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Telefontilsyn 

Statstilsynet med de Koncessionerede 
Telefonselskaber 1919-41 

Telefontilsynet 1941-82 

1412 

Statstilsynet med de Koncessionerede Telefon el kaber oprette
des i august 1919 iht. lov 377 af 30.6.1919 Uf. lov -7 af 13.3.1922) 
med den opgave at føre tilsyn med de konce ionerede tele
fonselskabers anlægsvirksomhed og forretning mæ ige lede! e, 
samt at bistå ministeren i alle spørgsmål vedr. telefon el kaberne 
og at virke for det bedst mulige samarbejde mellem el kaberne 
indbyrdes og mellem disse og Po t- og Telegrafvæsenet. Fra 19-H 

ændredes navnet til Telefontilsynet. 
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Under tilsynet nedsattes i 1939 et Automatiserings- og Trans
missionsudvalg (fra 1962 benævnt Teknisk Udvalg, se ndf.), i 
1948 et Samarbejdsudvalg (fra 1962 benævnt Samordningsud
valg, se ndf.) og i 1979 et Markedsudvalg (se ndf.). Teknisk 
Udvalg og Markedsudvalget blev underlagt Samordningsudval
get, som i relevante sager traf afgørelse på grundlag af forbe
redende behandling i de to udvalg. Telefontilsynet og dets udvalg 
havde eget sekretariat. I tilsynets arkiv indgår sager fra Tele
fonkommissionen af 1917. Telefontilsynet afløstes 1.9.1982 af 
Statens Teleråd (s. 1099). 

Henvisninger: Telefonkommissionen af 1917, Foreløbig bet., 
1919 (Sv. 2071), jf. Rigsdagstid. 1918-19 A, sp. 4911-5055. Tele
fo_nkommissionen af 1917, Endelig bet., 1921 (Sv. 2077), jf. 
Rigsdagstid. 1919/22 A, sp. 4275-4310. 

Indhold: Kopibøger 1919-50. Journaler 1919-50. 
_Gruppeordnede journalsager: Administrative sager 1917-50. 

KJØbenhavns Telefon Aktieselskab 1918-50. Jysk Telefon Aktie
selskab 1917-50. Fyns koncessionerede Telefonselskab 1919-50. 
Lolland-Falsters Telefon Aktieselskab 1918-48. Bornholms Tele
fon Aktieselskab 1919-45. Møns Telefon 1919-32. Samlede tele
fonselskaber 1917-50. 

Regnskabssager 1921-50. Møder 1932-50. Kassekladder, kas
sebøger og hovedbøger 1922-47. Diverse 1928-37. 

Samarbejdsudvalget 1948-61 

Samordningsudvalget 1962-82 

(FHIKHIMH) 

1413 

~amarbejdsudvalget var et stående udvalg under Telefontilsynet, 
Jf. ovf. Det nedsattes iht. instruks fra ministeren for offentlige 
arbejder af 28.5.1948. Fra 1962 benævntes det Samordningsud
valgeL Dets opgave var at forberede en samling af al offentlig 
telekommunikationsvirksomhed i en administrativ' teknisk og 
Økonomisk enhed og i øvrigt virke for enhedsdrift af de eksi
sterende teleadministrationer. Under udvalget hørte to andre 
stående udvalg: Markedsudvalget og Teknisk Udvalg, e ndf. 
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Indtil 1961 havde udvalget journal fælles med Telefontilsynet; 
dets sager benævntes SU-sager. I 1962 fik udvalget selvstændigt 
budget og dermed selvstændig arkivdannelse. Samordningsud
valget bortfaldt med oprettelsen af Statens Teleråd (s. 1099). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Automatiserings- og 
Transmissionsudvalget 1939-62 

Teknisk Udvalg 1962-82 

(FHIMH) 

1415 

Automatiserings- og Transrnissionsudvalget!feknisk Udvalg var 
et stående udvalg under Telefontilsynet (se ovf.) hvis opgave det 
var, at sikre den fornødne tekniske ensartethed inden for den 
offentlige telekommunikationsvirksomhed - bl.a. gennem tek
nisk normgivning. Under Teknisk Udvalg nedsattes en række 
underudvalg og arbejdsgrupper. Fra 1948 var det underlagt Tele
fontilsynets Samarbejdsudvalg/Samordningsudvalg Uf. ovf.) 
som henviste relevante spørgsmål til drøftelse her. Ud alget 
havde egen arkivdannelse. Dets sager betegnedesATU-og (efter 
1962) TU-sager. 

Indhold: Brevkopier 1939-62. Journaler 1939-61. Journalsager 
(ATU-sager) 1939-62. (FH MH) 

Markedsudvalget 1979-82 1414 

Markedsudvalget blev nedsat under Telefontilsynets Samord
ningsudvalg (jf. ovf.) iht. Telefontilsynets instruks af 13.9.197 
post 4 for at sikre den fornødne ensartethed i pørgsmål vedr. 
markedsforhold inden for den offentlige telekommunikation -
virksomhed og for at forberede enhedsdrift af de ek i terende 
teleadministrationer samt for at behandle de pørgsmål om mar-
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kedsforhold, som Samordningsudvalget henviste til drøftelse her. 
Markedsudvalget havde egen arkivdannelse. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (FHIMH) 

POST- OG TELEGRAFVÆSENETS 
CENTRALBESTYRELSE 

Generalpostdirektoratet 1848-73 42 

Post- og Telegrafvæsenets Ekspeditionskontor 
1874-83 

Overbestyrelsen for Postvæsenet 1883-89 

Generaldirektoratet for Post- og 
Befordringsvæsenet 1889-1916 

Generaldirektoratet for Postvæsenet 1916-27 

Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet 1927-

Vedr. Telegrafvæsenets arkiv 1852-1927 se s. 1090. 
Postvæsenet sorterede før 1848 under Generalpostdirektionen, 

se l s. 569ff. Ved kundg. af 24.11.1848 blev det henlagt under 
Finansmin. og ved kgl. res. af 3.12.1848 organiseret som Be
styrelsen for Post-, Færge-, Befordrings- og Telegrafvæsenet, 
også kaldet Generalpostdirektoratet, med en generalpostdirektør 
som chef. Denne havde vide beføjelser, men sager om udnæv
nelse, forflyttelse, afsked, budgetter, anordninger og nye post
linier krævede kgl. eller ministeriel resolution og behandledes af 
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Landpostbud i den sorte uniform og by postbud i den røde jakke med sølvopslag på 
ærmerne. Efter 1908 blev cykler almindelige hos landpostbudene, og i 1?21 ble~· de 
obligatorisk udstyr, i hvertfald for landpostbude under 50 år. Generaldtrektoratets 
alfabetisk ordnede personalesager i Rigsarkivet omfauer mere end 5.{)()() sager (Det 
Kgl. Bibliotek). 

Finansmin.s Sekretariat (s. 350). Det sle vig ke postvæ en hen
lagdes 30.5.1851 under generaldirektøren. Ved kgl. res. af 7.5. 
1852, jf. kgl. res. af 11.6.1852 udskiltes postvæ enets revi ion fra 
Generalpostdirektoratet og henlagdes under Generaldeci oratet 
for Postvæsenets Regnskaber - enere 2. Re ision departement -
i Finansmin. (bek. 102 af 24.7.1876). Ved kgl. re . af 15.10.1 55 
blev det samme tilfældet med Telegrafvæ enets revision. 

Fra Finansmin. overførtes Generalpostdirektoratet pr. .11. 
1855 (kundg. af 10.10.1855) til Min. for Monarkiets Fælle Indre 
Anliggender. Ved dette ministerium nedlæggel e henlagde det 
pr. 1.8.1858 atter under Finansmin. (kgl. res. af _6.7.1 5 ). ed 
bek. 109 af 30.6.1871 blev færgevæsenet henlagt under Inden
rigsmin., og ved bek. 146 af 8.11.1873 blev hele po tvæ enet pr. 
17.11.1873 overført til dette ministerium. Generaldirektørembe
det nedlagdes med udgangen af 1873, og forretningerne med 
postvæsenets overbestyrelse varetoges af mini teriet 2. Dept. 
(Offentlige Arbejder, se s. 227). Med bek. 171 af 15.12.1 3 
udskiltes postsagerne i en selvstændig afdeling inden for Departe
mentet. Ved lønningslov af 12.4.1889 oprettede embedet om 
generaldirektør for Post- og Befordring væ enet. Telegraf\.·æ e-

Offentlige arbejder: Kommunikation 1073 

nets overbestyrelse forblev i Indenrigsmin.s 2. Dept., mens Ge
neraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet blev en selv
stændig styrelse, idet generaldirektøren stod direkte under mini
steren og altså fungerede som departementschef. Denne ordning 
er blevet fastholdt siden. 

Bortset fra perioderne 1894-96 (bek. 7 af 13.1.1894, jf. bek. 77 
af 22.5 .1896) og 1900-02 (bek. 87 af 27 .4.1900, jf. bek. 106 af 7 .6. 
1902), hvor det var henlagt under Min. for Offentlige Arbejder, 
hørte Post- og Befordringsvæsenet under Indenrigsmin., indtil 
det ved bek. 379 af 6.7.1916 fik varigere tilknytning til Min. for 
Offentlige Arbejder. Lov 167 af 17.5.1916 om styrelsen af post
væsenet henlagde de forretninger, der havde været udført af 
Fin an min.s 2. Revisionsdept. til Generaldirektoratet for Postvæ
senet. Landets tidligere opdeling i 2 overpostinspektorater af
løstes af 4 postinspektorater samt Overpostmesterembedet i Kø
benhavn. 

Telegraf- og telefonvæsenet forblev siden 27.4.1900 under Min. 
for Offentlige Arbejder, hvis departementschef tillige var ge
neraldirektør indtil udgangen af 1922. Generaldirektoratet for 
Telegrafvæsenet blev da en selvstændig enhed uden for Departe
mentet. En styrelseslov opnåede statens telefon- og telegraf
væsen først med lov 43 af 25.2.1925. Generaldirektøren stod 
umiddelbart under ministeren og fungerede altså som selvstændig 
departementschef. Ved lov 111 af 30.5.1927 samledes post- og 
telegrafvæsen i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 
hvis chef fortsat varetog de departementale opgaver direkte un
der ministeren. Telegrafvæsenets arkiv 1852-1927 beskrives sær
skilt ndf. s. 1090. 

Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet henlagdes ved 
kgl. res. af 10.9.1987 under kultur- og kommunikationsmini
steren, ved kgl. res. af 3.6.1988 under trafik- og kommunika
tionsmin. og ved kgl. res. af 10.1.1989 under kommunikations
ministeren. Alle telegraf- og telefonsager under Min. for Offent
lige Arbejder samledes 1.6.1985 i Generaldirektoratet. Det 
samme gjorde alle ministeriets sager vedr. radio- og fjernsyns
virksomhed 3.6.1988. 

Inden for rammerne af lov 307 af 10.6.1976, jf. cirk. 161 af 9.8. 
1976, indledte Generaldirektoratet fra l978 en række strukturæn
dringer, jf. ndf. Ved cirk. 69 af 30.5.1986, jf. aktstk. 182 af 16.4. 
1986 og 335 af 16.9.1986, organiseredes post- og telegrafvæsenet 
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med et generaldirektorat og 6 statsvirksomheder (Teleinspektio
nen , Statens Teletjeneste, Tele Sønderjylland Postvæsenet, Post
giro og Anlægs- og Forsyningstjenesten (AFT)). Ved cirk. 25 af 
19.2.1990 blev antallet af statsvirksomheder reduceret til4 og ed 
cirk. 247 af 27.12.1990 til 3 (Telestyrelsen Postvæsenet og Post
giro). Anlægs- og Forsyningstjenesten, oprettet 1987 gled i 19 9 
ind i Postvæsenet. Tele Sønderjylland omdannedes pr. 1.1.1990 
til et 100% statsejet aktieselskab. Telestrukturen ændrede iht. 
regeringsaftale 22.3.1990 med dannelse af et holdingselskab om 
ejer af 5 datterselskaber, nemlig de regionale telefonselskaber og 
Statens Teletjeneste, som pr. 1.1. 1991 omdannedes til Telecom 
AJS (aktstk. 7 af 7.11.1990 og 79 af 30.1.1991, jf. bek. 852 af 11. 
12.1990 og lov 743 af 14.11.1990). Po tgiro omdannede pr. 1.6. 
1991 til "GiroBank AJS" (lov 322 af 31.5.1991. jf. akt tykke. 
159). Se nærmere om disse institutioner s.l093ff. 

Organisation og arkivdannelse 
Forretningernes fordeling på kontorer og afdelinger har i kun 
begrænset omfang haft betydning for arkivdannelsen. Protokol
Jer og bind er som regel afleveret kontorvis dog er protokoller 
vedr. personale mv. og bygninger udskilt i ærlige rækker uden 
hensyn til den oprindelige kontortilknytning. Sager 1849- ca. 
1870 blev henlagt journalvis enten på journalnummer eller grup
peordnet som "pakkesager" eller "udtagne sager". Omkring l 70 
-72 tog postsekretariaterne en fælles sagplan ("Arkivregi tratur'") 
i brug ved henlæggelsen. Denne arkivregi tratur, revideret l 95, 
1916/17 og 1936, jf. ndf., var fortsat i an vendel e indtil 19 O. 
Sagerne overførtes til Generaldirektoratets "Hovedarkiv ·, når 
kontorerne anså det for belejligt, mens journaler og kopibøger 
mv. som regel forblev i de arkivdannende kontorer ammen med 
de verserende sager. 

Bogholderiets og Revisionsvæsenet arki er udgjorde ærlige 
enheder, men journalisering og henlæggel e måde mindede me
get om postvæsenets. Efter sammen Jutningen af po t- og tele
grafvæsenet 1927 indgik også telegrafvæ enet arkivalier i Ge
neraldirektoratets Hovedarkiv. 

I Generaldirektoratet journali erede korre pondancen kon
torvis efter "rentekammersystem" endnu i 1970erne. I rationali
seringsøjemed indskrænkedes postregi treringen dog efterhån-
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Generaldirektoratet for Postvæsenets arkivregistratur gav saggruppen "Luftpostbe
fordrmgent Europa" signafilren H.å.4. Den indeholder sager fra 1918-20 og frem. 
Holger Damgaard fotograferede i 1922 indlastning af post i en flyver fra Det 
Danske Luftfartsselskab (Det Kgl. Bibliotek). 

den til angivelse af signatur efter "arkivregistratur". I 1981 toges 
e~ nyt, fælles, emneopbygget journalsystem i brug. Men i for
bmdelse med de mange påfølgende ændringer i Generaldirek
toratets ~rganisation opnåede det ikke videre udbredelse, og 
flere arkivdannende kontorer mv. valgte at journalisere og hen
lægge efter egne systemer. 
~o gie af de arkivalier, som er indgået i Rigsarkivets l. Af

deling ~g beskrevet i I, dækker perioden efter 1848. Det gælder 
befordnngsvæsen (indtil 1851, se I s. 574), færgevæsen (indtil 
1873, se I s. 575), telegrafvæsen (indtill889, se I s. 574) og div. 
dokumenter vedr. postvæsen, (indtil 1864, se I s. 574). Post- og 
telegrafvæsenets arkiv er afleveret for perioden 1848-1940. En 
væsentlig del heraf er fortegnet og opstillet som "Aflevering 
1988" uden specificering af den oprindelige kontortilknytning. 
Benyttelse af arkivet forudsætter gennemgang af afleveringsfor
tegnelsen. 

Den følgende redegørelse for Postvæsenets arkiv er delt i afsnit 
for hhv . Generaldirektoratets fælles sager og perioderne 1848-73, 
1874-89, 1889-1978 og 1978- samt for Bogholderiet 1849-1971 og 
Revisionsvæsenet (1849-)1916-. 
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Generaldirektoratets fælles sager 

Ved "Generaldirektoratets fælles sager" forstås arkivalier. hvi 
henlæggelse og afleveringsorden ikke af pejler kontor- og jour
nalordenen. De er for størstedelens vedkommende afleveret af 
Generaldirektoratets Hovedarkiv. 

Embedsmandsarkiver 

Indhold: Generaldirektør Kiørboe 1882-1922. 
Schultz 1872-1886. Postinspektør Castberg l 76-
tør Svendsen 1876-86. 

Postin pektør 
6. Po tin pek-

Overpostinspektøren (Aflevering 1988: 132+ 132-) Journal 

1916-24. 

Sager henlagt efter "Arkivregistratur' ca. 1870ff. 

Fra maj 1870 anvendte postsekretariaterne i Generalpo tdirek
toratet et fælles sagligt henlæggel es ystem med litra A-T for de 
indenrigske og romertallene I-XXII for de udenrig ke po t ager. 
Oversigt over saggrupperne finde i de åkaldte .. Arki\<Tegi tra
turer" over postvæsenets arkiv, jf. Hjælpernidler ndf. Enkelte 
ældre saggrupper arnlagdes efter dette y tern. Henlæggel e -
systemet forblev i brug til ca. 1980, hvor Generaldirektoratet) tog 
et hierarkisk journalsystem i brug. 

Hjælpemidler: Arkivregistraturer: l (mrk. l 72. Po t ekr~t.aria
tets akter) - 2 (Indenrigsk arkivregi tratur for l. Ek pedltion -
kontor 1895) - 3 (Postvæsenets ejendomme og lokaler ca. 1905) -
4-5 (Bygningsvæsen, Rubrum C ca. 1917)- 6 ( dlandet. I-XIX ca 
1917) - 7 (Generaldirektoratet for Po t- og Beford~ng æ e?et 
1910) - 8-14 (Administrationsafdelingen 1917) - l uden titel 
1917)- 16-17 (Arkivregistratur for Generaldirektoratet for Po t
og Telegrafvæsenet 1936)- 18 ( Arkivregi tratur m. rette] er. l93~) 
- 19 (Emneliste til arkivregistratur indland u.å.) - 20 Arkivregi
stratur for Bogholderiet u.å.)- 21 (Arkivregi tratur for General
direktoratets ... 3. Ekspedition kontor u.å.)- 31-32 Fortegnel e 
over Postinspektoratet for Slesvig u.å.). 

Indhold: Sager henlagt efter "Arki regi tratur"·: Aflevering 
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1988: 1837-3613) Indenrigske postsager litra A-T (1747-) 1870 
-1940. 

(Aflevering 1988: 3617-4023) Udenrigske postsager, litra I
XIX 1849-1940. 

Postvæsenets organisation og ejendomme 

Protokoller mv. vedr. postvæsenets organisation og ejendomme 
henlagdes særskilt uden hensyn til oprindelig kontortilknytning. 

Indhold: (Aflevering 1988: 1803-14) Postvæsenets ejendomme og 
lokaler 1917-23. Nye anlæg mv. , bevillinger og forbrug 1919-35. 
Oversigt over bevillinger og forbrug på nyanlæg 1936-40 

Personale- og Pensionssager 1849-1940 

Protokoller mv. vedr. personale, pension og understøttelser hen
lagdes særskilt uden hensyn til oprindelig kontortilknytning. 

Indhold: (Aflevering 1988: 1576-1802) Fortegnelse over de af 
Den Almindelige Pensionsfond reglementerede pensioner 1849 
-58. Journal over indbetalte afdrag 1868-73. Fortegnelse over 
overlevelsesrenter 1866-78. Journal over afdrag og renter til be
fordrings- og transportvæsenets fond 1869-72. Almindelige un
derstøttelser konto B.8.b.l. 1886-1919. Understøttelser for post
væsenet 1886-1919. Understøttelser for post- og telegrafvæsenet 
1922-30. Journal over understøttelser, pensioner og hædersgaver 
1908-13. 

Kontobog for alderdoms- og enkeforsørgelse 1880-90. Register 
IIII over pligtige enkeforsørgetseer 1885-1902. Register over 3% 
lønfradrag til enkeforsørgelse 1885-1900. Pligtig enkeforsørgelse 
mv. 1902-19. Register til pen ioner 1920-31. Understøttelser, 
pensioner mv. (alfabetisk) 1908-15 , 1915-22, 1922-29. Pensio
nerede landpostbude og enker 1907-20. Pensionssager for land
postbude og enker 1914-39. Landpostbudes pensioner (alfabe
tisk) 1916-29. Pensioner, tjenestemænd (København/provinsen) 
1913-25. Pensioner, enker og børn (København/provinsen) 1913 
-25. Post- og telegrafpensioner) efter tjenestemandsloven 1919 
-38. 

Bog over afkastninger i gager og pen ioner 1845-66. Bog over 
indbetaling af præmier mv. til Livsforsikringsanstalten 1855-58. 
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Register over pligtig enkeforsørgelse og regulativmæ sige løn
ningsfradrag 1866-85. Contobog for indbetaling til Li forsik
ringsanstalten af præmier, afdrag og renter l 58-77. Livsfor i k
ringskonti 1890-1917. Indbetalte forsikring præmier 1914-28. 

Udkast til postmester instruktion 1860. Kopibog for udfærdi
gede kgl. bestallinger 1845-74. Kgl. udnævnel er l 74- 7. Jern
baneassistenter og -elever med bemyndigelse til at k ittere for 
indleverede forsendelser 1890-94. Alder ordensliste o er amt
lige i postetaten ansatte embeds- og bestillingsmænd l 52- 9, do. 
1877-86. Postvæsenets personale indtill872. Anciennitet li te for 
embeds- og bestillingsmænd ved postvæ enet 1852-64, do. l 9. 
Fortegnelse over embeds- og bestilling mænd ved po tvæ enet 
1851-73. Kontorpersonalet ved Banegårdspostkontoret 1900. 
Anciennitetslister for kgl. udnævne! er i po tvæsenets 4. løn
ningsklasse 1917. Reservepersonalet ved de faste po tkontorer 
1893-1906. Kronologisk fortegnelser over an ættel er i postvæ e
net 1851-1909. Lønningsbøger, lønningsprotokoller (fordelt på 
lønningsklasse) 1889-1919. Registre over postek pedienter, po t
medhjælpere 1904-20. Medhjælpere, elever, kontori ter og kon

toristaspiranter 1924-30. 
Lønudgiftsbøger, registre: Assi tenter (alfabeti k) 1914-32. 

Postelever 1907-20. Postkontorister 1914-30. Ekstrakantori ter 
og -medhjælpere 1931-42. Private kontorbetjente l 67-1907. An
ciennitetsliste over private postbetjente l 56-67. Overpakroe tre 
og postkonduktører 1902-08. Po tvæ enets underkla er, løn
ningsbog 1884-1902. Postbude i København. an øgning, løn
ningsbog 1890-1926. Registre over forsk. lønning klas er 190 
-30. Fortegodseer og lønningsbøger over provinspostbude, po t
bude ved provinsposthuse 1880, 1902-23. Reserveper onale ved 
de bevægelige postkontorer 1883-1899. Re ervepo tbude, re er
vepakmestre, hjælpebude, cykelbude og a piranter 1910-36. 
Kvindelige avisbude 1918-40. Brev amling teder, brev arnlere 
1909-55. Jernbanebrevsamlingssteder (alfabeti k) 1909--6. Po t
ekspeditører på steder, hvor tjenesten ikke er forenet med jern
banetjeneste 1921-36. Postekspeditører uden for entrepri eom
råde 1936-55. Telegrafekspeditører 18 -1935. Telegrafek pedi
tioner 1920-37. Oversigter litra A-S over per analekategorier 
1931-38. 

