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nNye.. fynske
amtsarkiver - en

uldgrube for
istorikeren

fynske broprojekter som
eksempel demonstreres i en
artikel andetsteds i Arbogen,
hvad disse arkiver kan inde-
holde, hvordan man finder
det frem, og hvordan det
forholder sig til andre arkiver
og til det trykte materiale.

I ndholdet af amtsa¡kiverne
afspejler naturligvis primært
de opgaver, amtmandsembe-
det og amtskommunerne
havde fået overladt. For amt-
manden og den statslige
amtsforvaltning var en ho-
vedopgave at føre tilsyn med
de lokale myndigheder i det
hele taget og at fungere som
postkasse mellem lokal- og
centraladministrationen.
Historisk bestod en væsentlig
del af amtmandens opgave
derfor i at indberette. De æld-
ste indberetninger i amtsarki-
verne frem til ca. 1870 er
netop blevet nyordnet og
nyregistreret. Registraturen
findes på læsesalen.

Der var på Fyn to amt-
mandsembeder: Et for Svend-
borg og et for Odense amter.
Da amtmanden i Odense var
Stiftamtmand, benævnes
Odense Amt ofte som stift-
amtet. Benævnelserne Svend-
borg amt og Odense amt blev
i flæng også benyttet som
betegnelse for Svendborg
Amtsråd (amtskommune) og
Odense og Assens Amtsråds-
kredse (amtskommuner). De
to sidste havde et betydeligt
samarbejde og fx ens arkiv-
systemer, mens der til gen-
gæld ikke var noget videre
samarbejde med Sydfyn. Men
deres arbejdsfelt var et andet
end det statslige amt, selv om
amtmanden til 1,970 også var
formand for amtsrådet.

En af de vigtigste opgaver
for amtskommunerne var op-
rindelig at føre tilsyn med
den kommunale forvaltning
og økonomi. Til amtsrådets
hovedopgaver hørte desuden
udbygning og vedligeholdel-
se af den regionale, overord-
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Landsarkivet for Fyn har i de
senere år modtaget en række
store afleveringer fra Fyns
Amtskommune. Foruden ar-
kiverne fra de tre tidligere
amtsråd drejer det sig om en
række andre arkiver fra den
fynske regionalforvaltning
indtil L970: Skoleråd, skole-
direktioner, ve jvæsenerne,
vandløbsinspektoraterne,
bygnin gsinspektoratet i

Svendborg, sygehuse, tuber-
kulosestationer m.m., men
også arkiver som amtskom-
munen har overtaget ansva-
ret for senere. Det gælder
bl.a. landvæsenskommissio-
ner, fredningskommissioner
og mødrehjælpen samt
Statshospitalet i Middelfart.
Desuden har Fyns Statsamt,
tidligere "Stiftamtet", afleve-
ret sine arkivalier frem til
1980. I grove træk har lands-
arkivet hermed modtaget det
væsentligste arkivmateriale
fra den fynske regional-
forvaltning frem til og med
L97O, for vejvæsenerne, der
fungerede som en slags tek-
nisk forvaltning, frem til
midten af 197O'erne.

Det er et uhyre centralt
materiale til udforskningen af
den fynske historie. Det gæl-
der både i forbindelse med
den snævre lokalhistorie som
fx sognehistorierne, som der
skrives en del af i disse år, og
den så sørgeligt forsømte fyn-
ske regionalhistorie, der i
virkeligheden ofte er - eller
burde være - en forudsæt-
ning for at kunne skrive
lokalhistorien. Med de syd-
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nede infrastruktur og det, en
senere tid betegnede som
miljøområdet, dvs. sager
vedr. vandløb, inddæmning,
afvanding, kloakering m.m.
Et andet vigtigt område var
udbygningen af sundhedsvæ-
senet, navnlig ved opførelse
og drift af hospitaler. Dertil
kom samarbejde med køb-
stadskommuner om ting- og
arresthuse og forsørgelses- og
tvangsarbejdsanstalter, lige-
som amtskommunerne fra
1933 var blevet pålagt at op-
rette og drive en række so-
ciale institutioner. På skole-
området blev administratio-
nen af en række statsmidler
henlagt til skoleråd og skole-
fond på amtsniveau. Og fra
1933 blev de nye amtsskole-
direktioner amtsrådskredsens
overordnede skolemyndig-
hed, hvis opgave det var at
føre tilsyn med de enkelte
landsbyskoler. Til disse direk-
tioner knyttedes amtsskole-
konsulenter som pædagogi-
ske rådgivere, senere også
konsulenter for særundervis-
ning.

