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DISPOSITION

 Regionalstyre i Danmark fra middelalderen til i dag

 Amternes opgaver i perioderne 1662-1794,1794-1970, 1970-2006

 Amtsadministrationernes opbygning – amtskontorer vs. amtsråd, 

amtskommuner vs. statsamter

 Amternes funktioner og de kilder, det afsætter

 Lidt om amtsarkivers opbygning – journaler og journalsager

 Forskellige eksempler på amts- og amtsrådsarkiver



AMTERNES UDVIKLING

 Len ca. 1100-1662  - - Regnskabslen, tjenestelen, afgiftslen, pantelen

 Gamle amter 1662-1794 (+/-)

 1662-71: 51 > 41 amtmænd

 1671: 25 amtmænd

 Amtsreformens amter 1794 – 1970 (De klassiske amter) 

 Amter + amtsråd fra 1842

 18 amter – 21 amtsrådskr. – blev 1920 til 22 amter el. 25 amtsrådskr.

 Amtskommuner 1970-2006 (13) 

 Statsamter 1970-2006

 Regionerne (5) 2007 –

 5 regioner

 98 store kommuner 

 Statsforvaltninger 2007-
 s



DEFINITION: ENEVÆLDENS AMTER 1662-1848

• Enevældens amter: Den tap, hvorom den verdslige 

lokaladministration drejede

• Amtmanden havde kontrol over samtlige lokalembedsmænd

• Næsten alle lokale forvaltningssager over amtmandens bord

• Forbliver også efter 1848 et forbindelsesled mellem

central- og lokaladministrationen



Danske len 1662 
49 len > 24 gl. amter 1790



FRA KLASSISKE AMTER TIL 

KOMMUNALREFORMENS 

AMTSKOMMUNER

• 22 amter, 25 amtsrådskredse

• Blev 1970  til 14 amtskommuner

• 1299 sognekommuner blev til

• 275 primærkommuner

• 1966: 75 købstæder og flækker

• 3 hovedstadskommuner





DE FEM REGIONER 2007 

-

5 regioner

98 store kommuner



KOMMUNEOMLÆGNIN

GER 2007 I.F.M. 

STRUKTURREFORMEN



98 NYE KOMMUNER 

2007 -



AMTMÆND TIL 1849

Stiftamtmænd (i amter der 
husede stiftskontorer)
 Kontrol med stiftets øvrige amtmænd 

indtil 1790’erne
 Kontrol med købstadsstyret til 1793 og 

tilsyn med retsvæsen
 Nogle virkede som almindelige 

amtmænd i det amt, de residerede i, 
andre førte kun kontrol

 Deltagelse i stiftsøvrigheden s.m. 
stiftets biskop

Amtmænd
Stamhusbesiddere, grevskaber og 

baronier(1671-1849)
 Hele landet: 21 grevskaber og 

baronier med amtmandsmyndighed 
(11 på Fyn og Langeland) 

 Jylland: 1 grevskab (Frijsenborg) og 1 
baroni (Gyldencrone med 
Vilhelmsborg og Moesgård) med 
amtmandsmyndighed



AMTERNE 1662 - 1794

 Amterne byggede på de gamle len

 41 amter i 1662 – 1671 reduceret til 24 
amter

 Kongeligt udnævnte amtmænd – næsten 
alle adelige (Amt = tysk for Embede)

 Amtmændene måtte selv finansiere 
bygninger og embedsmændenes lønninger

 Stiftamtmændene (1662: 
stiftsbefalingsmænd) tænkt som 
provinsguvernører. Overordnet alm. 
Amtmænd 

 Modtræk til adelens besiddelse af 
amtsmandsposter

 Amtstuer til skatteopkrævning og 
regnskabsførelse – frigjort fra amtskontorerne 
– ledet af amtsforvaltere



DE FØRSTE AMTMÆNDS 

OPGAVER 1662-1794 

 Kongens og centraladministrationens lokale 
repræsentant

 Husly og opvartning for kongen
 Tilså, at kgl. love og forordninger blev udført og 

overholdt
 Tilsyn med offentlige embedsmænd generelt
 Stiftsamtmænd havde til 1793 tilsyn med alm. 