Register over kontraktsmæ ige udgifter ed landpo tvæ enet 
1873-1906. Landpostkonto B.l.G. 1906-39. Kørende landpo ter 
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Sophus Danneskiold-Samsøe (1804-
94) begyndte karrieren ved postvæ
sen/ i 1824. 11832 blev han assessor i 
Generalpostdirektionen, i 1835 direk
tør med befordrings- og færgevæsen 
som sit omrdde, og i 1842 general
postdirekrør. Efter enevældens fald 
1848 blev han enedirektør i det om
organiserede Generalpostdirektorat. 
Blandt nyskabelser i hans embedspe
node kan nævnes indførelsen af "fri
gørelsesmidler" (d.e. frimærker) og 
enhedsporto, der ikke blev beregnet 
efter afstanden. Danneskiold-Sam
søes virksomhed i etaren kom til ar 
strække sig over næsren 50 år. Han 
trådte tilbage 1874 i forbindelse med 
en ny styrelseslov. Maleri af J. Roed 
1847 (Det Kgl. Bibliotek). 

og bådposter 1906-22. Gående landpostbude (alfabetisk) 1906 
-16, 1916-30, 1931-42. Landpostbude i Sønderjylland 1920. Land
postruter uden for lønsats 1928-42. Hædersgaver (stednavn) 1914 
-35 · Afskedigede, døde ikke pensionsberettigede landpostbude 
1906-31. Tilgang, afgang samt forflyttelse, landpostbude 1934-46. 
Afs~edsansøgninger mv., landpostbude 1939-46. Erindringsjour
nal t landpostsager 1916-20. Register over tjenestefejll890-1900. 

(Aflevering 1988 nr. 1815-36) Sygejournaler vedr. forsk. per
sonalekategorier 1919-34. Posteksamen 1903-16. 

Perioden 1848-73 

Generalpostdirektoratet blev iht. kgl. res. af 3.12.1848 organiseret 
~ed 1: Postsekretariat (tidl. Dan ke Sekretariat i Generalpost
dtrekt!Ooen), som varetog befordrings- og færgesager, dvs. per
sontransport mv. samt telegrafvæsen og de sager, der ikke hørte 
under de øvrige kontorer, og 2. Postsekretariat (tidl. Kurssekre
tariatet i Generalpostdirektionen), som varetog sager vedr. po
stens befordring og postgang til lands og til vands samt forholdet 
til udenlandske postvæsener, og Bogholderkontoret, som for
uden bogholderi varetog sager vedr. budgetter, postens ad mini-
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strationsregnskab og (indtill.4.1855) revision af avisregnskaber. 
Bogholderkontorets arkivalier anføres ndf. s. 1087. 

Bogholderkontoret nedlagdes ved kgl. res. af 23.6.1 66, og 
sagområdet overtoges af l. Postsekretariat. Dette kontor havde 
30.5.1851 overtaget sager vedr. det slesvigske og 15.4.1 52 vedr. 
det holsten-lauenborgske postvæsen, og havde 30.5.1 51 afgi et 
sager vedr. befordrings- og færgevæsen i Kongeriget til et n op
rettet 3. Postsekretariat. Da dette kontor nedlagdes pr. 1.1.1 65 
blev befordrings- og færgevæsen overtaget af 2. Postsekretariat. 
Pr. 1.4.1865 udskiltes telegrafvæsenets sekretariat sager fra l. 
Postinspektorat og henlagdes under Telegrafdirektoratet. Pr. 
30.6. 1871 blev færgesagerne henlagt under Indenrigsmin.s Kt. 
for Offentlige Arbejder. 

Ved Postsekretariaterne journaliseredes sager efter rentekam
mersystem. Der førtes følgende journaler: PostjournaL Land
befordringsjournal, Vandbefordringsjournal Coursjournal og 
Dampskibs- og UdenrigsjournaL Sager vedr. Po tin pektoratet 
for Slesvig danner en særlig række. Journalerne angav - i l. 
Postsekretariat fra 1860 og i 2. Postsekretariat fra l 65 - hen
læggelsen af gruppeordnede sager ("udtagne ager") ed pakke
nummer. Udtagne sager til Indenrigsmin. po tjournall 73-90 er 
opstillet i forbindelse med Postsekretariaterne udtagne ager. 
Mht. befordrings- og færgesager i Rig arkivets l. Afd.. e I . 

574f. 

Henvisninger: Jørgen Bergsøe: Det kgl. danske Postvæsen gen
nem 300 Aar 1624-1924, 1924. Fr. Olsen: Postvæsenet i Danmark 
1848-73, 1924. Fr. Olsen: Poststyrelse, Postkontorerne og Post

mestrene i Danmark 1624-1924, 1925. 

Indhold: Pos/sekretariaterne: Ek traktprotokol l 49-6 . Corre
spondance protokol 1854-66. Po tjournal(?) for l. Po t ekre
tariat 1849-73. Landbefordring journal l 49-73. Damp kib -og 
udenrigsjournal 1849-73. Cour journal for 2. Po t ekretariat 
1849-73. Udgifts- og indtægtsbog l 49-6-. ager til po tjournal 
1852-73. Udtagne sager til postjournal l 49-90. dtagne ager til 
coursjournal 1849-75. Sager til damp kib - og udenrig journal 
1852-73. Udtagne sager til damp kib - og udenrig journal l -+9 
-73 (-1888). Udtagne sager til landbefordring journal l -+9- 3. 
Udtagne sager til vandbefordring journal l 49- 3. dtagne a
ger til Postinspektoratet for Sle vig l 52-6-+. Div. ager l -B-6-+. 

(Aflevering 1988: 1329) Vejlængdeprotokol l - . 
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Valdemar O. Kiørboe (1852-1940) , 
generaldirektør for Postvæsenet 
1904-22, vil af en utaknemmelig efter
tid måske mere blive erindret for at 
have afskaffet udbringning af post 
om søndagen, end for sin delagtighed 
i opførelsen af den nuværende Cen
tralpostbygning i København, i po
stens styrelseslov af 1916 og i ind-
førelsen 1919 af girovæsenet (Det 
Kgl. Bibliotek). 

Perioden 1874-89 

Ved Generalpostdirektoratets ophævelse med udgangen af 1873 
henlagdes dets sagområde til Post- og Telegrafvæsenets Ekspedi
tionskontor under Indenrigsmin.s Dept. for Offentlige Arbejder. 
Departementschefen fik en Kommitteret for Postsagerne til faglig 
assistance. En del af sagområdet, herunder sager vedr. ordningen 
af den indenrigske postgang, udlagde til Overpostmesteren i 
København og de 2 postinspektører. Ved bek. 171 af 15.12.1883 
oprettedes Overbestyrelsen for Postvæsenet som en selvstændig 
enhed i Indenrigsmin.s Dept. Bogholderi- og Materialafdelingen 
udgjorde en særlig enhed af Post- og Telegrafvæsenets Ekspedi
tionskontor. Bogholderi- og Materialafdelingens arkivalier an
føres ndf. s. 1087. 

Indhold: Indenrigsmin.s postkorrespondance 1873-77. 
(Aflevering 1988: 1-29) Post-correspondance-protokol (kopi

bog) 1878-80. Postbrevbog (journalregister) 1878-79. Postbrev
bog (register) 1884-88. Postjournal 1878-88. 
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Perioden 1889-1978 

Det iht. lov 50 af 12.4.1889 oprettede Generaldirektorat for Post
og Befordringsvæsenet (fra 1916 Generaldirektoratet for Postvæ
senet, fra 1927 Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet) 
organiseredes med to ekspeditionskonto~er og et Bogho!der- og 
Materialkontor. l. Ekspeditionskontor fik som agomrade .G~
neraldirektoratets sekretariatsforretninger, postvæsenets stat! tik 
og personalesager (undtaget postbude postpakmestre og. post
konduktører), indenrigsk postlovgivning, postforholdet til ud
landet, Statstelegrafvæsenet og den iht. kgl. res. af 24 .. · ~ 93 
etablerede rigstelefonforbindelse med Sverige. 2. Ekspedz~ons
kontor fik sagerne vedr. postens befordring (m . bane, k1b og 
diligence), landpostvæsenet, bygninger og færgesteder. amt per
sonalesager (vedr. postbude, po tpakmestre og postkond~ktØ
rer). Foruden bogføring og regnska~. areto~ Bogholderz- og 
Materialkontoret sager vedr. postrekvi 1ter og mventar og po t
funktionærernes alderdoms- og enkefor ørgelse m . Kontoret 
ændrede i 1917 navn til Bogholderikontoret. Det nedlagde i 

1971. . . 
I medfør af lov 143 af 9.5.1915 oprettede 3. Ekspe~ztz~ns-

kontor, som overtog sagerne vedr. indenrig k po tlo g1 mng, 
takster, bedragerier, postforholdet til udlan~e~. kontorhold og 
indtil oprettelsen af 4. Ekspedition kontor tillige po tvæ enet 
statistik, ejendomme og lokaler. Brevåbningskontoret 1926-39 
sorterede under 3. Eksp.kt. I medfør af lo 167 af 17.5.1916 
oprettedes 4. Ekspeditionskontor, om overtog ageroe edr. 
Generaldirektoratets indre forhold, postvæsenets budget og sta
tistik, oprettelse af nye postkontorer, forholdet til Rig d~gen, 
po tvæsenets ejendomme og materiel, uniform væ en. udg~vel e 
af tjenestedokumenter, understøtte! er. n der 2. E k p. k t. havde 
der siden 1908 eksisteret en Kur afdeling. I 1916 oprettede et 
Kurskontor, som varetog sager vedr. po ten befordring (m. 
bane, skib, vogn i indland og udland) ek trapo t og bortkommen 
post. Kontoret benævntes fra 1936 5. EkspediTionskontor.! med
før af anordning 367 af 20.6.1919, jf. po tlov 2 af 9 . . 1919, 
oprettedes et Postgirokontor 1.11.1919 i Generaldirektoratet. 
Undertiden foregreb oprette! en af nye journalrækker danneJ en 

af nye kontorer. 
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Henvisninger: Forvaltningskommissionen af 1946 2. bet., 1948. 
(Sv. 719). 

Ekspeditionskontorer 1889-

Indhold: l. Ekspeditionskontor: (Aflevering 1988: 30-172) Brev
bog 1889-98. Brevbogsregister 1911-40. Postjournaler m. registre 
1889-1918. Journalregistre 1919-40. Journaler 1919-40. 

2. Ekspeditionskontor: (Aflevering 1988: 173-340) 1927-40. 
Journaler m. registre 1889-1916. Journalregistre 1917-40. Journa
ler 1917-40. Terminsjournal 1889-99. Journalregister og journal , 
Kursafd. 1908-15. Bekendtgørelser 1889-97. Alm. udgifter ved 
postbefordringen 1893-1910. Register over contractsmæssige ud
gifter ved postens befordring 1847-73 (1988: 339). Udgiftsordrer 
vedr. postbefordringen 1885-1922. 

(Aflevering 1988: 1444-1445) Protokolblanketter 1860-1900. 
Koncept- og kontraktblanketter ca. 1890. 

Kurskontor: (Aflevering 1988: 341-402) Brevbogsregister E 
1930-36. Journalregister 1916-36. Journalregister R 1924-27. 
Journalregister E 1928- 31. Journal 1916-36. 

3. Ekspeditionskontor: (Aflevering 1988: 398-517) Kopibogs
register 1914-16. Brevbogsregister C 1916-17. Brevbogsregister 
1927-40. Brevbogsregister (færger) 1936-37. Brevbogsregister 
(udland) 1937. Journal 1912-15. Journalregister og journal 
(A,B,C) 1918-27. Journalregister og journal 1928-40. Journal
register, udland 1936-37. Journal (færgerier) 1936-37. Journal 
(udland) 1931-33. 

4. Ekspeditionskontor: (Aflevering 1988: 518-677) Brevbog
sregister (flere rækker) 1918-40. Journal m. register 1912-17. 
Journalregister og journal (Materiel-, Bygning-, Sekretariat-) 
1918-40. 

5. Ekspeditionskontor: (Aflevering 1988: 678-697) Brevbog
sregister V, E 1937-40. Journalregister og journal V, E 1937-40. 

Brevåbningskontoret: (Aflevering 1988: 1326-1327) Kassebog 
1926-39. Journal over breve, der indeholder sager af værdi 1930. 

Tekniske kontorer l Teknisk Afd. 1928-

Teknisk Ekspeditionskontor oprettedes 1928 med den opgave at 
administrere anlæg, bygninger, lokaler, værksteder, køretøjer og 
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færgematerieL Det deltes i 1931 i to kontorer. l. Tekniske Eks
peditionskontor fik sagerne vedr. bygninger og køretøjer mv., 2. 
Tekniske Ekspeditionskontor fik agerne vedr. telefon telegraf 
og radiofoni. I 1943 oprettedes 3. Tekniske Ekspeditionskontor, 
hvorefter sagsfordelingen blev, at l. K t. tog sig af radiofonisager, 
2. Kt. tog sig af telegraf- og telefonsager, og 3. Kt. tog ig af 
sagerne vedr. bygninger og lokaler. De tekniske kontorer am
ledes i 1953 i Teknisk Afd. 

Indhold: (Aflevering 1988: 1330-1337) Brevbogsregister 1929-30. 
Journal 1928-30. 

l. Tekniske Kontor: (Aflevering 198 : 1338-1367) Brevbog
sregister, journalregister og journal 1931-40. 

2. Tekniske Kontor: (Aflevering 1988: 136 -1415) Brevbog
sregister og journalregister 1930-40. Journal 1931-40. 

Perioden 1978-

Generaldirektoratet var i 1977 organi eret med 1-5. Ek p.kt. l 
-3. Tekniske Kt., Økonomikontoret og Po ten Planlægning
sekretariat. Hertil kom kommissionerne for Po t- og Telegraf
væsenets Fagprøver og for Dansk Po tmu eum. I 197 indledte 
en turbulent periode med løbende om trukturering, der om 
allerede anført resulterede i oprette! e af en antal tat ejede 
aktieselskaber. En række sagområder udlagde fra Generaldirek
toratet til faglige og lokale myndigheder. Overpo tin pektora
terne ændredes 1980-81 til 4 postregioner der igen i 19 6 aflø tes 
af 50 postkredse (29 i 1990), og antallet af po tkontorer reducere
des fra 130 i 1981 til 92 i 1990. Tilløbene til etablering af fælle 
journalsystem i Generaldirektoratet kunne om følge af om
struktureringerne ikke slå igennem, og arkivdanneJ en kom der
for til at foregå kontorvis. 

Generaldirektoratet blev organi eret med en Po t tvrel e oo 
- o 

en Telestyrelse (cirk. 121 af 16.7.19 O) amt et Direktion ekre-
tariat og en Informationsafdeling ( opr. Redaktion for dgi\'el e 
af Kundeblad). Revisionstjene ten ble lagt direkte under ge
neraldirektøren på linje med Direktion ekretariatet. Telestyrel
sen mv. omtales s. 1095. Under Poststyrelsen hørte Langtid plan
lægningssekretariatet og 3 afdelinger: Po tafdeling. Admini tra-
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tions- og Personaleafdeling og Materiel og Postteknik. Under 
Postafdelingen henlagdes 3-5. Eksp.kt. og Afd. for Postens Pen
getjeneste. Under Administrationsafdelingen henlagdes 1-2. 
Eksp. kt., Økonomikontor, Kasse. Under Materiel og Postteknik 
henlagdes 3. Tekniske Sekretariat, Blanketdepot, Materieldepot 
og Munderingsdepot. Senere formeredes Poststyrelsen med 
Langtidsplanlægningssekretariat, Juridisk Sektion, Postrevisions
og Postgirorevisionskontorer og 4 afdelinger: Markedsafdeling, 
Produktionsafdeling, Økonomiafdeling og Administrations- og 
Personaleafdeling. Under Markedsafdeling hørte Markedsfø
ringskontor, Kundekontor, Produktionsteknisk Kt. og Udlands
kontor. Under Produktionsafdeling hørte Pengetjenestekontor, 
Posttjenestekontor, Postbefordringskontor og 3. Tekniske Kon
tor. Under Administrations- og Personaleafdeling henlagdes Per
sonalekontor, Administrativt K t., Uddannelsessektion og Løn
og Pensionskontor. 

Poststyrelsen nedlagdes 1981 (cirk. 149 af 14.9.1981). I 1981-85 
var Generaldirektoratet formeret med 4 afdelinger foruden Tele
styrelsen: Anlægsafdeling, Drifts- og Markedsafdeling, Øko
nomi- og Planlægningsafdeling og Administrations- og Personale
afdeling. Under Anlægsafdelingen henlagdes foreløbig Postens 
Trykkeri, Maskinmesterfunktionen og Serviceområde 1-2. Se
nere struktureredes afdelingen med Bygningstjeneste, Anlægs
kontor, Postteknisk Kt. og Juridisk Kt. 

Under Drifts- og Markedsafdelingen henlagdes i første om
gang: Postgirokontor, Jembanepostkontor l og 2 og Københavns 
Postterminal. I 1983 ændredes strukturen med oprettelse af 3 
"områder", i første omgang: Markedsområde, Driftsområde og 
Logistikområde - Markedsområdet med Markedsføringskontor, 
Produktudviklingskontor og Udlandskontor, Driftsområdet med 
Postdriftskontor og Pengedriftskontor og Logistikområdet med 
Kvalitetskontor, Terminalkontor (1984: Postbehandlingskonto r) 
og Postbefordringskontor. Senere struktureredes afdelingen med 
Postområde, Postgiroområde og Logistikområde. - Postområdet 
med Postdriftkontor, Markedsføringskontor, Produktudviklings
kontor og Udlandskontor og Postgiroområdet med Girodrift
kontor (nedlagt 1985), Markedsføringskontor Postgiro og Ud
viklingskontor; i 1985 oprettedes yderligere Kassetjenestekontor 
og Udlandssekretariat Postgiro. 

Under Økonomi- og Planlægningsafdelingen henlagdes Plan-



1086 Offentlige arbejder: Kommunikation 

lægningskontor, Økonomikontor, Edb-center Løn- oo Pensions-o 

kontor og Regnskabskontor. Under Administrations- og Perso-
naleafdelingen henlagdes Personalekontor, Forhandling kontor, 
Administrativt Kt. og Uddanne( eskontor. 

I forbindelse med, at alle sager vedr. telekommunikation un
der Min. for Offentlige Arbejder 1.6.1985 samlede i General
direktoratet oprettedes direkte under generaldirektøren et Tele
fonkontor (nedlagt kort efter) med lovgjvning vedr. telegraf og 
telefon som sagområde. 

Pr. 1.6.1986 fik Generaldirektoratet en helt ny lede! e - og 
afdelingsstruktur. Statens Teletjeneste, Teleinspektionen, Tele 
Sønderjylland og en midlertidig Anlæg - og For ning afdeling 
(AFT) odskiltes af Generaldirektoratet. De 4 po tregjoner ned
lagdes, og der oprettedes i stedet 50 Po tkredse (i 1990: 29). 
Ledelsen sammensattes af generaldirektøren. 2 vicegeneraldirek
tører for hhv. post og tele, koncernøkonomidirektøren (embedet 
nedlagt kort efter) og direktørerne for Informationstjene te, in
ternationale relationer og Revisionstjenesten. 

Generaldirektoratet organiseredes med 4 "televendte", 2 "fæl
les" og 3 "postvendte" enheder samt den nyoprettede Girolinien. 
De televendte enheder omfattede 1-2. Styring afdeling, Trafik- og 
Markedsafdeling, og Teknisk Afd. Fælles enheder var (General
direktoratets) Administrations- og Per onaleafdelino oo Finan -o o 
og Økonomiafdeling. De postvendte enheder var 3. Styring afd .. 
(Postvæsenets) Personaleafdeling og den nyoprettede Postlinien 
(1987: Postvæsenet). Under 3. Styringsafdeling orterede Edb
systemudvikling og fra 1988 Posten Uddannelse center. Under 
Personaleafdelingen hørte Personalekontor, Løn- og Pen ion -
kontor og Arbejdsmiljøkontor. Under Postlinien hørte Drift -
styringskontor, Økonomikontor, Marked kontor. Logj tikkon
tor og Postbehandlingskontor. Girolinien organi erede med 
Markedskontor, Udviklingskontor, Ka etjene te og CP-enhed, 
samt under Økonomi og Planlægning afdeling: Po tgjrokontor, 
Regnskabskontrol og Edb-drift center. 

Postgiro odskiltes 1.1.1988 som el tændig tat ,;rk omhed. 
Generaldirektoratets ledelsesgruppe udb ggede med et EF- ek
retariat. Ved Generaldirektoratet overtage( e 3 .. 19 af mini
steriets sager vedr. radio og fjernsyn oprettede Generaldirek
toratets 4. Afd. EF-Sekretariatet og ekretariatet for interntio
nale relationer i Generaldirektoratet lede! e nedlagde 1990-91. 
det samme gjorde Markeds- og Trafikafdelingen og Tekni k Afd. 
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Postvæsenet struktureredes i 1987 med Sekretariatskontor 
Markedskontor, Driftsstyringskontor, Personalekontor, Logi~ 
stikkontor og Planlægningskontor. I 1989 lagdes Anlægs- og For
syningstjenesten organisatorisk under Postvæsenet. Postvæsenets 
ledelse (direktør og vicedirektør) udbyggedes med Direktions
sekretariat og U diaodssekretariat ( CEPT-K t.). Desuden oprette
des et Velfærdskontor (kort efter henlagt under Økonomikon
toret). Planlægningskontoret benævntes Økonomi-og Planlæg
ningskontoret.) Herunder hørte Postens Frimærkecenter, Po
stens Uddannelsescenter og Edb-systemudviklingscenter (begge 
tidligere under 3. Styringsafdeling) og de nyoprettede enheder: 
Postens Indkøbscenter og Postteknisk Center. Økonomi- og 
Planlægningskontoret deltes 1989 i 2 kontorer, og de nævnte 
enheder henlagdes under Økonomikontoret sammen med en
heden for Løn og Velfærd. Samtidig ombenævntes Personalekon
toret Overenskomstkontoret, og endelig oprettedes 1988-89 et 
Datakontor. Postvæsenet agtedes på et senere tidspunkt udskilt 
som en statsvirksomhed. 

Henvisninger: Bet. afgjvet af det (i 1971) nedsatte udvalg til 
behandling af spørgsmål vedr. Post- og Telegrafvæsenets frem
tidige struktur, 1975 (Sv. 3204). Rapport vedr. samfundets nu
værende og fremtidige behov for Post- og Telegrafvæsenets ydel
ser, udarbejdet i samarbejde med Handelshøjskolen i Køben
havn, 1977 (Sv. 4428). Beretning om undersøgelse af visse 
forhold vedr. Post- og Telegrafvæsenet, afgivet af den iht. lov 85 
af 17.3.1982 nedsatte kommissionsdomstol, 1985 (Sv. 5744). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Postvæsenets bogholderi 1849-1940 

Bogholderikontorets afleveringer omfatter arkivalier fra Bog
holderkontoret 1849-66, Bogholderi- og Materialeafdelingen 1873 
-89, Bogholderi- og Materialkontoret 1889-1917 og Bogholderi
kontoret 1917-71. 

Indhold: (Aflevering 1988: 705-1323) (Korrespondance-) Journal 
1869-1940. (Regnskabs-) Journal 1855-1940. Journal II (Natio-
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nalbanken) 1916-40. Journal III (udland) 1917-40. Journal IV 
(Postkonto 2) 1925-35. 

