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Sønderjyllands kollektive hukommelse
Dette hæfte fortæller lidt om Landsarkivet for de sønderjyske landsdele. Hvad er
det for en institution, hvad indeholder arkivet, og hvad kan indholdet bruges til?
Mange kender i forvejen en del af svarene på disse spørgsmål, men landsarkivet
far hvert år over 600 nye besøgende på læsesalen, hvoraf mange nok er lidt usikre
på, hvad det egentlig er, der skjuler sig i de store bygninger ved Haderslevvej i
Aabenraa. Det er bl.a. til dem, dette hæfte henvender sig.
Landsarkivet kan karakteriseres som Sønderjyllands kollektive hukommelse,
og er det sted, hvor størstedelen af grundmaterialet til Nordslesvigs historie
befinder sig.
Grundstammen i landsarkivets samlinger er de papirer som gennem tiderne er
blevet skabt i den offentlige administration. På arkivets læsesal kan disse og
mange andre papirer genbruges af enhver, der har interesse i eller behov for at
finde oplysninger om såvel den fjerne som den nære fortid.
Arkivstudier er imidlertid ikke noget, man uden videre går i gang med, og
ligesom det er lettere at finde en bestemt bog på biblioteket, når man kender lidt
til bibliotekssystematik, er det også lettere at finde historiske oplysninger på
arkivet, når man ved, hvordan et arkiv fungerer - og det er bl.a. det, vi gerne vil
fortælle lidt om på de følgende sider.

3

/ 1777 blev Laust Nielsen fra Hedehusene ved herredsretten i Tønder anklaget for bigami.
Laust Nielsen var allerede gift og havde 5 børn, men ved at rette i sit pas skiftede han navn
til Niels Lausen og giftede sig igen. Denne dobbelte forbrydelse medførte en hård straf: det
anordnede antal piskeslag efterfulgt af livsvarigt strafarbejde. Det forfalskede pas indgår i
sagens akter. (Retsbetjentarkiver. Tønder herred nr. 1926).
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Hvad kan landsarkivet bruges til?
Det er meget forskellige spørgsmål, besøgende på landsarkivets læsesal stiller og
søger at fa besvaret. En betingelse for, at landsarkivet kan hjælpe, er imidlertid,
at spørgsmålene drejer sig om nordslesvigsk historie, og kun når det er tilfældet,
kan et svar måske findes.
For at få det fulde udbytte af et besøg på arkivet skal man både bruge sin fantasi
og have et vist kendskab til, hvordan landsarkivets arkivalier er blevet til. Det
sidste fortælles der lidt om senere i dette hæfte, det første, fantasien, må man selv
medbringe. Kombineres imidlertid fantasi og viden, vil man hele tiden kunne
finde nye veje til besvarelse af spørgsmål, der umiddelbart forekommer helt
uløselige. I det følgende omtales nogle af de typiske spørgsmål, besøgende kan
stille, og der gives en antydning af, hvorledes de ville kunne besvares.

Oplysninger om slægt og enkeltpersoner. Langt de fleste af arkivets besøgende
kommer for at søge oplysninger om deres slægt. Og kender man f.eks. dødsdag og
-sted for en af sine bedsteforældre eller måske en af oldeforældrene, har man et
godt udgangspunkt for en slægtshistorisk undersøgelse. Er ens bedstefar f.eks.
død i Sønderborg den 11. juni 1946, kan man i kirkebogen eller personregistret
finde en registrering af dødsfaldet med angivelse af navn på afdødes ægtefælle og
forældre samt fødselstidspunkt og -sted. Dermed har man allerede gjort det første
skridt til det, der kan blive en spændende optrævling af sin slægts historie.
Navneændring. Det behøver imidlertid ikke kun at være almindelig interesse for sin
egen eller andres familieforhold, der fører til slægtshistorisk arbejde. Den nyeste
danske navnelov giver således mulighed for, at man kan tage navn efter sine egne
eller ægtefællens oldeforældre. Ønsker man at benytte sig af den mulighed, skal
navnene findes i personregistre og kirkebøger, hvad der normalt ikke er særlig
svært. Dog skal man indstille sig på, at folk i ældre tid ikke altid tog det så nøje
med en ensartet stavemåde for slægtsnavne, og man kan derfor komme ud for, at
den officielle stavemåde afen oldeforældres navn er noget anderledes end forven
tet.
Ønsker man at antage et tidligere benyttet slægtsnavn, kan en registrering af
det nye navn uden videre foretages hos personregisterføreren. Blot skal der
medbringes den fornødne dokumentation, der som regel kan fas på landsarkivet.

Ejendomshistorie. I tidens løb er mange mennesker kommet på landsarkivet for at
studere deres ejendoms historie. De fleste er kommet af simpel nysgerrighed, men
for nogle har formålet været mere konkret, nemlig at søge beviser på deres ret.
Anledningen kan f.eks. være strid med kommunen om en vejføring, som vil
berøre et ejendomsforhold, eller man har ønsket at få fastslået eksistensen af
gamle servitutter vedrørende f.eks. færdselsret, fredning eller forstforpligtelser.
Ja, der har endog været undersøgelser i gang om ejendomsretten til noget, der i
dag er en fornem og kostbar sommerhusgrund, men som i sidste århundrede blot
var et værdiløst fællesområde, som kun græssende far havde interesse i.
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Også når det gælder ejendomshistorie, skal man have et fast udgangspunkt for
sin søgning i arkivalierne. Udover at kende den pågældende ejendoms matrikel
nummer og det ejerlav, den hører til, skal man også helst vide, hvilken betegnelse
ejendommen havde forud for matrikelnumrenes indførelse. Den tidligere beteg
nelse bestod af et bind-nummer og et blad-nummer inden for ejerlavet. Kender
man ikke »bind og blad«, kan oplysning herom fas på tinglysningskontoret. Er
man uvidende om både matrikelnummer og blad og bind, kan man dog komme
temmelig langt, hvis man kan oplyse navne på tidligere ejere. Har man først
fundet frem til den rigtige indgang, er det ikke vanskeligt at følge en ejendom
tilbage i tiden, først gennem grundbøger og derefter gennem disses forgængere,
skyld- og panteprotokollerne, som findes tilbage til 1734 i den arkivgruppe, der
kaldes retsbetjentarkiver. Landsarkivet har udgivet en særlig trykt vejledning om
ejendomshistorie.

Aldersbestemmelse af bygninger. Andre besøgende kommer, fordi de har et gam
melt hus, som de gerne vil vide mere om, og også i sådanne tilfælde kan
arkivalierne fortælle en del.
De myndigheder, der i tidligere tider især interesserede sig for bygninger, var
politiet og brandforsikringen. I preussisk tid, særlig mellem 1892 og 1920, førte
matrikelvæsenet (»Katasteramt«) desuden afskattemæssige grunde kontrol med
de ændringer, der skete med bygningerne og deres værdi. Ved en bygningsunder
søgelse kan man derfor søge oplysninger om huset i katasteramtsarkivet. Hvert
hus er opført i en bygningsskatfortegnelse, og er man heldig, findes der måske
også en grundplan over huset.
Koncentrerer man sig om det preussiske landpolitis papirer, kan man være
heldig at finde byggetegninger, idet sådanne skulle godkendes af politiet, før
Situationsplan over domænegården Lundsgård. Tegnet 1901.
(Kreisbauinspektion. Domænesager).

byggearbejde kunne påbegyndes. For tiden før 1864 kan man finde oplysninger
om huse i brandforsikrings- og brandtakstionsprotokoller. I disse protokoller, der
findes både for land og by, angives ganske kort, hvor stort huset var samt,
hvordan det var bygget, om det havde strå eller tegltag m.v. Med lidt held kan en
bygnings historie følges helt tilbage til 1700-tallet.

