Ebeltoftregistraturen beretter også lidt om arkivets tilstand ved afleve
ringen til landsarkivet og giver dermed en antydning af, hvad der mang
ler, men der er ingen redegørelse for i hvilke dele af kommunens admini
stration, man har været for at opspore arkivalier. Det er karakteristisk
for alle de gennemgåede arkivregistraturer, at landsarkivet har henvendt
sig til kommunens centralforvaltning og der fået anvist, hvad der var af
interesse for landsarkivet. Stadsarkivernes daglige arbejde med de kom
munale arkivalier afslører imidlertid, at man skal ud i alle hjørner af den
kommunale administration for at være sikker på at få alt med og helst
have talt med alle arkivansvarlige personer d.v.s. afdelings- og instituti
onsledere for at være sikker på, at der ikke ligger noget tilbage. Hvor
mange embedsmænd har ikke gemt noget, fordi de ville beholde de
interessante gamle arkivalier lidt endnu? Og selv om sognerådsformand,
-kasserer og -sekretær skulle aflevere alt til storkommunen i 1970, så er
der stadig en del tilbage hjemme hos dem selv og deres efterkommere, og
det er kun ved opbygning af et tillidsforhold mellem de pågældende og
arkivaren og megen overtalelse, at det lykkes at få det ud af dem.
Når alt dette er sagt, må det dog også siges, at et umådeligt stort
kommunalt arkivmateriale er gjort tilgængeligt via landsarkivernes kom
muneregistraturer. Sagsregistrene er meget nyttige, og bøgerne er i ti
dens løb blevet stadig pænere med Ebeltoftregistraturen som det forelø
bige højdepunkt. Siden 1973 er der udgivet 52 registraturer på Fyn, 26
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fra Landsarkivet for Sjælland samt et antal selvstændige skolearkivregistraturer, og fra Viborg er der Ebeltoftregistraturen, som omfatter i alt
10 kommuner.

Andre kommunearkivregistraturer
Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv udgav i 1986 såkaldte »vej
ledende arkivregistraturer« for perioden 1842-1970 over de tidligere
sognekommuner i Helsinge primærkommune. Registraturerne er blevet
til som et pilotprojekt for Lokalhistoriske Arkiver i Frederiksborg Amt,
LAFA, under redaktion af arkivar Henrik Zip Sane. 1 1987 udgav LAFA
på baggrund af pilotprojektet »Vejledning for lokalhistoriske arkiver i
modtagelse og registrering af sognekommunearkiver« ligeledes med
Henrik Zip Sane som redaktør. Da vejledningens eksempler er hentet fra
den arkivregistratur, der omhandler Ramløse-Annisse sognekommune,
har vi valgt at kigge nærmere på denne sammen med vejledningen.
Registraturen for Ramløse-Annisse sognekommune, der er på 179 A-4
sider, er forsynet med forord, indholdsfortegnelse, indledning og index
udover den egentlige registratur. Indledningen består først og fremmest
af en lovgivningshistorisk oversigt samt en redegørelse for den anvendte
registreringsmetode. Som indgang til registraturafsnittet er der en arkiv
nøgle, der forklarer det anvendte nummersystem, og en beskrivelse af,
hvordan arkivalierne var ordnet ved afleveringstidspunktet. Selve regi
straturen er tredelt, idet der er foretaget en kronologisk periodeopdeling
i sogneforstanderskabet 1842-1868, den ældre sognekommune 1868-1933
og den yngre sognekommune 1933-1970 svarende til den landkommu
nale lovgivning. Med henvisninger gøres rede for, at den administrative
praksis og dermed arkivdannelsen kun er ændret langsomt.
I vejledningen gøres opmærksom på, at det enkelte lokalarkiv selv må
gøre sig overvejelser over, hvor dybtgående man af økonomiske og
arbejdsmæssige ressourcer kan tillade sig at gå ved registreringen. Hen
rik Zip Sane har valgt at gå overordentlig grundig til værks, idet registra
turoplysningerne består både af en hoved-, en indholds- og en bioplys
ningsdel. Registraturens mest omfattende del og ifølge redaktøren også
den mest arbejdskrævende del (70 %) findes i indholdsbeskrivelserne,
hvor der ikke alene gives en redegørelse for protokoller og længere
sagsrækkers hovedindhold og omstændigheder, men også for de enkelte
dokumenter. F.eks. side 113, gruppe 40.6 med følgende hovedoplys
ningsdel: »Plejehjem for kronisk syge: Korrespondance, udskrift af for-
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handlingsprotokollen for Helsinge-Valby sociale udvalg, driftsregnskab
for Skævinge syge- og plejehjem, mødereferater m.v., 1961-1964,« om
fattende i alt 24 stk. papirer. Herefter er der en indholdsbeskrivelse af de
enkelte papirer på over en halv side. Det forekommer aldeles unødven
digt og overflødigt. Den bruger, der vil beskæftige sig med det pågæl
dende emne, må alligevel selv læse arkivalierne, og vil ikke nøjes med
disse excerpter.
Efter udført kassation og ordning fylder arkivalierne for RamløseAnnisse sognekommune i alt 14 hyldemeter, og registreringen af disse 14
hyldemeter optager 179 A-4 sider! Hvis man f.eks. i Ballerup Stadsarkiv
skulle vælge samme dybtgående registreringsmetode til den ældre del af
kommunearkivet (7-800 hyldemeter), ville registraturen for den tilsva
rende tidsperiode komme til at fylde omkring 9-10.000 A-4 sider. Mate
rialet efter 1970 tør vi i denne forbindelse slet ikke tænke på.
Redaktøren i Helsinge har forsøgt at finde nye veje for kommuneregi
straturerne i reaktion mod landsarkivernes samlebåndsregistraturer, men
vi kan ikke anbefale den metode, der her er anvendt. Det vil være
uoverkommeligt at registrere større arkiver på denne måde, og det bliver
for uoverskueligt for brugeren.
Derimod er der i registraturen over Dragør Byforstanderskabs arkiv
efter vores mening en bedre balance mellem væsentligt og uvæsentligt.
Registraturen er udarbejdet i 1982 af arkivleder Birte Hjort fra Dragør
Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet har siden o. 1900 befundet sig på Lands
arkivet for Sjælland. Registraturen er på 38 sider i A-4 format og forsy
net med forord, indholdsfortegnelse og en administrationshistorisk re
degørelse for de særlige omstændigheder, Dragør bys styre var underlagt
i perioden 1700-1910. Først i 1910 kom byen ind under den landkommu
nale lov af 1867.
Dispositionen i registraturen følger de arkivskabende enheder, nemlig
byforstandeskabets- og bjergningsvæsenets arkiver samt arkiverne efter
de fire byforstanderes ansvarsområder: by-, havne-, skole- og fattigkas
sen samt fra 1810 også jordkassen. Der er, som det siges i forordet
tilstræbt en grundig registrering, der skulle »tilgodese de personal- og
lokalhistorisk interesserede benyttere«. Her er dog på ingen måde tale
om en grundighed, der forvirrer overblikket, idet forfatteren blot med
enkle og korte anmærkninger og indholdsangivelser oplyser om de en
kelte pakker, bind og lægs hovedindhold, hvis det ikke rimelig klart
fremgår af titlen.
Der er tale om en i udstyr og omfang beskeden registratur, opbygget
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efter proveniensprincippet, og den bærer præg af forfatterens viden om
og kendskab til de særegne lokale administrative forhold.
Den bedste kommunearkivregistratur til dato er efter vores mening
Registratur over Københavns Kommunes arkivalier 1858-1908, der ud
kom 1988. Registraturen er udarbejdet af stadsarkivar Helle Linde. Den
er opbygget efter magistratsinddelingen i København i periodens løb og
beskriver de enkelte afdelingers og institutioners funktioner og så vidt
det har været muligt deres proveniensmæssige sammenhæng. Grundlaget
for registreringen er afleveringsfortegnelseme, men der er ikke i forbin
delse med registraturens udarbejdelse foretaget nærmere undersøgelse af,
om afleveringsfortegnelsemes oplysninger er dækkende, hvad der natur
ligvis havde været ønskeligt. Det er desuden kun en sammentrængt form
af arkivfortegnelserne, der er medtaget i registraturen, der f.eks. ikke
gengiver pakkernes numre, så ved ekspedition til læsesal må de mere
udførlige afleveringsfortegnelser benyttes. De sidstnævnte indeholder
også i følge registraturens indledning mere udførlige oplysninger om
arkivaliernes indhold, som det måtte være en fordel at have med her. Vi
synes også, at det er for tidligt at slutte udgivelse af registraturer med
80-årsgrænsen. 50-årsgrænsen havde været mere passende eller måske en
30-årsgrænse afhængigt af, om tilgængelighedsgrænsen ændres. Regi
straturen har et nyttigt sagregister.

Konklusion
Konklusionen på ovenstående gennemgang af kommunearkivregistratureme er, at den helt ideelle kommunearkivregistratur ikke er udkommet
endnu. Men vi er også på andre måder i de senere år blevet klogere på
kommunehistorien. Landsarkivet for Fyn var igen banebrydende med
udgivelsen af artikelsamlingen »Brug sognekommunearkiverne« i 1983,
Arkivforeningens seminar om kommunal opgaveløsning i 1989 resulte
rede i bogen af samme navn, Odense kommune har fået en beskrivelse af
kommunale arkivalier i alle forvaltninger i forbindelse med oprettelsen af
kommunearkivet, og i august 1991 vil en jubilæumsbog om kommune
styret »Folkestyre i by og på land« udkomme samt resultatet af det store
forskningsprojekt på Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut om
kommunalreformen i 1970. Endelig er der i de senere år brugt kommu
nale arkivalier til mange artikler i lokalhistoriske årbøger. Al dette
udvider vores viden om kommunernes historie og dermed vil registratu
rerne blive bedre.
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Der arbejdes med registrering af kommunearkiverne på landsarki
verne, i stadsarkiverne og i flere lokalhistoriske arkiver. Der er proble
mer nok til et seminar, der alene handlede om registrering af kommunale
arkivalier med deltagelse fra alle tre arkivtyper. Ingen af de foreliggende
arkivregistraturer går længere end til 1970. Kan vi finde en fælles formel
for perioden efter 1970?
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Forord
Med 13. bind nr. 4 af ARKIV afsluttes 1991-årgangen, og redaktionen
kan meddele, at tidsskriftet hermed er fyldt 25 år.
1. bind nr. 1 udkom i april 1966 og siden da er der udsendt 2 numre pr.
år. Sommetider er de kommet lidt sent, men kommet er de, ligesom
dette nummer. Forsinkelserne har haft årsag i de praktiske og tekniske
forhold, sætning, korrektur, trykning, indbinding og forsendelse, men
aldrig i stofmangel.
Forfattere i og uden for arkiwæsenet har flittigt og stabilt gennem de
25 år leveret artikler, som har gjort os klogere, har skabt debat og
opsummeret erfaringer fra det daglige arbejde til gavn og glæde for
læserne.
Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt fremlagde programmet i sit forord til det
første nummer således:
»Jeg hilste dette ungdommens initiativ med den største glæde, fordi vi
vist alle føler, hvor værdifuldt det vil være, at arkivfolk får et forum,
hvor vi ikke blot kan fremlægge resultaterne af vort arbejde med arkiver
og administration, men også vil kunne gøre rede for vore tanker om
arkivteoretiske problemer. ARKIV står åbent for alle arkivfolk i Dan
mark og i det øvrige Norden, men også for alle, som ønsker at skrive om
emner, der har forbindelse med arkiverne. Det ville ikke være os ukært,
om også historikere uden for kredsen af arkivarer og administrationens
folk ville blive medarbejdere ved ARKIV.«

For at opsummere de 25 år med dette program indeholder dette nummer
en fuldstændig alfabetisk indholdsfortegnelse.
Redaktionen, der altid har været sammensat af 3 arkivarer fra Rigsar
kivet og landsarkiverne, har i anledning af denne statusopgørelse bedt
protokolsekretær Kristian Hvidt, Folketinget, om at kommentere de 25
års produktion til oplysning og vejledning for denne og kommende
redaktioner.
Redaktionen
December 1991
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»ARKIV« femogtyve år
Af Kristian Hvidt
»Skriv noget pænt om jubilaren - eller til nød noget kritisk - bare du
skriver nogle kommentarer om de første 25 årgange af tidsskriftet
»Arkiv« - og helst lidt snart«. Grundlaget for denne opgave, der stilles
til en ældre, lettere arkivpåvirket historiker i passende afstand fra
arkivvæsenet, er en liste over titlerne på samtlige artikler i tidsskriftet
gennem de mange år suppleret med spredt læsning i årgangene.