Hovedindtægtsbog 1849-55. Hovedudgiftsbog 1849-55. A sig-
nationsjournal 1849-55. Hovedindtægtsbog for Hertugdømmet 
Slesvig 1852-55. Hovedindtægtsbog for Hertugdømmerne Hol
sten-Lauenborg 1852-55. Assignationsjournal for Hertugdømmet 
Slesvig 1852-55. Assignationsjournal for Hertugdømmerne Hol
sten-Lauenborg 1852-55. Hovedudgiftsbog for Hertugdømmet 
Slesvig 1852-55. Hovedudgiftsbog for Hertugdømmerne Hol ten
Lauenborg 1852-55. Hovedbog AIB 1855-56. Hovedbog AIB , 
Hertugdømmerne 1855-56. Annotation bog 18~5-56. Annota
tionsbog, Hertugdømmerne 1855-56. Journal , Hertugdømmerne 

1855-56. 
Hovedbog (AIB) 1856-1940. Hovedbog for Befordring æ e-

nets Fond 1862-70. 
Nationalbanken (Bog 1-6) 1916-40. Afregning med udlandet 

1931-40. Generalafregning vedr. telefon- og telegramkorrepon
dance med udlandet (samt skibsradiotelegramkorre pondance) 
1933-40. Specialafregninger 1935-40. Kontering protokol konto 
l.B.3 1925-40. Konteriosprotokol færgerier 193 -39 . Obliga
tionsbog 1895-1915, 1953-63. Checkjournal 1917-20. Kas ebog 
1931-37. Hjemmefrankostempling, ho eddagsli te 19_9-29. 

Oversigt over postgiromidlernes an endel e 1920-39. Po tgiro
virksomhedens fonds 1920-29. Opkrævet told 1932-39. 

Fortegnelse over udgifter ved po tbefordring med pri ate en
trepriser 1870-78. Privatbaner under entrepri eordning 1921-36. 

Memorial 1892-1917. Specificeret opgørel e over udgifterne 
ved postdampskibsfarten 1875-83. Po tvæ enet regn kab l 56 
-27. Post- og Telegrafvæsenet regn kab 1927AO. 

Blanket- og Munderingsdepot 1927-31. 
Blanketdepot 1932- Mundering depot 1932-

Banket- og Munderingsdepoterne ar elv tændige afdelinger un
der Bogholderikontoret, som forvaltede, an kaffede og fordelte 
blanketter og uniformsgenstande. 

Indhold: Blanket- og Munderingsdepot: (Aflevering 19 : 1416 
-1420, 1429-1434) Journalregi ter og journal 19- -40. 

Blanketdepotet: (Aflevering 19 : 14-1-l·L . 143--1443) Jour
nalregister 1933-40. Journal 1932-40. 
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Munderingsdepotet: (Aflevering 1988: 1446-1465) Journalregi-
ster 1933-40. Journal 1924-40. (MH) 

Postvæsenets (og Telegrafvæsenets) 
Revision 1849-

Revisionen under Generalpostdirektoratet varetoges oprindeligt 
af Postvæsenets Revisionskontor, men henlagdes ved kgl. res. af 
7.5 .1852 til det nyoprettede Generaldecisoratet for Postvæsenets 
Regnskabsvæsen. Hertil henlagdes ved kgl. res . af 15.10.1855 
tillige revisionen af Telegrafvæsenet regnskaber. Da General
postdirektoratet nedlagdes i 1873 og postsagerne henlagdes un
~e~ Indenrigsmin. , forblev revisionen af postvæsenets regnskaber 
l Fmansmin. Iht. bek. 102 af 24.7.1876 betegnedes Decisoratet 2. 
Revisionsdepartement. 

Ved bek. 379 af 6.7.1916 overtog Min. for Offentlige Arbejder 
p.ostvæsenets revision fra Finansmin. Finansmin.s tre postrevi
SIOnskontorer sammenlagdes til to , idet l. Kt. reviderede eks
tr.aregnskaber, avisregnskaber , kontrabøger , posthusenes forsy
mng med kontante tilskud (bl.a. kontorernes indbetalinger i ban
ker), og 2. Kt. opstillede og reviderede de månedlige afregninger 
med udlande~ og kontrollerede udveksling af postanvisninger og 
postopkrævnmger. Endvidere oprettedes Hovedrevisoratet for 
Postvæsenet , som kontrolreviderede po tvæsenets regnskabs- og 
kassevæsen. Efter sammenlægningen 1927 med Telegrafvæsenet 
henlagdes revisionen til et Revisionskontor. Afleverede arkiva
lier omfatter sager fra 2. Revisionsdept.s 3. Kt. 1885-16. 

lnd.h?ld: (Aflevering 1988: 1466-1472) Brevbog og journal for 
rev~s~on af ekstraposttimesedler 1851-58. Brevbog for det tyske 
rev1s10nsvæsen 1853-56 . 
. l. Revisionskontor: (Aflevering 1988: 1473-1478) Revisions
JOurnal 1922-27. 

2. Revisionskontor: (Aflevering 1988: 1479-1559) Kopiregister 
1917. Brevbogsregister 1918-27. Journalregister 1917-27. Journal 
(flere rækker) 1916-27. 

3. Revisionskontor: (Aflevering 1988: 1560-1567) Journal 1914 
~ 17 · Protokol for afd. for postao vi ni n ger 1890-98. Annoisions
JOurnal 1895-99. Revisionsjournal 1899-1905.) 
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Revisionskontoret: (Aflevering 1988: 1568-1575) Journal- og 
brevbogsregister 1929-35. Journal , udenlandske reklamationer 
1929-36. Revisionsjournal 1928-29. (MH) 

TELEGRAFVÆSENET 1852-1927 

Telegrafdirektoratet 1852-1922 

Overbestyrelsen for Telegrafvæsenet 
1884-1922 

Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet 
1923-27 

Statstelegrafvæsenet blev oprettet iht. lo af 17 .3. 1 -2 om et 
direktorat under Generalpostdirektoratet. Telegrafdirektoratet 
bestod af Sekretariat, Teknisk Afd. og Regn kabsafdeling. I 1916 
oprettedes et Telegrafinspektorat og i 1920 et Per onalekontor. 
Telegrafdirektørens instruks af 19.6.1 67 tillede ham under 
Overbestyrelsen for Telegrafvæsenet. ed post- og telegraf ager
nes henlæggelse til Indenrigsmin., ble chefen for dette 2. Dept. 
øverste chef (generaldirektør) for telegrafvæ enet (lige om han 
indtil 1883 var generaldirektør for po tvæ enet og indtil l 5 
generaldirektør for jernbanevæ enet). Den daglige admini tra
tion varetoges efter 1883 af l. Ek pedition kontor i General
direktoratet for Post- og Befordring væ enet med referat til In
denrigsmin.s 2. Dept . Ved lov 84 af 11 .5.1 97 fik staten eneret på 
drift af telegraf- og telefonvirksomhed på dansk land- og øterri
torium. Driften blev dog varetaget af konce ionerede el kaber. 
Sager vedr. telegraf- og telefonvæ en blev 1.10 .l 97 o ertaget af 
Indenrigsmin.s Kt. for Offentlige Arbejder, h i chef efter op
rettelsen af Min. for Offentlige Arbejder 1900 tillige blev ge
neraldirektør. Ved departement chef og generaldirektør F.T.M . 
M. Nordliens afgang 1922 ud kilte generaldirektørembedet fra 
departementschefsembedet , og T.F. Krarup blev 1.1.1923 ble 
generaldirektør for Telegrafvæ enet. ed Lo 43 af r .2.19-- om 
styrelsen af statens telegraf- og telefonvæ en, IO\iæ tede ag -
områdets henlæggelse under en generaldirektør. der i lighed med 
generaldirektøren for Postvæ enet varetog de departementale 
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forretninger. Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet forenedes 
med Generaldirektoratet for Postvæsenet ved lov 110 af 30.5. 
1927. 

Mht. telegrafsager i Rigsarkivets l. Afd ., se I s. 574. Arkivet 
består af følgende enheder: Telegrafvæsenets Overbestyrelse/Ge
neraldirektoratet for Telegrafvæsenet 1884-1927, Telegrafdirek
toratets Sekretariat 1852-1927, Telegrafvæsenets Personalesager , 
Telegrafvæsenets Bogholderi , Telegrafdirektoratets Tekniske Af
deling 1851-1927 og Telegrafvæsenets Driftsafdeling 1916- , Kom
missionen for Telegrafvæsenets Fagprøver samt udvalg og kom
missioner ad hoc. Sagerne henlagdes som "udtagne sager" grup
peordnet iht. til emneopdelte sagplaner (" Arkivregistraturer") , 
hvoraf den ældste toges i brug 1880, jf. Hjælpemidler. Sekretari
atssager 1917-27 henlagdes efter journalnummer. Personalesager 
er udskilt i en særlig række . Efter sammenlægningen med Postvæ
senet i 1927 samordnedes telegrafvæsenets og postvæsenets ar
kivhenlæggelse. 

Henvisninger: M. Grensted: Statstelegrafen 1854-1904, 1904. Bet. 
afgivet af Administrationskommissionen af 30.6.1923 s. 57-58, 
91-93 (Sv. 2069). 

Hjælpemidler: Arkivregistraturer (i Rigsarkivets 2. Afd.s biblio
tek) Nr.: 22-23 ( Arehivet i Telegraphsecretariatet Dec. 1880, 
I-XXIII) - 24 (Telefonvæsen 1899-1922) - 25 (Telegrafdirektora
tets Personalekontors arkiv) 1920)- 26 ( Overbestyrelsen for Tele
grafvæsenets Arehiv-Registratur ca. 1890-1920)- 27-28 (Arkivre
gistratur for telefonsager u . å.)- 29 (Generaldirektoratet for Tele
grafvæsenets registratur for Teknisk Afdelings arkiv 1861-1928) -
30 (Generaldirektoratet for Telegrafvæsenets registratur for 
Driftsafdelingens arkiv u.å. ). 

Kartotek over telegrafvæsenets personale opbevares fortsat i 
Generaldirektoratets Hovedarkiv. 

Indhold: Telegrafvæsenets Overbestyrelse/Generaldirektoratet for 
Telegrafvæsenet: Kopibog 1884-1922. Journal (Telegrafjournal) 
1884-1922. Udtagne (gruppeordnede 1-138 mv.) sager 1884-1922. 
Personalia- og lønningskort u.å. Personalefortegnelse u.å. 

Telegrafdirektoratets Sekretariat/Generaldirektoratet for Tele
grafvæsenet: Kopibog 1852-80. Journal 1852-1927. Journalregi
ster 1852-1927. Nummerfortegnelse 1920-27. Telegrafdirektørens 

71 
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kopibog 1871-77. Visdomsbog, Statstelegrafen og jernbanerne 
1878. Udklip fra dagblade og konceptregister 187 -1915. Tele
grafstationens lokaler 1880-1927. Landtelefonstationer l 6 
-1914. Mobiliseringsordre protokol l 9-1940. Vi dom bog, reg
lement og skrivelser til station København 1892. Protokol over 
statstelefonabonnenter 1897-1914. Meddele! er fra Det Interna
tionale Telegrafbureau 1897-1908, 1920-22. Ek amen protokoller 
for radiotelegrafistprøve m. ekstrakter og regi tre 1909-24. Skib -
radiostationer 1914-25. Fællesmøder i Telegrafdirektoratet 1916 
-22. Journal over skr. udvekslede mellem telegrafdirektøren og 
Telegrafdirektoratets afdelinger 1918-19. Instruk er for ignal ta
tioner 1923. Telegrafdirektøren journal over telefon ager u.å. 
Store Nordiske Telegrafset kabs konce ion u.å. An øgninger 
om godkendelse af radiomodtagere ca. 1924. Journal ager hen
lagt efter nr. (sagregister på kort) 1917-27. Generaldirektøren 
journal 2 1870-77. Udtagne sager litra LA-XXIII l -_-1916. 
Sager henlagt efter journalnr. 1917-27. Rig dag bygningen i Fre
dericiagade, indretning til telegrafbygning u.å. Skandinavi k 
Presseudvalg 1920-23. Post- og telegrafbygningen, Købmager
gade 1908-27. Statstilsynet med Forenede Sydjy ke Telefon el
skaber og Telefonselskabet i Vejle under Jy k Telefon A/S u.å. 

Telegrafvæsenets Personalesager: Journal og journalregi ter 
1920-28. Personalet stationsvis 1880-191 . Personalet kla e i 
1880-1928. Bestemmelser og betingelser ang. ratstelegraf tatio
nernes bestyrelse ved postfunktionærer og andre l 6. Betingel
ser for telegrafstationernes overdrage) e til postme tre o.a. uden 
for telegrafvæsenet 1878-86. Postfunktionærer og andre ( tation -
vis) 1881-1927. Personalia 1875-80. Supplement til per onalia 
1888-91. Personalefortegnelse, re ervetelegrafi ter l 7 . Proto
kol vedr. personalets tjenesteforhold l 7 -1900. An øgning pro
tokoller 1857-83. Budeprotokol u.a. Arbejd formænd m.fl. u.a . 
Fortegnelse over elever 1919-22. Per onalet fordeling u.a. Syg
doms- og permissionsprotokol 1901-11. Fortegne! e over til ka
dekomne i tjenesten 1917-27. Protokol over under tøttel er l 5 
-1922. Protokoller over enkefor ørgel e, tjene temænd med en
keforsørgelsespligt før 1.10.1919, Iønudbetalinger. forfremmel
ser mv u.å. Udtagne (gruppeordnede litra I- II) ager 1919--7. 

Telegrafvæsenets Bogholderi: Journal l ---19_ . Hovedbog 
1855-1928. Konto Nationalbanken 1922-25. Anlæg tatu 1912 
-22. Stationernes indtægter og udgifter 1922--6. Bogføring ge-
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byrer 1878-1920. Register til korrespondancejournal 1883-99. 
Koncept til hovedregnskab 1855-1927. 

Teknisk Afd.: Register på emne 1890-1927. Registerjournal på 
dato 1905-28. Brandtelegraf 1861-83. Arkivsager før 1870, 1871 
-84. Korrespondance med Telegrafdirektoratet og private 1885 
-88. Gruppeordnede sager litra I.B - XX.A.5 u.å. Telegrafvæse-
nets materielforvaltning u.å. 

Driftsafdeling: Designationsjournal 1917. Korrespondance
journaler (flere rk.) 1916-27. Erindringsliste 1917-27. Udvalget 
til behandling af beretninger om studierejser 1923-27. Gruppe
ordnede sager litra I.A.I-XIX.2. 

Kommissionen for Telegrafvæsenets Fagprøver: Sager u.å. 

Udvalg og kommissioner ad hoc 42/199 

Indhold: Telegrafvæsenets budget og regnskab, 1917 (10). Radio
kommissionen (15). Udvalget ang. ny regningsopkræveise i Kø
benhavn (17). Udvalget ang. besparelser i Telegrafvæsenets drift 
1921 (20). Bank-, check- og giroudvalget 1923 (23). (MH) 

Post- og telegrafvæsen. 
Telekommunikation 

Postgirokontoret 1919-88 

Postgiro 1988-91 
2363 

Med postlov 288 af 9.5.1919 bemyndigedes postvæsenet til at 
overtage virksomhed, som var forenelig med dets egen forret
ning, f.eks. postgiro. Iht. til postgiroanordning 368 af 20.6.1919 
oprettedes Postgirokontoret. Dets ansvarsområde omfattede for
retninger vedr. postgiro, herunder kontrol med udvekslingen af 
indenlandske postanvisninger. 

Postgirokontoret omorganiseredes i 1983, hvor det blev lagt 
under Generaldirektoratets Drifts- og Markedsafdeling. Samti-
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dig fordeltes kontorets opgaver mellem et Girodriftskontor, et 
Markedsføringskontor og et Udviklingskontor. I 19 5 udvidedes 
strukturen med Kassetjenestekontor og Udlandsdekretariat 
Postgiro , og i 1986 organiserede en ærlig Girolinjen i General
direktoratet med bibeholdelse af Markedsførings-, Udvikling -
og Kassetjenestekontorerne og med henlæggelse af Po tgirokon
tor, Regnskabskontrol og Edb-drift center under en Økonomi
og Planlægningsafdeling. 

I medfør af aktstk. 335 af 16.9.1986 blev Postgiroen 1.1.1988 
en selvstændig statsvirksomhed inden for Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet. Organisationen udbyggede med Ud
landssekretariat, Personale- og Serviceafdeling; og en række ak
tiviteter herunder Edb-centret lagde under Produktion områ
det. En yderligere udbygning skete i løbet af 1990 med danne! en 
af en Direktørgruppe, et antal resultatcentre og en række nye 
afdelinger. Direktørgruppen omfattede bl.a. Strategi ekretariat 
(oprettet 1989), Juridisk Sekretariat, Sikkerhed chefen og Direk
tionssekretariatet. De 7 afdelinger havde hhv. økonomi, per o
naJe, udland, udvikling , erhvervskunder, pri atkunder og finan 
som sagområde. Resultatcentrene var Edb-centeret, Grafi k 
Tryk og Giro System AJS. 

Ved lov 322 af 31.5.1991 omdannede Po tgiroen til GiroBank 
AJS. 

Henvisninger: Søren Sunddorph og Jen J. K. Greger en: Den 
danske Postgiros historie 1920-1990, 1990. Årsberetning. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (BB MHJ 

Dansk Postmuseum 1907-31 2421 

Dansk Post- og Telegrafmuseum 1931-

Postmuseet oprettedes i 1907, da en privat arnler overdrog po t
væsenet sin samling. I juli 1907 udnæ nte en be tyrel e på 11 
medlemmer med en formand udpeget af Generaldirektøren. 

Efter sammenslutningen af po t- og telegrai\•æ enet i 1927 ble 
museet udvidet med teletekni ke gen tande. og 21.5.1931 ble 
det genåbnet under navnet Dan k Post- og Telegrafmuseum. 
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Iht. til vedtægter fastsat af Generaldirektøren hører foruden 
museet også postvæsenets frimærkesamling under bestyrelsens 
ansvar. I 1985 ophørte museet at være finansieret ved salg af 
gamle frimærker. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Telegraflaboratoriet 1917-80 

Telelaboratoriet 1980-

(BB) 

2371 

Telegraflaboratoriet oprettedes 1917 som en enhed under Den 
Tekniske Afd. i Telegrafdirektoratet. Opgaverne var af labora
t~riemæssig art og rettede sig primært mod telenettets udbyg
?mgs~ og driftsmæssige forhold, typeafprøvning og undersøgelser 
l forbmdelse med vurdering af nyt udstyr, standardisering, måle
metoder mv. I 1980 henlagdes laboratoriet under Telestyrelsen 
(1.6.1986 Statens Teletjeneste), og det skiftede navn til Tele
laboratoriet. 

La?oratoriet bestod af 4 afdelinger: Afd. for Abonnentudstyr, 
Kobh~g og Multiflex, Afd. for Transmissionsmedier og Kon
struk~ton, Afd. for Måleudstyr og Administrations- og Personale
afdelmg. Laboratoriet havde selvstændig arkivdannelse, men 
ældre arkivalier (1917-41) arkiveredes iht. Generaldirektoratets 
fælles "registratur" under signaturen: D.k .2.h. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (BBIMH) 

Telestyrelsen 1981-86 2365 

Ved en organisationsændring 1980-81 deltes Post- og Telegraf
væsenet i en Postdivision og en Teledivision, og Generaldirek
toratet for Post- og Telegrafvæsenet deltes i en Poststyrelse og en 
Telestyrelse, jf. aktstk. 1979/80 nr. 281, cirk. 121 af 16.7.1980 og 
cirk. 149 af 14.9.1982 om styrelsen af Post- og Telegrafvæsenet. 
Teledivisionen bestod af Telestyrelsen , som varetog den over
ordnede styring og planlægning på teleområdet, samt af 5 cen-
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trale televirksomheder og 3 teleregioner. De centrale televirk
somheder (Teletrafiktjenesten Ledning teknisk Tjene te , Sta
tionsteknisk Tjeneste, Abonnementteknisk Tjene te og 
Radioteknisk Tjeneste) overtog udføre] en af opgaver på tele
nettet, og teleregionerne påtog sig den direkte kundebetjening 
markedsføring og salg af teleprodukter amt etablering og drift af 
de teletekniske anlæg i regionerne (Teleregion 1: ørrej ·lland, 
Teleregion 2: Sønderjylland og Fyn, Teleregion 3: Øerne ø t for 
Store Bælt). 

Telestyrelsen bestod af en Marked afdeling. Teknisk Afd. , 
Økonomiafdeling, Personaleafdeling, Admini trativ Afd. og 
Langtidsplanlægningsafdeling. Dertil kom Omorgani ering ek
retariatet (OSK) 1985-86 og Styringen af Midlertidige Enheder 
(STM) 1986-87, der varetog opgaver i forbinde] e med Tele
styrelsens afvikling. Da en kommissionsbetænkning om arbejd -
delingen på telekomminikationsområdet mellem taten og tele
fonselskaberne i 1985 havde anbefalet, at Po t- og Telegraf
væsenet alene varetog myndighedsudøvel e på området og ikke 
samtidig drev statsvirksomhed, blev Telestyrel en oplø t 1.6. 
1986, og opgaverne fordeltes mellem Generaldirektoratet, Tele
inspektionen og Statens Teletjeneste, jf. akt tk. 19 5.' 6 nr. l 2. 
Teleregionerne l og 3 blev overtaget af telefon el kaberne. Af 
Teleregion 2 oprettedes statsvirk omheden Tele Sønderjylland. 

Telestyrelsens afdelinger havde fælle journal y tern. 

Henvisninger: Hvem, hvad, hvor og hvordan. en kort orientering 
om P&T's organisation. Teledivi ionen, u.å. (Bet. om) Tele
virksomhedens fremtidige organisation, 1979 44,Sv. 4445). 
(Bet. om) Arbejdselingen på Teleområdet , 19 - (1030,S . 5743). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (KH MH) 
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Teletrafiktjenesten 1981-86 2366 

Ledningsteknisk Tjeneste 1981-86 2367 

Stationsteknisk Tjeneste 1981-86 2368 

Abonnentteknisk Tjeneste 1981-86 2369 

Radioteknisk Tjeneste 1981-86 2370 

I forbindelse med en organisationsændring, hvor Post- og Tele
grafvæsenet deltes i en Postdivision og Teledivision, jf. aktstykke 
281 af 30.4.1980, oprettedes 1.1.1981 Telestyrelsen , 5 centrale 
televirksomheder og 3 teleregioner. De centrale televirksomhe
der varetog landsdækkende opgaver ved fastlæggelse af normer 
og standarder af teknisk karakter samt for indkøb af materiel. I 
forbindelse med en ny arbejdsfordeling mellem staten og tele
fonselskaberne blev de centrale televirksomheder nedlagt med 
udgangen af maj 1986, jf. aktstk. 182 af 16.4.1986. 

Teletrafiktjenestens arbejdsområde var udbud af teleydelser, 
abonnentvilkår, takster , markedsføring og kundebetjening, eks
peditionsregler samt planlægning, udnyttelse og overvågeise af 
det centrale telenet. Ved nedlæggelsen overførtes sagområdet til 
Statens Teletjeneste. Sagerne henlagdes efter journalsystem (af 
1982). 