Lokalhistorie. En del arkivgæster beskæftiger sig med lokalhistorie, dvs. deres egns
eller bys historie, eller de har fundet et spændende studieområde inden for den
almindelige historie. Når det drejer sig om lokalhistorie, er der (næsten) ingen
grænser for de oplysninger, man kan finde, og ejheller for de steder, hvor de kan
findes. Mest nærliggende er det dog at tage udgangspunkt i arkiverne efter de
lokale myndigheder, der tidligere stod for lokalforvaltningen.
Drejer ens interesse sig om købstadshistorie, vil der i købstadens arkiv befinde
sig en næsten uoverskuelig rigdom af materiale, som ofte kan besvare spørgsmål
om selv de mindste detaljer. Ønsker man f.eks. at vide noget om gadenavne og
vejskilte i Tønder i midten af forrige århundrede, lader dette sig nemt oplyse
gennem sagen om emnet i byarkivet. Spørger man om, hvem Søren Madsen var
købmandslærling hos i 1860’ernes Aabenraa, lader også dette sig oplyse, nemlig
ved opslag i købstadsarkivets skattelister. Også karantæneanstalten, byens
kvægimport, renovationsvæsenet m.m. lader sig belyse ved studier i byens arki
valier, som findes registreret i en omfattende arkivfortegnelse.
Er ens interesse koncentreret om et landsogn, vil der tilsvarende kunne findes
oplysninger i det landkommunale arkiv. En af de bedste kilder til sognehistorie er
dog præstearkivet. Her findes ikke blot kirkebøgernes grundlæggende oplysnin
ger om sognets beboere, deres fødsel, konfirmation, trolovelse, giftermål og død,
men også en mængde andre oplysninger. Man kan følge børnene i præstearkivets
skolearkivalier, konfitentregistrene fortæller om, hvornår sognets beboere gik til
alters, stolestaderegistrene viser, hvor de sad i kirken og gravbogen, hvor de blev
begravet på kirkegården. Præstearkivets fattigsager kan berette om, hvem der
var fattige og hvordan sognet behandlede dem, og man kan finde oplysninger om
det økonomiske liv i sognet. I det hele taget kan præstearkivet rumme oplysnin
ger om et væld af de sager, som præsten har været involveret i, lige fra 1700-tallets
udskiftningssager til flygtningeregistrering i 1945.
Mange andre arkivgrupper (arkivfonds) kan belyse sider af egnens historie.
Spørger man f.eks. om, hvordan det forholdt sig med postbesørgelsen mellem
Rømø og Ballum i ældre tid, kunne man forestille sig, at det var en sag, som havde
haft de overordnede myndigheders interesse. Og ganske rigtigt findes der oplys
ninger derom i såvel Schackenborg godsarkiv som i Haderslev amtsarkiv. Dette
eksempel viser forøvrigt, at det er en fordel at sætte sig ind i tidligere tiders
administrative forhold, idet man ellers risikerer ikke at finde noget, fordi man har
søgt det forkerte sted eller ikke vidst, hvor man med fordel kunne søge. Haderslev
amt har således tidligere strakt sig længere mod vest og Tønder amt længere mod
øst, end det har været tilfældet i dette århundrede. Bl.a. med henblik på at hjælpe
de besøgende til at søge de rigtige steder, gør landsarkivet i sine vejledninger ofte
meget ud af administrationshistoriens noget tørre facts.
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Det statslige arkivvæsen
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele i Aabenraa er en del af det statslige
arkivvæsen i Danmark, som består af Rigsarkivet i København og fire landsarki
ver beliggende henholdsvis i København, Odense, Viborg og Aabenraa.
Arkivet i Aabenraa er det yngste af de fire landsarkiver. Det blev oprettet ved
lov af 28. april 1931 og afløste det »midlertidige arkivdepot«, som Rigsarkivet
kort efter genforeningen havde oprettet i Aabenraa.
Den første arkivbygning, som ligger direkte ud til Haderslev landevej, blev
opført 1932/33 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Lehn-Petersen, og var
beregnet til at rumme godt 3,5 km arkivalier. Efter at pladsforholdene i mange år
havde været særdeles trange, opførtes i tilknytning til det gamle arkiv og bagved
dette i årene 1973/74 en stor moderne arkivbygning, tegnet af kgl. bygningsin
spektør Jørgen Stærmose. Denne bygning kan rumme omkring 12 km arkivalier
og blev indviet 1. april 1974.

Sogneinddelingen i de sønderjyske landsdele.

Arkivets område. Det sønderjyske landsarkiv dækker området fra Kongeåen til den
nuværende landegrænse, altså de dele af Sønderjylland, som kom tilbage til
Danmark ved genforeningen i 1920.