amtmænd og magistraterne
 Landmilitsen
 Formænd for landvæsenskommissioner (Ex.)
 Retslige tilsynsfunktioner –ikke mindst tilsyn med 

herreds- og byfogeder
 Overopsyn med politivæsenet
 Brandvæsen
 Skifteforvaltning for selvejere til 1790’erne
 Embedskonstitutioner – bestallinger til 

retsvæsen, politi, sognefogeder osv.
 Udarbejdelse af diverse indberetninger til 

ministerierne
 Familieretslige sager fra 1763



AMTER OG 

AMTSRÅDSKREDSE 1

 Aarhus Amt 1662-1794, 1794-1824

 Skanderborg Amt udskilt 1824 som 

selvstændigt amt

 27.07. 1867 blev Aarhus og Skanderborg 

amter forenet igen

 Skandeborg blev amtsråskreds

 Skanderborg fik amtsadministrationen

 1942 genoprettes Skanderborg Amt

 Ved kommunalreformen 1970 deles amtet 

ml. Vejle og Aarhus amter

 Vejle amtskommune får Brædstrup, Gedved, 

Horsens, Nørre Snede og Tørring-Uldum 

storkommuner



AMTER OG 

AMTSRÅDSKREDSE 2

 Odense med 2 amtsrådskredse: Odense og 
Assens

 Assens amt 1662

 Nedlagt 1792

 Genoprettet 1842 af Båg og Vends herreder 
som amtsrådskreds – statsadm. forblev i 
Odense

 Aabenraa og Sønderborg

 Amter i 1920

 1932 blev de to amter lagt sammen

 1970 del af Sønderjyllands Amtskommune

 København og Roskilde amter

 Roskilde amt lagt under Københavns Amt i 
1808 – amtsrådskreds til 1970

 Fra 1970 - 2006 amtskommune



AMTMANDENS 

OPGAVER – EFTER 1794 

TIL 1849

 Kongens repræsentant 

 Tilsyn med rets- og politivæsen

 Førte et sæt lægdsruller m.h.p. at udstde amtspas

 Viborg Amt: Tilsynsførende i Landsoverretten fra 1805 
til 18?? Tilse, at retshandlingerne gik ret for sig

 Dommere i politioverretterne til 1849

 Formænd for forligskommissioner (best. af amtmand 
eller herredsfogeder)

 Tilsyn med lokale embedsmænd

 Kontakt mellem Indenrigsministeriet og bystyrer til 1868

 Administrationschef – amtskontorer med en masse 
bevillingssager: faderskabssager, adoptioner, 
skilsmisser etc. Fra 1763!

 Stiftsamtmænd: Deltagelse i stiftsøvrigheder – sammen 
med lokale biskop. Lige fra 1660, ja 1536.

 Formand for amtsrådet (fra 1842) – kgl. udnævnt til 
1970

 Medlem af og formænd for amtsskoledirektionerne (1 
for hvert herred).1739-1814 amtsskole- og 
fattigvæsensdirektører

 O.m.a.



AMTSREPARTITIONS-

FONDENE, 1819-1970

 Hvilede på hartkornsskatter og 
ejendomsskatter opkrævet af amtstuerne

 Ligning foretaget af amtmanden, 
amtsforvalteren og amtsrådet

 Bestyret af amtsrådene

 Budgettet godkendtes af amtsrådet

 Revision i amtsrådet

 Slog ikke til ved alle formål

 Suppleret af refusionsordninger – beg. med 
skolefondsmidler



DET KLASSISKE AMTS OPBYGNING 1842-1970

Amter som statslige 

myndigheder Amtsråd 1842-1970
 Amtmanden født formand – kgl. 

udpeget til 1970

 Amtsrådsmedlemmer (demokratisk 
valgte)

 Tilsyn med kommuner

 Tilsyn med amtets regnskab og budget

 Vej- og vandvæsen o.a. infrastruktur

 Sygehusvæsen

 Skoleråd

 Amtsfattigkasser

 Diverse udvalg under amterne

 Statslig administration

 Familieretslige bevillinger
 Faderskabssager

 Adoptioner

 Skilsmisse og separation

 Navneændringer m.m.

 Beskikkelse til embeder: Jordemødre, 
retspersonale m.v.