Med fornøjelse! Først de søde ord - så de sure.
Der er al mulig grund til at lykønske arkivernes personale med disse 2
gange 25 hefter af tidsskriftet. Ved at gennemgå listen over den lange
række af titler bliver man imponeret over den faglige vægtighed ved
emnerne - kun meget få lidt pjankede sidespring fra geledderne. Regi
mentets underofficerer skriver alvorsfuldt om etatens teoretiske og
praktiske problemer. Den interne faglige disciplin har sat sig sit præg, en
forholdsvis ensartet tone i artiklerne - »væsenet« har sin egen jargon og
selvfølgelig sit fagsprog, foruden at nogle forfattere mere end andre
sprogligt set bevæger sig med værdige, videnskabelige fjed, der f.eks.
sætter sig fodspor i store fodnoter. Dette er måske særlig synligt for
udenhus læsere. Men man skal ikke tage fejl af sammenhængen mellem
titlen og indholdet. Den dejlige overskrift »Lodret arkivering« af Birgit
Bjerre Jensen dækker over en sværvægter af en teoretisk afhandling om
kassationsproblemer. - Hun udmærker sig i øvrigt også ved det største
antal bidrag (10) til tidsskriftet.
Grundlæggelsen af tidsskriftet Arkiv i 1966 var udtryk for et »ung
domsoprør« i Rigsarkivet. Den daværende rigsarkivar, Johan Hvidtfeldt
- dengang så værdig af alder som 56 år gammel - skrev i forordet til det
første nummer om dette »ungdommens initiativ«! Mange af disse såkaldt
»unge og yngre arkivarer«, der kom med ideen, var ikke så unge, som
man skulle tro. Men det var udtryk for en generation, der ville kvalifi
cere sig og mente, at de historiske tidsskrifter ikke egnede sig til
emnerne.
Artiklerne falder stort set i tre kategorier. De fleste bidrag er formo
dentlig biprodukter til arkivarers arbejde med bestemte arkivgrupper.
Ganske mange af dem er så dybtgående og omfattende, at de burde være
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publiceret for et større forum. Som eksempler kan nævnes Wilh. von
Rosens om Købstædernes havnekommissioner (1977) og Hans Kargaard
Thomsens om Arkiver og kirkebøger (1974), som handler om en højst
interessant diskussion i midten af forrige århundrede. Af samme forfat
ter findes en række artikler om arkivvæsenets historie i det 19. og 20.
århundrede. Denne type af afhandlinger kan i høj grad genanvendes i al
fremtid dels som vejledninger i brugen og dels som appetitvækker for
andre. Skade kun, at Arkiv er et så eksklusivt organ.
En anden kategori er de arkivteoretiske, debatindlæg om kassation,
journalsystemer osv., formodentlig langt den største gruppe med virkelig
vægtige bidrag af Niels Petersen, Birgit Bjerre Jensen, Michael Hertz og
andre. Tilsammen kan disse artikler fra midten af halvfjerdserne og
fremefter ses som et forsøg på under en ny rigsarkivar at skabe et
helhedsbillede af statens arkivvæsen og dets opgaver med henblik på en
arkivlov.
Nogle af disse tanker er nu forældede, men de fleste af de problemer,
som afhandlingerne pegede på er jo langt fra blevet løst.
Endelig er der bidragene fra de »indbudte gæster«, der beskriver
arkiver uden for det offentlige arkivvæsen - heriblandt en del om
tilsvarende forhold i Norge. Påfaldende er i øvrigt, at tidsskriftet helt
overvejende er skrevet af Rigsarkivets folk, medens landsarkiverne er
mere spredt repræsenteret.
Er alle disse gode artikler skrevet af arkivarerne til hinanden? Kommer
budskabet ud til den historiske verden, der er virkelig mangfoldig. Langt
fra nok, må svaret være. Skyldes det forhold i arkiverne selv?
For en, som gennem sit arbejde har haft det ene ben i arkiverne og det
andet i forskningsbiblioteksverdenen, er det slående, at selv om de to
institutioner begge tjener det samme formål: at være hukommelseslager
for forskningen, tænker og arbejder en arkivar og en bibliotekar meget
forskelligt - de kan i hvert fald ikke gå ind i hinandens roller uden videre,
selv om det altsammen drejer sig om beskrevet papir. I metoder til at
systematisere udgår de to erhverv fra forskellige teoretiske forudsætnin
ger - der er en verden til forskel på en arkivregistratur og et biblioteks
katalog. Arkivarer er nok mere hengivne til teoretiske overvejelser end
bibliotekarerne, selv om de praktiske vanskeligheder ved genfinding i
mylderet af papir ikke er mindre I bogsamlingerne. Forskningsbibliote
karerne, i hvert fald på Det kgl. Bibliotek, har også i de ca. 25 år haft sit
tidsskrift, »Fund og Forskning«, men det har meget mere haft præg af
almindelig humanistisk forskning med boghistorie som underliggende
tema. Det er et skrift, som kan læses som underholdning i videre kredse,
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en markedsføring af Det kgl. Biblioteks samlinger, mere end et fagtids
skrift for fagfolk ligesom »Arkiv«. Et sådant appetitvækkende skrift a la
»Fund og Forskning« har Rigsarkivet aldrig haft - tidsskriftet »Siden
Saxo« falder i den forbindelse i en anden kategori. Men et herligt skrift
som »Spor«, festskriftet til Niels Petersen, viste, at arkivarer kunne
skrive fornemme generelle afhandlinger i Fund- og Forskning-stil.
I øvrigt er det slående, at Det kgl. Bibliotek har vist, at også det har
behov for et mere »biblioteknisk« organ. De første numre af »Magasin
fra Det kgl. Bibliotek« minder ikke så lidt om »Arkiv«.
I den egentlige forskning, som arkivarer og forskningsbibliotekarer
skal udføre, griber de selvfølgelig hver for sig det nærmeste materiale på
hylderne. Arkivarer skriver på grundlag af arkivalier og behøver ikke så
mange bøger (selv om et tålmodigt bud formodentlig stadig dagligt går
tværs over Bibliotekshaven); og bibliotekarer nærmer sig kun nødigt til
arkivalier. Det præger især den historiske forskning, der udgår fra
arkivarernes kreds, en begrænsning, der kan udvikle sig til en erhvervs
sygdom. Hvor nærgående historiske billeder man ellers kan tegne ved at
gå ind i arkivpakkernes aktserier, så er de alligevel »introverte«, oftest
skabt i en offentlig forvaltnings lukkede system eller i en privat brev
veksling uden at skulle stå til ansvar for den offentlige opinion.
Skulle man ønske »Arkiv« noget godt for de næste 25 år var det nok,
at redaktionen åbnede for mere generelle historiske studier, der kunne
bringe tidsskriftet ud i en større læserkreds og (lige som »Fund og
Forskning«) reklamere for at bruge arkivvæsenet til mere og andet end
slægtsforskning. De store forskningsbiblioteker er det naturlige sted at
vende sig for potentielle fritidsforskere. Rigsarkivet og landsarkiverne
skal »opdages«, markedsføres. Er det ikke karakteristisk for Rigsarkivet,
at man skal ringe på dets dør for at komme ind og bruge det? Resultatet
bliver, at de vigtigste potentielle brugere, studerende og halvprofessio
nelle amatører, ikke benytter arkivvæsenets rigdomme nok.
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Kirkebogsføring i Island og på Færøerne
Af Erik Nørr
Det synes næsten at være en naturlov, at jo længere nordpå man kom
mer, jo senere er føringen af kirkebøger begyndt. I Italien, Frankrig og
Spanien findes de mange steder allerede i det 14. og 15. århundrede, i
Tyskland og Schweiz indførtes de efter Reformationen. I Danmark
indførtes kirkebøger først i Hertugdømmerne, og de ældst bevarede fra
det nuværende Danmark er fra Hjordkær (begyndt 1573) og Astrup
(begyndt 1574). Nord for Kongeåen er den ældste kirkebog langt yngre
(Nordby på Fanø 1611). På Sjælland er Holmens Kirke først (1617). I
Norge starter den ældste kirkebog i Andebu Sogn (ca. 15 km vest for
Tønsberg) i 1623.1
Generelle bestemmelser for ministerialbogsføring udsendtes først i
Danmark i 1645-46 i kongelige missiver til stifterne, om at der »herefter
skulle holdes rigtig Kirkebog«.2 Herefter kan man gå udfra, at de fleste
præster i landet har anlagt kirkebøger i deres sogne.
Disse bestemmelser gjaldt kun for Danmark og blev ikke udstrakt til
Island. I Christian V’s Norske Lov af 1687 hedder det ganske vist i 2 - 8
- 7, at »hver præst skulle have en bog at tegne ved dag og tid deres navn
udi som han trolovede og viede sammen, således også de børn som han
døbte, ægte og uægte, tillige med faddernes navne«. Skønt det var
meningen, at Norske Lov også skulle gælde Island, i det mindste så
meget af den, som det kunne lade sig gøre af lokale årsager, synes kun
ganske enkelte dele af Loven gennemført. Kancelliet og biskopperne
søgte flere gange forgæves at udarbejde en lokal islandsk udgave af
Norske Lovs anden bog om gejstligheden og af det dansk-norske kirke
ritual.3
Men trods alle bestræbelser blev lovens bestemmelser om kirkebogs
føringen ikke gennemført i praksis. Omkring 1690 var det alene sogne
præsten i Reykholt, der førte en slags kirkebog - i virkeligheden var
bogen præstens notesbog (formatet var også som en stor lommebog)
over ægteskabskontrakter, men i perioder indførte præsten også lister
over døbte og nogle af de døde. Kirkebogen i Reykholt begynder i året
1664. Mærkeligt nok optræder Reykholt flere gange, når det drejer sig
om de ældste arkivalier. Det ældste dokument overhovedet, som findes i
det islandske nationalarkiv, er et pergamentsbrev fra 1185, der drejer sig
om Reykholt præsteembedes rettigheder. Et tredie eksempel er landets
ældstbevarede hreppsbog (kommunebog), som ligeledes stammer fra
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Reykholt. Den omfatter årene 1643-1785 og opbevares i herredsarkivet i
Borgarnes.
Men kirkebogen i Reykholt var kun en enlig svale.4 Af andre tidlige
kirkebøger kan bl.a. nævnes Reynivellir i Kjos 1699, Skålholt 1714
(omfatter kun 2 år, men er derefter videreført for Hrafnagil 1717ff.),
Saudanes 1717, Miklaholt 1722 og Holar i Hjaltadal 1724. Disse kirkebø
ger var tilfældige i form og indhold, og deres oplysninger er ofte mangel
fulde.5
Et kongebrev fra 30/12-1735 til de to islandske biskopper om, at
præsterne årlig skulle indsende lister over fødte og døde, indeholdt et
generelt krav til præsterne om, at de skulle føre en form for kirkebogs
registrering. Reskriptet blev straks bekendtgjort ved første synodalfor
samling i Skålholt stift i 17366 og førte til, at flere præster begyndte at
føre notesbøger over kirkelige handlinger. Men de fleste lod endnu være.
Den manglende kirkebogsføring var et af de mange forhold vedrørende
det islandske kirkeliv, som blev taget op af den fra Danmark til Island
udsendte generalkirkevisitator Ludvig Harboe.7
Som resultat af Harboes visitatsrejse blev der udstedt en lang række
nye bestemmelser vedrørende de islandske kirkelige forhold. I instruk
sen for superintendenterne (biskopperne) af 1/7-1746 hedder det i §31,
at biskoppen skal pålægge sine underliggende præster at holde rigtig bog
over a) kongelige befalinger, acta synodalia og biskoppernes cirkulær
breve; b) over/ø^e, døde og kopulerede; c) over dem, som er konfirme
rede; d) at forfatte et ordentligt sjæleregister, især over ungdommens
navne, alder, læsning og profect (dvs. fremgang i kundskaber). Disse
bøger skulle forevises biskoppen ved visitats og, hvad der er vigtigt,
stadig være kirkens ejendom.8 Dette betød, at bøgerne ikke var præstens
ejendom, og at denne, hvad ofte skete, ikke var berettiget til at tage
kirkebøgerne med, når han forlod sit embede.
Det mest udprægede eksempel på, at en præst betragtede kirkebogen
som sin egen, er Hdgni Sigurdsson, som startede med at føre kirkebog i
Einholt å Myrum 1713-17 og derefter førte den videre i Kalfafellsstadur i
Sudursveit 1718-27, Stafafell f Loni 1727-49, og endelig benyttede han
den i sine sidste år i et fjerde embede: BreiSabolstaåur i Fljotshliå, hvor
den også blev anvendt af hans efterfølger.
De nævnte bestemmelser om præsternes protokolføring blev bekendt
gjort i Island og førte til, at mange flere præster i årene efter 1746-47
begyndte at føre en form for ministerialbøger. I perioden 1746-80 ind
førtes kirkebøger i mindst 40 præstekald.9 Ved siden af kirkebøgerne
indførtes mange steder en vigtig personalhistorisk protokol, som ikke