Arkivets opgaver. Mens Rigsarkivet i København modtager arkivalier fra ministe
rier, centrale styrelser, kongehuset m.v., har landsarkiverne til opgave at tage
imod arkivalier fra lokale statsembeder og -institutioner inden for deres respek
tive områder. Desuden skal landsarkiverne føre tilsyn med embedernes arkivfor
hold samt yde vejledning i arkivanliggender. Landsarkiverne medvirker endvi
dere ved udarbejdelsen af kassationsplaner, således at ingen statslig eller
kommunal myndighed må foretage nogen form for kassation af arkivalier uden
bemyndigelse fra arkivvæsenet.
Alle lokale statslige myndigheder, store som små, gejstlige såvel som verdslige
er afleveringspligtige til landsarkivet. Arkivet modtager imidlertid ikke blot
arkivalier fra de afleveringspligtige embeder, men også fra kommuner, privatper
soner, private institutioner, foreninger og andre, der ønsker deres arkiver bevaret
for eftertiden under sikre og betryggende forhold.
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Ordning og registrering samt kassation.Formålet med at aflevere arkivalier til
landsarkivet er, at de efter en vis tid, normalt 50 år, skal kunne genbruges enten i
forskningsøjemed eller til rent praktiske formål.
Alene af pladsmæssige årsager er det imidlertid umuligt at opbevare alle de
arkivalier, som bliver produceret i den moderne statslige og kommunale admini
stration, og arkivvæsenet må derfor foretage en udvælgelse af det materiale, der
skal bevares. I den offentlige administration er kontorgangen og journaliseringen
derfor i reglen planlagt i samarbejde med arkivvæsenet, således at administratio
nen efter nøje fastlagte retningslinjer selv kasserer det mindre værdifulde materi
ale og kun - normalt 30 år efter sagernes afslutning - afleverer de arkivalier, der
har varig og væsentlig historisk og administrativ betydning.
Privatarkiver, foreningsarkiver og lign, modtages derimod helst i den stand, de
forefindes. Ofte viser det sig nemlig, at materiale, som måske umiddelbart kan
forekomme uinteressant i virkeligheden er af stor værdi, når det bliver sat ind i
den rigtige sammenhæng. Ved aflevering af privatarkiver, foreningsarkiver og
lign, bør man derfor undlade selv »at rydde op« i materialet, men overlade dette
arbejde til arkivets historisk kyndige og erfarne personale.
Før de afleverede arkivalier kan genbruges, skal de ordnes og registreres,
således at man nemt og hurtigt kan finde frem til det ønskede materiale.
Som første led i ordningen registreres de modtagne arkivalier på sedler, som
samles til store kartoteker eller renskrives på maskine i A4 bind.
Arkivfortegnelser. I mange tilfælde ender ordnings- og registreringsarbejdet med en
trykt eller duplikeret fortegnelse over indholdet i de enkelte arkiver eller grupper
af arkiver. Der står således 3 typer registraturer til rådighed for publikum. I den
serie, der kaldes »Foreløbige arkivregistraturer« har landsarkivet hidtil udgivet
26 bind. Når registraturerne kaldes foreløbige, skyldes det, at de fleste arkiver er i
stadig vækst, hvorfor registraturerne må revideres og føres ajour i takt med nye
afleveringer fra embeder og institutioner. Registraturerne er også foreløbige på
den måde, at de indgår som en slags forarbejder til den samlede fortegnelse over
landsarkivets bestand af arkivalier (en såkaldt guide), som forventes udgivet i
løbet af fa år. Den nye »Guide« skal afløse Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldts
»Landsarkivet for de sønderjyske landsdele - en oversigt«, som Rigsarkivet
udgav i 1944. Gribsvad og Hvidtfeldts oversigt er stadigvæk en fortræffelig
introduktion til administrationsforholdene i Sønderjylland og giver også en god
oversigt over indholdet i de forskellige arkivgrupper, men da bogen både for
længst er udsolgt og der samtidig er sket såvel omordninger af ældre arkiver som
en mængde nye afleveringer, er en ny udgave særdeles tiltrængt.

Landsarkivet som forskningsinstitution. I det foregående er nævnt nogle af de
forpligtelser og opgaver, landsarkivet har over for embederne inden for sit
område samt nogle af de opgaver, der udføres i huset. Landsarkivet er imidlertid
også en forskningsinstitution, og dets videnskabeligt uddannede medarbejdere
har forskningspligt, dvs. at de er forpligtede til at anvende en del af deres
arbejdstid på selvstændigt videnskabeligt arbejde med emner, der har tilknyt9

ning til dansk historie. Det videnskabelige arbejde med arkivalier sigter mod at
give medarbejderne en sådan indsigt i materialet, at de både bliver i stand til at
give velfunderede kassationsindstillinger og velkvalificeret vejledning af arkivets
besøgende.
Den forskning, der er udført på landsarkivet, har hidtil givet sig udslag i en lang
række publikationer omhandlende bl.a. sønderjysk landbrugshistorie, fattigfor
sorg i ældre tid, tyendelønninger i 1800-tallet, nationalpolitiske forhold, by- og
sogr ehistorie, arbejderbevægelsens historie, tidlig industri i Sønderjylland, og
meget mere.

Formidli ng. Udover de administrative og videnskabelige forpligtelser har landsarki
vet også til opgave at formidle oplysninger om det materiale, der findes på arkivet
sam: at muliggøre dets udnyttelse. Disse opgaver søges løst dels ved at publicere
registraturer og vejledninger og dels ved afholdelse af foredrag, kurser og udstil
linger. Hver vinter afholder landsarkivet således kurser, der især retter sig mod
de største lokale grupper af arkivbenyttere: slægts- og lokalhistorikere. Som regel
ledes disse kurser af medarbejdere fra landsarkivet, men undertiden inddrages
også eksperter udefra som foredragsholdere. Året rundt modtages desuden stu
diegrupper og skoleklasser til rundvisning på arkivet, og gennem udstillinger i
landsarkivets foyer og foredragssal fortælles om arkivet og det arbejde, der
foregår bag dets mure, bl.a. på det moderne og veludstyrede bogbinder- og
kons erveringsværksted.
Medarbejdere. Landsarkivets chef er landsarkivaren. Det øvrige personale består af
11 faste medarbejdere, nemlig: 2 videnskabeligt uddannede arkivarer, 1 registra
tor, 1 arkivsekretær, 1 sekretariatsleder, 1 assistent og 1 kontorassistent, 1 bog
binder, 1 kustode, 1 arkivbetjent og 1 rengøringsassistent. Desuden beskæftiger
landsarkivet et vekslende antal løst tilknyttede medarbejdere samt 1-2 efg-elever.
Øvrige institutioner på landsarkivet. Takket være de gode lokaleforhold, der blev
skabt i begyndelsen af 1970’erne, kan landsarkivet yde husly til to institutioner,
hvis arbejde ligger i naturlig forlængelse af arkivets, nemlig Historisk Samfund
for Sønderjylland og Historiske Samlinger for Sønderjylland. Det betyder, at
arkivets besøgende har mulighed for under samme tag at benytte såvel landsarki
vets arkivalier som Historiske Samlingers meget store og værdifulde samling af
portrætter, topografiske billeder samt film- og lydoptagelser m.v.
I det kulturelle liv i Sønderjylland indtager Landsarkivet for de sønderjyske
Landsdele en vigtig placering. Som statslig myndighed sørger landsarkivet for, at
også arkivmateriale fra vor egen tid bliver bevaret, så eftertiden kan fælde en
retfærdig dom over det 20. århundrede, og som kulturhistorisk institution funge
rer arkivet som landsdelens kollektive hukommelse og stiller sit materiale og sin
ekspertise til rådighed for alle, der søger at trænge ind i fortiden og danne sig et
billede af den. Landsarkivet er derfor åbent for alle.
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Landsarkivet set fra sydvest. I baggrunden det høje tag på den gamle bygning.
Fot. Chr. Lind-Petersen, 1981.

Praktiske oplysninger for besøgende
Første besøg på arkivet. Ved det første besøg på arkivet henvender man sig ved
skranken i læsesalen. Af hensyn til arkivets statistik skal førstegangsbesøgende
udfylde en blanket med navn, stilling, adresse og formålet med besøget. Ved
senere besøg nøjes man blot med at indskrive sig i den almindelige besøgsproto
kol.

Læsesalen. Arkivalierne benyttes på læsesalen, hvor der er plads til 24 besøgende.
Arbejder man med større og længerevarende opgaver, eller ønsker man at
benytte egen skrivemaskine, kan der stilles et forskerrum til rådighed.
Det er ikke muligt at hjemlåne nogen form for arkivmateriale, men arkivet kan
i en vis udstrækning og mod betaling levere fotokopier af materiale, som man
ønsker at arbejde videre med uden for huset.
Hos læsesalspersonalet kan man fa råd og vejledning i, hvoran man griber
tingene an, og man kan fa hjælp til at finde frem til de rigtige arkivalier. Selve
arbejdet med at finde de ønskede oplysninger i arkivalierne skal man imidlertid
selv udføre - altså ganske som på et bibliotek: bibliotekaren kan dér hjælpe med
at finde bøgerne frem, men man skal selv læse dem.