 Tilsyn med retsvæsen til 1919 og

drift af retsbygninger m.v.

 Amtmanden  i domkirkeamter del af 
stiftsøvrigheden (stiftamtmand)

 Revision af kommuneregnskaber



KOMMUNALDEMOKRATIETS AMTER 1842/49 – 1970:  

AMTMÆND OG AMTSRÅDSMEDLEMMER

Amtmand – kongelig udnævnt
Formand for amtsrådet
Skulle føre amtsrådets beslutninger ud i livet
Kongens repræsentant regionalt
Administrationschef
Jurister med karrierer som 

kontorchef/departementschef i et ministerium, 
evt. minister

Amtsrådsmedlemmer – valgte – til 1933 ved 
valgmænd
Omfattede kun landkommuner
Tilsyn med amtsadministrationen
Tilsyn med kommuner – kontrol md regnskaber
Budgetgodkendelse – af regnskaber ført af 

amtstuerne
Sygehus- og sundhedsvæsen  - mange medl. i 

sygehusbestyrelser
Amtsvejvæsenet 
Andre opgaver: Skoleråd, amtsfattigkassen etc.



AMTSRÅDENE OG 

DERES MEDLEMMER 

1842 - 1970

 7-9-11 medlemmer

 4 faste årlige møder + ekstraordinære 
møder

 Uden for de faste møder deltog 
medlemmerne i udvalgsmøder

 Sager forberedt i trykt form

 Ca. 90% af medlemmerne > fortid i 
sogneråd

 Få gik videre til Rigsdagen/Folketinget

 Talte kun medlemmer fra landkommuner
 Derfor oftest klart Venstreflertal

 Relativt upolitisk karakter 

 Fra kontrolfunktioner mod udvalgsarbejde 
og styring af vej- og transportvæsenet samt 
sygehusvæsenet

 Praktiske opgaver varetaget af amtsvej- og 
vandinspektorater, sygehusledelser m.v.

Hvem var amtsrådsmed-

lemmerne?



AMTSRÅDSMEDLEMMER-

NES TILLIDS- OG 

UDVALGSPOSTER –

INTERNT OG EKSTERNT

 Bestyrelsesposter

 Typisk: Pengeinstitutter

 Privatbaner

 Sygehuse

 Statshospitaler

Udvalg:

 Stående udvalg: Budget og 
regnskab

Vejudvalg

 Trafikudvalg

 Sygehusudvalg

 Skoleråd

 Særudvalg

 Samordningsudvalg



DELTAGELSE I NÆVN, 

RÅD M.V.

 Arbejds- og arbejdsformidlingsnævn

 Byudviklingsnævn

 Fredningsplanudvalg

 Beredskabet



AMTSRÅDETS 

ARBEJDSFORMER

 Medlemmerne blev gennemgående 
rekrutteret fra kredsen af veltjente 

kommunalpolitikere. Det var erfarne mænd 

– og en enkelt kvinde – der sad omkring 

amtsrådets bord, bevandrede i politik i 

almindelighed og i de lokale forhold i 
særdeleshed. De så helst, at tingene blev 

ordnet i fordragelighed med mindst mulig 

offentlig omtale. Ifølge loven skulle 

amtsrådet afholde fire ordinære møder 

årligt, og de fleste sager blev derfor reelt 

afgjort i udvalgene eller på formandsplan.

Iflg.  fhv. amtmand i Skanderborg 

Amt, Niels Møllmann, i fl. 

Martensen-Larsen m.fl.: De 

kongelige amtmænd, Kbh. 1992



FORTSAT

 Skanderborg amtsråd var måske det sted i 
landet, hvor man var nået længst i retning 

af at gøre de offentlige forhandlinger til en 

skueret. Dagsordenen med op til 500 sager 

blev som regel afviklet på mindre end to 

timer ved at medlemmerne tog de af 
udvalgene trufne afgørelser til efterretning 

eller bekræftede de afgivne indstillinger. 

Tilbage til realitetsafgørelse var som regel 

kun en halv snes sager, herunder de for 

medlemmerne så vigtige spørgsmål om 

besættelse af forskellige hverv.