Ledningsteknisk Tjenestes arbejdsområde var fjernledningsan
læg, herunder principper for den fysiske etablering, normer og 
standarder for kabelanlæg, principielle forhold vedr. beskyttelse 
af søkabler. Ledningsteknisk Tjeneste bestod af Kabel- og Sy
stemafdeling, Netplanafdeling og Afd. for Intern Administra
tion. Sagerne henlagdes fortløbende. Der er foretaget kassation. 

Stationsteknisk Tjenestes arbejdsområde var den samlede tek
niske udformning af trafiknettene og centralanlæg, multiplexan
læg og strømforsyningsanlæg. Stationsteknisk Tjeneste bestod af 
5 afdelinger, nemlig: Koordineringsafdeling, Central Afd., Mul
tiplexafdeling, Stationsafdeling og Afd. for Intern Administra
tion og Arbejdsmiljø. Ved nedlæggelsen overførtes sagområdet 
til Statens Teletjeneste. 

Abonnentteknisk Tjenestes arbejdsområde var abonnentudstyr 
og -anlæg. Abonnentteknisk Tjeneste bestod af Sekretariat, 
Abonnentafdeling og Abonnentudstyrsafdeling. Opgaverne var 
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overtaget fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenets 
2. Tekniske Kontor samt Kabelingeniørtjenesten. Efter nedlæg
gelsen fordeltes opgaverne mellem telefonselskaberne og Statens 
Teletjeneste. 

Radioteknisk Tjenestes arbejd område var forvaltning inden 
for radioområdet, dvs. af frekvenser, tilladel er og typegodken
delser samt udbygning mv. af radiokædenettet og radioanlæg i 
forbindelse med radio- og TV-spredning, den offentlige Iand
mobile tjeneste, den maritime tjene te og Iuftfartsradiotjenesten. 
Radiotjenesten bestod af 6 afdelinger, nemlig: Radiokædeaf
deling, Radiofoni- og TV-afd., Afd. for Mobile Tjene ter, Ra
diogodkendelsesafdelingen, Afd. for Tilladel e -og Frekven for
valtning og Afd. for Intern Admini tration. Opgaverne var over
taget fra Generaldirektoratet for Po t- og Telegrafvæ enet 1. 
Tekniske Kontor og Radioingeniørtjenesten. ed nedlæggel en 
blev opgaver fra Radiogodkendel esafdelingen og Afd. for Til
ladelses- og Frekvensforvaltning afgi et til Telein pektionen, 
mens Radioområdet under Statens Teletjene te o ertog andre 
opgaver. Der er foretaget kassation i landmobile radio ager.) 

f!envisninger: (Bet. om) Televirksomheden fremtidige organi a
hon, 1979 (884/Sv. 4445). (Bet. om) Arbejd delingen på Tele
kommunikationsområdet, 1985 (1030/S . 7B). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (KH A1H) 

Telerevisionen 1978-86 2372 

Post- og Telegrafvæsenets revi ion opga er opdelte 1.4.19 i en 
P?strevision og en Telerevision. Telere i ionen varetog forvalt
nmgsrevision, finansiel revi ion og ka e- og bogholderiefter yn 
for de enheder, der var underlagt Tele tyre! en. ed om truk
t~reri~gen i 1986 blev Telerevi ionen opgaver henlagt til Revi
SIOnStJenestens l. Revi ion kontor under Generaldirektoratet 
for Post- og Telegrafvæsenet. 

Henvisninger: Hvem, hvad, hvor og hvordan en kort beskrivelse 
af P&T's organisation, u.å. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (MH) 
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Statens Teleråd 1982-87 2325 

Statens Teleråd oprettedes 1.9.1982 iht. regler af 25.6.1982 om 
Statens Teleråds sammensætning, opgaver og funktion, fastsat af 
Min. for Offentlige Arbejder. Rådet skulle varetage de opgaver, 
der tidligere påhvilede Telefontilsynet, og skulle sikre en effektiv 
koordination og tværgående beslutningsdygtighed i alle for den 
offentlige telekommunikations udvikling og drift væsentlige 
spørgsmål. 

Statens Teleråd bestod af en formand og 12 andre medlemmer, 
der beskikkedes af ministeren for offentlige arbejder. l medlem 
repræsenterede Dept. for Offentlige Arbejder og l General
direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet. 3 medlemmer ind
stilledes af bestyrelserne for hvert af de 3 koncessionerede tele
fonselskaber (KTAS, JTAS og FKT), l medlem indstilledes af 
abonnentrepræsentationerne ved KTAS og JTAS, l af Industrirå
det og l af Finansmin. Endvidere indstilledes 2 medlemmer af 
medarbejderne ved de koncessionerede telefonselskaber og 2 af 
medarbejderne i Post- og Telegrafvæsenets Teledivision. 

Til bistand for Statens Teleråd nedsattes et Direktionssamråd 
bestående af 2 repræsentanter for de 4 teleadministrationers 
(KTAS, JTAS, FKT og P&Ts Teledivision) direktioner. Sam
rådet valgte en formand af sin midte. Til behandling af spørgsmål 
om ændringer i de for telefonselskabernes personale gældende 
kollektive bestemmelser om løn og arbejdsforhold mv. nedsattes 
et Lønningsråd med l formand , l stedfortrædende formand og 5 
andre medlemmer. 2 af disse indstilledes af Finansmin.; til de 3 
sidste pladser indstillede bestyrelserne for de 3 telefonselskaber 
hver l. 

Alle udgifter til Statens Teleråd dækkedes af de 4 teleadmini
strationer efter en fordelingsnøgle. FKT bidrog med 7%, de 3 
andre med hver 31%. Statens Teleråd havde eget sekretariat. Det 
blev 18.3.1987 afløst af Telerådet, som fik 25 medlemmer. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (N PI M H) 

Statens Teletjeneste 1986-90 2364 

Iht. regeringsbeslutning af 22.1.1986 om omlægning af organisa
tionen inden for Post- og Telegrafvæsenets teleside som led i 
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ændring af arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet, blev 
Statens Teletjeneste oprettet 1.6. 19 6 som tat virk omhed, jf. 
aktstk. 1985/86 nr. 182. Samtidig blev den lokale teleadmini
stration overdraget telefonselskaberne og der oprettede en tat -
virksomhed, Tele Sønderjylland. 

Statens Teletjeneste varetog del de udland vendte teletjene
ster dels den indenlandske telegram- og fonotelextjene te og 
rundspredningen af radiofoni og TV amt den indenland ke ma
ritime teletjeneste. Anlægs- og drift opgaver omfattede det over
ordnede net af kabler og radiokæder, anlæg for landmobile og 
maritime tjenester, satelitjord tationer og pecialcentraler for 
bl.a. telex, datex, mobiltelefon og offentlig per on øgning. ag
områderne var overtaget fra Tele tyre) en, de centrale televirk
somheder og teleregionerne. 

Statens Teletjeneste var organi eret med et direktion ekre
tariat og 8 "områder" (Telenet ekretariat, RadioomradeL Trafi
kområdet, Administration og per onale, Økonomiområdet. 
Edb-center, Telelaboratorium og Langtid planlægnings ekreta
riat). De enkelte enheder havde egen arkivdanneJ e . I nogen 
udstrækning baseredes arkivdanneJ en pa Tele tyre! en journal
system. Statens Teletjenestes aktiver og pa iver blev i medfør af 
aktstk. 1990-91 nr. 7 overdraget til Tele Danmark A S pr. 1.1. 
1991. 

Henvisninger: P&T Organisation Tele. 19 6. Staten Teletjene te 
til tjeneste, 1986. P&Ts ar beretning 19 6. Arbejd fordelingen 
på telekommunikationsområdet, 19 6 1030,Sv - ·B). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (KHI 'v!H) 

Tele Sønderjylland 1986-90 2390 

Ved Teledivisionens omstrukturering opretted 1.6.19 6 tat -
virksomheden Tele Sønderjylland. der varetog kundebetjening 
og markedsføring af teleydel er inden for omradet. amt tab
lering og drift af abonnent- og teJenetud tyr pa linje med de 
opgaver, de 3 telefonselskaber varetog inden for de re p ktive 
koncessionsområder. 

Tele Sønderjylland organi erede med et Direktion ekreta-
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~,.. 

Teleinspekrionens, fra 1991 Telestyrelsens, amennemasier ved frekvenskontrolsta· 
!ionen i Lyngby. f coppen af masten til højre i billedet ses pejleantennerne (Tele· 
styrelsen 1991). 
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riat, Markedsafdeling, Trafikafdeling og Økonomi- og Per onale
afdeling. Ved aktstk. 311 af 20.6.1989, jf. lov 814 af 19.12.1989 
omdannedes Tele Sønderjylland 1.1.1991 til et 100°1o stat ejet 
selskab, Tele Sønderjylland AIS. 

Henvisninger: (Bet. om) Arbejd deling på telekommunikation -
området, 1986 (1030/Sv. 5743). P&T Organisation Tele. 19 6. 
Generaldirektoratet for P&T, Information om arbejdsdelingen på 
telekommunikationsområdet, 1986. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (KH MH) 

Teleinspektionen 1986-90 2373 

Ved Teledivisionens omstrukturering oprettede 1.6.19 6 tat -
virksomheden Teleinspektionen, der fik de "'udførende myndig
hedsopgaver" med godkendelse af terminalud t}T for til lutning 
til telenettet og med radioforvaltning, d . forvaltning af frekven
ser, tilladelser, radioekspedientcertifikater amt ager vedr. ra
diostøj og godkendelse af fælle antenneanlæg. Sagomradet var 
overtaget dels fra den nedlagte Radiotekni ke Tjene te (Radio
godkendelsesafdelingen og Afd. for Tilladel e - og Frekven for
valtning), dels fra de nedlagte Teleregioner (Radioafdelingerne 
Forvaltningssekretariater eller Radioin pektion - og Kontrolaf
delingen). 

Teleinspektionen organiserede med Admini trativ Afd., Ra
dioafdeling (herunder Frekvensforvaltning, Landmobil Tilladel
sesforvaltning, Maritim Tilladelse forvaltning, Fælle antenne og 
Radiostøj, Radioamatør og Privatradio) og 11 leterminalafdeling 
(herunder Godkendelseskontor og Specifikation kontor) og 3 
distrikter (København, Århu , Åbenra). Afdelingerne og di trik
terne havde selvstændig arkivdanneJ e. Telein pektionen nedlag
des med udgangen af 1990 i forbinde! e med en n om truk
turering, jf. cirk. 247 af 27.12.1990 om Po t- og Telegrafvæ ene t 
organisation og afløstes af tat virk ornheden Telestyrelsen 
(1991ff., at skelne fra Telestyrel en 19 1- 6). 

Henvisninger: (Bet. om) Arbejd deling på telekommunikation -
området, 1986 (1030/Sv. 5743). P&T Organisation Tele, 19 6. 
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Generaldirektoratet for P&T, Information om arbejdsdelingen på 
telekommunikationsområdet, 1986. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (KRIM H) 

Telerådet 1987- 2574 

I bemærkninger til lov 270 af 22.5.1986 om udfærdigelse af kon
cessioner på anlæg og drift vedr. vise telekommunikationstjene
ster foresloges Statens Teleråd nedlagt, fordi rådets administra
tive opgaver ved samlingen i Generaldirektoratet af sager på 
telekommunikationsområdet var overført hertil. Der skønnedes 
dog fortsat at være behov for et rådgivende organ for ministeren 
for offentlige arbejder i spørgsmål vedr. teleområdet. Telerådet 
etableredes ved skr. af 18.3.1987 med 25 medlemmer, bl.a. re
præsentanter for telefonselskaberne, brugerne og de vigtigste 
interesseorganisationer. Telerådet havde eget sekretariat og selv
stændig arkivdannelse. 

Henvisninger: Folketingstid. 1985-86 A sp. 4149. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Radio og fj emsyn 

Radiostøjnævnet 1964- 1994 

Ved lov 201 af 31.5.1963 om foranstaltninger ved forstyrrelse af 
radiomodtagning bemyndigedes ministeren for offentlige arbej
der til at fastsætte bestemmelser om den største tilladte udstråling 
eller anden afgivelse af elektrisk energi fra elektriske apparater 
og anlæg med henblik på at forebygge forstyrelser af radiomod
tagning, herunder fjernsynsmodtagning og radionavigationstje-
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nesters modtagning. Tilsynet med bestemmel ernes overholdel e 
varetoges af Post- og Telegrafvæsenet, almindelige ager edr. 
forstyrrelser ved modtagning af radiofoni og fjern yn dog af 
Danmarks Radio. Til rådgivning ned atte Radio tøjnævnet be
stående af 11 medlemmer ind tillet af de rele ante myndigheder 
og erhvervsorganisationer. Mini teren udpegede nævnet for
mand og fastsatte dets forretningsorden. 

Loven trådte i kraft 1.1.1964, jf. lo bek. 52 af 17.10.197 . 

Henvisninger: Generaldirektoratet for P & T. I.T. j.nr. 2207. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Statens Radiospredning 1925-30 

Statsradiofonien 1930-59 

Danmarks Radio (DR) 1959-

( PSR) 

11 7 

Privat radiospredning begyndte i Danmark i 19_2 og fik hurtigt å 
stort et omfang, at Socialdemokratiet og efterhånden og å de 
andre partier besluttede at lade staten få monopol. Iht. Folketin
gets Finansudvalgs skr. af 3.3. 1925 overtog et radioråd fra 1.4. 
radiospredningen, foreløbig om et for øg i et år. Radiorådet 
havde 38 medlemmer, somrepræ enterede Min teriet for Offent
lige Arbejder (ressortministeriet), Undervi ning mini teriet, lyt
terorganisationerne og kulturelle og tekni ke intere er: det ned
satte et programråd, ansatte en drift leder og udarbejdede for
slag til en varig ordning. 

Ved lov 45 af 13.3.1926 skabte en ordning. om i \idt omfang 
byggede på forsøgsordningen. Radioradet med 9 medlemmer 
repræsenterende de nævnte intere er fik an varet for den almin
delige ledelse og for, at ud ende! erne var ··af al idig kulturel og 
op ly ende art". Det an atte en drift leder og ned atte et pro
gramudvalg til at lede udsendel erne amt et tekni k udvalg. 
Tekniske opgaver blev varetaget af Generaldirektoratet for Tele
grafvæsenet. Finansieringen, om ikke matte belaste tat ka en, 
stammede fra en licensafgift pa modtagerapparaterne. Den blev 
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, 

Kig op gennem sendemasten ved Hove vest for København. Hove-senderen, som 
blev taget i brug 2.5.1988, skulle forbedre modtageforholdene for TV-seere t 

København og Nordsjælland (fot. februar 1988, DR). 

opsamlet i Radiospredningsfonden, der administreredes af Ra
diorådet. I hovedtræk eksisterede denne ordning til 1973, tildels 
til 1987. 

Ved lov 76 af 21.3.1930 udvidedes Radiorådets medlemstal til 
15 (den vigtigste tilvækst var fire rigsdagsmedlemmer, et fra hvert 
af de gamle partier), og institutionen fik navnet Statsradiofonien. 
I takt med at radioen fik stadig større betydning for kulturliv og 
meningsdannelse, voksede de politiske partiers interesse i at 
kontrollere institutionen. I 1940 blev Statsradiofonien lagt under 
Undervisningsmin. 1961 kom den under Min. for Kulturelle An
liggender, 1987 under kommunikationsministeren. 

Flere års offentlig debat om den politikerkontrollerede mono
polinstitution førte til en ny lov med kun få ændringer af de 
grundlæggende forhold. Lov 215 af 11.6.1959 bestemte i §1, at 
"Danmarks radio er en selvstændig offentlig institution, der har 
eneret på radiospredning omfattende såvel radiofoni som fjern
syn". Der oprettedes en stilling som generaldirektør, udnævnt af 
Undervisningsmin. blandt Radiorådets medlemmer. 

Hovedpunkter i institutionens udvikling er følgende: I 1937 
udnævntes en direktør, 1936 oprettedes den stadig (1990) eksi
sterende "Danmarks Søfartsradio'', og 1948 opførtes en kort
bølgesender, der skulle sende til danske i udlandet. I 1951 be-
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gyndte fjernsynsudsendelser, samme år åbnede radioens pro
gram 2 og i 1963 program 3. I 1964 fik radio og fjernsyn hver sin 
programafdeling. 

Lov 421 af 15.6.1973 gjorde DR mere uafhængig af statens 
økonomiske politik. Institutionen kunne iht. 9 stk. 3-5 nøjes 
med at få sin personale- , drifts- og anlægspolitik godkendt af 
Min. for Kulturelle Anliggender, og Folketinget fik kun til orien
tering forelagt budget og reviderede regnskaber. Og å på andre 
måder betød loven en væsentlig selvstændiggøre! e. Iht. §11 
skulle der i hvert amt nedsættes programråd til at følge ud
sendelserne og fremkomme med synspunkter herom over for 
Radiorådet, iht. §16 oprettedes et radionævn til at behandle 
klager over udsendelser, og §20 frigjorde DR fra den ædvanlige 
forpligtelse for centrale statsinstitutioner til at aflevere deres 
arkiver til Rigsarkivet, idet der mod godtgørelse af udgifterne til 
forskningsformål skulle oprettes et arkiv for udsendelserne. Kra
vet til programlægningen var herefter ( 7), at der ''lægge af
gørende vægt på hensynet til information -og ytring friheden, og 
der skal i programudbuddet tilstræbe den tør t mulige al idig
hed". 

DRs monopol ophørte med lo 335 af 4.6.19 6 om oprette! e 
af TV 2, og lov 374 af 10.6.1987 om radio- og fjernsyn virk om
hed, der trådte i kraft 1.10.1987, begræn ede den politi ke ty
ring. Iht. §8-11 skulle en bestyre! e have det overordnede an ar 
for DR og ansætte generaldirektøren og andre medlemmer af 
direktionen. Den skulle be kikke for 4 år af mini teren og be tå 
af en formand udpeget af denne, 9 medlemmer udpeget af Folke
tinget og l medlem udpeget af DR faste medarbejdere. Med
lemmer af Folketinget måtte ikke be kikke . Mini teren kulle 
fastsætte vedtægt for DR efter for lag fra Be tyre! en og ligelede 
for 4 år beskikke medlemmerne af det rådgivende organ, Pro
gramrådet. 

DRs forpligtelse som "public ervice-virk omhed" fremgik af 
§6, hvorefter programudbuddet kulle til træbe "kvalitet. al idig
hed og mangfoldighed". Ved information formidlingen kulle 
der "lægges vægt på saglighed og u parti khed". og efter regler 
fastsat af ministeren skulle DR "ud ende meddele! er af be
redskabsmæssig betydning til befolkningen ... 

Licensafgiften skulle om hidtil fa tsætte af mini teren efter 
for lag fra Bestyrelsen, men til lutning fra Finan udvaloet ar 
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nødvendig. Licensen indgik som hidtil i Radiofonden, der prin
cipielt skulle afholde alle udgifter, men §15 bestemte dog, at dele 
af virksomheden kunne finansieres af statskassen. 

Henvisninger: Ernst Christiansen, Knud Ree og Jens Rosenkjær 
(red.): Statsradiofonien 1925-50, 1950. I. Boisen Schmidt: F.E. 
Jensen og Danmarks Radio under besættelsen, 1965. Roar Skov
mand (red.): DR 50 (1925-75), 1975. Årsberetninger siden 1925 
/26. 

Musikpædagog Mogens Heimann, Privatarkiv nr. 8032. Ra
diorådsformand Peder Nørgaard, Privatarkiv nr. 6071. 

Indhold: Radiorådet: Journaler 1925-50 m. registre 1928-50. 
Journalsager 1925-54. Brevkopier 1925-38. Sager vedr. Radioens 
organisation 1925-54. Forretningsudvalgets mødereferater 1937 
-38. Udvalg ang. Radiohuset 1934-35. Programoversigter til cen
sur 1944-45. 

De enkelte afdelinger: Sekretariatet: Arbejdstilladelser for 
udenlandske kunstnere 1937-63. Referater af EF-udsendelserne 
1972. Administrationsafdelingen: Gageringsprogrammer 1930-61. 
Div. korrespondance. Aktualitets- og Oplysningsafdelingen: Re
portagesektionens medarbejdere 1953-65. Korrespondance. Dra
matisk-litterær Afdeling: Div. korrespondance. Litt. udsendelser 
1933-35. Indsendte hørespil 1932-36. Otto Rungs hørespilsbe
dømmelser 1933-37. Gagelister 1932-35. Diverse. Foredragsaf
delingen: Div. korrespondance 1939-56 (div. år). Gageringspro
grammer 1937-59. Interviews 1965 om 9. april 1940. Manuskrip
ter m. register 1940-50. Ærbødigst Ugerevy 1945-47. Studie
kredse. Sager vedr. Karl Bjarnhof, Ib Koch-Olsen og Roar Skov
mand. Musikafdelingen: Div. korrespondance 1929-55. Program
oversigter for Martellius Lundquist 1930-45 og Erik Tuxen 1936 
-49. Gageprotokoller f. Radiokoret 1944-50. Personaleafdelin
gen: Fast korrespondance. Besættelse af stillinger 1937-63. Div. 
personalesager 1937-52. Presseafdelingen: Div. korrespondance 
1932-41. Tysk inspirerede manuskripter m. registre 1943-45. Sko
leradioen: Div. korrespondance 1948-50. Kontrakter. I selskab 
med musikken 1937-43. Ugerevy 1937-47. Diverse. Teater- og 
litteraturafdelingen: Programmer 1959-60. Teknisk afdeling: Kor
respondance. Underholdningsafdelingen: Korrespondance. Spe
cificerede programmer 1954-59. TV: Korrespondance. 

72 
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Danmarks Radios rettigheder til TV-transmission fra Olympiaden 1992 i Barcelona 
blev delt, og TV-2s enerettiltransmission af superliga-fodbold blev brudt efter syv 
timers forhandlinger. Den 31.7.1991 lykkedes der ar indgd en samarbejds~ftale 
mellem Danmarks Radio, TV-2 og TV-3, som berød, at den samlede sendend fra 
OL kunne udvides fra 200 til 600 rimer. Fra venstre ses programdirekrør Finn 
Rowold og TV-direktØr Ingolf Gabold, begge Danmarks Radio. programchef 
Jørgen Steen Nielsen, TV-2, direktør Klaus Fog, TV-!· di:ektor l rgen Sc~lei
mann, TV-2 og direktør Jan D. Steinmann, TV-3. Opnndelzg ha~·de Sratsradzo~o
nienl Danmarks Radio eneret til radio- og TV-spredning. Lo~·en om lokale radzo
o g fjernsynsforsøg af 27.5.1981 indledte en opbl dning af DRs monopol . . \fed 
ændringerne af lov om radio- og fjernsynsrirksomhed af 19.12.19 :5 og .J.6.19 ? 
blev der dbnet for lokal-TV og for oprettelse af det landsdækkende TV-2, h~·rs 

virksomhed delvis var reklamefinansieret. Nyeårsaften 1981' stanede TV-3 (som 
Seansat TV-3) sine udsendelser, og 1.10.19 sendte TV-1 for første gang (jot. Sisse 
]arner, DR). 

Uden for afdelingerne: Budgetter 19_7-3 . Radio predning -
fondens kassejournaler 1929-50. Radioprogrammer 19-~ -32. 
Programudvalget, mødereferater 1937-3 . Karre p. m. Finan -
min. 1928-42. Ansøgninger om an ættel er 19:.?.6-4- . Ty ke efter
ladenskaber 1945. Lytterstati tikker og under øge! er div. ar. 
Sager vedr. gratis apparater 1930--l6. ager vedr. h jttalere i 
offentlige lokaler 1926-32. Karl Bjarnhof embed arkiv 19-l0-64. 