318

kendes i Danmark, nemlig det ovenfor omtalte sjæleregister, eller som
det sædvanligvis kom til at hedde: husforhørsbog eller mandtalsbog.
Udover bestemmelserne om sjæleregistret i biskoppernes instruks findes
der særlige regler for præsternes årlige husbesøg i Frd. 27/5-1746.10
I forbindelse med husforhørene skulle præsten føre et mandtalsregi
ster over gamle og unge, gifte og ugifte, og anføre enhvers tilstand og
beskaffenhed, deres kundskaber i kristendom, om de kunne læse, antal
let af deres børn og tyende og disses kundskaber og opførsel, og hvilke
bøger de havde og benyttede især til gudfrygtighedsøvelser. Disse mand
talsbøger blev i stor udstrækning indført i årene efter 1746, og de føres
stadig langt op i det 20. århundrede.11 Mandtalsbøgerne er særdeles
vigtige kilder til personalhistorie, kirke- og skolehistorie m.v., men med
hensyn til sikre oplysninger om de egentlige ministerialbogsdata kan de
ikke sammenlignes med kirkebøgerne. F.eks. er aldersangivelserne i flere
af mandtals bøgerne forkerte.
Skønt mange præster som nævnt indrettede kirkebøger efter 1747, var
der stadig mange præster, der ikke førte nogen bog, og der var mange
problemer med, at præsterne kun indførte mangelfulde oplysninger.
Man var stadig ikke sluppet af med problemet, at præsterne betragtede
bøgerne som deres egne. Herved er en række bøger nu forsvundet. Værst
stod forholdene til i Holar Stift. I Skålholt Stift havde biskop Finnur
Jonsson i 1760 indskærpet præsternes forpligtelser.12
Det næste vigtige årstal i de islandske kirkebøgers historie er 1784. På
synoden i juli 1783 rejste biskop Hannes Finnsson spørgsmålet om
præsternes protokolføring, og i 1784 rundsendte begge de islandske
biskopper et cirkulære til præsterne om indrettelse af nye kirkebøger.131
forhold til de danske kirkebøger på samme tid var de nye islandske af
langt højere standard. Medens der i Danmark (med undtagelse af de
sønderjyske) først kom regler om form og indhold i 1812, stillede de
islandske biskopper nu en række krav til kirkebøgernes udseende.
Bøgerne skulle i fremtiden være i kvartformat og indbindes i skind.
Der skulle forrest gøres plads til titelblad, indførelse af biskoppens og
provstens visitatser og til præstevitæ. Kirkebogen skulle indrettes, såle
des at fødte, konfirmerede, viede og døde indføres hver for sig på
selvstændige sider. Nedenfor gengives et par af skemaerne med udfyldte
eksempler fra Holar-biskoppens cirkulære, der viser, at kravene til op
lysningernes omfang var temmelig store. Eksemplerne er konstruerede,
da oplysningerne er fra 1785 og cirkulæret fra 1784, men de er temmelig
virkelighedsnære; f.eks. er gårdnavnene korrekte. Der er ikke bevaret
nogen kirkebog fra Holar fra 1785.
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Anno 1785 faddir i Hola dömkirkju sokn.
Fzddur

Skirdur

Jun. 30.

Jul. 1

Nov. 10.

Nov. 11.

Barns nafn

Magnus

Bjarni Jönsson Gud
run Palsdöttir.

As

Björg

Lystur fadir Jön
Gestsson kvæntur
og Gudrun Palsd.
ögipt.

Hringver

ekta

hörgetid

Dec. 18.

Dec. 20.

Dec. 31.
(1785)

Jan. 1.

Stud. Sigurdur
Geirsson, Jön
Finnsson og
Helga Bjömsd.
Helgi Sigurdarson, Bjarnhédinn Sæmundsson, Gudfinna
Palsd.
_ _ _

laungetid

ölafur Eiriksson bü- Hvammur
andi og Margrét
Eiriksd. hans hjü.
Rafnhöll
Hjalmar Markus Einarsson,
Hallny Loptsdöttir.

piltbarn

Nov. 13.

Nöfn guöfedginanna (Markverdugt)

Stand

Heimili

Foreldra nöfn

heimaskird bædi

andvana
fæddur

ekta

vanskapadIndridi Sturlaur ä fötum
son, Mauritz
Frantzson, Kolfinna Jönsd.

hörgetid

Sarfinnur Ormsson etc. etc.

Anno 1786.
Björn

Sleitustadir
Erlendur Pålsson 6giptur, Jorunn Jonsdottir gipt, hennar annad brot.

ei fullburda

Skemaet for fødte skulle indeholde følgende oplysninger: Fødselsdag,
dåbsdag, barnets navn, forældrenes navne, hjemsted, oplysning om bar
nets stand (om det var ægtefødt, uægte eller avlet i hor), faddernes navne
samt særlige bemærkninger. F.eks. er følgende indført om pigen Bjorg:
født 10/11-1785 og døbt 11/11, hendes far skulle ifølge moderen, den
ugifte Gudrun Pålsdottir, være den gifte mand Jon Gestsson. Hjemste
det var Hringver; barnet var avlet i hor. Desuden opgives navnene på 3
faddere, og under »særligt« bemærkes, at barnet var hjemmedøbt.
Anno 1785 daudir i Holadomkirkju såkn.
Daudur

Grafinn

Mannsnafnid

Heimili

Hannes Loptsson.
Gisli Gunnarsson

Bjarnastadir

49

Reykir

88

Hans Benediktsson.
Jörunn ölafsd.

Vidirnes

Hölastadur

102

24

Dec. 16.
(1784)
Febr. 28.

Jan. 2.

Jul. 5.

Jul. 10.

Aug. 27.

Sept. 4.

Nov. 12.

Nov. 15.

Sarunn Sumarlidadöt tir.

Brekkukot

Dec. 28.
(1785)

Jan. 5.

Ellisif Jörginsd.

Rafnsstadir

Mart. 5.

Aldur

’/a ars

Stand

Daudamein auglyst

kvæntur
büandi
ekkjum.
büandi

vatnssött; stung
id d honum
magnleysi og
ellihruml.

ungbarn

ekkja,
braudbitr.

flogverkur i
hægri sidu
höfudverkur,
drep i fötum

nidursetn.

hor og ö|)rif

hjü

innansött og öfeiti

Anno 1786.
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38

Markverdugt

Prigiptur; dtti
14 böm
lä einn dag; åtti
30 böm og
bamaböm.