Sagerne herom findes en-
ten som journalsager eller
som særlige grupper eller
både og.

Sager vedr. tilsynet med kom-
munerne og revisionen af de-
res regnskaber findes dels
som journalsager, dels som
udtagne sager med rækker af
de såkaldte overslag, dvs.
budgetter for hver enkelt sog-
nekommune.

Som ovenfor anført finder
man sager vedr. infrastruktu-
ren både blandt amtsrådets
journalsager og i de egentlige
vejvæsenssøger, der også, evt.
som en særlig gruppe, rum-
mer de såkaldte vøndinspekto-
r ats s øger. Ve jvæsenssagerne,
der blev administreret af
amtsvejvæsenener, vedrører
naturligvis sager om veje:
nyanlæg og vedligeholdelse,
trafiktællinger m.m. Det
gælder ligeledes vejbestyrel-

sen og dermed forholdet til
omgivelserne: Anlæg af og
tilsyn med benzinstationer,
opstilling af kiosker, skilte
m.v. og adgang til vejene osv.
Som teknisk specialist blev
sager vedr. havne og nye fær-
geforbindelser som Lange-
land-Kiel og Bøjden-Fynshav
også behandlet her, og det
gjorde også den fynske mo-
torvej. Som følge af den ad-
ministrative opdeling fik
Svendborgs amtsvejvæsen til
opgave at udføre det første
motorvejsstykke fra Hiulby til
Knudshoved. Ved forlængel-
sen nogle år senere blev det
en opgave for Odense amts
Vejvæsen, også for den min-
dre del, der lå i Svendborg
amtskommune.

Ved brug af vejsagerne skal

man være opmærksom på, at
mange af dem senere er om-
ordnet eller tilakteret de nye
sager¡ som Fyns Amtskom-
mune oprettede efter 1970.

Som fagligt uddannede tek-
nikere og ingeniører fik vei-
inspektørerne og disses
mandskab også ansvar for
vandindvindings- og afuan-
dingssager og dermed sager,
der knytter sig til de fynske
vandløb og miljøet omkring
disse. De mange lav, der etab-
leredes til at administrere
forskellige pumpestationer,
landindvindinger og diger,
findes derfor også rigt repræ-
senteret i dette materiale.
Også miljøsagerne er henlagt
i en særlig gruppe til dels
med tilhørende søgemidler i
form af iournalkort. Interes-

I øfleveringen fra Fyns Amtskommune indgår en række
arkiver fra forgængerinstitutioner. Ovenstående cirkulære
er med tilhørende materiale fundet i ørkivet frø Amtsskole-
direktionen for O dense Amtsrådskreds.

tndorvlsnl¡gFmldstorlots Chkulærs sl 22, Deoembsl 1948,

Cirkulære til samtlige Skoledlrektloner, Kommunalbestyrelser og Skole-
kommlssloner samt Forældreraad om Ophængning at Advarselsplakater

vedrørende Brand- og Sprængmldler,

I Tilslutning til Cirkulære ¿f 24. Juli 1943 angæencle Ädva¡sel til Skolebørnene
notl ufusigtig Omgang med Sprængstofrer skal Miuisteriet anmode de stedlige Skole-

myndigheder om ¿t lade de medfølgende al JustitsmiÈisteriets Propagandaudvalg frem-
stillede 3 Plakater med Albildninger a,f forekollige i Krigen uveldte Brand- og Spræng-

nidler ophænge skiftevis i Klasserne i Skole¡ne paa en smdan Maade, at alle Børtere
efterhaanden faar dem for Øje.