(SR) 
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Radionævnet 1974- 2020 

I lov 421 af 15.6.1973 om radio- og fjernsynsvirksomhed be
stemte §16-19, at der skulle nedsættes et radionævn til at be
handle Danmarks Radios afgørelser af klager over udsendelser. 
Radionævnet fik myndighed til at pålægge DR at berigtige fejl
agtige oplysninger i udsendelser og til at bestemme berigtigelsens 
indhold, form mv. Nævnet, som beskikkedes af ministeren for 
kulturelle anliggender for fire år, bestod af 3 medlemmer, hvoraf 
det ene skulle opfylde betingelserne for at blive landsdommer. 
Ministeren fastsatte forretningsordenen ved bek. 471 af 16.9. 
1974. 

Henvisninger: Min. for Kulturelle Anliggender l. Kt., j.nr. 154-1 
-74. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (HBISR) 

TV 2 1986- 2557 

På baggrund af mange års debat om Danmarks Radio og de af 
Mediekommissionen 1981-85 udgivne betænkninger (s. 246) æn
dredes ved lov 335 af 4.6.1986 loven om radio- og fjernsyns
virksomhed med det formål at oprette en selvejende, delvis re
klamefinansieret institution, der skulle udsende landsdækkende 
og regionale programmer. 

§l stk. 2 bestemte, at TV 2 (ligesom DR) "har ret til spredning 
af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioan
læg". §4 bestemte, at Generaldirektoratet for Post & Telegraf
væsenet efter forhandling med ministeren for kulturelle anliggen
der (fra 1987: kommunikationsministeren), skulle anlægge og 
drive fjernsynsstationer, og at TV 2's betaling for benyttelsen 
skulle fastsættes af de to ministre. Om programlægningen kræ
vede §15 k blot, at der skulle "lægges afgørende vægt på kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed". 

TV 2 skulle iht. §15 l-m lede af en central bestyrelse på 5 
medlemmer, beskikket af ministeren og repræsenterende "medi
emæssig, kulturel og ledelsesmæssig indsigt"; i bestyrelsen ind
trådte uden stemmeret en repræsentant for medarbejderne og en 

n· 
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repræsentant for de regionale bestyrelser. Blandt medlemmerne 
udpegede ministeren formand og næstformand. Alle beskikkel
ser gjaldt for 4 år; medlemmer af Folketinget kunne ikke be
skikkes. Ministeren fastsatte vedtægt for den samlede TV 2-
virksomhed efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen fik den 
overordnede ledelse af TV 2 og ansatte den admini trerende 
direktør og andre medlemmer af direktionen. 

Fordelingen af sendetid og budgetrammer skulle iht. 15 p 
fastsættes af ministeren; denne skulle iht. §25 r nedsætte et råd
givende programråd og give regler for dets sammensætning og 
virksomhed. Finansieringen skulle iht. §15 v varetages af den af 
bestyrelsen administrerede TV 2-fond, hvis indtægter stammede 
dels fra licensafgifter, fastsat af ministeren og opkrævet af DR, 
dels fra reklameindtægter, for hvilke ministeren skulle fa t ætte 
regler (§15 x-z). 

Klager over et program skulle iht. §15 u indgive ene t 4 uger 
efter udsendelsen. Ved §19 b bemyndigedes ministeren til at 
nedsætte et TV-reklamenævn (s. 1112). 

Loven trådte i kraft l. 7.1986, og udsendelserne beg n d te 1.10. 
1988. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990) . (SR) 

Lokalradio- og TV-Udvalget 1981-86 2327 

Iht. lov 421 af 15.6.1973 om radio- og fjern yn virk arnhed 3 
og 5 kunne ministeren for offentlige arbejder tillade ikke- tat -
lige radio- og TV-udsendelser til private beboel e lokaler ia 
kabelanlæg. Forsøgsvirksomhed begyndte. og 13.6.1973 ned atte 
ministeren for kulturelle anliggender et udvalg med 14 med
lemmer, som i sin betænkning af 1977 (Sv.4-B4) vurderede ud
valgte forsøg. 

Ved ændring af lov om radio- og fjern n virk arnhed (249 af 
27 .5.1981) fik ministeren for kulturelle anliggender i l og 2 
hjemmel til at tillade "for øgsmæ ig predning·· inden for en
kelte lokale områder, nu tillige med trådlø teknik. ed kr . af 
28.9.1981 nedsatte ministeren Lokalradio- og TV- d alget, der 
fik til opgave at udarbejde retning linjer for forsøgene, gi e 
indstilling om fordeling af de til for øgene af atte midler, følge 

Offentlige arbejder: Kommunikation 1111 

udviklingen og afgive "redegørelse, der evt. kunne danne grund
lag for en varig ordning med lokal radio- og fjernsynsvirksom
hed". Ministerens cirk. af 28.2.1983 gav vejledning i behandling 
af klager over lokale programmer. 1.4.1983 iværksattes en 3-årig 
forsøgsperiode. Udvalget udgav betænkninfter om nærradio og 
lokal-TV i 1984, 1985 (bet. 1047) og 1987 (bet. 1116). 

En kortvarig forlængelse af forsøgsordningen udover 31.3.1986 
blev tilladt ved lov 172 af 25.3.1986; i øvrigt trådte lov 589 af 19. 
12.1985 i kraft 1.4.1986, hvorved lokal radio- og TV-virksomhed 
blev et varigt træk i medieverdenen. Til afløsning af Lokalradio
og TV-udvalget nedsattes Udvalget vedr. Lokal Radio og TV, se 
ndf. 

Henvisninger: Kulturmin., j.nr. 0140 og 1047 (1981-86). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (SR) 

U d valget vedr. Lokal Radio og TV 2533 

1986-

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV blev nedsat af kulturmini
steren ved skr. af 11.4.1986 iht. lov 589 af 19.12.1985 om ændring 
af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed §15. Udvalget traf ende
lig afgørelse i sager vedr. sendefrekvenser og klager over sende
tilladelser og var iøvrigt rådgivende over for ministeren, fra 1987 
kommunikationsministeren. Udvalget skulle endvidere forvalte 
Lokalradiofondens midler stammende fra lokalradioernes ind
tægter og hvert kvartal fordele støtte herfra til lokalradioer med 
et begrænset økonomisk grundlag. I 1986 nedsatte kommunalbe
styrelserne 105 lokale radio- og TV-nævn, hvori kommunale poli
tikere udgjorde mindretallet, repræsentanter for foreninger og 
erhvervsliv flertallet. Ved udgangen af 1989 var der 161 nævn, 
dækkende 264 af landets kommuner. Udvalgets 6 medlemmer 
blev genbeskikket i 1990, hvor kommunikationsministeren ved 
cirk. af 3.5.1990 også ændrede forretningsordenen og gennem
førte en ændring af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 
lovbek. 339 af 22.5.1990. 
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Henvisninger: Status over ordningen for Lokal Radio og TV, 
1990. - Generaldir. for P&T, j.nr. 83 (1988). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (SR) 

Radio- og TV-Reklamenævnet 1987- 2532 

Lov 335 af 4.6.1986 om ændring af lov om radio- og fjernsyns
virksomhed mv. gav i §15k- ministeren for offentlige arbejder og 
ministeren for kulturelle anliggender hjemmel til at lade oprette 
en delvis reklamefinansieret selvejende fjernsynskanal (TV 2). I 
§19b bemyndigedes ministeren for kulturelle anliggender (fra 10. 
9.1987 kommunikationsministeren) til at nedsætte et TV-rekla
menævn med tre medlemmer, der skulle råd gi e ministeren om 
indholdet af TV-reklamer, påtale tilsidesættelse af reglerne for 
reklamernes indhold og pålægge det for reklamerne ans artige 
aktieselskab at bringe berigtigelser. 

Nævnet blev beskikket ved Kulturmin. skr. af 11. .19 7 
(5.Kt., j.nr. 0109-1-2-87) og deltog i udarbejdelsen af de nød en
dig retsforskrifter mv. Ved lovene 375 af 6.7.19 og 2 .4.1989 
om ændring af lov om radio- og TV-virk omhed mv. blev næ net 
arbejdsområde udvidet til at omfatte reklamer i lokalradioer (fra 
1.8.1988) og reklamer i lokal-TV (fra 1.5.19 9). Forretning
ordenen blev fastsat ved kommunikation mini teren cirk. af 2. . 
1989. Nævnet havde fast sekretariat i Generaldir. for Po t- og 
Telegrafvæsenet. Dets afgørelser var endelige; indtil 1.10.1990 
havde det behandlet 13 klager over indholdet af reklamer i radio 
og TV. 

Henvisninger: Generaldir. for P&T, 4.Afd., j.nr. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990 . ( R) 

LANDBRUG 

Matrikulering. Udstykning. Tiende s. 1120 

Matrikelkontoret 1848-1919 
Direktoratet for Matrikelvæsenet 1919-57 
Matrikeldirektoratet 1957-88 
Taksationskommissioner iht. Lov af 24.4.1860 
Den Overordnede Fæsteafløsningskommission 1919-52 
Kommissioner vedr. Brug af Huse på Landet iht. Lov 373 af 

30.6.1919 
Ankenævnet vedr. Brug af Visse Landejendomme 1952-71 
Amtstiendekommissionerne 1810-64 
Den Kgl. Overordnede Tiendekommission 1810-64 
Tiendekommissionen af 15.5.1903 1905-19 
Sekretariatet for Jordbundsklassificering l Arealdatakontoret 

1975-89 
Statens Jordlovsudvalg 1920-89 
Jordlovsudvalgets Sekretariat 1919-82 
Jordbrugsdirektoratet 1982-
Husmandsbrugskommissionsformændenes Stående Udvalg 

1920-71 
Jordfordelingssekretariatet 1949-54( -1983) 
Vildmosekommissionen l Vildmosetilsynet 1920-
Landinspektørnævnet 1963-

Landvinding. Vandafledning 
Grundforbedring s. 1141 

Statens Landvindingsudvalg 1940-70 
Afvandingsudvalget og Afvandingsudvalgets Ingeniørkontor 

1970-83 
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Konsulenten i Vandløbslovgivning 1969-73 
Statens Vandløbsudvalg 1942-70 
Vandløbsrådet 1954-71 
Tøndermarsken 
Landbrugsmin.s Udvalg til Undersøgelse af det betimelige og 

forsvarlige i en bebyggelse af de inddigede marskarealer i 
Ribe- og Tønder Amter 1950-55 

Samordningsudvalget 1953-81 
Statens Grundforbedringsvæsen 1918-19 
Statens Grundforbedringsudvalg 1919-22 
Statens Mergeludvalg 1934-58 
Landbrugsmin.s Tilsynsudvalg vedr. Statsautoriserede 

Laboratorier 1939-
Landbrugsmin.s Tilsynsførende med de til Udføre) e af 

Jordbundsanalyser Autoriserede Laboratorier 1963-

Brændsel. Brunkul s. 1150 

Brunkulstilsynet 1940-55 
Landbrugsmin.s Brændselsudvalg 1940-49 
Taksationskommissionen iht. Lov 60 af 26.2.1940, 1940-49 

Jordbrugsteknik. Redskaber. Økonomi 
s. 1152 

Statens Redskabsudvalg 1914-78 
Statens Jordbrugstekniske Udvalg 197 -
Statens Maskin-og Redskab prøver 1914-7 
Statens Jordbrugstekniske For øg 197 -
Landbrugsmin.s Produktivitet ud alg 1952 
Landbrugsmin.s Udvalg vedr. Moderni ering og 

Rationalisering af Erhverv virk ornheder inden for 
Landbrug, Gartneri og Frugta l 1950-

Landsudvalget for Landøkonomi k Ungdom arbejde 19-6- O 
Landøkonomisk Driftsbureau 191 -77 
Jordbrugsøkonomisk Institut 1977- 2 
Statens Jordbrugsøkonomi ke In titut 19 2-
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Konsulentvæsen. Tilskud. Undervisning mv. 
s. 1157 

Tilsynsførende for Landøkonomiske Forskudsforeninger 
1898-1926 

Landbrugsmin.s Tilsynsførende med de Landøkonomiske 
Bevillinger og Konsulentvirksomheden 1915-89 

Landbrugsmin.s Rådgivende Udvalg vedr. de Landøkonomiske 
Bevillinger 1948-56 

Landbrugsmin.s Konsulentudvalg 1956-
Gartnereksaminationskomrnissionen 1867-
Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum 1906-
(Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, se s. 785) 

Tilsyn med gødning og foderstoffer s. 1162 

Forsøgslaboratoriets l Statens Foderstofkontrol 1926-89 
Landbrugsmin.s Tilsynsudvalg vedr. Foderstoffer 1939-76 
Landbrugsmin. Foderstofudvalg 1975-
Tilsynet med Handel med Gødning og Grundforbedringsmidler 

1938-77 
Landbrugsmin.s Gødningstilsyn 1977-89 
Landbrugsmin.s Tilsynsudvalg vedr. Handel med Gødning og 

Grundforbedringsmidler 1962-
Landbrugsmin.s Udvalg vedr. Tilsætningsstoffer til Dyrefoder 

1973-

Planteavl (forædling) s. 1166 

Statens Planteavlsudvalg 1898-
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 1885-1980 
Statens Planteavlsforsøg 1980-89 
Statens Planteavlskontor 1898-
Statens Planteavlslaboratorium 1905-
Frøavls- og Industriplanteforsøg 1972-
Dataanalytisk Laboratorium l Afd. for Biometri og Informatik 

1969-
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Plantenyhedsnævnet 1962-
Sekretariatet for Sortsafprøvning 1973-
Landbrugsmin.s Navneudvalg for Planter 1970-
Statens Væksthusforsøg 1927-80 
Institut for Væksthuskulturer 1980-
Piantedirektoratet 1990-

Bekæmpelse af plantesygdomme og 
planteskadedyr s. 1171 

Statens Plantepatologiske Forsøg 1913- O 
Institut for Plantepatologi og Institut for Pe ticider 19 O
Statens Ukrudtstorsøg 1918-27, 1946-
Teknologisk Instituts Skadedyrafdeling 1940-48 
Statens Skadedyrlaboratorium 1948-
Kornskadedyrkomiteen l Landbrugsmin.s dvalg vedr. 

Bekæmpelse af Komskadedyr 1941-62 

Plantetilsyn s. 1174 

Landbrugsmin.s Certifikatudvalg for Korn og Frø 195 - O 
Statsanstalten Dansk Frøkontrol 1891-1916 
Statsfrøkontrollen 1916-89 
Frøkontrolkommissionen 18 9-
International Seed Testing A sociation (ISTA) 1924-
Landbrugsmin.s Tilsyn med Plante koler og Plante koleartikler 

l med Smitsomme Plantesygdomme 1913-46 
Statens Plantetilsyn 1946-89 
Plantesundhedsrådet 1946-
Ankenævnet for Afgørelse vedr. Planter undhed 19 -
Fællesudvalget for Fremavl og Sundhedskontrol med 

Havebrugsplanter 1948-79 

Husdyr (forædling) s. 1179 

Statsdyrskuekommissionen l 7-1927 
Landbrugsmin.s Landsudvalg for Dernon tration af Kvæobrug 

1953-60 
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Statens Forsøgsgårde Faurholm og Trollesminde 1917-88 
Udvalget vedr. Driften af Statens Gårde ved Hillerød 1917-34 
Statens Mejeriudvalg 1918-
Statens Forsøgsmejeri l Mejeriforsøg 1923-90 
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1882-1975 
Statens Husdyrbrugsforsøg 1975-
Det Provisionelle Husdyrbrugsudvalg 1919-20 
Statens Mejeri- og Husdyrsbrugsudvalg 1920-23. 
Statens Husdyrbrugsudvalg 1923-90 
Fællesudvalget for Statens Mejeri- og Husdyrbrugsforsøg 

1945-90 
Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg 

1921-
Statens Fjerkræudvalg l Landsudvalget for Fjerkræavl 1931-
Tilsynet med Gedeavlens Fremme 1920-35 
Statens Biavlsforsøg 1941-76 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Slagterilaboratorium 

1938-59 
Landbrugsmin.s Sla&teri- og Konserveslaboratorium 1959-

Bekæmpelse af husdyrsygdomme 
Veterinærvæsen s. 1191 

Det Veterinære Sundhedsråd 1851-
Veterinærfysikatet l Veterinærdirektoratet 1858-
Højskolens l Statens Veterinære Serumlaboratorium 1908-
Landbrugsmin.s Mund- og Klovesygevaccineudvalg 1952-
Laboratoriet l Institut for Fjerkræsygdomme 1934-
Statens Bisygdomsnævn 1949-

Tilsyn med husdyr og husdyrprodukter mv. 
s. 1198 

Tilsynskommissionen iht. Lov 185 af 10.7.1927 om Foran
staltninger til Husdyravlens og -brugets Fremme 1927-40 

Kødudførselskontrollen 1908-32 
Baconkontrollen 1929-
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Statens Smørmærketilsyn 1911-76 
Smør- og Margarinekontrollen 1888-1925 
Smør-, Margarine- og Ostekontrollen 1925-32 
Statskontrollen med Smør og Æg m.m. 1932-47 
Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg 1947-
De Lovbefalede Smørbedømmelser (1888-)1911-34 
Statens Smørbedømmelser 1934-47 
Statens Smør- og Ostebedømmelser 1947-
Kontrollen med den Kemiske Sammensætning af 

Mejeriprodukter 1966-86 
Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg. Laboratoriet 

1986-
Udvalget til Bedømmelse af Præparater til Vitamini ering af 

Margarine 1937-57 

Afsætning af landbrugsvarer i almindelighed 
s. 1205 

Landbrugsmin.s udvalg vedr. afsætning af landbrugsprodukter 
1932-50: 

Landbrugsmin.s Smørreguleringsudvalg 1932-42 
Landbrugsmin. s Smøreksportudvalg 1932-50 
Landbrugsmin.s Baconudvalg 1932-50 
Kartoffeleksportudvalget 1933-50 
Landbrugsmin.s Kvæg- og Kødeksportudvalg 1933-50 
Landbrugsmin.s Kvæg- og Kødregulering ud alg 1933-35 
Landbrugsmin.s Osteeksportudvalg 1933-50 
Landbrugsmin.s Svineregulering udvalg 1933-40 
Landbrugsmin.s Ægek portud alg 1933-50 
Landbrugsmin.s Smørafgiftsudvalg 1934-36 
Landbrugsmin.s Fedteksportudvalg 1934-42 
Landbrugsmin.s Fjerkræeksportud alg 1935-50 
Landbrugsmin .s Hesteek portud alg 1936--o 
Landbrugsmin.s Smørordning udvalg 193 -40. 

Landbrugsmin.s Kontaktudvalg vedr. Landbrug varer 19- -73 
Landbrugsmin.s Eksportlicen kontor 19-1-lH 

Landbrugsmin.s Korn- og Licen kontor 196+- 3 
Direktoratet for Marked ordningerne (EF-Direktoratet 1973-

Landbrug 1119 

Afsætning af korn. Hjemmemarkedets 
forsyning med korn s. 1215 

Statens Kornkontor 1937-64 
Korneksportudvalget 1947-72 
Brødkornkontoret 1939-53 
Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer 1939-53 
Landbrugsmin.s Kornnævn 1939-53, 1958-72 

Afsætning af planteprodukter, frø og frugt 
s. 1219 

Landbrugsmin.s Udvalg vedr. Ind- og Udførsel af Frø 1933-
Kontrollen med Frugtkonserves 1952-69 
Efterkontrollen med Frugtkonserves 1952-69 
Kontrollen med Hjemmemarkedsordning for Frugt 1963-73 
Landbrugsmin.s Kontaktudvalg vedr. Udførsel af Frisk Dansk 

Frugt 1962-73 
Frugtlåneudvalget 1962-72 
Landbrugsmin.s Udvalg vedr. Det Europæiske Økonomiske 

Fælleskabs Politik på Frugt- og Gartneriområdet 1972-

Afsætning af kvæg, kød og æg s. 1222 

Landbrugsmin.s Tilsyn med Landbrugets UdførseJsforhold 
1897-1922 

Landbrugsmin.s Kvægafgiftsudvalg 1950-61 
Landbrugsmin.s Udvalg af 13.4.1954 vedr. Kvalitetskontrol 

med Ind- og Udførsel af Avlskvæg 1954-80 
Landbrugsmin.s Rådgivende Udvalg vedr. Omsætning af 

Husdyr 1980-
Udvalget vedr. Lønordning for Dyrlæger ved 

Eksportsvineslagterierne 1948-61 
Statens · Ægudvalg 1931-48 
Ægfradragsudvalget 1939-63 
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Internationalt samarbejde s. 1226 

Landbrugsmin.s Udvalg vedr. Det Europæiske Økonomi ke 
Fælleskabs Landbrugspolitik 1972-

Landbrugsmin.s OEEC-Udvalg 1951-61 
Det Danske FAO-Udvalg 1946-

Matrikulering. Udstykning. Tiende 

Matrikelkontoret 1848-1919 

Direktoratet for Matrikelvæsenet 
1919-57 

Matrikeldirektoratet 1957-88 

1472 

Fra Rentekammeret overtog Indenrig mini teriet l 4 Matrikul
kontoret, hvis opgave var at vedligeholde og ajourføre matriku
leringen af land- og købstadejendomme ( e I . 3-l9ff.). Sager 
vedrørende udstykning og ammenlægning af jord varetoge for 
købstædernes vedkommende af Indenrig mini teriet Kontor for 
Kommune- og Næringssager (før l 4 af Danske Kancelli). og 
for landdistrikternes vedkommende af Landvæsen kontoret (før 
1848 under Rentekammeret). 3.3.1 51 blev køb tadjorder ud
stykning og sammenlægning o erført fra Kontoret for Kommune
og Næringssager til Landvæ en kontoret. h\; journal betegne
des LCJ. Fra 1857 delte denne journal i en Landvæ en journal 
(LJ) og en Udstykningsjournal ( J) . __ 2.1 6 bl v køb tadjor
ders udstykning og sammenlægning overført til 1atrikulkonto
ret, hvis journal kaldes MCJ. Både Landvæ en kontoret og Ma
trikulkontoret indgik 1896 i det nyoprettede Landbrug mini te
rium. Fra 1.5.1899 overførte og å ager om ud tykning og 
sammenlægning af landejendomme ( J- ager) fra Landvæ en -
kontoret til Matrikulkontoret. 
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Ved lønningslovens ikrafttræden 1.10.1919 omdannedes Matri
kulkontoret til et direktorat i Landbrugsmin.s Departement, se
nere ligestillet med Departementet. Det stigende antal udstyk
ninger i landbruget og i boligområder medførte en stadig vækst i 
forretningerne. Forvaltningskommissonen af 1946 foreslog en de
centralisering af matrikelvæsenet gennem oprettelse af distrikts
kontorer. Det blev frarådet af Landbrugsministeriet, og tanken 
blev opgivet, især på grund af omkostningerne ved etablering af 
lokale distriktskontorer. Direktoratet var opdelt i et Personale
kontor, to Udstykningsafdelinger og en Opmålingsafdeling. Des
uden havde direktoratet et betydeligt arkiv (Matrikelarkivet) 
indeholdende protokoller og kort for matriklen af 1844, der 
fortsat dannede grundlag for matrikuleringen. Da administratio
nen af matrikelvæsenet medførte hyppig brug af ældre sager, er 
kun mindre dele afleveret til Rigsarkivet. Af MCJ-sagerne er 
således intet afleveret. UJ-sagerne er afleveret til 1905. 