FORTSAT

 De politiske skel markeredes diskret under de 
offentlige møder, men var i øvrigt vanskellige 
at få øje på, da alle tænkte i samme 
snusfornuftige baner. Når der forhandledes om 
anlæg af veje, opførelse af sygehuse etc. 
gled man let hen over spørgsmålet om 
investeringens nødvendighed og 
koncentrerede sig så meget mere om, hvor i 
amtet pengene skulle bruges. Alle partiskel var 
i så tilfælde ophævede. Kunne medlemmerne 
således have svært ved at undertrykke deres 
personlige interesse, når det gjaldt om at 
trække velstand til hjemegnen, var det kun 
sjældent at hånden rystede, når amtsrådet 
som tilsynsmyndighed skulle tage stilling til 
enkeltpersoners problemer. Vel kunne 
medlemmerne knurre over 
tjenestemændenes stædige krav om 
saglighed og konsekvens i afgørelserne



FORTSAT

 Og de kunne harcellere over især de højere 
medarbejderes betryggede stilling – men 
som regel bøjede de sig for sagligt 
begrundede indstillinger…”

 ” Flertallet af amtsrådets medlemmer var 
markante skikkelser, men kun få af dem 
gjorde sig selvstændig gældende. Det at 
blive amtsrådsmedlem var en tilfredsstillelse i 
sig selv. De pågjældende fik herved 
personligt indblik i forhold, som de ellers kun 
ville have erfaret på anden eller tredje 
hånd, og hvervet styrkede deres anseelse 
på hjemegnen.”



GAMLE AMTERS SVAGHEDER

 Omfattede kun landområdernes befolkning

 Købstæderne under Indenrigsministeriel bestyrelse

 Finansieret af hartkornsskatter/ejendomsskatter

 Derfor i stigende grad afhængig af refusioner og fondsmidler

 Amtmanden kgl. udpeget, men formand for demokratisk valgt 

forsamling

 Politisk usynlighed -

 Blanding af statslig myndighed og folkevalgt amtsråd med to 
nøgleopgaver : veje og syge- og sundhedsvæsen



AMTSKOMMUNERNE 

1970-2006

• Amtskommuner –

Skatteudskrivningsret – modtog 

bloktilskud fra staten – egen 

budgetlægning

• Valgte amtsborgmestre

• Valgte amtsrådsmedlemmer

• Købstæderne nu under amtskommunerne

• Statsamter –

• overtager amternes statslige

administration

• Ledet af stiftamtmand/statsamtmand



VÆKST I DE 

AMTSKOMMUNALE 

OPGAVER, 1970 -2006

 1970: Overtager ansvar for det samlede 
kommunale sygehusvæsen

 1972: Nyordning af det danske vejvæsen. 
Staten > motor- og hovedlandeveje –
Amterne > landevejene – Kommunerne > 
bivejene

 1973: Sygesikringen afløser sygekasserne

 Amterne overtager regionsplan-
lægningen

 Ansvar for de kommunale gymnasier
 1974: Ansvar for miljøbeskyttelsesopgaver

 Amtsankenævn for sociale sager

 1976: Statslige psykiatriske hospitaler og afd. 
til amterne. Overtager en række sociale 
opgaver

 1978: Ortopædiske hospitaler



NYE OPGAVER -

FORTSAT

 1978: fortsat

 Fælleskommunale trafikselskaber
 Almene voksenuddannelser

 1979:Ansvar for naturbeskyttelse

 1980:Overtager særforsorgen fra Staten

 1986:Overtager statslige gymnasier og 
studenterkurser

 1990:Jordbrugskommissionerne 
amtskommunale

 Ansvar for nye social- og 
sundhedsuddannelser

 1998:2/3 af de statslige hovedlandeveje 
overføres til amtskommunerne

 2000:Afgiver indvandrerundervisning til 

 2001:Ansvar for privatbanestrækninger



TIL OG EFTER 2006

Til 2007
 Bloktilskud
 Fortsat skatteudskrivningsret
 Budgetter

Regionerne 2007-
 Regionerne: Ingen skatteudskrivningsmyndighed

 Ledet af regionsrådsformænd

 Sygehusvæsen og sundhed
 Også sociale tilbud, specialundervisning, natur, miljø 

og planlægning

Fortsat: Statsforvaltninger – afløste statsamterne 2007
Familieretslig sagsbehandling
Ledet af stiftamtmændene (direktører for 
statsforvaltningerne )
Deltager i stiftsøvrighederne s.m. biskopperne
 Tilsyn med menighedråd og provstiudvalg

 Tilsyn med kirker og stiftelser m.v.