Selvekspedition. For at undgå slid på de originale arkivalier søger landsarkivet at fa
fotokopieret det mest benyttede materiale. Fotokopierne er opstillet på læsesalen
til selvekspedition. Det drejer sig om kirkebøger (med blåt rygbind), registre til
skyld- og panteprotokoller (med grønt rygbind), registre til kirkebøger (med gult
rygbind) samt folketællinger (med rygbind af forskellig farve).
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Bestillingsseddel til læsesalen.

Bestilling af originale arkivalier. Skal man bruge originale arkivalier, udfyldes en
bestillingsseddel, som afleveres ved skranken. Bestillingssedler ligger på hyl
derne under bordene, og der udfyldes en seddel for hver enhed. Fortløbende
numre inden for en arkivgruppe kan dog bestilles på en seddel. Bestillingssedlen
udfyldes med navn, dato og bordnummer, og ud for »Arkivgruppe« skrives den
titel, der står på arkivregistraturen eller -fortegnelsen, f.eks. Retsbetjentarkiver
samt evt. undergruppe, f.eks. Ballum birk. Ud for »Titel« skrives navnet på det
ønskede arkivalle, f.eks. skyld- og panteprotokol, og på linjen nedenunder anføres
årstallet og arkivallets nummer, hvis et sådant er angivet i arkivfortegnelsen. Er
lånesedlen korrekt udfyldt, vil ekspeditionen kun tage kort tid. Er man i tvivl om,
hvordan en låneseddel skal udfyldes, er personalet ved skranken gerne behjælpeligOmgang med arkivalier. De originale arkivalier findes kun i et eksemplar og skulle
gerne kunne benyttes i mange hundrede år endnu. De skal derfor behandles med
stor varsomhed og må ikke udsættes for unødig overlast. Man må således ikke
fugte fingrene, når man blader i papirerne - ikke blot fordi det er uhygiejnisk,
men også fordi spyt indeholder syre, der nedbryder papiret. Arkivalierne må
heller ikke benyttes som skriveunderlag, og den orden, man får papirerne i, må
ikke ændres.

Skriftlæsning. For mange besøgende er det en overraskelse at opdage, at ældre
arkivalier er skrevet med gotisk skrift og tilmed ofte på tysk. Med hensyn til
skriften er der dog ingen grund til at fortvivle, og selv om den måske umiddelbart
ser helt ulæselig ud, lærer man hurtigt at tyde de krøllede bogstaver. På bagsiden
af dette hefte er vist, hvordan både de trykte og skrevne gotiske bogstaver ser ud,
og vil man før besøget på arkivet øve sig lidt, kan man på ethvert bibliotek låne
vejledninger i læsning af gotisk skrift. Egentlig læsehjælp kan arkivets personale
ikke påtage sig at yde, men man er altid behjælpelig med tydningen af enkelte
ord.
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Tilgængelighed. Det er ikke alle de registrerede arkivalier, der umiddelbart kan
lånes til brug på læsesalen. Den vigtigste begrænsning ligger deri, at næsten alle
arkivalier skal være 50 år gamle, før de kan benyttes. Af hensyn til privatlivets
fred kan særlige arkivaliegrupper, der indeholder »følsomme« oplysninger først
udlånes, når de er 80 evt. 100 år gamle.
Fjernlån af arkivalier. I særlige tilfælde, hvor en låner har behov for dybtgående
studier i landsarkivets materiale og ikke har mulighed for at opholde sig i
Aabenraa i længere tid, kan arkivalier overføres til afbenyttelse på et af de andre
landsarkiver eller et andet godkendt udlånssted, f.eks. et større bibliotek eller
lokalhistorisk arkiv. Af økonomiske grunde kan denne mulighed dog kun udnyt
tes i meget begrænset omfang, og arkivalier, der benyttes dagligt på læsesalen kan
ikke udlånes.
Skriftlige forespørgsler. Skriftlig henvendelse kan rettes til landsarkivet i forbin
delse med retssager, navneændring, udstedelse af attester og lign. Ligeså kan
man i forbindelse med konkrete forskningsopgaver påregne en vis vejledning med
hensyn til det kildemateriale, landsarkivet kan stille til rådighed. Større undersø
gelser for private, f.eks. i forbindelse med slægtshistorie, kan landsarkivet der
imod ikke påtage sig, men vil gerne forsøge at formidle kontakt til kvalificerede
enkeltpersoner, der mod betaling foretager sådanne undersøgelser i deres fritid.
Det skal dog bemærkes, at landsarkivet i sådanne tilfælde ikke kan påtage sig
noget ansvar for resultaterne.

Indlån af arkivalier. Materiale fra andre arkiver kan under visse omstændigheder
indlånes til brug på landsarkivet. Det gælder i særlig grad sikkerhedsfilmede
arkivalier, hvor man i stedet for originalen låner en kopifilm.
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Hvilke arkivalier findes der i landsarkivet — og hvordan
finder man dem?
Arkivaliernes omfang. Landsarkivets samlinger omfatter i 1984 ca. 12 kilometer
arkivalier, og det siger sig selv, at hvis man overhovedet skal kunne finde rundt i
dem, må de være ordnet efter bestemte principper, ligesom de må holdes i den
pinligste orden. Af sikkerhedsmæssige grunde er det desuden nødvendigt at
arkivalierne er ordnet og opstillet på en sådan måde, at man kan føre kontrol
med, at ingen af de uerstattelige papirer forsvinder.

Ordningsprincipper. Det ordningsprincip, der idag anvendes overalt inden for
arkivvæsenet, ikke blot i Danmark, men i hele den vestlige verden, er det såkaldte
hjemmehørsprincip også kaldet proveniensprincippet. Det består i hovedtræk i,
at et arkiv holdes samlet som den enhed, det udgjorde hos arkivskaberen,
hvadenten denne var en verdslig eller gejstlig embedsmand eller en privatperson.
Er der tale om en større embedsinstitution opretholdes desuden den orden,
embedet selv har lagt papirerne i - undtaget selvfølgelig de tilfælde, hvor et arkiv
bliver afleveret i helt kaotisk stand. Når arkivets oprindelige orden opretholdes,
sker det dels ud fra den betragtning, at embedsmændene selv har haft behovfor at
kunne finde deres papirer og derfor har udarbejdet nogle anvendelige ordnings
systemer, dels ud fra den betragtning, at man ved at omordne sager ødelægger
det billede af arbejdet i ældre tiders administration, som arkivet i sig selv
frembyder.