Matrikuleringen i De Sønderjyske Landsdele var ordnet i lov 
330 af 28.6.1920. Matriklens vedligeholdelse og udstykningssager 
varetoges her lokalt af 5 amtslandinspektører, med hvem direk
toratet havde det overordnede tilsyn. 

Københavns og Frederiksberg kommuner havde hver deres 
eget matrikelvæsen, som ikke var underlagt Matrikeldirektora
tet. Københavns matrikelvæsen lededes af en stadskonduktør, 
første gang udnævnt 1690. Frederiksbergs matrikelvæsen lededes 
af en stadslandinspektør iht. lov 187 af 1.5.1923. 

Iht. kgl. res. af 10.9.1987 samledes de kortproducerende insti
tutioner, Matrikeldirektoratet, Geodætisk Institut og dele af Far
vandsdirektoratet (Søkortarkivet) pr. 1.1.1989 i en styrelse, 
Kort- og Matrikelstyrelsen under Boligmin., se s. 1874. 

Henvisninger: Bet. fra Udvalget vedr. Samarbejde mellem Geo
dætisk Institut og Direktoratet for Matrikulvæsenet, 1937 (Sv. 
1442). Forvaltningskommissionen af 1946, 5. betænkning s. 17 
-39, 8. betænkning s. 146f. (Sv.722). Redegørelse vedr. mulig
hederne for etablering af et centralt ejendomsregister, 1967 (Sv. 
2935). Bet. vedr. samordning af den offentlige kortproduktion, 
1982 (Sv.5207). 

Indhold: Kopibøger m. registre 1857-1905. Brevlister 1857-1905. 
Journaler 1857-1905. Journalsager 1857-1905. (NPIMH) 



1122 Landbrug 

Taksationskommissionerne iht. Lov af 2240 

24.4.1860 §8 

Ved lov af 24.4.1860 om afhændelse af nogle kirkers og offentlige 
stiftelsers, Seminariefondets og det beneficerede bøndergods 
(udstedt gennem Justitsrnin.) be temte at det bøndergods , som 
private kirker, stiftelser mv. var i besiddelse af, skulle afhænde 
til arvefæste. Til at fastsætte købesummen og den fremtidige, 
årlige afgift udnævntes for hvert stift en taksationskommission 
bestående af 3 medlemmer, udpeget hhv. af Indenrig min. (ved 
skr. 22.9.1860), den pågældende stiftsøvrighed og brugeren af 
den pågældende ejendom. De i taksationskommis anerne repræ
senterede kunne indbringe sagen for en o ertaksation kommis
sion, hvis der opstod uenighed mellem kommi ionsmedlem
merne om fastsættelse af købesum og afgifter. Komrni ionerne 
havde afsluttet deres arbejde i 1870. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæsensjournal (I.J) l 6 
785, 1885/674. 

Indhold: Protokoller for kommi ionerne i Lolland-Fa! ter, Fyn, 
Sjælland, Ålborg, Århus, Ribe og Viborg stifter l 60-69. Sager 
om afhændelser i Århus Stift l 60-65. (PO MH) 

Den Overordnede 
Fæsteafløsningskommission 1919-52 

Kommissioner vedr. Brug af Hu e på 
Landet iht. § 17 i Lov 373 af 30.6.1919 
1919-52 

101 

2321 

Fra 1849 beskæftigede Rig dagen ig gentagne gange med mulig
hederne for at afskaffe fæ tevæ enet. Lo af .4.1 l om ind
førelse af selvejendom på staten bøndergods var det indledende 
skridt, og den ved lov 32 af 5.3. 1909 ned atte kommi ion edr. 
lens, stamhuses og fideikommi god er overgang til fri ejendom 
berørte problemet i almindelighed. 
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I følge lov 373 af 30.6.1919 om fæstegodsets overgang til selv
eje og om brug af huse på landet §12 nedsattes i hver amts
rådskreds en afløsningskommission, som skulle afgøre tvivls
spørgsmål mht. ejendomsvurdering og evt. servitutmæssige ret
tigheder mv. Afløsningskammissionernes afgørelser kunne ind
ankes for Den Overordnede Fæsteafløsningskommision, der ned
sattes iht. lovens §14, og hvis 3 medlemmer var udpeget af 
kongen og af hvert af Rigsdagens to ting. 

Loven ændredes/forlængedes ved lov 217 af 21.4.1921 og ved 
lov 113 af 10.4.1926 m.fl., jf. ndf. 

Ifølge lovens §17 nedsattes 3 brugskommissioner (2 for Østif
terne og l for Jylland), der skulle afgøre spørgsmål vedr. brug af 
huse på landet (dvs. husmandsbrug med mindst 1/2 ha tillig
gende). Uden brugskommissionens tilladelse kunne ejeren ikke 
give sådanne huse "i brug" på andre vilkår end i livsfæste eller i 
lejemål eller forpagtning af mindst 8 års varighed. I de tilfælde , 
hvor ejer og bruger ikke var nået til enighed om brugsafgiften, 
kunne også denne fastsættes af brugskommissionen. Oprindelig 
var landbrugsministeren ankeinstans for brugskomrnissionerne , 
men ved lovændring i 1935 (lov 92 af 30.3.1935 jf. lovbek. 126 af 
12.4.1935) blev ankemyndigheden overført til Den Overordnede 
Fæsteafløsningskommission. Ved lovændring 1952 (lov 240 af 7. 
6.1952 om visse landejendommes brug og overgang til selveje) 
afløstes Den Overordnede Fæsteafløsningskommission af An
kenævnet vedr. Brug af Visse Landejendomme, se ndf. 

Henvisninger: Bet. (1857) fra Commissionen iht. Lov af 8.4.1851 
om Indførelse af Selveje i Statens Jordbrug (Sv. 1697). Bet. ang. 
Fæstegodsets Overgang til Selve j e eller andre Besiddelsesformer, 
1911 (Sv.l704). Bet. afgiven af den ved Lov 32 af 5.3.1909 
nedsatte Kommission vedr. Lens, Stamhuses og Fideikommis
godsers Overgang til fri Ejendom m.v., afgivet marts 1913 (Sv. 
590). Landbokommissionens Bet. ang. Lens, Stamhuses og Fi
deikomisgodsers Overgang til fri Ejendom, 1918, Rigsdagstid. 
1918/19 A sp. 4439-4482 (Sv. 598). 

Indhold: Protokoller, journaler, journalsager 1919-50. Indbe
retninger 1919-23. Kassebog 1919-33. Kendelser og fundatser 
1565-1949. 

(B rugskammissionernes protokoller, kendelser mv. befandt 

73 
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sig 1989 i Rigsarkivet, men skal afgives til landsarkiverne i Vi
borg og København.) (MH) 

Ankenævnet vedr. Brug af Visse 
Landejendomme 1952-71 

102 

Iht. lov 240 af 7.6.1952 om vi se landejendomme brug og o er
gang til selveje §6 påkendte nævnet de ankede kendel er. der i 
medfør af loven var blevet afsagt af hu mand brug kommi io
nerne, samt (if. lov 183 af 11.6. 1954) tillige de i tat hu mand -
loven §23 stk. 2 omhandlede pørgsmål (afgift for merudbytte 
ved jordrentelods overgang til anden an ende! e end landbrug 
mv.). Nævnet bestod af en formand udpeget af landbrug mini
steren, 2 medlemmer udpeget af Rig dagen/Folketinget og 2 
medlemmer udpeget af De Samvirkende Landboforeninger. hh . 
De Samvirkende Husmand foreninger. æmet bortfaldt med 
lov 181 af 28.4.1971 om staten udlån til jordbrug mæ ige formål 
mv., men dets virksomhed var ophørt tidligere. 

Henvisninger: Bet. ang. overgang af forpagtning forhold under 
godserne til frit eje samt revi ion af lovgivningen om brug af hu e 
på landet, afgivet 3.4.1952 (43/Sv. 1723). 

Indhold: Forhandlingsprotokol 1953--9. Protokol med kendel er 
1953-59. Journal 1953-63. Sager 19-3-63. Diver e ca. 19-3. 

(MH 'P) 

Amtstiendekommissionerne 1810-64 2-53 

Den Kgl. Overordnede 2-54 

Tiendekommission l 10-64 

For at tilvejebringe "mindelige foreninger'· om tiendeafgift i kom 
eller i penge mellem tiendeejere og tiendeydere ned atte der iht. 
forordning af 8.1.1810 om tiende ( 2 i hvert amt en eller flere 
Amtstiendekommissioner, om kulle tak ere komtienden og 
fastsætte en bestandig, arlig afgift. arntictig ned atte Den Kgl. 
Overordnede Tiendekommis ion om ankein tan . 
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Ved lov af 12.12.1860 (§4) indeholdende tillæg tillov af 14.4. 
1852 angående korntiendens forandring fra ydelse i kærven til 
faste årlige afgifter blev det bestemt, at amtstiendekommissio
nernes virksomhed skulle sluttes senest 1.1.1863 og Den Kgl. 
Overordnede Tiendekommissions virksomhed senest 1.1.1865, 
jf. lov af 23.1.1862 om lettet adgang til at erholde tiendevederla
gets størrelse og ydelsesmåde oplyst og berigtiget og Indenrigs
min.s cirk. af 15.3.1862. Den Kgl. Overordnede Tiendekommis
sion ophævedes derefter ved kgl. res. af 31.12.1864. 

Henvisninger: Axel Linvald: Kronprins Frederik og hans Re
gering I, 1923 s. 248ff. Hans Jensen: Dansk Jordpolitik I, 1936 s. 
226f. 

Indhold: Den Kgl. Overordnede Tiendekommission: Decisions
protokoller 1812-64. Journaler 1811-64. Koncepter 1811-64. 
Journalsager 1811-64. 

Amtstiendekommissioner: Københavns Amt 1810-62. Frede
riksborg Amt 1811-65. Holbæk Amt 1813-59. Sorø Amt 1810-64. 
Præstø Amt 1811-62. Maribo Amt 1811-62. Odense Amt 1811 
-64. Svendborg Amt 1811-57. Hjørring Amt 1811-63. Thisted 
Amt 1811-61. Ålborg Amt 1811-64. Randers Amt 1811-62. Vi
borg Amt 1811-63. Århus Amt 1811-62. Vejle Amt 1811-62. Ribe 
Amt 1811-77. Ringkøbing Amt 1811-62. (NPIMH) 

Tiendekommissionen af 15.5.1903 
1905-19 

1011 

Tiendekommissionen var et permanent udvalg, som oprettedes 
iht. §§6-7 i lov 100 af 15.5.1903 om afløsning af tienden. Til Io
vens gennemførelse inddeltes landet i kredse, og for hver kreds 
beskikkedes en tiendekommissær. Tidendekommissionen virke
de som klageinstans for tiendekommissærernes afgørelser samt 
behandlede og påkendte spørgsmål, som i loven var henlagt til 
dens afgørelse. 

Tiendekommissionen bestod af 3 retskyndige medlemmer ud
nævnt af kongen. Kommissionens afgørelser kunne ikke ind
bringes for domstolene. Dens virksomhed ophørte i 1919. 
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Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæsensjournal (LJ) 1905/842 
(Regler for indbringelse og behandling af appellerede ager) , 
1919/1022 (Medlemmer). 

Indhold: Forhandlingsprotokoller 1903-1 . Kendel esprotokol 
1905-17. Kopibøger 1903-15. Brevli te 1905-16. Journal m. regi
sterbind 1905-18. Journalsager 1905-18. ( P MH) 

Sekretariatet for J ordbundsklassificering 2037 

1975-79 

Landbrugsministeriets Arealdatakontor 
i Vejle 1979-89 (Landbrugsministeriets 
l. Afd. 6. Kontor 1983-90) 

Det voksende samfunds behov for jord til ikke-jordbrug mæ ige 
formål førte til et ønske om kla ificering af jorden, a det kvanti
tative forbrug kunne overføre til arealer af mindre jordbrug -
mæssig værdi, mens arealer af tørre jordbrug mæ ig værdi for
beholdtes landbrug. Med baggrund i en bonitet analy e af land
brugsjord på Bornholm i 1973 ned atteLandbrug min. i 1974 en 
ekspertgruppe til at afgive ind tilling om en analy emetode til 
klassificering af landbrug jord. 

På baggrund af ekspertgruppen ind tilling af 3.4.1975 op
nåede Landbrugsmin. Finan udvalget til lutning til i\·ærk æt
telse af en landsomfattende kla ificering (bonitering) af land
brugsjord (aktstykke 467 af 17.6.1975) og i den forbinde! e til 
dannelse af en arbejdsgruppe, fra 1977 benævnt Sekretariatet for 
Jordbundsklassificering (akt tykkerne _5 af _9.10.19T og 199 af 
19.1.1977, funktion perioden forlænget ved aktstykkerne 177 af 
12.12. 1978 og 586 af22 .. 1979). Fra 19 9 benævnte kretaria
tet Arealdatakontoret; det havd domicil i Vejle og arterede 
under ministeriets l. Afd. 3. Kontor. ed deling af dette kontor 
(aktstykke 319 af 17.8.19 3) oprettede 6. Kontor for tekni k
fy isk planlægning og miljø, og Arealdatakontoret fik med denne 
"dobbelte" betegne! e departemental tatu . Pr. 1.1.1990 inte
greredes Arealdatakontoret i Staten Planteavl fo g finan lov 
1990 §11.12.03). 
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Klassificeringsarbejdet omfattede udpegning af prøvesteder, 
udtagning og analyse af jordbundsprøver og udarbejdelse af kort 
og bilagsmateriale vedr. klassificeringen. Tillige udvidedes ar
bejdsområdet til ydelse af konsultativ bistand til Landbrugsmin., 
til amts- og primærkommuner og private, bl.a. i forbindelse med 
anlægsarbejder og regionplanlægning. Fra 1979 samarbejdede 
Sekretariatet/ Arealdatakontoret med Planstyrelsen, Skovstyrel
sen og Fredningsstyrelsen om gennemførelse af en skovregistre
ring. Kontoret fungerede som et fagdatacenter og rådede over et 
antal databaser. 

Henvisninger: Indstilling ang. retningslinjer for en landsomfat
tende klassificering af landbrugsjord, Ugeskrift for Agronomer 
nr. 41, 1975. Landbrugsmin.: Den danske Jordklassificering, tek
nisk redegørelse, 1976. Landbrugsmin.: Arealdatakontoret, Jord
klassificeringens kortsystem (J B-kort serien), 1980. Landbrugs
min., Arealdatakontoret: Ministry of Agriculture, Bureau of 
Land Data, 1982. Landbrugsmin.: Landbrugsministeriets data
samlinger på areal-, naturressource- og miljøområdet, 1983. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (HCWIMH) 

Statens Jordlovsudvalg 1920-89 1075 

Jordlovsudvalgets arkivforhold beskrives under Jordbrugsdirek
toratet, se s. 1131. 

Gennem de første seks årtier af det 20. årh. var oprettelsen af 
husmandsbrug et centralt element i dansk jordpolitik og tillige et 
ofte højpolitiseret sagområde. Fra 1899 ydede staten lån til op
rettelse af (stats-) husmandsbrug, jf. lov 39 af 24.3.1899 om 
tilvejebringelse af jordlodder til landarbejdere, fornyet ved lo
vene 101 af 22.4.1904, 94 af 30.4.1909 (om oprettelse af hus
mandsbrug), 127 af 13.7.1914 og 323 af 22.6.1917 m.fl. samt lov 
105 af 6.4.1906 om udlån af Statslånefonden til udstykning af 
større landejendomme til husmandsbrug. Med et større lovkom
pleks fra 4.10.1919 (lov 537 af om afhændelse af de til præsteem
beder henlagte jorder til oprettelse af husmandsbrug, lov 557 om 
vilkår for bortsalg af jord i offentlig eje og lov 563 om stamhuses 
og fideikommisgodsers ... overgang til fri ejendom) gik staten 
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over til aktivt at fremskaffe jord til hu mandsbrug. Med dette 
formål oprettedes en Jordfond på grundlag af aflø ning delsen 
fra de tidligere len og stamhuse. Men taten hidtil havde tØttet 
husmænds køb af jord til selveje , blev det fra 1919 muligt at 
overtage et brug ved fæstemål ("statsfæ te'"). Den årlige fæ teaf
gift blev kaldt jordrente. 

Statens Jordlovsudvalg blev ned at af landbrug mini ter Kr . 
Pedersen ved skr. af 27.10.1920 for at "medvirke"' ved gennem
førelsen af jordlovene af 4.10.1919. Udvalget. om fik 11 (enere 
14) medlemmer udpeget af landbrugsministeren og af Rig dagen, 
medvirkede gennem forhandlinger om Jordfonden overtage) e 
af "statsjord", ved tilsyn med Jordfonden midler og med area
lernes udstykning samt ved vurderingen af an øgere og lånevil
kår. Lokalt blev Jordlovsudvalget bi tiiet af .k. hu mand brug -
eller amtskommissioner, om iht. ældre lovgivning (1 99-loven 
m.fl., "gammel lov") bistod med udlån til og oprettel e af hu -
mandsbrug på privat indkøbt jord. Det ynte forud at. at ud
valgets virksomhed skulle ophøre, når de af lovene omfattede 
arealer var blevet udstykket, og der ar oprettet hu mand brug 
på dem (Administrationskommi ionen -l . bet. 1923 . 5 0-597). 

Ved den fornyede lov (81 af 29.3.19-4) om oprette) e af hu -
mandsbrug fik Jordlovsudvalget o erdraget forvaltningen af å
vel 1919-lovenes sagområder om de agområder. der henhørte 
under "gammel lov". Gennem den efterfølgende lovgivning fik 
udvalgets virksomhed tadig mere permanent karakter. og det 
virkefelt udvidedes til og å at omfatte oprette! e af havebrug og 
gartnerier (lov 162 af 11.5.1933), lån til opføre! e og udleje af 
arbejderboliger på landet (lov 136 af 13...l.193 ) og foran talt
ninger til hensigtsmæssig jordfordeling mellem landejendomme 
(lovbek. 327 af 11.7.1941, e Jordfordeling ekretariatet . 113 ). 
En række konjunkturafhjælpende tøtteforan taltrunger for min
dre landbrug blev henlagt under Jordlov udvalget. Endvidere 
skulle udvalget underrette i forbiodel e med påtænkt alg af 
visse landejendomme (bek. 63 af .6.-.19-L) . 

Ved lov 163 af 14.5.1934 om oprette! e og udvide) e af mindre 
landbrug, herunder gartnerier og havebrug. blev taten Jord
lovsudvalg første gang lovfæ tet. ledlem tallet atte til 15, de 
10 udpeget af Rigsdagen, 2 fore laet af De am,·irkende Land
boforeninger, 2 af De Samvirkende Husmand foreninger og 3. 
herunder formanden, udpeget af landbrug mini teren . Ved e-
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"Husmandsføreren " - "Manden der hentede jorden", Niels Frederiksen (1847-
1951), Jordlovsudvalgets formand og administrerende direktør 1919-47. Med en 
baggrund i tillidshverv inden for husmandsbevægelsen og sit politiske tilhørsfor
hold til Det Radikale Venstre indvalgtes Niels Frederiksen 1913 i Folketinget, hvor 
han blev sit partis landbrugspolitiske ordfører. Partifællen, landbrugsminister Kr. 
Nielsen (Sandby) gjorde ham i 1919 til formand for det udvalg, der skulle bistil ved 
gennemførelsen af jordlovene af 4.10.1919. Denne oprindeligt midlertidige opgave 
kom Niels Frederiksen til at bestride i næsten 28 ar, respekteret og særdeles afholdt 
af sine medarbejdere i Jordlovsudvalget (maleri i Jordbrugsdirektoratet 1944 af 
Johs. Nielsen, for. Tage Ludvigsen). 

nere fornyelse af loven udvidedes medlemstallet yderligere. Ved 
lov 150 af 29.3.1943 om oprettelse af mindre landbrug fik således 
også Finansmin. (Kongeriget Danmarks Hypotekbank, s. 1773) 
en repræsentant, og ved lov 339 af 9.6.1948 (statshusmandsloven) 
fik Almindelig Dansk Gartnerforening og Dansk Arbejdsmands
forbund hver en repræsentant. 

Jordlovsudvalgets første formand, folketingsmand Niels Fre
deriksen, var tillige daglig leder af udvalgets administration. Ved 
hans afgang 1947 udnævntes en administrationschef. Formanden 
ledede herefter kun selve udvalgets møder og arbejde. 

Mellem Jordlovsudvalget og Landbrugsmin. var kompetancen 
fordelt således, at udvalget forberedte sagerne og indstillede dem 
til landbrugsministeren. Drejede det sig om anskaffelse eller 
overdragelse af fast ejendom, skete det ved "stor skrivelse". 
Landbrugsmin. udfærdigede de retsstiftende dokumenter, skø
der, lånepapirer mv. Ved Landbrugsministeriets skr. af 8.8.1953 
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og 21.5.1957, jf. lov 129 af 16.4.1957 om tillæg til stat hu mands
loven §48, blev hele ministeriets "portefølje" (d . alle ekspedi
tioner mv.) vedr. statshusmands- og arbejderboliglo ene bort et 
fra sager af principiel karakter udlagt til Jordlovsud alget. 

Med landbrugets voksende mekani ering i 1950'erne ank ren
tabiliteten i de mindre jordbrug, og interes en for at overtage 
husmandsbrug svandt ind. Jordlov udvalget, der hidtil havde haft 
fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæ ige formål om 
hovedopgave, måtte i 1960'erne derfor med\irke til '"at fremme 
landbrugets strukturrationalisering ved sammenlægning og up
plering af mindre jordbrug" (lovene 111, 113 og 116 af 4.4.1967). 
Med lov 181 af 28.4.1971 om tatens udlån til jordbrug mæ ige 
formål blev hovedvægten lagt på ammenlægning og upplering 
af landejendomme, jf. således 2 :Jord i taten eje kaJ fortrin -
vis anvendes til jordsupplering. 

I forbindelse med rationalisering af forretning gangen i Land
brugsmin. overtog Jordlov udvalget i begynde! en af 1970'erne 
sagområder vedr. landvinding (se Landvinding udvalget . 1141), 
grundforbedring og admini tration af erhverve! e retten iht. lo
vene 240-242 af 7.6.1952 og lo 114 af 4.3.1967 om landejen
domme. Samtidig kom det til at be tyre en lang række mid
lertidige støtteforanstaltninger (rentelettel e. rentetil kud. mo
dernisering, tørkelån, lån til yngre landmænd o v.). Det var 
opgaver, som faldt uden for det egentlige udvalg arbejd om
råde men som behandlede admini trativt af udvalget embed -

' mænd. Jordlovsudvalget Sekretariat, .. Admini trationen"'. om 
allerede i begyndelsen af 1920'rne talte 10 personer. og om 
oprindeligt blot skulle forberede udvalgets møder og ek pedere 
dets skrivelser, fik efterhånden tadig flere elv tændige beføjel
ser. Samme år, som Jordlov ud alget lovhjemmel fornyede ved 
ændringen af lov (599 af 21.12.19 2 om taten frem kaffe! e af 
jord og udlån til jordbrug mæ ige formål. var man pr. l. 7.19 2 
begyndt at benævne admini trationen ved eget nam. Jordbrugs
direktoratet, omend ændringen før t fik lovkraft ved lov 02 af 21 . 
12.1982, se ndf. Ved ændring af landbrugsloven (lov 3 l af 7.6. 
1989) ophævedes §§31-34 i ovennævnte lov om taten frem
skaffelse af jord mv., jf. lo bek. 61 af 14.2.19 3. og dermed 
nedlagdes Statens Jordlov ud alg. 