Lærerne anmodæ om ved pasende Lejligheder at omtale de aÍbildede Gelstande
lor Bømene og alvorligt fremhæve den stote f'are, det indebærsr at borø¡e disse Goastande,

na¿¡ de findæ nedkastede paa Jorden.
Til tsng for Lærerne e¡ som Bilag til nærvæ¡ende C'irkulære vedhæftet en eftor

Anvisning fr¿ Justitsmi¡istedets Propagandaudvalg ucìarbeidot Redegøreìse fo¡ de al-
bildede Genstande.

Unûervisningsministoriet, den 92. Deeomber 1943.

P. ìÍ. V.

A. Barloal.

Alb. lfioheìs€n.
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Regulativ
fo¡

fæstevirksomheüen i Svendhorg Antsraadskreds.

I Honhold til Lol af l. April d. A. om Fæstovil.kso¡nhedons Orduing, have vi, under
Forventning ¡rf Justifsrniuistcl'icts Approbation. firstsot nedonnævnts Roglor for Fæste-
yirksonrheden og trì:talingon herfor i Svcnilborg ,lmtsruodskrotls:

1.

T¡l Afbsnyttelse nniler l,rllorelsen al Fæsloloneþ
lingorne stal Fæsletnandon amhalle 0g betrylte en
giennenrlrage4 at Antsraailsts Formand autorisoret Pro-
lokol neil Register, hvori anfores, nerl Ângivolse al
Ilagen, rlo Personer, son s0go lyenrle eller Arbsiúers,
og en anilen lignenile Prolokol for ilen, son nelilo sig
lor at anbringes i Tieneslo, Ilags- eller arilet Ârbeiile,
lville Prolololler inilreltes eller gorltienùte Skenata.
Fæstonanrlen er til enhve¡ Tid pligtig til at loroviso
ilisse Prolokollsr sant tilligs al giore Rede lor sin For-
rerningslorslso lor Politiel, ligeson han ifvr¡0t har at
retls sig sller erhvor al verlkonnenrle Àdoritetor giyetr
Ânvrsnng. fiaar D0gon al farlerno l0rlângor Bovis for,
hvail der nsllen rlen 0r verltagsl los Fæstenandel har
doano paa Forlangenrle dston al nerftlelo rlen Urlsl,rilt
al Prolololler¡o nod treûü[ævnle Gebyr, hvorimod han
ihte i Àlniurleligherl naa give nverllonnenrlo pdvate
Pe¡soner saadan lllsIrilt, hvilhen terinod sÈal leve¡es
til ollenligt Brug urlen Betaling.

2.
faslsnanilen skal yære lorsynel nod trykto Blatr-

kelter lil 0yero[Étonslor nsllen Husbold og Tyeude
ollor Årbeiûere, hville Blanleller han lor rlen, son
naalto onsf,o del slal udlylile og loranlerlige uniler.
strevns al ûe Paaglældenile.

3.
Ilon, der erhotler Bevillhg til td0v0ls0 af fæste-

virk¡onheil, slal lor Âmlsraadet opgive Stetlel, hvor

Forrelningen agtos ilrevel, og tlenne naa ikke uden

Amlsraarlsls SantylLs drives lra noget aulet Stetl.

sre¡dbor¡ 
^etr¡¿¿ilr 

¿er ùle¡ Jõll 189tr

L, Ilrockeuhuus-Schack. 0. Ahlefcldt-Laurvig,

J. P. I(ristcnsen.Randct's. St. lfadsen.

Ilsn ovennævnte Loy ef l. April d. A. 0g lorva-
renrle Regulaliv skal være 0p8laast påa 0t lúlnot¡ldonds
og tilgængeligl Steü i fonetningslolalot

1.