Fremtagning af arkivalier til brug på Lesesal.
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Administrationshistorie. Opretholdelsen af arkivaliernes oprindelige orden bety
der, at man ikke kommer ret langt med sine arkivstudier uden at besidde en vis
administrationshistorisk viden. For at kunne finde frem til en sag om et bestemt
emne må man nemlig vide,hvilken embedsmand der tog sig af sagsområdet. Og
først når man ved det, kan man begynde at søge sagen i hans arkiv. De admini
strative inddelinger og embedsmændenes sagsområder er imidlertid ikke noget
uforanderligt, men noget der hele tiden ændrer sig - man behøver blot at tænke
på kommunalreformen i 1970, der medførte en afskaffelse af hævdvundne admi
nistrative enheder som de gamle amter og kommuner. I Sønderjylland har de
administrative forhold været særlig komplicerede. Ikke kun fordi man i tiden
1864-1920 var under preussisk administration, der idag er ukendt for de fleste
arkivbenyttere, men også fordi administrationen før 1864 var meget indviklet
med landsdelen opdelt i et vekslende antal områder, der blev administreret efter
forskellige principper.

Kirkebøger, personregistre m.v.
Enkelte lange rækker af arkivalier er forholdsvis uberørt af de mange administra
tive ændringer. Det gælder først og fremmest kirkebøgerne.
Kirkebøger er hovedkilden til slægtshistorie og befolkningsundersøgelser, og
kirkebøgerne udgør da også landsarkivets mest benyttede kildegruppe. Som før
nævnt er de fleste ældre kirkebøger xerokopieret og kopierne opstillet på læsesa
len til selvekspedition. Nyere kirkebøger skal derimod bestilles fra magasin. For
tilgængeligheden til kirkebøger gælder følgende regler: fødsels- og vielsesregistre
er tilgængelige 50 år efter sidste indførsel. Dødsregistre er derimod tilgængelige
allerede 10 år efter sidste indførsel.

Personregistre. Kirkebøgerne i Nordslesvig indtager efter 1874 en særstilling i
forhold til det øvrige Danmark, idet de ikke udgør den officielle civilstandsregi
strering (de kirkelige vielsesregistre efter 1925 dog undtaget). Den officielle og
retsgyldige personregistrering foretages af personregisterføreren, der idag er en
kommunal embedsmand. Personregisterførerens protokollér frem til 1973 findes
på landsarkivet, fra 1880 og frem er dog kun genparten afleveret. De er tilgænge
lige efter samme regler som kirkebøgerne.

Attester. Får man behov for personregisterattester, skal der kun rettes henvendelse til
landsarkivet, hvis det drejer sig om fødsler, vielser eller dødsfald før 1880.
Attester vedr. tiden efter 1880 udstedes af personregisterføreren. Landsarkivet
udsteder kun attester til retlig eller anden offentlig brug og der betales intet
gebyr.
Oplysning om fødselstidspunkt. Ønsker man oplysning om sit fødselstidspunkt
(klokkeslet), kan landsarkivet udstede en bekræftet udskrift af personregistret.
Bekræftede udskrifter betales efter de til enhver tid gældende takster.
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Side fra den meget sirligt førte kirkebog for Tyrstrup-Hjemdrup sogn. (Præstearkiver. 59.
Tyrstrup-Hjemdrup Ab 2).
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Når bortses fra de ovennævnte tværgående rækker af arkivalier, er hovedpar
ten af arkivalierne i landsarkivet opdelt i grupper efter deres tilblivelsesforhold. I
det følgende skal de største af disse grupper omtales.

Den danske administration efter 1920
Efter genforeningen i 1920 indførtes dansk administration i Nordslesvig og der
oprettedes en lang række embeder til varetagelse af de funktioner, den preussiske
administration hidtil havde udført. Sagerne fra disse nyoprettede embeder og
institutioner vil i reglen være afleveret til landsarkivet frem til omkring 1955.
Takket være landsarkivets gode pladsforhold har man dog i flere tilfælde modta
get sager, der går helt frem til kommunalreformen i 1970. De allerfleste af disse
nyere sager er imidlertid stadig kun tilgængelige med særlig tilladelse. Loven om
offentlighed i forvaltningen gælder således ikke med tilbagevirkende kraft. Skulle
man ønske at fa adgang til nyere arkivalier, rettes anmodning om tilladelse til den
myndighed, der har afleveret arkivalierne, bedst sker det gennem landsarkivet.

Den amtslige administration. Efter genforeningen oprettedes der følgende amter i
Nordslesvig: Haderslev stiftamt, Tønder amt, Aabenraa amt og Sønderborg amt.
De to sidstnævnte amter fik fra 1932 fælles amtmand med sæde i Aabenraa, men
opretholdtes iøvrigt som selvstændige amtsrådskredse.
Amternes arkiver, der består afjournaler med registre og tilhørende sager, er
alle afleveret frem til 1970, hvor de gamle amter og amtsrådskredse blev nedlagt
og afløst af Sønderjyllands statsamt og amtskommune. I forbindelse med afleve
ringen af amtsarkiverne er også afleveret arkivet for Administrationen af de
sønderjyske landsdele 1920-23 samt arkiverne fra amtsskoledirektionerne, amts
banerne og forskellige kommissionsarkiver.
Retsvæsenet. I perioden 1920-27 var Sønderborg sæde for Søndre Landsret, hvis
arkiv og juridiske bibliotek er afleveret til landsarkivet. Efter 1927 er Sønderjyl
land blevet betjent af Vestre Landsret, der i arkivmæssig henseende hører til
under landsarkivet i Viborg. 3. statsadvokatur i Sønderjylland henhører under
landsarkivet i Aabenraa og har afleveret frem til 1959.
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Retskredse (1973).

Retskredse. Søndre landsretskreds blev i 1920 opdelt i 9 underretskredse med hovedtingsteder i Haderslev, Rødding, Toftlund, Aabenraa, Sønderborg, Gråsten og
Tønder. Fra underretterne modtager landsarkivet hvert år bl.a. genparter af 3 år
gamle skøder og servitutdokumenter, der indordnes efter de enkelte ejendommes
betegnelse i tingbogen. I modsætning til de øvrige arkivalier i dommerarkiverne
er ejendomsakter umiddelbart tilgængelige.
Politikredse. Efter genforeningen blev der oprettet 7 politikredse i Nordslesvig.
Allerede i 1922 blev antallet imidlertid reduceret til 6, nemlig Haderslev, Toft
lund, Aabenraa, Sønderborg, Gråsten og Tønder. Senere har yderligere sam
menlægninger bragt antallet af politikredse ned på 4.
Langt den største del af materialet i politiarkiverne er fortsat utilgængeligt.
Den øvrige statsadministration. Fra den øvrige statsadministration i Sønderjylland
har der fundet aflevering sted fra de 4 amtstuer, men endnu ikke fra deres
afløsere, amtsskatteinspektoraterne. Statsskovdistrikterne i Haderslev, Abenraa,
Gråsten og Lindet har afleveret frem til ca. 1970. Fra toldvæsenet er der afleveret
til 1969, hvor distriktstoldkamrene blev oprettet, og fra Grænsegendarmeriet er
der afleveret til dets nedlæggelse 1969. Arkivalier vedr. statens bygninger i
Nordslesvig findes i Den kgl. bygningsinspektørs arkiv, og lægdsruller i arkivet
fra 7. udskrivningskreds, der foreløbig har afleveret fødselsårgangene 1903-38.
Amtslægernes arkiver er afleveret og i forbindelse hermed også jordemoderproto
koller, der dog, i lighed med sagerne fra Mødrehjælpen, foreløbig er utilgænge
lige. Statsseminariet i Tønder har endnu kun afleveret enkelte sager vedr. tiden
efter 1920, og af de 4 sønderjyske statsskoler har kun Aabenraa Statsskole og
Tønder Statsskole foretaget afleveringer.
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Stiftsinddelingen efter 1920.