 Bestyrelse af fællesfond og stiftsmidler



KØBENHAVNS 

OVERPRÆSIDIUM, 

1747-2007 

Vigtigt at huske, når man søger 

famieretslige sager.!

 Overpræsidenten formand for Københavns 

Magistrat

 Titlen indført i 1747

 Samtidens øverste embedsmand i 

København

 Formandsfunktion ophørt 1938 – afløst af 
overborgmester

 1857 overtog overpræsidenten magistratens 

overøvrighedsforretninger

 Varetog en række familieretslige funktioner

 Faderskabssager og fastsættelse af 

underholdsbidrag

 Separation og skilsmisse, adoptioner, 

navnesager, værgebeskikkelser



AMTSVEJVÆSEN TIL 

1910

 Rod tilbage i lensmændenes 
vedligeholdelsesopgaver for veje og broer

 Alfarveje og kongeveje skulle fyldes op og planeres, 
broer vedligeholdes

 1793: Vejforordningen pålægger amterne 
vedligehold af hovedlandeveje samt bestyrelse af 
de enkelte amters landeveje

 Staten anlagde hovedlandeveje til 1861 via 
Vejkorpset og Ingeniørkorpset

 Amterne bestyrede landevejene

 Tilsyn med bivejene – udarbejdede 
bivejsfortegnelser

 Sognene - fra 1842 sognekommunerne - forestod 
biveje

 1842: Ny vejlov: Pligtarbejdet ophævet, flere 
hovedlandeveje

 1867: Ny vejlov: Amterne overdrages bestyrelsen af 
alle landeveje inkl. hovedlandevejene

 Hovedlandevejsklassifikationen ophæves

 Svagt overordnet tilsyn: Overvejinspektøren og hans 
assistent



MODERNE VEJVÆSEN

 1910-30: System af vejrefusioner og 
vejfondsmidler øremærket til vejformål

 1925-1940: Næsten alle landeveje får fast 
belægning (tjæremak., asfalt, 
chaussébrosten, beton)

 Den store brobygningsperiode

 1957 og 58: Vejlov > hovedlandeveje + 
garanterede refusionsbeløb

 1963 Staten overtager motorvejsanlæg

 Amterne udfører motorvejsarbejde, staten 
styrer

 1971: Vejlov – pr. 1972 overtager staten alle 
hovedlandeveje

 1965-1994: Det Store H anlægges

 1997: 2/3 af hovedlandeveje tilbage til 
amterne

 2007: Strukturreformen: Staten og 
kommunerne overtager vejbestyrelsen



ANDEN INFRASTRUKTUR
 Amtskapital i mange privatbaner

 Amtmændene bestyrelsesformænd i 

privatbanerne

 Lufthavne: Ex.: Billund Lufthavn, Esbjerg, 

Århus’ forliste planer: Storlufthavn i Hammel

 Regulering af rutetrafik og fragtkoncessioner



SYGEHUSVÆSEN
 Fra 1800 til1970 ofte samarbejde ml. 

købstadskommuner og amter/amtsråd om 

sygehusbyggeri

 Amtsrådene ofte den progressive part

 Gav struktur med mange små sygehuse

 Rene amtssygehuse 

 Centralsygehuse (helt amt)

 NB: Landsarkivernes sygehusarkiver er ikke 

indordnet under amtsarkiverne



AMTSARKIVERS 

OPBYGNING

 Journaler fra og med 1700-tallet

 Emneopdeling ved brug af litra for div. 
emner/kategorier

 En journal pr. år med lange rækker af 
tilknyttede journalsagspakker ordnet efter 
litra (evt. saggruppe) og løbenummer

 Hver journal havde register

 Evt. journalkort til søgning

 Ofte separate rækker af amtssager og 
amtsrådssager  

 Med tiden udskilles store saggrupper i 
særjournaler: Alimentationsjournaler, 
vejjournaler etc.