Fastsna¡rlen or bsrstligsl til lor sl¡ Virtsonhoû
at e¡hokle neüennæv¡tc 0ebyrer, ilor orleggss af hvor
især af K0lhahe¡terns, lor saa yidt ds begge have be-
giæ¡el Fastona¡dsns üellsntonst, men i notlsat FaIü

Iun at rleq iler bar henventlt sig ti¡ hau'

b. For at ¡taEe ljeDeste cller tye"ðe, aaar àet itaìv.
adligc Pe¡gelo! ikkc ove¡sl¡ger 60 A,r. . .. .. .. .....
Eâr dc¡ ikÈc oveßti8er 150 Lr. . . . . . .

¡ail dor c¡ ùojerê
c. Fo. ¿t ¡¡b¡ioge Pê¡Eono. I ôlle¡ .kafo PeBorer l¡¡

Ârbojasfo¡àolrtJ der llhe cr lyêDdêfolholdJ t brilu
¡ ltge irkl,
og bdtil l4 Dagê inkt.
og rÈal Ârbejd¡forholdct varê si¡ ove¡ ¡4 Dagc -. .... .

d, Fo! otr.krlftliA Overê¡sh.oErl
c. For cE ltdrhrifl af Prolohollc¡, kfn ovcúor .. .. ....

Ilssudel er fæslenanden bereltigot ti¡ Erstalnhg
lor llillæg, son han har halt lor al opfyftle nôlryBlelige
Begiæ¡inger af nogen al Parterne.

5.

Fostsna¡ilsns Bevilling tar ti¡ enhvoÌ Tiü tilbags-
laldes ¡l Anlsraarlet i rle i Love¡s g 2 nævnle Tillalde
og uniler ReLurs lil Ju$titsninistodol, 0g hatr naa lindo
sig i saailanno Foranilrilger i og Tillag lil ovenslaaends

Boslenmelser, son Antsraadel maalte vodtago, og son
Justilsninisleriel approberer.

L.Irog, R.Chlisti¡rnscn. .dhlefeldt-Laurvig.Bille.

J. Larsen. M, Pedcrsen. N. Hueen.

L. Brockenhuusñchack.

2A

60

25
36

lo¡¡¡st¡aenila Legd.llv cr ud€¡ 14. Jull l89l rpproborot ¿f túl¡tetDlrto¡tot

Frø Svendborg Amtsråds Arkiv: Regulativ for fæstevirksomheden, ønno 1B91
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serer man sig i det hele taget
lor indgrebene i løndskøbet, er
disse arkiver sammen med
fredningsnævnsarkiver og
landvæsensarkiver, som er
indsendt fra de forskellige
kommissionsformænd, af
central betydning.

L andv æ s ensre ts arkiv erne
består af arkiverne efter
landvæsensnævn, Iandvæ-
senskommissioner og over-
landvæsenskommissionen og
rummer foruden sagerne
typisk en forhandlings- eller
kendelses-/domprotokol og i
nogle tilfælde også journaler.
Landvæsenskommssionernes
sager er indtil 1970 med en-
kelte undtagelser systematisk
indsendt til amtet og derfor
også registreret i amtmands-
embedets iournaler. Også

nævnssagerne blev indsendt,
men de enkelte sager er ikke
som for kommissionssagerne
registereret selvstændigt i
journalerne. Den nævnte
undtagelse gælder sager fra
Vestfyn. De findes i Assens
dommers arkiv. Også i andre
dommerarkiver findes i Øvrigt
sager vedr. landvæsensretter-
ne. Landvæsenssagerne er
fortegnet i en særskilt regi-
stratur, der er under opstil-
ling på Landsarkivets læsesal.