Den kirkelige administration. Ved genforeningen blev Nordslesvig delt på langs,
således at den vestlige del kom til at høre under Ribe stift, mens den østlige del
kom under Haderslev stift. Sagerne fra Ribe stift findes på landsarkivet i Viborg.
Fra Haderslev stift, der også omfatter dele af Vejle amt, har landsarkivet i
Aabenraa modtaget stiftsøvrighedens journalsager frem til 1945 og enkelte andre
rækker frem til 1969.

Præstearkiver. Fra de lavere gejstlige embedsmænd, præsterne, er der for tiden efter
1920 stort set kun afleveret kirkebøger.
Den kommunale administration. Af købstadskommunerne har Aabenraa afleveret
frem til 1970, mens der fra de øvrige købstæder hidtil kun i beskedent omfang er
afleveret nyere sager. Ligeledes er der sket en vis aflevering af landkommunale
arkiver, nævnes kan kommuner indgået i Gråsten, Nordborg og Sydals primær
kommuner.
Landsarkivet har desuden modtaget et stort antal folkeregisterkort og modta
ger til stadighed borgerlige vielsesregistre.

Andre off. arkiver. Af de andre arkiver af offentlig proveniens, som er afleveret til
landsarkivet kan nævnes: Invalidenævnet, Statens jordlovsudvalgs kontor i Tøn
der, Sønderjysk Valutaråd, Lånekassen for Sønderjylland, Sønderjysk Hypote
klånefond, Husmandsbrugskommissionen, akkordudvalgene og Den Sønderjy
ske Fond.

Den preussiske administration 1867-1920
Landrådsarkiver. Den preussiske administrationsordning indførtes i Sønderjylland i
1867. Den øverste lokale embedsmand var landråden, der forestod administra
tionen af de kredse, som amterne var blevet omdannet til. Landrådsarkiverne er
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opdelt i såkaldte »fag«, der hver omfatter et bestemt emneområde. Sagerne er
opdelt i generalia og specialia og findes sammensyet i akthæfter, der er arkiveret
efter en aktfortegnelse omfattende samtlige fag. De håndskrevne aktfortegnelser
er omskrevet på maskine og opstillet i skranken på læsesalen. Det kan bemærkes,
at der i Tønder landrådsarkiv findes en del sager fra Sydtønder kreds, som
omfattede et område syd for den nuværende landegrænse.
Kredsudvalgene indførtes i 1889 med henblik på forvaltningen af kredsenes
kommunale anliggender, som landsråden førhen havde taget sig af. Alle 4 kreds
udvalgsarkiver er afleveret.

Kredsinddelingen 1867-1920.

Kredskasserne, som eksisterede i årene 1895-1920, havde sæde i Haderslev,
Aabenraa og Tønder, og der er fra dem afleveret sager hovedsageligt vedr. grundog bygningsskat.

Skattekasser. Det vigtigste indhold i arkiverne fra kredskassernes forgængere, skatte
kasserne 1868-1895, er »Lagerbücher«, hvor de på hver ejendom pålignede
skatter og afgifter er gjort op.

Amtsbanerne. Arkiverne fra amtsbanerne i Sønderborg og Aabenraa amter er regi
streret i en duplikeret registratur. Landsarkivet har imidlertid også dele af
arkivet fra Haderslev amtsbaner.
Amtsretteme. Amtsretternes akter er alle ordnede i saggrupper efter et bestemt
skema. En samlet fortegnelse findes på læsesalen. Sagerne, hvori der inden
afleveringen er foretaget en del kassationer, omfatter såvel civilrets- som krimi
nalsager.
Politiforvaltningen varetoges 1867-1889 af herredsfogderne og derefter af
amtsforstanderne, til hvis arkiver der findes akthæftefortegnelser.

Notariatsarkiver. Af halvofficiel karakter er de mange notariatsarkiver, hvori der
bl.a. findes gode registre til mange civilretslige sager.
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Grundbøger. Under amtsretterne anlagdes 1885 grundbøger, hvori hver enkelt
ejendom blev indført og betegnet med bind og blad. Sammenhørende med
grundbøgerne er grundakterne, der består af sammensyede papirer vedr. hver
enkelt ejendom.

Den øvrige statsadministration 1867-1920. Fra perioden 1867-1920 er der desuden
afleveret arkivalier fra bl.a. følgende embeder: Haderslev og Aabenraa skovrider
distrikter (Oberforsterei), amtslandinspektører (Katasteramt), bygningsinspek
toraterne for Haderslev og Aabenraa kredse (Kreisbauinspektion), kredsskoleinspektionerne, fysikatsdistrikterne (Kreisarztbezirk), sygekasser (Ortskranken
kassen) samt diverse ulykkes- og invalideforsikringer. Endelig skal nævnes den
borgerlige registrering af fødsel, vielse og død, der indførtes fra 1. okt. 1874
(Standesamt).
Undervisnings væsenet. Fra undervisningsinstitutionerne har landsarkivet arkiva
lier fra Tønder Statsseminarium, Aabenraa præparandanstalt, Haderslev Johanneum og Lyceum (1916 ff) samt Aabenraa kgl. Realskole (1904 ff).

Den kirkelige administration 1867-1920. Konsistorium i Kiel, oprettet 1867, har
hovedsageligt sit arkiv liggende i Nordelbisches Kirchenarchiv i Kiel, og kun
sager vedr. den lavere kirkebetjening i Nordslesvig findes på landsarkivet.
Provstearkiverne frem til 1920 er alle afleverede. De er registreret i en maskin
skreven registratur. I præstearkiverne er sagerne ofte ordnet efter konsistoriums
skema fra 1892, og fra en del sogne er afleveret de såkaldte sognekrøniker
(Gemeindechronik), som det blev præsterne pålagt at udarbejde i 1897. Om
indholdet i præstearkiverne henvises i øvrigt til de 5 duplikerede registraturer,
som landsarkivet har udgivet.

Den kommunale administration. Af købstadskommuner har Aabenraa og Sønder
borg afleveret deres ældre arkivalier, som også omfatter politiforvaltningen. Fra
Haderslev er kun politiforvaltningen og mønstringskommissionens arkiv afleve
ret. Desuden er der afleveret et stort antal landkommunale arkiver, som er
registreret i en duplikeret registratur omfattende egentlige kommunearkiver,
fattigforbund, skoleforbund og vejforbund.