 Lange rækker regnskaber: Amtsfonden, 
kommuneregnskaber, fattigkassen, 
skolefonden m.m.



AALBORG AMTS JOURNAL 1907  - REGISTER OG JOURNAL 

(KRONOLOGISK MED LITRA OG JOURNALNUMMER) –
FADERSKABSSAG R 339



SAGGRUPPER MED 

LITRA – AALBORG AMT 

1907



FADERSKABSSAG 

R 339/1907

Faderskabssag: Ugift tjenestepige 

Johanne Cathrine Jensen, N. 

Sundby mod tømrersvend Karl 

Johan Bentzen, Ålborg

 v





AMTETS RESOLUTION I 

SAGEN

= 50 kr. til barnemoder



AALBORG KØBSTADS 

RET. 6. FEBRUAR 1907

Retsforhør i faderskabssagen 

Johanne Cathrine Jensen mod 

Carl Johan Bendtzen





AALBORG AMTSRÅD, JOURNAL 1905-07 - JOURNAL MED 

LØBENUMRE OG ALFABETISK REGISTER



FADERSKABSSAG – RANDERS AMT



EKSEMPLER PÅ AMTSARKIVALIER

SØGNING AF FADERSKABSSAG I ALIMENTATIONSJOURNAL 

(RANDERS AMT, B-5, 6665, D-13-86-1912)





UDSKRIFT FRA RANDERS

POLITI - LIGGER I 

AMTETS SAG

Randers Politi foretager forhør i 

faderksabssagen 3. februar 1912



FORTSAT 



POLITIRAPPORT: POLITIFORHØR AF OLUF KR. MADSENS 

MOR – FADEREN BLEV OGSÅ FORHØRT









FORHØR AF MADSEN





ADOPTIONSSAG

Viborg Amt, B-4, 1925, Bf-9

B-4, 7336: Journal over udleverede 

kgl. bevillinger.



Justitsministeriet sender godkendt 

adoptionsbevilling – Viborg Stiftamt

1925 - gårdejer Ingvard Pedersen Ladefoged og 

hustru Kirstine, Lihme Sogn







Separationssag med 

forlig – 1925

Viborg Amt, B-4, 7108, 

1925/B-11







RANDERS AMT, B-5-

6298, JOURNALSAGER, 

D-11E-8-1925

Afslag på ægteskabs-

bevilling/kongebrev –



KONGEBREV

Kongebrev: Astrid Mogensen 17, 

og Harald Jensen, 22, søger 

tilladelse til ægteskab.

Ikke bevilget!









LANDVÆSENSKOMMISSIONSPROTOKOL – KOLIND BYS UDSKIFTNING 1793





BEVILLING AF 

NAVNEFORANDRING, 

B-5, 6298, D-11A-6-1921

Bemærk: Det nye navn

oplyses ikke her. Findes i politiets 

navneprotokoller, eller i LA’s eget 

arkiv (navnebeviser,)



AGGERSUNDBROEN – ET AMTSRÅDS-

OG AMTSVEJVÆSENSPROJEKT

 Udført i samarbejde mellem Aalborg, Hjørring og Thisted 

Amter, 1939-42

 Nedsatte fælles broudvalg

 Modtog stor del af finansieringen fra Vejfonden

 Arbejde – forundersøgelser, planlægning, projektering, 

anlæg og vedligeholdelsesplan ved ingeniørfirmaet Chr. 

Ostenfeld A/S – Altså: Totalentreprise!

 Sagerne udskilt af amtsvejinspektoratets sager





PROJEKTFORSLAG FRA C.O. JØNSSON (COWI) 







AMTSARKIVER - SAMMENFATNING

• Meget blandet landhandel

• Alle amtsarkivalier er afleveret til Rigsarkivets 

afdelinger

• Vigtige arkiver for slægtsforskere > familieretslige 

bevillinger

• Også kilder til landbrugshistorie, skolehistorie, vej- og 

transporthistorie og sundhedssektorens historie

• Nøglen til benyttelse er kendskab til journaler og 

journalsager

• Vigtigt at mærke sig opdelingen i amter og amtsråd, 

amtskommuner og statsamter