Henvisninger: Tormod Jørgen en: Statens Jordlo~·sudvalg 1919 
-1944, 1944. 4. Bet. af Admini tration kommi ionen af 1923 
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(Sv. 708). Bet. ang. Tilvejebringelse af Jordlodder for Land
arbejdere, 1896 (Sv. 1701). Bet. afgivet af den ved Lov nr. 51 af 
14.3.1911 nedsatte Landbokommission, 2. Del I: Erhvervelse af 
Jord til Oprettelse af mindre Landbrug ... (Sv. 1707). Indstilling 
og Bet. afgivet af Landbokommissionen af 1931 vedr. Udstyk
ning af Jord til mindre Landbrug, 1934 (Sv. 1715). Indstilling 
afgivet af Landbokommissionen af 1931 om dennes Virksomhed 
... Do. om Statshusmandsbrug og Jordlovgivning, 1934 (Sv. 
1716). Landbrugskommissionen af 1931: Afsluttende Beretning 
l, Indstilling og Bet. vedr. Udstykning af Jord til mindre Land
brug, 1936 (Sv. 1720). Bet. ang sammenslutningers og institutio
ners landbrugsjord, 1956 (159/Sv.1726). l. og 2. Bet. vedr. stats
husmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på lan
det ... , 1958 (211/Sv. 1733), 1959 (236/Sv. 1735). Bet. afgivet af 
Landbokommissionen af 1960 l. del, 1962 (306/Sv. 1736), 3. del, 
1965 (403/Sv. 1738). Strukturproblemer i dansk landbrug, 1964 
(Sv. 1737). Landbokommissionen af 1960, i: Folketingstid. 1966/ 
67, A sp. 213-218. 8. bet. af Landbokommissionen af 1960 om 
revision af lovgivningen om landbrugsejendomme, 1970 (556/Sv. 
1748). 10. bet. af Landbokommissionen af 1960 om statens lån
givning til jordbrugsmæssige formål og ændring i loven om jord
fordeling, 1971 (598/Sv. 1750, 3099). En fremtidig landbrugs
politik, 1977 (755/Sv. 4232). En fremtidig landbrugspolitik -
nogle mere langsigtede perspektiver, 1983 (993/Sv. 5536). Land
bokommissionens l. delbetænkning, Jandbrugsloven, 1985 (1034 
/Sv. 5539). 

Jordlovsudvalget udgav årlig Beretning. 
Landbrugsmin., Jordlovsjournal (JU), j.nr. 16.758 (udvalgets 

nedsættelse, medlemmer); j.nr. 7241 (udgifter); Ny JU, j.nr. 
1064 (forretningsorden). 

Indhold: Se Jordbrugsdirektoratet ndf. 

Jordlovsudvalgets Sekretariat 
("Administrationen") 1919-82 

Jordbrugsdirektoratet 1982-

(MH) 

Af det sekretariat, som i 1919 knyttedes til Statens Jordlovsud
valg (se ovf.), og som oprindelig blot skulle forberede udvalgets 
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møder, ekspedere dets skrive! er og besørge det regn k ab -
føring, voksede et større administrativt apparat frem. Indtil 1947 
var udvalgsformanden, Niels Frederik en, tillige daglig leder af 
administrationen. Der ansatte da en admini tration chef. og 
udvalgsformanden ledede herefter blot Jordlov udvalget møder 
mv. I løbet af 1960'eme og 1970'eme fik admini trationen tadig 
flere beføjelser til at træffe afgøre! er uden om det egentlige 
Jordlovsudvalg, men i almindelighed kelnede man ikke mellem 
udvalget og den til udvalget knyttede "admini tration·· før Jord
brugsdirektoratets oprettelse, jf. lov 702 af _1. L.19 2 (i kraft l. 
7.1982). 

Indtil 1947 udgjorde Sekretariatet et kontor. idet der dog i 
1929 var oprettet et kontor i Tønder for udvalget ønderjy ke 
sager og tekniske anliggender (afvanding. grundforbedring). 
Endvidere var Vildmosetilsynet i Tyl trup i 1936 blevet underlagt 
Jordlovsudvalget. I 1947 oprettede 3 kontorer i København: Et 
"Lånekontor" for "gammel lov"- ager (1 99-loven m.fl .. e 0\1.). 
et kontor for "ny lov"-sager (1919-lovene m.fl.. e 0\1.) og et 
bogholderi. 

I 1953 omorganiseredes Jordlov udvalget Sekretariat arntictig 
med, at udvalget i 1953 og 1957 overtog væ entlige dele af Land
brugsmin.s ekspeditioner vedr. tat hu mands- og arbejderbolig
lovene. Der oprettedes i Københa n 6 kontorer: J. og 2. Kontor 
behandlede sager vedr. staten forkøb ret. Jordfonden kob af 
jord, afhændelse af jord i Jordfonden eje. langinung til op
rettelse af statshusmand brug, gartnerier og arb jderboliger på 
landet på jordrentevilkår og anden långivning mv. vedr. jordren
tepligtige arealer. Mellem l. og 2. Kontor delte re ortet ale
des, at 2. Kontor havde agerne fra ønderjylland. _ 1anø og 
Vildmosen, fra 1960 tillige agerne fra borg. Thi ted og Hjør
ring amter, medens l. Kontor ha de ageroe fra re ten af landet. 

3. Kontor behandlede til varende ager for husmand brug mv. 
på privat indkøbt jord. 4. Kontor behandlede ager vedr. per o
naJe og regnskab indtil di e agomrader i 196 overf rte til - · 
Kontor, hvorfra de i 1970 henlagde til l. Kontor. -. Kontor var 
Jordfordelingssekretariat ( . 113 ): det betegnede fra 19 om 
4. Kontor, idet det arntictig fik tillagt forretninger fra det hidti
dige 6. Kontor. I 1970 kiftede det betegne! e til 3. Kontor. 6. 
Kontor behandlede ager vedr. landejendomme brug og O\·er
gang til elveje iht. landbrug loven lov 2 af 7.6.19-_ . matri
kulære 
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spørgsmål og sager vedr. tinglyst forkøbsret. Fra 1968 benævntes 

kontoret 4. Kontor. 
Hertil kom det i 1929 oprettede Kontor i Tønder, som behand

lede sager vedr. Jordlovsudvalgets sønderjyske underudvalg, 
Jordfondens køb af jord i Sønderjylland og forvaltningen af dens 
sønderjyske arealer (lov 137 af 1.6.1929 vedr. foranstaltninger til 
fremme af udstykningen i Sønderjylland). Knyttet til kontoret 
var Teknisk Afdeling, som behandlede drænings- og landvin
dingsssager. Kontoret i Tylstrup var Sekretariat for Vildmosetilsy
net (s. 1140) og behandlede i øvrigt sager for Jordlovsudvalget i 
dette område. 

Efter en omorganisering i 1970 bestod Jordlovsudvalgets Sek
retariat af 3 kontorer i København, Kontoret i Tønder og Vild
mosetilsynet i Tylstrup. Kontorerne i København var: J. Kontor 
(sager vedr. køb, drift og salg af jord, kasse, regnskab, budget og 
personale), 2. Kontor (lånesager iht. statshusmandslov og arbej
derboliglov), 3. Kontor (Jordfordelingssekretariat og sager vedr. 
matrikulære spørgsmål og landbrugsloven). I 1973 oprettedes et 
4. Kontor til behandling af sager vedr. finansiering af grundfor
bedring, vandløbsregulering, indkøbsforeninger, lån til yngre 
landmænd og til frugtforarbejdende virksomheder samt sagerne 
vedr. landbrugsloven (hidtil under 3. Kt.). 

Forvaltningen af en række midlertidige støtteordninger (in
vestering i produktionsbygninger, modernisering, rentesikring, 
regnskabsføring mv.), hvorom der blev lovgivet i 1970'erne, blev 
tillagt 2. Kontor. 4. Kontor blev efter ændringen i Jordlovsudval
gets lovgrundlag (lov 599 af 21.12. 1982) omdannet til sekretariat 
for udvalget, men beholdt sagerne vedr. erhvervelsesret iht. 
landbrugsloven og planlægning; øvrige sagområder overtoges af 
l. Kontor. Fra 1986 benævntes kontoret i Tønder 5. Kontor, og i 
1987 oprettedes 6. Kontor , som fik opgaver vedr. tilskud til 
strukturprojekter, produktudvikling og økologisk dyrkning. 

Arkivdannelse 
For arkivdannelsen fik kontorinddelingen ingen væsentlig be
tydning. Arkivet består af følgende hovedrækker: Mødereferater 
(Jordlovsudvalgets og underudvalgs), genparter og kopier af ud
gående skrivelser (kopieringen ophørte 1974), forskellige jour
nalrækker og en i 1954 oprettet registrant bestående af (person-) 
navneregistrant og (ejerlavs-) ejendomsregistrant over sager, der 
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har været verserende 1954-80, samt journalsager benlagt i rækker 
efter de administrerede ordninger. Dertil kommer bogholderi- og 
regnskabsmateriale. 

Jordlovsudvalget havde indtil 19-4 en hoved journal, kaldet 
"Almindelig Journal" omfattende ager fra ··det gamle land'' og 
en journal for Sønderjylland. Desuden førte et antal bijournaler 
(for majorats-, domæne-, præ tegård jord-, ildmo e- og kon
fiskationssager). I forbinde! e med strukturomlægningen 1953 
fastsattes ved instruks af 22.7.1954 følgende 4 journaler: 

- Konkrete sager, dvs. sager om indkøbt jord, oprettet når 
Landbrugsmin.s godkendel e af købet forelå: endvidere ældre 
sager vedr. majaratsjord og præ tegård jord og ager vedr. lån i 
privat indkøbt jord. 

- Køb-sager, dvs. sager vedr. tilbud om alg til taten Jord
lovsudvalg. Ved evt. køb fort atte journaliseringen i journal
rækken "Konkrete sager". Hvis tilbud på amme ejendom frem
kom mere end et år efter, at forrige tilbud var af\i t. oprettede 
en ny Køb-sag. 

- Sekretariatssager. 
- Ansøgningssager (om tildeling af ta jord). 
Konkrete sager optoges i navneregi trant og ejendom regi

strant, ansøgningssagerne alene i nameregi trant. \'ed henlæg
gelsen blev konkrete sager betegnet "administration ager". 

I journalsystemet 1920-40 nummererede krivel erne fortlø
bende, og sagerne henlagde efter rentekammer y ternet. Do
mæne-, præstegårdsjord- og majora ager mv. genjournali ere
des i bijournalerne. Som følge af benlæggel e maden dannede 
der her et dossier for hver enkelt ejendom. S nderjy ke ager 
iht. statshusmandsloven journali erede ærskilt. Omkring 1940 
indførtes et slags fastnummer y tern på cifre. \'ed arnorgani
seringen 1954 ændrede dette til et benlæggel e y tern ba eret 
på decimalklassifikation. Man fik et fælle journal y tern. der 
omfattede både "det gamle land" og nderjylland. I 19-+- y
stemet blev konkrete ager lagt- før t efter amt am kod 1-26)
dernæst efter udstykning (inden for hvert amt havde ud tyk
ningerne fortløbende numre). Sagen vedr. den overtagne ejen
dom kaldtes "stamsag". For h er parcel af en ud tykning op
rettedes en "lodsag", der fik et undernummer til tam age n. 
Dokumenter til ældre arbejderbolig- og busmand ager kan være 
blevet omlagt efter 1954- y ternet. I princippet var der tale om 
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(ca. 44.000) "evighedssager", da løbetiden strakte sig fra ejen
dommens overtagelse og til jordrenten var aflyst, eller sidste 
statslån indfriet. Gennem ændring i journalsystem og sagsgang i 
1983 frigjorde Jordbrugsdirektoratet sig for den administrative 
afhængighed af en sagsmasse, der ofte rakte tilbage til 1920'rne. 

Sagerne i de øvrige rækker havde kortere løbetid. If. stats
husmandsloven skulle Jordlovsudvalget have visse ejendomme 
tilbudt i forbindelse med ejerskifte (j. 17035-sager), og udvalget 
kunne have tinglyst forkøbsret i visse ejendomme U. 17041-
sager). Sagerne rejstes automatisk i tilfælde af ejerskifte, og 
Jordlovsudvalgets sagsbehandling gik ud på at afgøre, om staten 
skulle overtage pågældende ejendom. Skete dette, ville der lige
som ved køb/salg-sagerne blive oprettet "konkret sag". De s.k. 
hørings- eller udstykningssager (j. 17034-sager) behandledes af 
Matrikeldirektoratet (s. 1120) og gav ikke anledning til sagsbe
handling i Statens Jordlovsudvalg. I ansøgningssagerne var gan
gen den, at jordsøgende landarbejdere mv. gennem kommunen 
og den stedlige husmandsbrugskommission (fra 1971: jordbrugs
kommission) indsendte et skema, som med kommunens og hus
mandsbrugskommissionens påtegninger henlå, indtil der var jord 
ledig til tildeling. 

Finansieringen af de senere støtteordninger behandledes ikke 
af det egentlige jordlovsudvalg, men afgjordes administrativt, 
idet embedsmændene dog kunne konsultere underudvalgsfor
mænd og jordbrugsudvalgenes næstformænd. Disse støtteord
ninger, som ikke blot var rettede til egentlige husmænd, men til 
landmænd i bred atmindelighed, blev forvaltet efter meget stan
dardiserede (skematiske) rutiner. 

Rigsarkivet har i 1978 og 1982 givet bemyndigelse til kassation 
af edb-registre vedr. rentesikring, rentetilskud, bogføringsstøtte 
og moderniseringstilskud. 

Indhold: Kopibøger: Opr. journalsystem 1921-33. "Store skrivel
ser" 1920-45. "Gammelt" journalsystem 1940-54. "Nyt" journal
system 1954-70. "Gammel lov" 1955-66. Lånekontor 1947-53. 
Sønderjysk post 1940-46, 1950-54. Konfiskationspost 1946-52. 
Husmandsbrugskommissionernes genparter 1924-56. 

Registre over godsafløsningen vedr. Jordfond 1921-23. For
tegnelse over indkøbt jord 1922-32. Pajbergfonden 1925. An
søgningsprotokol, Sønderjylland 1923-40. Hovedfortegnelse over 
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ansøgere til jord 1955-59. Fortegnelser over parceller af jord i 
offentligt eje 1920-60, majaratsjord 1920-29, præ tegård jord 
1920-48, jord i offentlig eje og præ tegård jord 1954-60. Gart
neri, havebrug (privatindkøbt jord), registre for agneprotokol 
1933-53. Tilsagn om tilskud til grundforbedring 1931-4 . Lån af 
jordfond til statshusmænd 1937. Tillæg lån 3 , 40 1935-60. Er
statning for såsæd. Registrant: Navnekort. Ejerlav kort. Matri

kelkort. 
Journaler: Hovedjournal A (1-16999) 1919-53. Hovedjournal 

A (løsblade, 17000-20319) 1945-53. Hovedjournal B "Gammel 
lov", 1-7200) 1925-45. Hovedjournal B (lø blade. 7-01-7276) 
1943-53. Hovedjournal, Indkøb af jord i Sønderjylland 1-1- ) 
1929-52. Sønderjyske løsblade (vedr. kØb.' alg) 19-1-~0. Hoved
journal, Landarbejderboliger (1-4000) 1939-44. Landarbejderbo
liger, Privatindkøbt jord (4001-434-+) 1945-53, 193 ---. Land
arbejderboliger (løsblade) 1946-73. ''Gammel lov" !ø blade. 
amtsvis) 1920-53. Journalkort (område amter 01-26) 1953- 3. 
Hovedjournal, Vildmosen (1-1400) 1939-53. Ho edjournal. Do
mænegårde 1935-43. Domænejournal (!ø blade. 600-6 ) 1943 
-53. Konfiskationsjournal (!Ø blade. 1-335 19-l6--4. An øgning 
om forkøbsret (Viscard, 17034-17035) 19-3--4. An øgninger 
1920-51. Forespørgsler 1919-46. 

Joumalsager: Husmandsbrug på privatindkøbt jord 1935-43. 
Domænegårde 1935-43. Præ tegårde og majaratsjord 1920-29. 
Domænesager ca. 1920-54. Til agn om til kud til grundforbed
ring 1931-48. Køb/salg af jord 1942-54. Tilbuds ager 17035) 1947 
-54. Indkøbt jord 1923-47. Høring, ud tykning l 034 1942-54. 
Lån til husmandsbrug 1933-3 . Vildmo e ager 1936-54. Kon
fiskationssager 1946-54. Sekretariat ager 1~01 -1 - 1937 
-1954. Landarbejderlov ("gammel lov" 1941-74. Adrnini tra
tionssager (gr. 1-26) 1954-76. 

Bogholderi: Hovedbøger 1936-55. Hovedbog. "gammel lov·· 
1933-55. Hovedbog, landarbejderboliglov 193 - 2. Hovedbog. 
gartneri 1933-55. Kvittering protokol 1949--4. Cdbetaling pro
tokol, byggelån lejehu e, gartneri (lov 1-0 af _9 .3.1943 1943 
-53. Kassejournal 1936-56. Forpagtning afgifter 19 +-4 . Drift -
regn kaber 1932-56. 

Reskontro: Admini tration udgifter 1919--6. katter og afgif
ter 1922-36. Gammellov lan (lanefortegnel 19_0-3 . Vild
mo en 1944-56. Be tyrergarde 193 -5 . Driftsregn kab. formue
re kontro 1934-47. (AfH ) 
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Husmandsbrugskommissions- 1076 

formændenes Stående Udvalg 1920-71 

If. lov 39 af 24.4.1899 om tilvejebringelse af jordlodder for land
arbejdere og efterfølgende love (fra 1909: lov om oprettelse af 
husmandsbrug) nedsattes der i hver amtsrådskreds en såkaldt 
amtskommission eller husmandsbrugskomrnission. Kommissio
nerne afgav indstilling til landbrugsministeren vedr. statslån til 
nye brug og førte tilsyn med lånebetingelsernes overholdelse. 

Ved oprettelsen af Statens Jordlovsudvalg i 1919 (se ovf.) fik 
amtskommissionerne pålagt opgaver med at bistå Jordlovsudval
get ved gennemførelsen af jordlovene af 4.10.1919. De jyske 
amtskommissionsformænd dannede 12.1.1920 et stående udvalg, 
som pr. 3.10.1921 blev landsdækkende. Udvalget havde ingen 
lovhjemmel, ingen forvaltningsmæssige beføjelser, intet fast 
navn og ingen offentlig økonomisk støtte. Det søgte at træde 
sammen en gang årligt og synes at have varetaget husmands
brugskommissionernes interesser over for landbrugsministeren 
og Jordlovsudvalget. I øvrigt afgav udvalget udtalelser og rede
gørelser på kommissionernes vegne og synes at have virket for 
ensartetheden i husmandsbrugskommissionernes og Jordlovsud
valgets afgørelser. 

Med ophævelsen af husmandsbrugskommissionerne i medfør 
af lov 181 af 25.4.1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige 
formål ophørte det stående udvalgs virksomhed. 

Henvisning: Administrationskommissionens 4. betænkning, 1923 
s. 583ff. 

Indhold: Forhandlingsprotokoller 1920-28, 1935-71. (AEIMH) 
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Jordfordelingssekretariatet 1949-54 1074 

Statens Jordlovsudvalg 5. Kt. 1954-68 

Statens Jordlovsudvalg 4. Kt. 1968-70 

Statens Jordlovsudvalg 3. Kt. 1970-83 

Ved "jordfordeling" forstås at der gennem mage kifte eller ud
stykning foretages omfordeling af arealer mellem landejen
domme, så jorderne kommer til at ligge bekvemmere i forbold til 
produktionsbygningerne. Det havde bet dning i Sønderjylland 
efter Genforeningen, hvor mange ejendomme havde dere til
liggende spredt på flere parceller. Og å hvor der f. ek . i for
bindelse med landvinding eller vejanlæg var foretaget indgreb i 
eksisterende ejendomsforhold, kunne jordfordeling komme på 
tale. 

De første love om foran taltninger til ben igt mæ ig jordfor
deling omfattede alene Sønderjylland (lov 6 af2 .3.1924 m.fl.). 
En jordfordelingskommis ion kulle bi tå lodsejerne ved gen
nemførelsen af en jordfordeling. ed lov 293 af 30.6.19-t1 om 
tillæg tillov om foranstaltninger til ben igt m æ i g jordfordeling i 
de sønderjyske landsdele (lov af9.1.19.W) blev be temmel erne 
gjort gældende for hele landet, f. . v. en jordfordeling måtte 
ønskes i forbindelse med landvinding eller af andre grunde. Der 
skulle da nedsættes jordfordeling komrni ioner på tre medlem
mer repræsenterende Staten Jordlov udvalg . 112 ). De am
virkende Landboforeninger og De arnvirkende Hu mand for
eninger. 

Ved lov 370 af 25.4.1949 blev jordfordelingen lagt under Jord
lovsudvalget, og den ærlige ønderjy ke jordfordeling ophørte. 
Landet inddeltes i 11 omrader med hver in jordfordeling kom
mission, jf. bek. 473 af 17.11.19-t9. Antallet af områder og kom
missioner ændredes ved bek. 131 af 16.-t. 19- til 10. ved Jord
lov udvalgets skr. af 5.7.1966 til9 og ved bek . .t69 af 1.12.19 O til 
5. 

Sekretariatsarbejdet varetoge fra 19-W af taten Jordlov ud
valg. I 1949 oprettedes i tilkn tning til Jordlm· udvalget et ærligt 
Jordfordelingssekretariat, om var fælle for jordfordeling kom
mi sionerne. Jordfordeling ekretariatet fik aldrig eg ntligt ar
kivfælleskab med Jordlov udvalget. Ved omorgani eringen af 
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Statens Jordlovsudvalg i 1954 blev 5. Kontor Jordfordelings
sekretariat. Indtil 1982 anvendtes betegnelsen "Jordfordelings
sekretariat" sideordnet med kontorbetegnelsen. Denne ændre
des i 1968 til 4. Kontor, og samtidig overtog kontoret de matriku
lære forretninger fra Jordlovsudvalgets hidtidige 6. Kontor og 
tillige sagerne iht. landbrugsloven . Atter i 1970 ændredes kontor
betegnelsen , til 3. Kontor , og sagerne iht. landbrugsloven blev 
afgivet til et nyoprettet 4. Kontor (se Statens Jordlovsudvalg, s. 
1132). Ved lov 700 af 12.12.1982 om ændring af lov (lovbek. 311 
af 4.7.1979) om jordfordeling mellem landejendomme blev Jord
fordelingssekretariatets sagområde overtaget af Jordbrugsdirek
toratet, og jordfordelingskommissionernes opgaver blev over
taget af jordbrugskommissioner (§§2-3). 