F r e dningskommi s s i on e r n e s

arkiver består typisk, men
ikke komplet af kendelsespro-
tokoller, journaler og journal-
sager. De kan som tilfældet er
med nævnet for Odense
amtsrådskreds/Fyns amts
nordlige kreds også rumme et
register over fredninger og

tinglyste deklarationer. Til de
stØrre sager af denne artlrø-
rer f.eks. fredningen af
Odense å i perioden 1926-
1954 og kirkefredningerne i
de enkelte herreder. I tilknyt-
ning til sagerne om Lange-
lands-forbindelsen var både
fredningsnævn og overfred-
ningsnævnet i øvrigt inddra-
get. Fynsværket ville nemlig
have de lidt billigere luftled-
ninger i forbindelse med
overførsel af et højspæn-
dingskabel mellem Fyn og
Langeland, mens frednings-
myndighederne og amtsrådet
af æstetiske årsager ønskede
kablerne i jorden og lagt
under eller ind i broerne.
Dette gav anledning til en
voldsom strid.

Gælder det bygninger og
bygningstilladelser, skal man
til Svendbor g Bygningsinspek-
torat, der fungerede som
landkommunernes bygge-
myndighed, efter at nye reg-
ler om byggetilladelser og
bygningstilsyn var blevet ind-
ført i 7960. Bygningsinspek-
toratets arkiv rummer et me-
get stort antal sager. Der er
ikke afleveret journaler til
dette arkiv, men journalnum-
rene fremgår af løbende over-
sigter over sagsbehandlingen
i de trykte amtsrådsforhand-
linger.

Hvad angår regions- og lo-
kalplanlægningen, kommer
Byudviklingsarkiverne med i
billedet. De første byudvik-
lingsudvølg blev nedsat lige
efter besættelsen. Med afleve-
ringen fra Fyns Amtskommu-
ne fulgte arkiverne fra Byud-
viklingsudvalgene for Kerte-
minde-egnen, Middelfart-eg-
nen, Odense-egnen og Svend-
borg-egnen. Disse arkiver be-
står foruden af et større antal
sager af forhandlingsproto-
koller og journaler som ind-
gang til sagerne. Udvalgene
beskæftigede sig med plan-
lægning, og rummer ikke
mindst et stort kortmateriale.

Frø læsesølen på Løndsarkivet for Fyn i Odense. - Her kan
de amtskommunøle arkiver frem til 1970 benyttes øf
offentligheden. Arkivalierne står i fjernmagasin, og der er
derþr en ekspeditionstid på 1-2 døge (Foto: Kirstine
MengeI)
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På det sociale område må
fremhæves arkivet efter Mød-
rehjælpen på Fyn, der dækker
perioden 1939 til I977 . Ìllød-
rehjælpen var oprettet i 1924
som privat institution med
det formål at vejlede og hjæl-
pe enligt stille mødre under
srrangerskabet og i barnets
første leveår. Fra 1939 blev det
en offentligt finansieret opga-
ve, der løstes via de lokale
mødreh j ælpsinstititutioner.
Fra 1. april L976 ovefiøftes
opgaven til de kommunale
og amtskommunale myndig-
heder, og Mødrehjælpen ned-
lagdes. Arkivet indeholder
foruden alle adoptionssager
sager på et udvalg af klienter-
ne vedr. forhold som abort og
sterilisation, støtte til gifte
henh. ugifte samt frafaldne
og afslåede adoptionsansøg-
ninger. Arkivet tummer des-
uden de tilhørende indgangs-
midler som journaler samt
forhandlingsprotokoller og
samrådsprotokoller og regn-
skabsmateriale. Samrådet
skulle tage stilling til abort.
Mødrehjælpen kunne også
oprette institutionet og arki-
vet rummer derfor admini-
strativt materiale om bl.a.
Mødre- og Spædbørnehjem-
met Østruplund og Sande-
rumhus.