sjönlaus i 4 dr,
karlæg f 2;
dtti 70 nidja og
sa Pd i 4. liö

Tilsvarende krævede Holarbiskoppen følgende oplysninger indført i
dødsrubrikkerne: dødsdag, begravelsesdag, navn, hjemsted, stand (stil
ling), alder, dødsårsag og særlige bemærkninger. Præsterne fik også her
et udfyldt eksempel fra domkirkens sogn. Om den 102-årige Jorunn
Olafsdottir, død 27/8 og begravet 4/9-1785, oplyses det endvidere, at
hun boede i Holastaåur, var enke og levede af velgerninger, at hun døde
af hovedpine og koldbrand, at hun havde været blind i 4 år og sengelig
gende i 2 år, og endelig bemærkedes det, at hun havde 70 efterkommere i
4 led.
Biskoppernes indsats for at forbedre ministerialbogsføringen bar
frugt. Året 1784 (eller årene deromkring) optræder gang på gang i
fortegnelserne over sognenes kirkebøger. I mange sogne især i Holar
Stift begynder den ældste kirkebog omkring 1784; andre steder afløses
den gamle kirkebog af en ny protokol efter de nye regler. Men ikke alle
bøgerne er bevaret (se nedenfor).14
Næsten samtidig med, hvad man kan kalde kirkebogsreformen af
1784, afkrævede Danske Kancelli de islandske præster en række oplys
ninger, der i højeste grad forudsatte en indgående civilregistrering af hele
befolkningen.15 Til brug for fuldmægtig i Kommercekollegiet Christian
v. Eggers,16 der havde fået privilegium til at udarbejde en beskrivelse af
Island, skulle præsterne indsende fuldstændige årlige lister over alle
fødte, konfirmerede, viede og døde i sognet i hvert fald tilbage til 1768
og helst endnu længere. Provsterne skulle samlet tilstille biskoppen
listerne, og biskoppen skulle indføre resultaterne i en samlet generaltabel
og sende denne til Kancelliet.
Det blev pålagt præsterne at anvende den nøjagtigste flid, når de
ekstraherede fortegnelserne fra kirkebøgerne, og de skulle bekræfte li
sterne med deres embedsed. Statistikken skulle være temmelig specifice
ret. Både ved de fødte og de dødfødte og de konfirmerede skulle de
angive antallet af uægtefødte. Ved vielser skulle der skelnes mellem:
ungkarle og piger, ungkarle og enker, enkemænd og piger og endelig
enkemænd og enker. Døde skulle inddeles i 13 aldersgrupper, og des
uden skulle antallet af ægtemænd, barselskoner, andre koner og enker
særligt anføres.
Det var en stor mundfuld, og det kan ikke undre, at resultatet kun
blev »nogenlunde«. Knap to år senere kunne Skålholtbiskoppen ind
sende sin tabellariske opstilling til Kancelliet. Biskoppens følgebrev er
interessant, da det både fortæller noget om kirkebogsføringens standard
og om, hvad præsterne mente om at blive pålagt et så stort indberet
ningskrav.17 Biskoppen havde haft besvær med at få listerne ind betids
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nok til, at han havde kunnet nå at få mangelfulde lister suppleret, en
række præster og provster havde ikke forsynet listerne med embedseden,
en præst i Isefjord Syssel havde helt undladt at indsende noget, og
biskoppen havde derfor idømt ham en mulkt til fattige præsteenker.
Værst var det med præsten Olaf Gisleson, som Kancelliet allerede kendte
fra andre sager. Han havde pure nægtet at udarbejde lister over mere end

Provst Birgir Snæbjdrnsson, i sin embedsdragt, med Akureyri pastorats
kirkebog. Foto: Erik Nørr august 1990.
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det seneste år, medmindre han kunne få Kancelliets originale brev at se,
hvilket biskoppen ikke ville gå med til. Præsten mente nemlig, at der lå
skjulte hensigter bag kravene, som havde rod i naturkatastrofen efter
vulkanudbruddet i 1783.
Biskoppen undskyldte en del af præsterne med, at ministerialbøgerne
mange steder var meget mangelfulde, da der ikke før 1784 havde eksiste
ret nogen »almindelig Forskrift« for, hvordan kirkebøgerne skulle føres,
og mange præster havde hidtil betragtet bøgerne som deres »Privat
Memoriale«. Biskoppen havde oprindelig ønsket at supplere kirkebogslisterne med et udtog af sognenes »sjæleregister«. Disse udtog var dog alt
for mangelfulde til, at biskoppen ville lade disse gå videre til Kancelliet.
Henvendelsen til den islandske gejstlighed om befolkningsstatistikken
bidrog sikkert til en forbedring af kirkebogsføringen. Derimod synes v.
Eggers ikke at have brugt de indhentede oplysninger efter hensigten. Af
hans »Physikalische und statistische Beschreibung von Island aus au
thentischen Quellen, und nach den neuesten Nachrichten udkom kun
første afdeling af første del.18
Men snart skulle Kancelliet stille de islandske præster over for nye
udfordringer.

Island og kirkebogsreskriptet af 1812
Den 11. december 1812 udstedtes det reskript, som kom til at revolutio
nere hele kirkebogsføringen i Danmark. Det havde været under overve
jelse i nogen tid i Kancelliet. Det var den første generelle lovgivning på
området siden Christian IV, og bestemmelserne skulle være fælles »over
alt i Vore Riger«. Kancelliet, der offentliggjorde reskriptet i et cirkulære
4 dage senere, sendte følgelig dette til samtlige biskopper i Danmark,
Norge og Island.19 De vigtigste punkter i reformen var, at kirkebøgerne
fremtidig skulle føres i to sæt henholdsvis af præsten og af degnen/
kirkesangeren. Indførslerne skulle ske i 7 afdelinger efter et fast skema.
Reformen blev dog ikke straks gennemført i Island. Den første forsin
kelse skyldtes postgangen. Reskriptet nåede først Island med skib i løbet
af sommeren 1813. Selv om biskop Geir Vidalm derefter skyndte sig at
bekendtgøre indholdet for gejstligheden, kunne de nye bestemmelser
ikke gennemføres, da der »for nærværende aldeles intet Skrivpapiir er at
bekomme herved Handelsstedeme, uden kanske noget lidet paa Eskefiord i Mule Syssel paa Østerlandet, der dog formenes for det meeste nu
at være opsolgt«.20 Kancelliet svarede, at man regnede med, at de nye
ministerialbøger blev indført i Island, »saasnart det efter Omstændighe323

Fæddir sveinar 19.^
fa!a:
i

«»rnsins ;

dagur

Na-n. st&t og haimili
.... ..............
;
foreidra......................................... guAfe^gina

.
dogur

|

Atnugn$øxt«1ir

1U<UjlvCv>
i

i

;

X»

Udsnit af Akureyri pastorats kirkebog over fødte drenge 1935 (National
arkivet). De fortrykte skemaer er i Island et forholdsvis sent fænomen.
Det 19. århundredes kirkebøger er ført med håndskrevne skemaer.
Bortset fra et enkelt sogn, Storinupur, hvor præsten i perioden 1867-1902
benyttede danske kirkebøger, er alle de islandske kirkebøger ført på
islandske skemaer.

deme er muligt«.21 Papirmanglen skyldtes de dårlige tider i forbindelse
med statsbankerotten, og papir var ikke det eneste, de kirkelige myndig
heder manglede. Lærebogen i katekismus var udgået, der manglede jern
og tjære til kirkernes reparation, og vin til brug ved kommunion måtte i
noget omfang erstattes med indenlandsk bærsaft.22
Papirproblemet blev dog snart løst, for allerede på synodalforsamlin
gen i Reykjavik i 1814 annoncerede biskop Geir Vidalm den forestående
reform, og året efter pålagde biskoppen i to cirkulærer de islandske
præster at anskaffe de nye kirkebøger og påbegynde dem i advent 1816.23
Som i Danmark skulle bøgerne føres i to sæt efter skemaer. Skemaerne
skulle være med islandsk tekst, og biskoppen lod ikke kirkebogsførerne i
stikken, men medsendte ligesom det skete i 1784 (jf. ovenfor) eksempler
på korrekt udfyldte skemaer for de 7 afdelinger, som kirkebogen skulle
føres i. De 7 skemaer var følgende:

Fæddir karlkyns/kvenkyns [fødte mandkøn/kvindekøn]
Fermdir piltar/stulkur [konfirmerede drenge/piger]
Giptir [viede]
Innkomnir i soknina [indkomne i sognet]
Burtviknir [afgåede]
Dånir karlkyns/kvenkyns [døde mandkøn/kvindekøn]
ASalsamanburdar-registur [hovedsammenlignings-register]
De 7 afdelinger svarer ganske til de danske kirkebøger, som blev anskaf
fet i årene 1813-14. Men på et væsentligt punkt afveg de islandske
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kirkebøger, og man kan kun beklage, at de danske ikke fulgte de island
ske. Forrest i de nye kirkebøger skulle der placeres et mandtal over alle
sognets beboere den 1. december 1816. Følgende oplysninger skulle
medtages: gårdens navn, personens navn, stand/stilling, alder og føde
sted. Især det sidste er interessant. Det er det første islandske mandtal,
der medtager fødested. I Danmark skal man helt frem til folketællingen i
1845 for at finde noget tilsvarende.
Kancelliets og biskoppens pålæg blev fulgt. I løbet af få år skiftede de
islandske sogne til de nye bøger. Der blev anskaffet to sæt af ministerial
bøger, som på islandsk kaldes henholdsvis prestakallsbok (præstekalds
bog) og djaknabok (degnebog). Tilsammen kaldes kirkebøgerne på is
landsk prestspjonustubækur eller ministenalb^kur. Betegnelsen kirkjubækur (kirkebøger) anvendes også, men omfatter både ministerialbøger
og sognemandtal.24
Det næste kirkebogscirkulære, der udsendtes fra Kancelliet, fik også
betydning for Island. Cirkulæret af 27/8-1833 blev udstedt for at rette
op på nogle mangler ved skemaerne, som bl.a. skyldtes ønsket om, at
præsterne kunne føre bedre tilsyn med koppevaccinationen, fattige folks
vandringer og kontrollen med vielsesforordningens overholdelse.25
Samme dag, som cirkulæret blev sendt til de danske biskopper, fore
spurgte Kancelliet Islands biskop (siden 1801 omfattede bispeembedet
hele landet), om denne mente, cirkulæret også kunne gælde Island.
Biskop Stéingrimur Jonsson svarede 6/2-1834, at de fleste af bestemmel
serne udmærket kunne gennemføres i det islandske stift, da kirkebogsskemaerne var de samme. Det må have vakt glæde i København, at
biskoppen kunne meddele, at hans seneste visitats i Hunevands og
Strande provstier i 1833 viste, at kirkebøgerne overalt blev ført efter
1812-reskriptet.
Biskoppen gjorde dog opmærksom på bestemmelser i det nye cirku
lære, der ikke var særlig anvendelige af lokale årsager. Den ene vedrørte
præsternes attester om de i et fremmed lægd afdøde landmilitærreserver,
som biskoppen afviste med, at Island ikke havde landmilitær endsige
landmilitærreserver. Cirkulæret pålagde præsterne i til- og afgangslisteme at anføre dag og år for flytningerne samt angive skudsmålets
indhold. Dette ville kræve, at det blev pligt også i Island at anmelde af
og tilgangsdato til præsterne, hvilket ikke altid ville være praktisk.
Biskoppen henviste til de mange vandringer over sognegrænserne, som
daglejere, bosatte mænd, husfolk og tjenestetyende foretog i høslets- og
fiskertiden. Et andet problem var fattiglemmer, der blev forsørget i
omgang inden for en rep (kommune) eller et fattigdistrikt, der bestod af
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flere sogne. Disse forhold førte til, at mange præster først efter en
persons flerårige ophold i et sogn i husforhørsprotokollen følte sig
sikker nok til at kunne bedømme den pågældendes moralske karakter og
opførsel.26 Ved skrivelse 9/6-1835 satte Kancelliet cirkulæret i kraft også
for Island med de modifikationer, som biskoppen havde gjort opmærk
som på. Punktet med landmilitærreserveme udgik helt, og bestemmel
serne vedrørende til- og afgangslisterne skulle kun »anvendes forsaavidt
det er muligt«.27
Det interessante ved det nævnte cirkulære er ikke så meget indholdet,
da det ikke i væsentlig grad forandrede kirkebogsføringen, men det
forhold, at Kancelliets bestemmelser endnu denne gang kom til at om
fatte Island. Med Altingets genoprettelse i 1843 og dannelsen af et særligt
islandsk departement i 1848, blev Islands kirkelige forhold ikke længere
administreret sammen med de tilsvarende danske, der i 1848 overgik til
det nyoprettede Kultusministerium. Som et udtryk for ændringen blev
Kultusministeriets cirkulære af 23/4-1852 vedrørende ministerialbogsfø
ringen kun udsendt til de danske biskopper og ikke til Island. Den
halvofficielle Lovsamling for Island medtog dog cirkulæret fra 1852, da
det henviste til cirkulæret fra 1833.28
Men hermed var det også forbi med den danske kirkebogslovgivning.
Den vigtige bekendtgørelse af 31/10-1891, der betød, at de danske
kirkebøger fra 1892 skulle føres efter nye skemaer, omfattede ikke
Island. Kultusministeriet havde følgelig intet ansvar for eller mulighed
for at gribe ind, da man næsten overalt i sidste halvdel af det 19.
århundrede ophørte med at føre kirkebøgerne i to sæt. Det var degnebø-