Skolearkiver. En række kommunale skolers arkiver er udskilt til en særlig samling af
skolearkiver.
Melderegistre. Fra den preussiske periode har landsarkivet desuden en stor samling
af melderegistre, hvori flytninger er registreret.
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Administrationen før 1864
De forskellige embeder inden for denne komplicerede administration er fyldigt
beskrevet og de afleverede arkivalier summarisk opregnet i Frode Gribsvad og
Johan Hvidtfeldts bog fra 1944. Sammesteds er der redegjort for registraturfor
holdene. Arkivalier vedr. de områder, der lå i Sønderjylland men administrere
des efter dansk lovgivning (de såkaldte enklaver) er overført til landsarkivet i
Aabenraa fra landsarkivet i Viborg, medens arkivalierne vedr. Ærø er afleveret
til landsarkivet i Odense.

og 1791 var opdelt i et østeramt og et vesteramt, er denne deling rent arkivalsk
opretholdt i de fleste sager, der er henlagt efter registranterne. Sager vedr. tilsyn
med kirke og skole (visitatorialsager) er dog udskilt og ordnet sognevis. For
Aabenraa og Løgumkloster amter gælder det, at de havde fælles administration
fra ca. 1750 til 1850, og deres arkivalier er tildels sammenblandet. Sønderborg og
Nordborg amter er registreret særskilt indtil 1777, hvorefter de er registreret
under et og nyordnet efter saglige principper. Tønder amt omfattede indtil 1850
også Lundtoft herred og fra 1850 også Løgumkloster amt. Fra Flensborg amt er
afleveret sager vedr. Bov sogn, ligesom der fra Ribe stiftamt er afleveret sager
vedr. enklaverne.
Amtstuerne. Amtsforvalteren forestod opkrævningen af skatter og afgifter, og amt
stuedistrikterne var i det store og hele sammenfaldende med amterne. Der var
amtstuer i Haderslev amt (2 fra 1752), Aabenraa, Sønderborg, Broager (oppebørselsstue), Nordborg, Løgumkloster og Tønder. Tønder amtstues akter vedr.
områderne syd for grænsen er afleveret til Tyskland.

Husfogderier. Husfogderne varetog tilsynet med bygninger, veje, tvangskørsler og
skove. Der er bevaret husfogderiarkiver fra Haderslev østeramt, Haderslev ve
steramt, Aabenraa, Gråsten, Augustenborg, Nordborg, Nybøl herred, Tønder og
Løgumkloster. Sønderborg husfogderis arkiv er gået tabt.
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Opdelingen i retskredse før 1864.
(Forenklet gengivelse).

Retsvæsenet. Landsarkivet har udgivet en duplikeret fortegnelse over nordslesvigske
retsbetjentarkiver omfattende herredsfogder, birkefogder og byfogedarkiverne
indtil 1867 samt skyld- og panteprotokoller indtil det preussiske grundbogssy
stems indførelse. Identifikationen af en lokalitets retlige tilhørsforhold foretages
bedst gennem Gribsvad og Hvidtfeldts bog, hvori der bagest er en nøgle. Af
tingbøger er der kun bevaret fa fra før 1713. Skyld- og pantebogsvæsenet fastlag
des 1734 for områderne uden for adelsgodserne. Fra adelsgodsområderne findes
protokollerne først fra ca. 1790.
Den øvrige statsadministration. Haderslev, Aabenraa og Lindet skovdistrikter har
afleveret ældre sager. Det samme gælder fysikatsdistrikterne i Haderslev, Gram,
Aabenraa, Sønderborg og Tønder samt Ribe søndre lægedistrikt. Fra 1758
oprettedes den slesvig-holstenske brandassurancekasse for landdistrikterne. Det
fyldigste materiale findes bevaret for Tønder amt, men landsarkivet har mikro
film af de originale brandtaksationsprotokoller omfattende hele Nordslesvig.
Originalerne til disse film findes i Slesvig. Fra Haderslev katedralskole er der
bevaret sager, der i enkelte tilfælde går tilbage til skolens oprettelse i 1597, ligeså
er der bevaret sager fra Tønder seminarium tilbage til dets oprettelse i 1788.
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Stiftsopdelingen før 1864.

Den kirkelige administration. På grund af Nordslesvigs kirkelige opsplitning findes
på landsarkivet fragmenter af arkiverne fra såvel generalsuperintendenten for
Slesvig Stift, Ribe bisp, biskoppen for Als og Ærø (1819-1864), Fyns bispearkiv
(-1819), overdirektionen for de alsiske og ærøske kirker samt Fyns Stiftsøvrighed
(-1795).

Provstearkiver. De ældre provstearkiver er forholdsvis godt bevaret. Haderslev
provstearkiv indeholder således kirkeregnskabsbøger 1564 ff samt forhandlings
protokoller 1650 ff. fra den øverste lokale kirkestyrelse, konsistorium. Materialet i
Haderslev provstis fælles kirkekasse og kirkeinspektoraterne for Als Nørre Her
red og Augustenborg stammer fra 1700- og 1800-tallet.

Præstearkiver Præstearkiverne er som ovenfor nævnt registreret i 5 duplikerede
registraturer. Blandt kirkebøgerne findes Danmarks ældste, nemlig kirkebogen
fra Hjordkær sogn 1573 ff. En del kirkebøger er påbegyndt i 1600-tallet, og fra de
slesvigske sogne haves duplikatbøger fra 1763. I de sogne der hørte under de
kongerigske biskopper indførtes duplikater først i 1812. Præstearkiverne er ord
net efter et fast skema med særlige afdelinger for bl.a. korrespondance, regn
skabsvæsen, kirkeforstanderskab, fattigvæsen og skolevæsen.
Kommunalarkiver. Købstadskommunernes arkiver er registreret i den duplikerede
registratur: De ældre nordslesvigske byarkiver. Alle sønderjyske købstæder har
afleveret med undtagelse af Haderslev, hvorfra der stort set kun er afleveret
borgerskabsprotokoller og politiforvaltningens sager. De fa eksisterende land
kommunale sager ældre end 1867 er registreret sammen med sagerne fra de
preussiske kommuner.
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Arkiver af privat proveniens
Godsarkiver. Fra Gram gods er der afleveret sager frem til ca. 1900, fra de augustenborgske og gråstenske godser til ca. 1864 og fra Søgård og Årtoft frem til ca. 1875.
Disse godsers arkiver er registreret i særskilte duplikerede registraturer. De
øvrige godsers arkiver (Grøngrøft, Kiding, Ladegård, Lindeved, Revsø, Sand
bjerg, Skovbølgård, Solvig, Stenderupgård, Stoltelund, Årup og det største af
disse, Trøjborg) er registreret i en samlet registratur: Mindre godsarkiver. Fra
Schackenborg er der afleveret bl.a. tingbøger, skifteprotokoller og ældre gods
regnskaber. Hovedparten af arkivet beror imidlertid stadig på godskontoret, men
landsarkivet har fortegnelser over disse dele.

Kogsarkiver. Fra en række af de inddæmmede områder i Vestslesvig, de såkaldte
koge, er afleveret sager fra begyndelsen af 1600-tallet til 1. verdenskrig. Det drejer
sig om følgende: Frederikskog, Høj erkog, Møgeltønderkog, Rudbølkog, Slogsherredskog og Ubjergkog.
Retsarkivalier, skiftesager m.v. fra godserne samt Rudbølkog og Frederikskog
skal søges i Retsbetjentarkiverne.