Fra socialområdetkan i
Svendborg amtsråds arkiv
nævnes de udtagne sager
vedr. Viebæltegård, der i
fremtiden formentlig skal
danne ramme om Svendborg
Museums nye socialmuseum.

En række journalsager i

amtsrådenes arkiver doku-
menterer ¡ stort omfang sße-
hus driften. Landsarkivet har
desuden efter lukningen af
Assens Sygehus, der oprinde-
ligt blev drevet med Assens
by som interessent, modtaget
dette arkiv. Foruden en stØrre
mængde klientjournaler
indeholder arkivet en rækkè
sager vedr. etableringen og
driften i de over 100 åE det

nåede at eksistere.
Amtsrådene havde en ræk-

ke stående udvalg, hvis sags-
behandling normalt har aflej-
ret sig i journalsagerne. Der
findes i en række tilfælde dog
særlige forhandlingsprotokol-
Ier for disse udvalg. Det gæl-
cler f.eks. Assens Amtsråcls
Vejudvalg, men kun for
perioden 1934-1941..

Også for amtskommuner-
nes særlige udvalg og nævn
findes forhandlingsprotokol-
ler, journaler og journalsager.
Det gælder f.eks. trafikudval-
gene, ungdomsskolenævnene
og skolerådene samt skoledi-
rektionerne. I sidstnævnte
arkiver finder man skole- og
undervisningsplaner, lærer-
instrukser, skoleindberetnin-
ger, lærerboliger m.m. Blandt
de udtagne amtsrådssager
finder man sagen vedr. Fyns-
planen. Det var i henhold til
denne, at Fyn blev forsynet
med nye moderne centralsko-
ler efter en koordineret plan
efter de bestemmelser og
intentioneq der var lagt ned i
den nye skolelov fra 1958.

Af regionale statsinstitutio-
ner kan nævnes Revalide-
ringscentret for Odense og
Svendborg amter. Her er
bevaret dels en række sager
om den daglige forvaltning,
dels udtagne klientsager.

Endelig er der i tilknytning
til sygekasseområdet afleveret
en række arkiver, hvis ophav
må karakteriseres som privat,
trods meget store offentlige
tilskud. Det gælder nogle sy-
gekasser og deres centralfore-
ninger.

Arkiverne'er efter flere års
arbejde med at afleveringsfor-
berede dem nu fortegnet. For-
tegnelserne er delt op i grup-
per: amtsrådene, amtskom-
munernes institutione¡ væse-
ner og institutioner, udvalg
og nævn med tilknytning til
amtskommunenr nævn og
udvalg méd tilknytning til
det statslige amt samt endelig

en række fortegnelser fra
arkiver, der er skabt af pri-
vate, men afleveret fra Fyns
Amtskommune. For at kunne
finde de rette sager og mate.
riale i arkiverne, vil man som
hovedregel desuden skulle
benytte de journaler og iour-
nalkort eller anrJre søgemid-
ler, som forvaltningen i sin
tid selv skabte og benyttede,
når korrespondancen skulle
registreres og beslutningerne
dokumenteres. Det vil af regi-
straturerne fremgå, hvilke sø-
gemidler der er, og hvad de
kan bruges til.

Arkiverne er tilgængelige
efter de almindelige regler og
det vil som hovedregel sige,
når protokoller, sager m.m. er
30 år gamle. Materiale, der
indeholder oplysninger, der
kan krænke privatlivets fred,
er dog utilgængeligt i 80 år,
men det er dog muligt at sØge

om dispensation herfor.
Spørg på læsesalen.

Endelig skal det nævnes, at
en række sager også kan føI-
ges ganske grundigt gennem
de trykte amtsrådsforhand-
linger og regnskaber. Man
skal imidlertid være opmærk-
som på, at mange sager ikke
nåede til behandling i amts-
rådene eller først gjorde det
sent i forløbet.
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