Kirkeligt kort over Island, udarbejdet i 1969 for Justits- og Kirkeministe
riet af Landmælingum Islands (Geodætisk Institut). På kortet er angivet
kirkernes og præstesædemes beliggenhed og deres provstitilhørsforhold.
Romertallene (I-XIV) angiver provstierne ifølge den fra 1970 gældende
provstiinddeling (tidligere havde der været 21). Inddelingen starter i
Islands nordøstlige hjørne og følger landet rundt med uret. Ved hver
præstegård er præstekaldets (præstegældets) befolkningstal opgivet pr.
1/12-1968. Kortet er gengivet her med tilladelse fra Landmælingum
Islands.
Signatur:
t Kirkjustadur: kirke (gårdkirke)
+ Kirkjustadur og prestssetur: kirke og præste sæde
■ Prestssetur: præstesæde
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gerne, der forsvandt. I Danmark findes der kun et eneste eksempel efter
1812 på, at begge kirkebogssæt er gået til (Hvilsom sogn i Viborg amt for
perioden 1814-21); derimod er der mange eksempler på, at det ene
eksemplar af kirkebøgerne er brændt, og man har sørget for straks at
fremstille en kopi på grundlag af det eksemplar, der har overlevet.
Afskaffelsen af de islandske degnebøger har betydet, at en række
sogne nu har kedelige lakuner i deres kirkebogsrække. De geografiske og
klimatiske forhold har dertil betydet, at de islandske kirkebøger har
været mere udsatte end de danske. Præstegårdsbrande, som også har
hærget i Danmark, har forårsaget, at mange islandske præstearkiver, og
dermed ministerialbøger, er gået til grunde. Men nogle kirkebøger er
også gået til på grund af det meget våde klima specielt i sydlandet, hvilket
har betydet, at præstegårdene kun har kunnet stå få årtier. Et eksempel
herpå nævnes i biskop Finnur Jonssons visitatsbemærkning fra 1755,
hvor det om en præsts protokoller (bl.a. ministerialbøger) hed, at de var
»alt saa fordervet og giennemvaadt, at de ei kunde af Mig eftersees«.29
I bogen »Prestsbjonustubækur og soknarmannatol« fra 1953 er der
anført 22 eksempler på brande, hvor kirkebøger enten er gået til eller har
været lige ved det.30 Ved en brand i Saudarkrokur den 2/3-1898 brændte
de ældste kirkebøger fra de sammenlagte sogne Fagranes og Reynistadarklaustur. Desværre havde præsten ikke efterkommet landshøvdingens
skr. af 3/4-1882 om at aflevere de ældste protokoller til Landsarkivet
(det nuværende Nationalarkiv). Her synes også degnebøgeme at være
gået til. Helt så slemt gik det ikke ved præstegårdsbranden i Hjaltastadir
i 1854, hvor hovedbogen brændte, men hvor degnebogen fra pastoratets
ene kirke Hofstadir stadig eksisterer.
I Gufudalur (Bardastrandar provsti) er det også gået hårdt ud over de
gamle protokoller. En kirkebog for årene 1785-1816, hvis eksistens er
bevidnet i en kilde fra 1840, er forsvundet. Den ene kirkebog for perio
den 1816-57 er mangelfuld, medens den anden bog for samme periode
kun er bevaret som brudstykke for årene 1816-20. Det er ikke meget
bedre med mandtalsbøgerne, som først er bevaret fra 1850. En af mandtalsbøgeme forsvandt, da præsten på vej til. husbesøg red over isen på
fjorden, og isen brast, og hest og protokol gik til.
I 1897 brændte det hos præsten i Kirkjubær, der var slægtsforsker, og
derfor havde lånt protokoller fra kolleger i to andre sogne. På den måde
forsvandt der kirkebøger m.v. fra tre steder. Også i det 20. århundrede
kan kirkebøger gå til. I 1933 brændte kirkebogen fra Hof i Vopnafjodur
hos sønnen til den ovennævnte præst i Kirkjubær. I et andet tilfælde
havde man dog sikret sig en kopi. Herredsarkivet i Saudarkrokur havde
i
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Billedet viser, hvor galt det kan gå kirkebøger selv i nyere tid. De
sørgelige rester af Sejerø Sogns kontraministerialbøger efter branden hos
kontrabogsføreren i 1985. Heldigvis overholdt man kravet i reskriptet i
1812, om at de to sæt kirkebøger ikke må overnatte under samme tag, og
en ny kontrabog kunne genskabes på grundlag af hovedministerialbogen.
Var noget lignende sket i Island, havde man haft en lakune i kirkebogs
rækken. Foto: Bodil Barsøe (Landsarkivet, Kbh.).

på et tidspunkt indlånt kirkebogen fra Miklabær sogn til kopiering;
senere er kirkebogen sporløst forsvundet. De halvdårlige kopier i her
redsarkivet er således blevet primær kilde.
Ovennævnte eksempler, som kunne suppleres med en hel del flere, er
tilstrækkeligt til at fastslå, at afskaffelsen af degnebøgerne har været
uheldig. Konsekvensen har været lakuner i de bevarede kirkebogsræk
ker. Loven af 12. januar 1945 om kirke- og mandtalsbøger (sjæleregistre)
søgte at råde bod herpå. For fremtiden skulle kirkebøger igen føres i to
sæt. Ud over præsten skulle også formanden for sognenævnet (menig
hedsrådet) føre kirkebog.31 Men dette initiativ fik ikke nogen effekt;
man undlod simpelthen at følge lovbestemmelsen. Kun i nogle sogne i
Reykjavik samt i Akureyri føres kirkebøgerne i to sæt; det er imidlertid
ikke sognenævnet, men kirkens anden præst, der sørger for kontrabøgeme. I Akureyri er argumentet for dobbeltføringen da heller ikke
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sikkerheden mod brand og lignende, men det forhold, at embedet kan
beholde den ene kirkebog, når den anden skal afleveres til Nationalarki
vet.31

De ældste færøske kirkebøger
Antallet af præsteembeder på Færøerne er beskedent, da øerne var delt i
7 præstegæld med i alt ca. 40 kirker. Hver præst måtte således betjene
4-7 kirker. I det 20. århundrede er antallet af præster dog forøget noget.
Færøerne hørte indtil 1. november 1990, hvor der oprettedes et særligt
færøsk bispeembede, under Sjællands/fra 1922 Københavns Stift. Indtil
1963 udgjorde Færøerne et provsti. Provsten erstattedes derefter af en
vicebiskop, og tilhørsforholdet til Københavns stift blev af formel karak
ter. En oversigt over de færøske præsteembeder og sognepræster findes i
de danske præstehistorier og teologiske stater.33
Kirkesproget i de færøske kirker var indtil et stykke op i det 20.
århundrede dansk, men blev gradvis ved lovgivning 1903/1912/1925 og
1939 erstattet med færøsk. En forudsætning for sprogskiftet var, at de
dansksprogede præster blev erstattet med færinger, og at der blev udgi
vet salmebog og gudstjenestetekster på færøsk.34
Kirkebøgerne synes ikke på Færøerne at være indført på en gang efter
særlige bestemmelser. Den ældst bevarede kirkebog stammer fra Eysturoy (Østerø). Den er påbegyndt i 1687, hvilket kunne tyde på en
sammenhæng med kravene i Norske Lov af 1687 og Danmarks og Nor
ges Kirkeritual af 1685 om kirkebogsføring, men tidssammenfaldet kan
også være tilfældigt. De andre præstegælds kirkebøger begynder i hvert
fald langt senere: Sandoy (Sandø) 1719, Suduroy (Suderø) 1745, Suåurstreymoy (Sydstrømø) 1757, Noråoyar (Norderøerne) 1670, Vagoy
(Vaagø) 1797, Nordstreymoy (Nordstrømø) 1816.35 Herudover har der
givet eksisteret enkelte kirkebøger, der er brændt eller på anden måde
forsvundet. Dette er i hvert fald tilfældet med Nordstreymoys kirkebog
før 1816. I kirkebogen for Eysturoy mangler indførslerne for de døde i
en længere periode.
De to ældste kirkebøger fra Sudurstreymoy, der bl.a. omfatter Tors
havn, er let tilgængelige, da de er udgivet af Petur Martin Rasmussen.361
den ældste kirkebog 1757-80 er de forskellige kirkelige handlinger opført
imellem hinanden. Den efterfølgende kirkebog for årene 1780-1816 er
derimod opdelt i følgende afdelinger: døbte, altergangskoner, konfirme
rede, gifte, døde, andet kirkeligt arbejde (sognerejser, altergang i annek
serne, læst med ungdommen), og endelig er der et afsnit, hvor præsten
i
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har opgjort årets kirkelige statistik. Udgiveren har forsynet begge kirke
bøger med to navneregistre: det ene ordnet efter fornavn, det andet efter
efternavn.

Kirkebogsreformen af 1812 og Færøerne
Da Færøerne hørte under Sjællands Stift, blev kirkebogsreskriptet af
11/12-1812 ikke sendt direkte til Færøerne. Det var biskop Miinters
opgave at orientere den færøske gejstlighed om sagen, hvilket åbenbart
kun skete indirekte. Den 14. juni 1815 meddelte den konstituerede
amtsprovst P. M. Hentze (Sandø), at han havde læst om reskriptet i
Sjællands Stifts synodalakt for juli 1813. Hentze spurgte nu biskoppen,
om det var nødvendigt i forbindelse med de nye kirkebøgers indførelse
at følge kravet i Kancelliets skrivelse af 17/4-1813 om særskilte kirkebø
ger for hvert sogn. Han mente, at en fælles kirkebog for hele pastoratet
(præstegældet) måtte være tilstrækkelig. Det ville blive uoverkommeligt
for de fattige færøske kirker at købe så mange kirkebøger, der ovenikøbet måtte skaffes helt fra København. Mange kirker stod desuden foran
store udgifter til helt nødvendige reparationer. Som et sidste argument
fremhævede amtsprovsten, at der var særdeles få ministerialia i anneks
sognene.37
Da biskoppen ikke havde noget imod Hentzes anmodning, resolve
rede Kancelliet i november 1815, »at det efter Omstændighederne bevil
ges, at Kirkerne der paa Landet maae være frie for at anskaffe en særskilt
Ministerialbog for hvert enkelt Kirkesogn«.38 Kirkebogen skulle dog,
som Hentzes kritiske visitationspåtegning i Norderøemes kirkebog i
1817 viser, opdeles »i saamange Parter som Kirkerne ere, saa at hver
Kirke [kunne få] sin Bog for sig selv, skiønt i et Bind«.39
Aret efter anmeldte amtsprovsten et endnu større problem. Han havde
nu endelig med skibet den 17. maj 1816 modtaget reskriptet af 11/12-1812
til fordeling mellem præsterne og var blevet opmærksom på, at de nye
kontrabøger skulle føres af degnen eller kirkesangeren.40 Degne og
kirkesangere fandtes imidlertid på Færøerne kun i Torshavn, hvor den
tidligere matros Hans Joensen varetog kirkesangen. De øvrige steder var
det kirkeværgerne, der i en 3-4 årig periode forvaltede degnens opgaver.
Disse kirkeværger var bønder, og de fleste af dem »kan ej skrive et Ord
end sige føre en Protocoll«. Amtsprovsten kunne således ikke indse,
hvordan de færøske kontrabøger skulle blive ført.
Biskoppen synes slet ikke at have svaret på amtsprovstens henven
delse,41 og de færøske pastorater slap i første omgang for at føre kontra332