Private forenings- og institutionsarkiver. Landsarkivet har udgivet en duplikeret
fortegnelse over samlingen af private forenings- og institutionsarkiver. De 500
arkiver i samlingen spænder vidt, fra de store nationale foreninger, Sprogforenin
gen, Vælgerforeningen, Skoleforeningen og Landeværnet over foreninger med
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål, ungdoms- og idrætsforenin
ger, produktions- og forsyningsforeninger til politiske foreninger, interesseorga
nisationer og fagforeninger. For eksisterende foreningers vedkommende kræves
der tilladelse fra den siddende bestyrelse for at fa adgang til arkiverne. I sammen
hæng med forenings- og institutionsarkiverne bør det også nævnes, at landsarki
vet har en ganske stor samling af laugsarkiver.
Private personarkiver. Også de private personarkiver er registreret i en duplikeret
fortegnelse, som imidlertid ikke er fyldestgørende, idet denne samling har haft en
meget stor tilvækst. Systematisk søgning må derfor ske ved hjælp af seddelregi
straturen.
For nogle af de mere fremtrædende nationalpolitikeres arkiver, f.eks. Gustav
Johannsen, Nis Nissen, H. P. Hanssen og A. Svensson, er der udsendt specialre
gistraturer med fyldige brevskriverlister. Ønskes der adgang til de nyere priva
tarkiver, kræves der tilladelse fra familien eller rigsarkivaren.

Særsamlinger
Ved særsamlinger forstås grupper af arkivalier, der på grund af materialets karakter
eller indhold er udskilt af den oprindelige proveniensmæssige sammenhæng. Der
kan nævnes følgende:
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Pergamentsamlingen. Denne omfatter ca. 225 pergamenter, som dels er udtaget af
bl.a. byarkiverne, Ribe bispearkiv, præstearkiverne og godsarkiverne, dels er
kommet til landsarkivet som gaver fra private. Det ældste pergament i samlingen
er Aabenraa bys skrå fra 1335, som samtidig er landsarkivets ældste dokument.

Kortsamlingen. Mindre overskuelig og aldrig konsekvent færdigordnet er landsarki
vets kortsamling, som kan deles i grupperne: trykte kort, fotokopier, originale
udskiftningskort og andre originale kort, bl.a. et stort antal sporplaner m.v. fra
jernbanernes arkiver.

Udskiftningsakter. En anden vigtig særsamling er udskiftningsakter fra 1700-tallet
af forskellig proveniens. Samlingen er ordnet topografisk og registreret på sedler.

I søfartssamlingen findes et stort antal skibskonstruktionstegninger, bl.a. denne sejltegning
til en jagt.

Søfartssamlingen. Endelig skal det nævnes, at landsarkivet har en særlig søfartssam
ling bestående dels af deponerede arkivalier vedrørende enkelte søfolk og skibe,
dels af rederiarkivalier, især fra rederier med tilknytning til Aabenraa.

26

Øvrige særsamlinger. Her kan nævnes Topografica, som hovedsageligt består af
papirer vedr. enkelte ejendomme gennem længere tid. Desuden findes der en
alfabetisk registreret samling af skudsmålsbøger. Materiale, der ikke naturligt
har kunnet placeres andre steder, er samlet i samlingen: Forskelligt. Det drejer
sig bl.a. om mindeblade over faldne i 1. verdenskrig, en del lejlighedstryksager,
håndskrevne lægebøger, bindebreve og meget andet - forskelligt.
Manuskriptsamlingen. Udover de arkivalske samlinger har landsarkivet også en
omfattende manuskriptsamling, der er skabt ved, at lokale forskere har foræret
eller testamenteret arkivet eksemplarer af de manuskripter, anetavler o.lign.,
som deres arkivstudier har resulteret i. Manuskriptsamlingen er af meget stor
personal- og lokalhistorisk værdi, og med henblik på at undgå dobbeltarbejde og
spild af mange arbejdstimer er det vigtigt, at denne frivillige aflevering fortsætter
og udbygges. Ved at gøre sine resultater tilgængelige, evt. efter et åremåls forløb,
sikrer man samtidig, at de mange timer på læsesalen ikke blot bliver en personlig
glæde, men også nyttige for andre.
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Landsarkivet for de søndeijyske landsdele har hidtil udsendt:
Præstearkiver:
Nordslesvigske præstearkiver I, Tørninglen provsti, 1974, 102 s................
Nordslesvigske præstearkiver II, Tønder provsti, 1975, 166 s....................
Nordslesvigske præstearkiver III, Haderslev provsti, 1975, 145 s..............
Nordslesvigske præstearkiver IV, Aabenraa provsti, 1975, 129 s...............
Nordslesvigske præstearkiver V, Sønderborg provsti, 1976, 133 s..............

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Privatarkiver:
Private personarkiver, 1975, 61 s................................................................... kr. 15,00
Redaktør, folketingsmand A. Svensson (d. 1963), 1976, 51 s...................... kr. 10,00
Redaktør, folketingsmand Anders Lebeck (d. 1926), 1976, 25 s................. kr. 10,00
Redaktør Ernst Christiansen (d. 1941), 1976, 34 s....................................... kr. 10,00
Stiftamtmand Viggo R. Haarløv (d. 1941), 1976, 20 s................................. kr. 10,00
Gårdejer J. H. Schmidt (d. 1948), 1976, 35 s................................................ kr. 10,00
Rigsdagsmand H. P. Hanssen (d. 1936) og hustru fru Helene Hanssen,
1977,283 s.................................................................................................... kr. 25,00
Rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og svigersønnen,
folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904), 1977, 25 s........................... kr. 10,00
Landdagsmand Nis Nissen (d. 1960) og forældre, gårdejer
Hans og Eline Nissen, 1979, 25 s............................................................... kr. 10,00
Amtslæge, dr.med. H. Lausten-Thomsen (d. 1958), faderen, gårdejer
Hinrich Thomsen (d. 1919) og forældre, 1979, 22 s................................. kr. 10,00
Godsarkiver:
Gram og Nvbøl godser, 1976, 60 s.................................................................
Søgård og Artoft godser, 1976, 25 s...............................................................
De augustenborgske og gråstenske godser, 1978, 76 s..................................
Mindre godsarkiver, 1978, 79 s......................................................................

Foreningsarkiver:
Private forenings- og institutionsarkiver, 1982, 112 s...................................
Vælgerforeningen for Nordslesvig og dens forskellige underafdelinger,
1976,15 s......................................................................................................
Skoleforeningen, 1976, 7 s...............................................................................
Sprogforeningen, 1976, 13 s............................................................................

kr.
kr.
kr.
kr.

15,00
10,00
15,00
15,00

kr. 25,00
kr. 5,00
kr. 5,00
kr. 5,00

*♦*
Nordslesvigske retsbetjentarkiver, 1976, 222 s..............................................
De nordslesvigske amtsbaner, 1978, 129 s.....................................................
De ældre nordslesvigske byarkiver, 1979, 252 s............................................
Ejendomshistorie i Nordslesvig af Lars N. Henningsen, 1983, 58 s. ill. ...
Hvad finder jeg på Landsarkivet i Aabenraa, 1984, 32 s. ill.......................
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