bøgerne. En undtagelse var dog Torshavn, hvor den første kontrabog
blev påbegyndt af degnen i 1824.42 Men snart tog færøske provster selv
initiativ til at få indført en beskeden form for dobbeltregistrering. Søren
Sørensen (Norderø), der var provst 1829-31, foreslog præsterne, at de
sørgede for, at »degnene« optegnede ministerialia i deres sogne på et ark
papir. Ved det årlige Olai præstemøde i 1835, hvor provsten, præsterne
og amtmanden deltog, vedtog man at foreslå Kancelliet, at degnene på
Færøerne skulle føre »mindre vidtløftige, men dog schematiske Ministe
rialbøger«.43
Provst N. J. Struer (Vaagø) motiverede i en følgeskrivelse til biskop
Mynster de mindre fyldige kontrabøger med, at degnene eller »Læserne«
på Færøerne uden for Torshavn fik ingen eller næsten ingen løn for
arbejdet, og at de derfor blev valgt blandt almuen, der nok skulle kunne
læse, men ikke nødvendigvis kunne skrive. Man kunne dog forvente, at
skrivekyndigheden med tiden ville blive bedre, efterhånden som der
indrettedes skoler. Som et illustrativt udtryk for problemet anførte
Struer, at hvis degnene f.eks. blev pålagt i dåbsrubrikken at indføre
fadderne til et barn, ville en sådan indførsel blive indført med så ube
hjælpsomme bogstaver, at det let ville fylde det meste af en kirkebogs
side. Provsten angav kun et par punkter, hvor degnenes arbejde med
kontrabøgerne kunne forenkles. Jævnførelsesregistret kunne helt udela
des, da degnene næppe ville føre det korrekt, og han foreslog, at kirke
bøgerne blev trykt med forskellig sværte, således at siderne for mænd
blev trykt med sort og siderne for kvinder med rødt.44
Biskop Mynsters holdning til forslaget er interessant. Han havde helt
forståelse for, at færingerne ikke kunne føre almindelige kontrabøger, og
han fremsendte et fuldt udarbejdet forslag til, hvordan de mindre fyldige
kirkebøger kunne se ud.45

1. Fødte. Fadderne kunne udelades.
2. Konfirmerede. Oplysningerne om alder, kundskab, opførsel samt
vaccination kunne udgå.
3. Vielser. Bl.a. kunne forloverne udelades.
4. Til- og afgangslister kunne helt undværes.
5. Jævnførelsesregistret ville ikke blive ført sikkert nok og burde der
for helt bortfalde.
Mynster fremhævede endvidere, at det var meget vigtigt med den årlige
konferering med præstens kirkebog, og at provsten også skulle under
søge degnens kirkebøger ved visitats. Biskoppen kunne også støtte for-
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slaget om at anvende forskellig farve for henholdsvis mænd og kvinder i
de fortrykte skemaer.
I modsætning til biskoppen ville Kancelliet ikke acceptere de mindre
»vidtløftige« kontrabøger. Reskriptet af 1812 skulle følges på alle må
der.46 Resultatet blev, at degnene på Færøerne vedblivende ikke førte
kirkebøger. På Olaimødet i juli 1836 fastholdt amtmand F. Tillisch
nemlig, at man trods Kancelliets skrivelse ikke var forpligtet til at an-
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skaffe mere end en kirkebog for hvert præstegæld, dvs. den præsten
allerede førte. Amtmandens tilbageholdenhed skyldtes, at det kostede
penge at anskaffe kontrabogerne.47 Provsten og præsterne affandt sig
med amtmandens holdning. Året efter må provsten dog være blevet
noget betænkelig ved, at kirkebogen kun førtes i et sæt, for da måtte han
indberette til biskoppen i København, at han havde fundet stor uorden i
kirkebogen på Sandø, hvor den tidligere provst og jubellærer P. H.

Kort over de færøske præstegæld. Inddelingen i de 7 gamle præstegæld
varede indtil 1913, hvor Suduroy blev delt i et nordre og søndre præste
gæld. Senere skete der også opdelinger af Eysturoy, Nordoya og Sudurstreymoy præstegæld. Kortet er udarbejdet til denne artikel af Landsarki
vet i Torshavn.
1. NORDOYA PRESTAGJALD (Nordøernes Præstegæld):
Består af de seks nordligste øer, nemlig Kalsoy, Kunoy, Vidoy, Bordoy,
Fugloy og Svinoy.

2. EYSTUROYAR PRESTAGJALD (Østerø Præstegæld):
Består af alle bygder på Eysturoy.
3. NORDSTREYMOYAR PRESTAGJALD
(Nordstrømø Præstegæld):
Består af følgende bygder på Streymoy: Skæling, Leynar, Stykkid,
Kvivik, Vestmanna, Saksun, Tjørnuvik, Haldarsvik, Langasandur,
Streymnes, Hvalvik, Hosvik og Kollafjørdur.

4. VÅGA PRESTAGJALD (Vågø Præstegæld):
Består af alle bygderne på Vagoy samt Mykines.
5. SUDURSTREYMOYAR PRESTAGJALD (Sydstrømø Præstegæld):
Består af Torshavn samt bygderne Kirkjubøur, Velbastad, Sydradalur,
Nordadalur, Kaldbak og Hvitanes. Endvidere hører øerne Nolsoy,
Hestur og Koltur til præstegældet.
6. SANDOYAR PRESTAGJALD (Sandø Præstegæld):
Består af alle bygder på Sandoy, samt øerne Skuvoy og Stora Dimun.

7. SUDUROYAR PRESTAGJALD (Suderø Præstegæld):
Består af alle bygder på Suduroy.
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Hentze ikke længere formåede at passe embedet.48 Provsten fik imidler
tid klaret problemerne, og spørgsmålet om duplikatkirkebøgeme kom
først på dagsordenen fem år senere, og anledningen kom overraskende
nok fra Torshavn, det eneste sted, hvor kontrabøgeme blev ført.

Den fordrukne degn og kirkebogsføringen
Den 19. november 1842 meddelte Færøernes amtmand Christian Pidy en
landprovst Garde, at han den 10/11 havde følt sig foranlediget til at
efterse den kirkebog, som kirkesanger i Torshavn, M. Jacobsen, førte i
henhold til reskriptet af 1812. Amtmanden havde fundet mange mangler
i indførslerne og havde påtegnet kirkebogen om misligholdelsen. Amt
manden meddelte endvidere, at han agtede at afskedige M. Jacobsen ved
årsskiftet på grund af dennes drikfældighed og uordentlighed. Endelig
bad han provsten overveje, om det ikke nu ville være passende også
andre steder end i Tårshavn at indføre de duplikatkirkebøger, som
reskriptet forlangte.49
Præstegældets (Sydstrømø) præst H. A. Lund var ikke ubetinget
tilfreds med amtmandens indblanding. Han mente, at det var hans egen
opgave at afkonferere kirkesangerens ministerialbog med den, præsten
selv førte. I øvrigt anså Lund kirkebogsføringen for at stå i så nær
forbindelse med det kirkelige, at overtilsynet med denne måtte høre
under provsten som »kirkelig Autoritet«. Han fandt bl.a. bevis herfor i
det faktum, at kirkebøgerne skulle fremlægges ved provstevisitats, og at
præstens kirkebog autoriseredes af provsten, kirkesangerens af præsten,
men ingen af amtmanden. Derfor ønskede han nu dokumentation for
amtmandens hjemmel.50
Få dage senere foretog sognepræsten selv et grundigt eftersyn af
Jacobsens kirkebog. Han fandt, at kirkesangeren slet ikke havde indført
oplysninger siden en gang i 1841; dog havde han indført en del ministerialia (27 fødte, 4 par viede og 10 døde) på løse sedler. Lund satte nu
Jacobsen til i løbet af to dage at føre kirkebogen ajour, bortset fra
jævnførelsesregistret, der skulle være i orden ved årets udgang. Desuden
pålagde sognepræsten ham orden og nøjagtighed i fremtiden og for
langte, at han fire gange om året skulle møde med kirkebogen til konfe
rering,51 hvilket var dobbelt så hyppigt som krævet.
I første omgang udsatte provsten besvarelsen af amtmandens forslag
om generelt at indføre kontrabøger. Han nøjedes med en mild misbilli
gelse af amtmandens fremgangsmåde. Han takkede ham, fordi han havde
fået trukket problemet med Jacobsens kirkebogsføring frem i lyset, men
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De fleste færøske kirker er meget små. I begyndelsen af det 19. århun
drede var det kun Torshavn, der havde ansat en kirkesanger, der kunne
føre kirkebog. Billedet viser Havnar Kirkja (Torshavn) opført af træ i
1788, udvidet i 1865. Kirken er fra 1990 blevet Færøernes domkirke.
Tegningen fra 1903 er gengivet efter Trap: Danmark 3. udg. V s. 854.

amtmanden burde ikke have påtegnet kirkebogen om denne uorden,
men i stedet have givet »mig Underretning om vedkommende Betjents
Forsømmelse«. Endelig gav provsten amtmanden besked om, at sogne
præsten nu havde afkonfereret kirkebogen og fundet en løsning på
afhjælpningen af manglerne.52
Da amtmanden ville have kirkesangeren afskediget på grund af uorde
nen i kirkebogen og rygterne om hans drikfældighed, ønskede provst
Garde sognepræstens udtalelse herom. Lund svarede, at det var rigtigt,
at Jacobsen var drikfældig. Men Jacobsen havde selv beklaget drikkeriet,
og det var ikke gået ud over hans tjeneste i kirken bortset fra, at han en
enkelt gang havde været lidt snakkesalig ved et bondebryllup. Det var
ikke kun kirkebogsføringen, der var uordentlig, men præsten havde også
hørt, at han var blevet afskediget fra embedet som forstander for arbejdsskolen af samme grund. En formildende omstændighed ved manglerne i
kirkebogen var, at Jacobsen om sommeren i længere tid fungerede som
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koppevaccinatør; han burde dog have sørget for at finde en afløser som
kirkebogsfører, og have givet præsten besked om bortrejsen. Lund
mente derfor, at det var for hårdt at afskedige Jacobsen helt fra virksom
heden i kirken, men han fandt det dog stødende at have en kirkesanger,
der drak i det daglige, selv om det var privat. Lund havde fundet en
genial løsning på problemet. Han foreslog, at skolelærer Lutzen, der var
organist i kirken, byttede stilling med Jacobsen, således at Lutzen blev
kirkesanger og Jacobsen organist. Det var oven i købet således, at
Lutzen sang bedst og Jacobsen spillede bedst. Indtægterne fra begge
embeder kunne de to dele lige.53 Da både de to implicerede, provsten og
amtmanden tilsluttede sig bytningen, blev denne løsning gennemført.
I skrivelse til amtmanden af 3. januar 1843 tog provst Garde stilling til
det generelle spørgsmål om kontrabøgeme. Han redegjorde for sagens
baggrund tilbage til 1812 og omtalte, at præsterne i 1836 var blevet enige
om, at degnene ved hver kirke skulle føre et hæfte med nødtørftige
oplysninger om ministerielle handlinger. Garde var bevidst om, at disse
hæfter ikke havde nogen juridisk gyldighed, og at de ikke var i overens
stemmelse med reskriptet af 1812. På den anden side mente han ikke, at
man for alvor havde handlet ulovligt. Den af amtsprovst Hentze i 1815
indhentede tilladelse til at nøjes med en kirkebog pr. præstegæld kunne
godt forstås som en kirkebog i alt (dvs. ingen kontrabog). Det havde
nemlig ifølge Garde været overflødigt for Hentze at søge om tilladelse til
at samle præsternes ministerialia i en fælles kirkebog, da dette allerede
var blevet tilladt ved Kanc.skr. 22/5-1813 til biskopperne i Danmark.
Hentzes ubesvarede ansøgning til biskoppen i 1816 om at slippe for
kontrabøgeme viser dog, at han ikke selv opfattede dispensationen fra
1815 som tilstrækkelig grundlag for ikke at indføre kontrabøgeme.
Kancelliets seneste skrivelse fra 1836 henviste imidlertid ikke til 1815tilladelsen, men udelukkende til 1812-reskriptet. Dette gav ifølge Garde
baggrund for at kræve indført duplikatbøger. Man kunne passende lade
disse »degnebøger« være betydelig mindre i sidetal. Det samlede antal af
ark for duplikatbøgeme inden for et præstegæld kunne svare til hoved
bogens arkantal i det pågældende præstegæld. Havde kirkeværgerne
besvær med at føre protokollen, måtte det være sognepræstens opgave at
hjælpe. Kontrabøgeme skulle indkøbes fra det kgl. stentrykkeri og »med
Hensyn til Form og Rubra [være] aldeles overensstemmende med dem,
der for Tiden føres af Præsterne«. Provsten var nemlig imod alle halve
løsninger: at kontrabøger skulle indføres ved nogle kirker og ikke andre;
at de førtes med »Forandringer og Udeladelser«, som foreslået tidligere
af provst Struer. Resultatet ville blive, at disse andenrangskirkebøger
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Sognepræst Marjun Bæk, Kvivik (Nordstreymoy præstegæld) med sin
ny anskaffede kirkebog efter 1987-cirkulæret. Det brandsikre skab inde
holder embedets ældre kirkebøger. Foto: Erik Nørr september 1990.
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ikke kunne erstatte hovedbogen, når denne brændte eller på anden måde
bortkom. Desuden var de ringere førte kirkebøger i modstrid med
Kancelliskrivelsen fra 1836, der direkte henviste til kravene i reskriptet
fra 1812.54
Da amtmanden var enig med provsten »i Eet og Alt«, blev resultatet,
at den færøske kirkeinspektion besluttede, at kontrabøger skulle indkø
bes til hver kirke. Den færøske kirkeinspektion, der bestod af amtmand
og provst og var tillagt en række af stiftsøvrighedens funktioner, skulle
tage stilling til kirkebogsindkøbet på grund af de økonomiske konse
kvenser.55 Amtmanden bemyndigede provsten til under sin forestående
rejse til Danmark at bestille bøgerne efter først at have undersøgt, om det
var billigst at lade bøgerne litografere eller trykke.56 Beslutningen var
således rent færøsk, Kancelliet eller biskoppen blev ikke spurgt eller
orienteret om sagen.57
I 1844 begyndte alle de færøske sogne at føre kontrabøger.58 Endelig
var med mere end tredive års forsinkelse reskriptet af 1812 gennemført i
fuldt omfang.

1892 og 1991
To gange senere har de kirkelige myndigheder ligesom i 1812 krævet en
totaludskiftning af alle danske kirkebøger, fordi kirkebøgerne skulle
føres efter et nyt skema med flere oplysninger.
Første gang var Kultusministeriets bekendtgørelse 31/10-1891, der
forlangte samtlige hoved- og kontrabøger udskiftet med nye fra den
1/1-1892.59 Hvordan skulle de nye regler udmøntes på Færøerne? Der
opstod ikke tvivl om, hvorvidt de nye kirkebøger skulle indføres også
her, kun om hvornår. Den 23. marts 1892 indsendte amtmanden en
fællesskrivelse fra ham og provsten (skrivelsens indhold skyldtes vistnok
provst J. C. Evensen) til Kultusministeriet om sagen.60
Fristen den 1. januar 1892 kunne på ingen måde overholdes, da mini
steriets bekendtgørelse først nåede til Færøerne med postskib den 25.
januar, og desuden kunne de fornødne bevillinger fra kirkekasserne først
opnås, når Lagtinget mødtes i sommeren 1892. Provst og amtmand
foreslog derfor, at de nye kirkebøger blev indført pr. 1/1-1893. Biskop
B. J. Fog tilsluttede sig også henstanden, hvilket ministeriet så i skrivelse
18/5-1892 også gjorde.61 I kirkebogssamlingen i Landsarkivet i Tors
havn kan man konstatere, at kirkebøger efter de nye skemaer overalt er
påbegyndt 1/1-1893 kun med et års forsinkelse i forhold til de tilsvarende
danske.
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Efter at man i længere tid havde overvejet et forslag om at indføre
kirkebøger på løsblade, udsendte Kirkeministeriet den 14/8-1987 et
cirkulære om, at alle kirkebøger senest den 1/1-1991 skulle udskiftes og
føres efter et nyt skema, men stadig i traditionelle bind. Bl.a. skulle
indførslerne for fødte indeholde væsentligt flere oplysninger, og der
skulle gøres plads til senere ændringer og tilføjelser. Der blev sat en hel
side af til hver indførsel. Systemet med hoved- og kontrabøger skulle
fortsætte uændret. Enkeltheder vedrørende de nye kirkebøger blev med
delt i en udfyldende cirkulæreskrivelse fra Kirkeministeriet 14/12-1987.
Orientering om skemaernes udseende og om, hvem der kunne levere
dem, gav Kirkeministeriet i cirkulæreskrivelse 24/11-1987.
Gælder disse regler også for Færøerne, og i så fald hvordan gennemfø
res udskiftningen i praksis? Jeg besøgte i september 1990 sognepræst
Marjun Bæk i Kvivik og drøftede spørgsmålet med hende. Hun havde
modtaget Kirkeministeriets cirkulære fra august 1987 og skrivelsen om
skemaerne fra november 1987, men tilsyneladende ikke den udfyldende
cirkulæreskrivelse fra december samme år. Hun havde på det færøske
præstekonvent fået at vide, at nye kirkebøger skulle være efter nyt
skema. Marjun Bæk havde efter aftale med den daværende vicebiskop
udskiftet en hovedbog og en kontrabog, der endnu ikke var helt udskre
vet, med bøger efter de nye danske skemaer. Derimod havde hun aftalt
ikke at udskifte en protokol for konfirmerede, viede og døde, som var
autoriseret den 17/9-1987 efter gammelt skema, hvilket kun var to
måneder, før Kirkeministeriet godkendte de nye skemaer.
Den nyudnævnte domprovst Petur Martin Rasmussen, der har overta
get ansvaret for kirkebogsføringen, bekræfter, at eksemplet fra Kvivik
(Nordstrømø præstegæld) er karakteristisk for, hvordan udskiftningen
af kirkebøgerne efter 1987-cirkulæret foregår på Færøerne.62 Nye kirke
bøger føres efter det nye skema, men udskiftningen sker langt mindre
rigoristisk end i Danmark, hvor fristen den 1/1-1991 er indiskutabel. På
Færøerne sparer man udgifter ved først efterhånden at købe nye bøger;
til gengæld får man ikke det faste skel i kirkebogsrækken, som i de
danske landsarkiver letter aflevering af kirkebøgerne, filmningsprojekter
m.v. Disse forhold betyder dog mindre på Færøerne, hvor antallet af
kirkebøger er langt mindre.
Gennemførelsen af 1991-udskiftningen falder ganske godt i tråd med,
hvordan tidligere reformer er blevet håndteret på området. Den danske
kirkebogslovgivning gennemføres også på Færøerne, men først efter en
forsinkelse og på en lempeligere måde.
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Ingen kedelige lakuner i kirkebogsrækken
I modsætning til Island, der opgav overholdelsen af kirkebogsreskriptet
af 1812 i slutningen af det 19. århundrede, har Færøerne ligesom Dan
mark bevaret kirkebøger fra alle sogne/præstegæld siden indførelsen af
dobbeltbogholderiet på ministerialbogsområdet. Ganske vist er det i
litteraturen blevet påstået, at kirkebøgerne fra Vågoy og Nordstreymoy
gik tabt ved en præstegårdsbrand i 1839, men det bedste bevis på, at
kirkebøgerne blev reddet ved denne lejlighed er, at de i dag findes i
Landsarkivets samlinger.63
Så længe befolkningens civilregistrering ligger hos gejstligheden og
kirkebøgerne opbevares i præstegårde og hos ministerialbogsførere pri
vat, bør kirkebøgerne fortsat føres i to sæt, som bestemt i det nu
189-årige gamle kongelige reskript for både Danmark, Island og Fær
øerne.

Noter:
Jeg takker arkivar Bjork Ingimundardottir, Nationalarkivet, og professor (fra
1991 domprovst) Petur Martin Rasmussen, Torshavn, for inspirerende samtaler
om henholdsvis islandske og færøske kirkebøger under mit ophold ved National
arkivet i Reykjavik og Landsarkivet i Torshavn i efteråret 1990. Bjork Ingimun
dardottir takkes også for en kritisk gennemlæsning af manuskriptet.
Forkortelser på arkivinstitutioner:

Nationalarkivet (Islands) = Pjodskjalasafn Islands
LAT = Landsarkivet i Torshavn = Landsskjalasavnid i Torshavn
RA = Rigsarkivet i København
LAK = Landsarkivet i København

1. Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i Slægtsforskning. 3. udg. (1963)
s. 177-82.
2. Troels Dahlerup: Fromhed styrker rigerne. Kirkebogsforordningen af 20.
maj 1645 og dens baggrund (Afhandlinger om arkiver. 1964 s. 70-81).
3. Se reskripterne 9/6-1727, 12/5-1727 og 23/4-1728 (Lovsamling for Island II
1721-1748 (1853) s. 30-32, 66-69 og 84-87).

4. Udover de bevarede kirkebøger er der enkelte steder blevet ført kirkebøger,
som nu er forsvundet: bl.a. Hrafnseyri 1676-1784 og Vellir i Svarfadardalur
1699 ff.
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5. Fra Hitardalur i Myrasysla er der bevaret et brudstykke af en bog med
ægteskabskontrakter 1693-1704.
Oversigter over islandske kirkebøger, som er afleveret til Nationalarkivet,
med oplysninger om mangler m.v. findes i Skrå um sk jol og bækur i
Landsskjalasafninu i Reykjavik. Bd. II Skjalasofn klerkdomsins. Reykjavik
1905; Prests|)jdnustubækur og soknarmannatol. Reykjavik 1953. Endelig
findes der i Nationalarkivet en endnu ikke udgivet ajourført oversigt i
skematisk form over kirkebøgerne.

6. Lovsamling for Island II s. 226-27.
7. Jf. Instruks for generalkirkevisitatoren 15/6-1741 (Lovsamling for Isl. II
s. 358-70).
8. Lovsamling II s. 657-58.

9. Prestsbjonustubækur og soknarmannatol. Reykjavik 1953 s. 8ff.
10. Lovsamling II s. 566-78. Om forskellen mellem instruksens sjæleregister og
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Anmeldelse
Udstilling på Landsarkivet for Sjælland m.m., maj-august 1991: »SØGog I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger«.

Udstilling på Landsarkivet for Nørrejylland 25. maj-3. august 1991 og
Det kongelige Bibliotek 26. august-22. november 1991: »Med lov skal
land bygges. Jydske Lov 1241-1991. Håndskrifter og bogtryk«.

Udstillinger er ikke normalt det område, hvor arkiverne markerer sig
stærkest (i hvert fald betragtet fra en museumsmands synsvinkel) - og
dog har det danske arkivvæsen gode traditioner for udstillingsvirksom
hed. Så tidligt som i 1922 etableredes den første større permanente
arkivudstilling på Rigsarkivet, der indeholdt dokumenter, der kunne
belyse Danmarkshistorien fra Valdemar den Store til krigen 1864.
På Landsarkivet for Sjælland var der især i 1960’erne og 1970’eme en
udbredt særudstillingspraksis, som var uløseligt forbundet med landsar
kivar dr. phil. Harald Jørgensen, der klart så betydningen af, at arki
verne bl.a. gennem udstillinger åbnede sig mod omverdenen. I forbin
delse med nybygningen af Landsarkivet 1966 indrettedes endog en særlig
udstillings- og foredragssal, der op igennem 1970’erne rummede en lang
række store og ressourcekrævende udstillinger. Omkring 1980 blev det
af pladshensyn nødvendigt at inddrage salen til kopilæsesal, hvorved
mulighederne for at lave særudstillinger begrænsedes stærkt. Man har
dog til stadighed søgt at fastholde en vis udstillingsaktivitet i form af
små, tematiske særudstillinger.
Udstillingen »SØG - og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver
og samlinger« skal således ses som en videreførelse af en smuk udstil
lingstradition, snarere end som en nyskabelse. Nyt er derimod nok
konceptet for udstillingen. Den overordnede ramme for udstillingen
givet på forhånd. Formålet skulle være at gøre opmærksom på nogle af
de utallige kilder til belysning af kvinders historie, der findes i arkiver og
samlinger. Udstillingens konkrete emner derimod overlod man til 9
kvindelige forskere,1 der fik frie hænder til hver for sig at udforme en

1. Udstillerne, var Nanna Damsholt, Adda Hilden, Karen Hjorth, Grethe Ilsøe,
Minna Kragelund, Helle Linde, Ingrid Markussen, Nete Balslev Wingender
og Birgitte Possing.
/

347

sektion i udstillingen, hvor de kunne fortælle deres historie. Herved
fremkom en emnemæssigt meget bred, men også spændende udstilling,
der omhandler en vifte af begivenheder i kvinders liv: fødsel og død,
pigers oplæring og kvinders kunnen, om arbejde og selvforsørgelse og
om venskab i en kronologisk ramme der strækker sig fra middelalder til
det 20. århundrede. Efter at have set denne udstilling vil der næppe være
nogen, selv nok så forstokket mandlig historiker af den ældre genera
tion, der vil kunne fastholde påstanden om, at der ikke findes kilder til
kvindernes historie! Man kommer virkelig langt omkring i udstillingen
og det endda inden for et meget begrænset udstillingsareal. Udstillingsfaciliteterne er mildest sagt beskedne. De 9 temaer i en række vægmontre
i kopilæsesalen. Udstillingen præsenterer originalt arkivmateriale fra en
række arkiver, sammen med kopier og fotografisk materiale, krydret
med enkelte indlån af andet genstandsmateriale som bøddelsværdet fra
Nationalmuseet og fødselsinstrumenter fra Medicinsk-historisk Mu
seum. Der er tale om en enkel udstillingsform, uden de store dikkedarer,
eller skelen til udstillings-tekniske og lay-out-mæssige raffinementer. En
discount udstilling kan man vel tillade sig at kalde den uden at fornærme
nogen. Men en yderst spændende af slagsen, hvis man fokuserer mere på
indholdet end formen. Udstillingen er rig på spændende og ofte gribende
historier om kvinders liv og gerninger. Særligt indtryk gjorde Cathrine
Lambertsdatters skæbne, der i 1713 blev dødsdømt for barnefødsel i
dølgsmål. Ved hjælp af ganske få arkivalier oprulles en menneskelig
tragedie for vores øjne. Ligeledes vil jeg fremhæve beretningen om den
unge lærerinde Anna Rasmussen og hendes virke på åndssvageanstalten
GI. Bakkehus, men alle udstillere skal roses for at have udvalgt en
afrundet, spændende historie, der kunne formidles på den begrænsede
plads. Som supplement til selve udstillingen blev der lavet et godt katalog
med uddybende tekster og genstandslister, og for den videnhungrende
blev der ligeledes udgivet en egentlig bog til den rørende pris af 85 kr.,
hvor den fyldige baggrundshistorie for de enkelte udstillingstemaer præ
senteres. Bogen kan varmt anbefales.
Efter udstillingens ophør omformedes den til en plancheudstilling, der
tilbydes institutioner rundt om i landet. En vældig god ide, der vil kunne
være med til at sprede kendskabet til arkivernes virke til et bredere
publikum.
Helhedsindtrykket er således en virkelig interessant og perspektive
rende udstilling. Blot kunne man ønske sig, at udstillingsforholdene
snarest forbedredes på Landsarkivet for Sjælland, således at man kunne
tiltrække et større publikum til udstillinger. »SØG - og I skal finde«
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indeholdt et så stort potentiale, at den sagtens kunne have »båret« at
have været præsenteret i mere professionelle udstillingsrammer.
Udstillingen om Jydske Lov 1241-1991, der først blev vist på Landsarki
vet for Nørrejylland og senere på Det kongelige Bibliotek havde langt
højere ambitionsniveau. Den ønskede at markere 750 års jubilæet for et
af de absolut mest betydningsfulde middelalderlige dokumenter, vi har
overleveret til i dag. Et dokument af stor nationalhistorisk betydning.
Derfor var alle sejl også blevet sat til for at lave en så enestående arkivalsk
udstilling som overhovedet muligt. Resultatet blev da også flot. Det var
lykkedes udstillingstilrettelæggeme fhv. landsretspræsident dr. jur. Erik
Abitz og arkivar can. mag. Paul G. Ørberg at samle et imponerende antal
håndskriftsudgaver af Jydske Lov (19 i alt) fra ind- og udland. Fra
Stockholm var flere udgaver af Jydske Lov, som svenskerne havde røvet
under krigene i 1600-tallet, »hjemlånt«, heriblandt den ældste sikkert
daterbare udgave fra ca. 1280 (Codex Holmiensis 37) og Codex Holminiensis 9, fra ca. 1325, der både indeholder Jydske Lov og de sjællandske
love. Flensborghåndskriftet til Jydske Lov, der til daglig opbevares i
Stadtarchiv, Flensborg, fra ca. 1300, Ribehåndskriftet fra begyndelsen af
1400-tallet og det smukt udformede Odensehåndskrift fra 1496, med
både en dansk og en latinsk tekstudgave var andre perler i den usædvan
ligt flotte håndskriftsudstilling. Udstillingen var opbygget kronologisk
fra de tidligste næsten samtidige udgaver af Jydske Lov til den seneste
håndskrevne oversættelse til latin fra slutningen af 1500-tallet.
Udstillingens anden hovedsektion beskæftigede sig med de bogtrykte
udgaver af Jydske Lov fra den første version fra så tidligt som 1486 til de
nyeste. Sektionen viste såvel dansk- som tysksprogede udgaver af Jydske
Lov, der parentetisk bemærket først endegyldigt blev ophævet i Slesvig,
da en almindelig borgerlig lovbog for hele det Tyske Rige trådte i kraft 1.
januar 1900. Udstillingen sluttede med montrer, der belyste Jydske Lov i
en retshistorisk sammenhæng.
Udstillingens samlede omfang var ikke stort - i alt 47 numre, men den
meget omhyggelige udvælgelse af udgaver resulterede i en udstilling af et
meget højt fagligt niveau. Denne fornemmelse forstærkedes ved at be
tragte udstillingslokalet. Kataloget indeholder dels nogle gode kortfat
tede oversigtsartikler, der placerer Jydske Lov i dens historiske sammen
hæng, dels katalogtekster, der på forbilledlig vis formidler de relevante
oplysninger under hvert geristandsnummer i udstillingen. Samtidig er
kataloget grafisk smukt tilrettelagt i firfarvet tryk. Prisen 50 kr. for et
sådant kvalitetskatalog må siges at være rimelig. Endelig udgav Udgiver/
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selskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland et stort anlagt festskrift:
Jydske Lov 750, redigeret af Ole Fenger og Chr. R. Jansen, der indehol
der en række vægtige afhandlinger om Jydske Lov samt gengiver loven i
moderne retskrivning. Bogen er usædvanlig elegant tilrettelagt, og vil
blive stående som en smukt omend lidt dyrt minde (375 kr.) over Jydske
Lov’s 750 års jubilæum.
Desværre holder det ovenfor skitserede høje faglige niveau ikke, når
man betragter de udstillingstekniske sider af udstillingen. Her må det
indskydes, at der her kun tales om udstillingen på Det kongelige Biblio
tek, da jeg desværre ikke fik set udstillingen på Landsarkivet for Nørre
jylland. Udstillingsteknisk adskilte Det kongelige Biblioteks udstilling
sig i virkeligheden ikke meget fra den allerede beskrevne discount-udstilling på Landsarkivet for Sjælland. Det virkede imidlertid som noget af en
kontrast i forhold til udstillingens øvrige høje ambitionsniveau. Man
havde valgt at benytte de forhåndenværende søms princip i udstillings
designet. Tekstningen var således i højeste grad inkonsekvent, i typevalg,
størrelse og placering. Det burde ikke have været en uoverstigelig op
gave, eller for den sag have belastet budgettet at have gennemført en
ensretning af teksternes skrifttyper og at få dem monteret på faste
tekstmoduler. En anden forbløffende opdagelse i udstillingen var den
anvendte monteringspraksis. Det viste sig, at man benyttede ganske
almindelige vinpropper til at holde de uerstattelige håndskrifter åbne!!
Man kunne og burde såvel af konserveringsmæssige som æstetiske
grunde have ofret nogle vugger til håndskrifterne. Det fører mig frem til
følgende afslutningsvise retoriske spørgsmål: Når man nu har fremskaf
fet et udstillingsmateriale af et så højt fagligt niveau og man har ofret så
mange penge på meget fornemme publikationer, kunne man så ikke også
have rejst det lille ekstrabeløb, der kunne have givet udstillingen et mere
professionelt design?
Keld Grinder-Hansen
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