Forløbet af en jordfordelingssag var som regel, at en eller flere 
lodsejere gennem en landinspektør rejste sagen i Jordfordelings
sekretariatet. Dette lod derpå jordfordelingskommissionen i det 
pågældende område afholde de indledende møder, hvorunder 
der blev nedsat lodsejerudvalg og udpeget vurderingsmænd. 
Kommissionen udfærdigede en jordfordelingsplan, oprettede en 
jordfordelingsoverenskomst mellem lodsejerne (udformet som et 
tilbud). Siden afsagdes en foreløbig kendelse. Derpå foretoges 
opmåling, der afsagdes endelig kendelse, og der blev matriku
leret. Tinglysningen foretoges for alle ejendomme samlet, og 
uden at de enkelte skøder mv. blev påtegnet. Staten afholdt 
udgifterne til jordfordelingskommissionernes og sekretariatets 
virksomhed og stillede statslån til rådighed for lodsejerne til 
byggeri mv. i forbindelse med en jordfordeling. 

Ved arkivdannelsen sondredes mellem "fællessager" (generelle 
sager, sager vedr. personale, budget, kommissionernes arbejde 
mv.) og de egentlige jordfordelingssager. Inden for jordforde
lingssagerne udgør de retsstiftende "dokumenter" deres eget sær
lige afsnit i hver sag adskilt fra de indkommende "skrivelser". 
Hver jordfordelingssag får sit eget journalnummer. Nummere
ringen er fortløbende startende i 1940 (nr. lff.). Ved sekretaria
tets oprettelse i 1949 dannedes to rækker sager hhv. for Sønder
jylland (mærket "S") og for "det gamle land" (Kongeriget), og 
der påbegyndtes nye nummerrækker. Ved omlægning af journal
systemet i 1978 indførtes atter en ny nummerrække, som denne 
gang bragtes i overensstemmelse med bogholderiets daværende 
kontoplan. Ved journalisering blev der efter 1949 anvendt såvel 

74 
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viseard som journalløsblade. Sidstnævnte anvendtes , hvor det 
drejede sig om omfattende sager. 

Indhold: Forhandlingsprotokoller, kopibøger. !ø e journalblade 
viseard journal, journal ager: "Fælle ager·· , ··Gammel Land-sa
ger", "Sønderjylland" 1949-66. (MH) 

Vildmosekommissionen 1920-35 

Vildmosetilsynet 1935-

1077 

Med henblik på en bedre udnytte! e af arealerne i ildmo erne 
blev der 24.8.1920 nedsat en kommi ion. om enere overtog 
forvaltningen og ledede kultivering arbejderne i de af taten 
købte arealer. I 1936 blev disse arealer o erdraget til Jordfonden 
(se Statens Jordlovsudvalg s. 1127), og ildmo ekommi ionen. 
som i juli 1935 ændrede navn til ildmo etil ynet. ble en af
deling under Jordlovsudvalget. Til net havde domicil i Tyl trup 
og forvaltede Jordfondens arealer i end el og yd for Lim
fjorden (Lille Vildmose). 

Henvisninger: Bet. afgivet af ildmo ekommi ionen ned at 24 . 
8.1920, 1921 (Sv. 1763). 

Landbrugsmin., Landvæ-en journal (U ) 193.t/H33. 1935/ 
2291, 1937/2006, 1945/138 Jordlo journal (JU "'1611. 

Indhold: Kassejournaler 1920. Admini tration ager 19_1. ild
mosearbejder 1929-1980. (MH) 

Landinspektørnævnet 1963- 10 3 

Landinspektørnævnet oprettede iht. 9ff. i lov _.:w af 31. ~ .1963 
om landinspektørvirk omhed, jf. lovbek . "'90 af L.~ . l9 . æv
net bestod af en dommer om formand. en landin pekt r an at i 
Landbrugsministeriet (Matrikeldirektoratet og en prakti rende 
landinspektør. 

Nævnet kunne give advar ler eller pålægge b der i tilfælde af 
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tilsidesættelse af de pligter, som en stilling som praktiserende 
landinspektør eller som landinspektørassistent med beskikkelse 
medførte. I alvorligere tilfælde kunne nævnet frakende en landin
spektør beskikkelsen i 1-5 år eller indtil videre. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Landvinding. Vandafledning 
Grundforbedring 

(NP) 

Statens Landvindingsudvalg 1940-70 1073 

Statens Landvindingsudvalg nedsattes iht. lov 599 af 14.11.1940 
om landvinding og ophævedes iht. lov 126 af 25.3.1970 om finan
siering af grundforbedring og vandløbsregulering. Det afløstes af 
Afvandingsudvalget, der fik nogenlunde samme sammensætning 
og opgave (se ndf.). 

Landvindingsudvalget sammensattes med repræsentation fra 
Landbrugsmin., Finansmin., Min. for Offentlige Arbejder og 
Arbejds- og Socialmin. samt l landbrugsteknisk konsulent fra 
Det Danske Hedeselskab og l teknisk konsulent fra Dansk Inge
niørforening. Senere opnåede også Fiskerimin. repræsentation. 
Det egentlige arbejde udførtes i to underudvalg for Øerne og for 
Jylland. 

Virksomheden var oprindelig dikteret af hensynet til fremme 
af produktion og beskæftigelse. På anmodning fra interesserede 
lodsejere skulle udvalget føre forhandling med stedlige grundfor
bedringskommissioner, godkende landvindingsplaner, beregnin
ger og overslag og afgive indstilling til Landbrugsmin. Ved lov 
244 af 8.6.1966 om finansiering af vandløbsregulering blev det 
Landvindingsudvalget, som efter forhandling med kommunalbe
styrelserne udfærdigede arbejds- og finansieringsplan og foretog 
besigtigelse i marken. I øvrigt skulle udvalgets medlemmer del
tage i bestyrelsen af de ved landvindingerne oprettede afvan
dingsinteressentskaber. 
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Landvindingsarbejdet blev udført af teknisk agk ndige, om 
var antaget af Landbrugsmin. Staten dækkede 213 af omko t
ningerne; resten finansieredes gennem lån af Grundforbedrings
fonden med garanti fra Amt fonden. Under til yn af amt rådene 
dannedes der pumpelag eller landvinding lag be tående af inter
esserede lodsejere. If. vandløb loven (lov 147 af 9.4.1969) for
deltes bidragene gennem kendel e af Landvinding retterne. 
Pumpelagenes vedtægter og hæfte! er tingly te . 

Sagområdetudlagdes i nov. 1972 fra Landbrug min. til Statens 
Jordlovsudvalg (s. 1130), hvorved Afvanding udvalget Ingeniør
kontor (se ndf.) midlertidigt forenede med Jordlov ud alget 
Tekniske Afdeling. Udvalget ag danne! e var ba eret pa de 
enkelte anmodninger om bistand til Iand\inding. Journali erin
gen var indtil 1970 fortløbende og var derefter fordelt på em
negrupper. Sagerne indeholder dokumenter vedr. åvel finan i
ering som tekniske under øgel er og af agte kendel er. Af a
gerne fremgår ikke, hvilke kendel er der enere er blevet afly t 
ved tinglysning. Finansiering og tilbagebetaling af lån foregik 
gennem Kongeriget Danmark Hypotekbank ( . 17 1). De tekni
ske undersøgelser i marken er dokumenteret i Afvanding ud
valgets Ingeniørkontors arkiv. 

Henvisninger: Bet. afgivet af Landbokomrni ionen af 1960. 
Fjerde del: Om Landvinding mm., 1967 (410t v.1 ~). 

Landbrugsrnin., Landvæ. en journal (U) 1944 41 ; 3. Kt., 
j .nr. 1982-017112202; Landvinding journal (fa tnumrner) l og 2. 

Indhold: Mødesager: Hovedudvalg møder 1940- . Plenarmøder 
1940-68, Underudvalget for Jylland 1941-6 , oderudvalget for 
Øerne (møde nr. 1-1496) 1940-70. Journaler (j.nr. 1- 336) 1941 
-74. Fortegnelse over projekter 1940- -·Projekter (j.nr. 1-2326). 
Div. afvandingssager 1940-74. Bevillinger 194 -6~. Kartotek, 
stedkort A-Å. Kassebøger 1940- O. ( 1H) 

Afvandingsudvalget 1970- 3 1149 

I medfør af lov 126 af 25.3.1970 om finan iering af grundforbed
ring og vandløb regulering 3 ned atte Afvanding udvalget i 
stedet for det ophævede Landvinding udvalg. e mi. dvalget 
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skulle bistå landbrugsministeren ved behandling af større vand
løbsreguleringer og stå til rådighed i afvandingssager. Det sam
mensattes af repræsentanter for Landbrugsmin., Finansrnin., Fi
skerimin., Det Danske Hedeselskab samt af teknisk sagkyndige 
og af 2 landmænd. Afvandingsudvalget ophævedes ved Land
brugsmin.s skr. af 29.3.1983. 

Henvisninger: Landbrugsmin. 3. Kt., j.nr. 82-0171/2202. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Afvandingsudvalgets Ingeniørkontor 
1970-75 

(MH) 

1149/1 

Til Statens Landvindingsudvalg (s. 1141) var knyttet en "fast 
teknisk medarbejder", som var civilingeniør. Da Landvindings
udvalget i 1970 afløstes af Afvandingsudvalget (ovf.), viderefør
tes embedet under navn af Afvandingsudvalgets Ingeniørkontor 
som udvalgets tekniske sekretariat. Ved en administrationsom
lægning 1.11.1972 overtog Statens Jordlovsudvalg (s. 1130) land
vindingssagerne fra Landbrugsmin., og Ingeniørkontorets leder, 
civilingeniør E.B. Jacobsen, overtog samtidigt ledelsen af Jord
lovsudvalgets Tekniske Afdeling i Tønder. Ingeniørkontoret for
blev i København. Da E.B. Jacobsen i 1975 vendte tilbage til Det 
Danske Hedeselskab, hvorfra han havde været udlånt, oprette
des to tekniske afdelinger under Jordlovsudvalget, i hhv. Køben
havn og Tønder. Ingeniørkontorets virksomhed videreførtes af 
den tekniske afdeling i København. 

Henvisninger: Statens Jordlovsudvalg, j.nr. 1973/37-1-45. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Konsulenten i Vandløbslovgivning 
1969-73 

1006 

Ved revision i 1969 af vandløbsloven, lov 214 af 11.4.1949, æn
dret ved lov 147 af 9.4.1969, udnævntes ekspeditionssekretær J. 
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Graff Nielsen, Landbrugsrnin. til konsulent i vandløb lovgi ning 
(kgl. res. april 1969), og som ådan o ergik han i 1971 til Min. f. 
Forureningsbekæmpelse og året efter til Miljøstyrel en. Efter 
hans afgang 1973 ses ingen afløser udnævnt om kon ulent. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæ en journal (LJ) 1969,'6,7· 

1969/1251. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (MH) 

Statens Vandløbsudvalg 1942-70 1041 

Udvalget oprettedes iht. lov 49 af 17.2.1942 om fremme af vis e 
arbejder ved rensning af vandløb m . , om var en \idereførel e 
af lov 284 af 30.7. 1941 om iværk ættel e af offentlige arbejder og 
beskæftigelse af arbejdsløse. Efter indstilling fra amt lige be
skæftigelsesudvalg kunne arbejd -og ocialmini teren benvi e en 
sag til behandling i det af landbrug mini teren ned atte and
løbsudvalg (§1). I Staten Vandløb ud alg repræ enterede 4 
ministerier, De Samvirkende Sogneråd foreninger. Den Dan k e 
Købstadsforening, De Sam irkende Landboforeninger og De 
Samvirkende Husmandsforeninger. Tekni ke repræsentanter ud
pegedes blandt amtsvandin pektører og af Dan k Ingeniørfore

ning. 
Vandløbsloven fornyede gentagne gange lov _14 af 11..+. 

1949,- 171 af 3.5.1963,- 213 af 4.-.196- : be temmel erne om 
Statens Vandløbsudvalg ophævede ved lov 14 af 9.4.1969. og 
sagområdet overgik til Staten Jordlov udvalg, enere Jordbrug -
direktoratet (s. 1127). 

Henvisninger: Landbrug min., Land,·æsen journal (LJ) 1952/ 

1172; 1958/1168· 196 /116 . 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Vandløbsrådet 1954-71 

Vandløb rådet blev oprettet ved Landbrug min. kr. af _0.3. 
1954 med den opgave at yde agkyndig rådgivning 'ed med-
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deleise af autorisationer i medfør af vandløbslovgivningen og 
grundforbedringslovens §9. Det bestod af en stadsingeniør (sag
kyndig i kloakering), en amtsvandinspektør (sagkyndig i afløbs
spørgsmål) samt repræsentanter for landinspektører, agronomer 
og Hedeselskabet. Vandløbsrådet blev nedlagt i 1971. 

Indhold: Mødereferater 1954-71. Hovedprotokol 1954-71. Jour
naliseringsprotokoller 1954-71. (NP) 

Tøndermarsken 

Siden Genforeningen er der blevet iværksat en række foran
staltninger til sikring og bedre udnyttelse af marskarealerne ved 
Vadehavet. Digebygning, anlæggelse af afvandingskanaler, bo
sætning mv. har krævet medvirken fra Landbrugsrnin., Min. for 
Offentlige Arbejder., Miljømin., organer under disse ministerier 
og fra lokale myndigheder. Følgende kommissioner og udvalg 
(ad hoc kommissioner såvel som permanente) har været virk
somme under Landbrugsministeriet: 

Dansk-Tyske Grænsevandløbskommission (arkivet er i Lands
arkivet i Åbenrå). 

Afvandings- og Grundforbedringskommissionen i Tønder Amt 
1920-25, nedsat på foranledning af Tønder Amt, ophævet i for
bindelse med lov 137 af 18.4.1925 om afvanding af marsken ved 
Tønder (jf. tillægslov 327 af 23.12. 1925) og efterfulgt af 

Kommissionen ang. Afvanding af Marsken ved Tønder 1925 
-52. Arkiverne fra begge kommissioner beroede hos Jordbrugs
direktoratets 5. Kontor i Tønder, som arkivmæssigt hører under 
Landsarkivet i Åbenrå, 

Udvalget vedr. Drikkevandsforsyningen i Tønder Marsken 1926 
-69. Arkivet er afleveret til Landsarkivet i Åbenrå. Hertil kom
mer: 

Landbrugsministeriets Udvalg til Under- 14/199/260 

søgeise af det betimelige og forsvarlige i en 
bebyggelse af de inddigede marskarealer i 
Ribe- og Tønder Amter 1950-55 

Udvalget nedsattes 16.8.1950 på forslag af Min. for Offentlige 
Arbejder. I udvalget sad repræsentanter for Landbrugsmin., 
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Min. for Offentlige Arbejder, Danmarks Geologi ke Undersø
gelser, Ribe- og Tønder Amter, Marineministeriet og Statens 
Jordlovsudvalg. Udvalgsarkivet er afleveret til Rigsarkivet og 
indgår i rækken af kommissionsarkiver ad hoc i Landbrugsmin.s 
arkiv (14/199/260), samt: 

Samordningsudvalget 1953-81 1079 

Udvalget nedsattes 1953 under navnet Udvalget vedr. Bedre Ud
nyttelse af de Eksisterende Marskarealer i Tønder Amt, med re
præsentanter for Statsmin., Finansmin. Statens Jordlo ud alg, 
Statens Planteavlsudvalg Tønder Amtsråd og forskellige ønder
jyske erhvervs- og interesseorganisationer. Samordning udvalget 
nedsatte 2 underudvalg, "Teknikerud alge!"" og ··Arbejd udval
get" (det første med sekretariat i Statens Jordlovsudvalgs 5. Kt. i 
Tønder) samt en række arbejd grupper. Samordning udvalget 
forestod forskellige undersøget er og forsøg i arnarbejde med 
bl.a. geograferne Niels Nielsen og .Kingo Jacob en. Efter op
førelse 1979-81 af det frem kudte dige (lo 271 af .6.1977 om 
fremskudt dige foran Tøndermar ken ophørte udvalget ar
bejde. En del af arkivet er afleveret via Landbrug min. og indgår 
i rækken af ministeriets komrni ion arkiver ad hoc 141199!2 7): 
Mødereferater, sager, korre pondance, avisudklip. rapporter 
1953-76. 

Henvisninger: Bet. 29.3.1922 fra Afvandings- og Grundforbed
ringskomm. for Tønder amt vedr. Ordning af Afvanding for
holdene i Marsken ved Tønder amt til tødende Områder (S . 
1766). Bet. nr. 130 af 15.6.1955 ang. mulighederne for ikring af 
bebyggelse i marsken i Tønder og Ribe amter v. 17 1). 
N.Kingo Jacobsen: Træk af Tøndermarskens naturgeografi . 1964. 
Stormflodsudvalgets bet., jan. 19T v. 310 . Land konorni k 
vurdering vedr. alternative foran taltninger mod tormflod i Tøn
der Marsk, Arbejd gruppe under arnordning udvalget. ned at 
11.6. 1955, afgivet ep. 1975 ( . -LH). Forslag _3 .11.19 6 til 
forbedring af stormflod ikkerhed i Ti nderma ken. Den dan k
tyske arbejdsgruppe (Min.f.off.Arb .) nedsat 3.1.19 6 v. ·LL). 
Ferskvandsbiologiske under ø gel er i Tondermarsken 19~9. ud-
ført for Fredning tyrel en 'aturhistori k . 1useum. Arhu 
1980 (S v. 5806). Rapport vedr. de n m. forhold i de ydre koge i 
Tøndermarsken, Åbenra 1979. 
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Landbrugsmin. Landvæsensjournal (LJ) 1928/1187 (Afvan
dings- og Grundforbedringskomm.); 1926/1868; 1928/530; 1928/ 
1826; 1930/509; 1931/647; 19321788; 1940/1786; 1953/ 1000 
(Komm. ang. afvanding af marsken v. Tønder); 1959/1248 (Be
byggelse af de inddigede marskarealer); 1954/1185; 1956/1179; 
1959/1179; 1963/1179; 1964/1179; 1968/1179 (Samordningsudval
get). (MH) 

Statens Grundforbedringsvæsen 1918-19 1012 

Statens Grundforbedringsudvalg 
1919-22 

I 1914 tog Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab initiativet 
til nedsættelse af et privat Udvalg til Fremme af Jordens Grund
forbedring ved Afvanding og Vanding. Herfra rettedes i 1917 
henvendelse til Landbrugsmin. om et initiativ fra statens side til 
regulering af den juridiske, finansielle og tekniske side af grund
forbedringerne. Henvendelsen blev positivt modtaget, men nød
vendiggjorde oprettelsen af en sagkyndig institution til at vare
tage statens virksomhed til fremme af grundforbedring. Folketin
gets Finansudvalg gav tilslutning, dog ønskede man, at bevil
lingen blev administreret af Statens Planteavlsudvalg. I skr. af 19. 
1.1918 erklærede dette sig villig til indtil videre at påtage sig at 
organisere og administrere Statens Grundforbedringsvæsen, der 
trådte i virksomhed 1.4.1918. 

Da organisationen var tilendebragt, ønskede Statens Plante
avlsudvalg sig fritaget for administration af grundforbedrings
væsenet Den 2.5.1919 nedsatte Landbrugsministeriet Statens 
Grundforbedringsudvalg, sammensat af en repræsentant for hen
holdsvis De Samvirkende Danske Landboforeninger, De Sam
virkende Danske Husmandsforeninger, Landbohøjskolen og 
Landbrugsmin. 

Den 10.7.1919 nedsatte Landbrugsministeriet en kommission 
til at undersøge forholdet mellem statens grundforbedringsvæsen 
og Det Danske Hedeselskab, som i udstrakt grad arbejdede med 
statsmidler inden for samme opgaveområde. I en indstilling af 20. 
4.1921 gik kommissionen ind for, at statens virksomhed med 
hensyn til grundforbedring skulle varetages af en institution, og 
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at Hedeselskabets virksomhed på dette område ble bevaret. 
Den foreslog, at statens grundforbedring æsen afviklede mod, 
at Landbrugsmin. fik repræ entanter i Hede el kabet t rel e. 
Ministeriet tiltrådte indstillingen. Staten Grundforbedring ud
valg afsluttede sin virksomhed i 1922. 

Henvisninger: Beretning afgiven af den af Landbrug mini teriet 
under 10. juli 1919 nedsatte Kommi ion til at overveje Det 
danske HedeseJskabs og Statens Virk arnbed til Fremme af Jor
dens Grundforbedring m.m., 1922 (Sv. 1764). - Landbrug min., 
Landvæsensjournal (LJ) 1927/834. 

Indhold: Forhandlingsprotokol 191 -22. Bet. ang. udnytte! en af 
vildmoserne 1919. Bet. ang. Vest Stadil Fjord. faduro Å, Garn
melå og Sundå 1921. Bilag til bet. ang. i um fjord. (, P) 

Statens Mergeludvalg 1934-58 1071 

Mergel og gødningskalk anvende inden for landbruget til grund
forbedring. Andelsselskaber, der udbragte mergel. havde fra 
1918 visse lovhjemlede rettigheder lov l 3 af _0.3.191 om 
anlæg af mergelbaner mv., lov 136 af 1.6.1929 om begun tigel e 
for mergelselskaber, jf. lovbek. 151 af 6.-l.19 og lov _-lO af 25. 
4.1949 om grundforbedring). Fra finan ar 19-6-- ydede taten 
tilskud til tran port af mergel m\·. til landbrugere i kalkfattige 
egne (finanslov §13.II.R.l2-14). Efter at et udvalg ned at -.7. 
1933 havde undersøgt "betimeligheden·· af ændring af reglerne 
for tilskud til transport af mergel og kalk navnlig med hen yn til 
betingelserne for tatstil kud og admini trationen af dette (Land
brugsmin.s regler 7.12.1927), fik og a andre landbrugere m.fl. 
adgang til tilskud. Iht. de ændrede regler ·9 ned ane Landbrug -
min. 10.10.1934 Staten Mergelud\·alg med repræsentation fra 
Landbo- og Husmand foreninger, Hede el kabet. _ fergel el ka
ber, DSB, Privatbanerne Fælle re præ entation og fra 19- af 
Land foreningen af Dan ke ognmænd. Reglerne for tat ka -
ens til kud til tran port af mergel og g dnine kalk ble\" ændret 

med jævne mellemrum. Kontoen for taten til kud til tran p rt 
af mergel og gødning kalk bortfaldt med finan loven i 19-
Statens Mergeludvalg yne aldrig ophævet formelt. 
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Betydelige dele af udvalgets korrespondance synes indgået på 
sagerne til Landbrugsmin.s Landvæsensjournal, jf. ndf. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæsensjournal (LJ) 1932/ 
3128; 1933/ 2958; 1936-, 1941- og 1945/151, 1951/567; 1958/1171; 
1962/1170. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Landbrugsministeriets Tilsynsudvalg 1108 

vedr. de Statsautoriserede Laboratorier 
1939-

Iht. §17 stk. 2 i lov 135 af 13.4.1938 om handel med foder- og 
gødningsstoffer samt grundforbedringsmidler skulle der oprettes 
et Tilsynsudvalg med den opgave at fastsætte regler for tilsyn 
med laboratorier, der var autoriseret til at foretage kemiske 
undersøgelser af de i loven omhandlede varer. Udvalget sam
mensattes af professorerne ved Veterinær- og Landbohøjskolen i 
henholdsvis agerdyrkning og jordbundslære, i kemi og i mejeri
kemi og mejeribakteriologi, af forstanderne for hhv. Statens 
Planteavlslaboratorium og Landøkonomisk Forsøgslaborato
riums Kemiske Afdeling, dets Afdeling for Kvægforsøg og dets 
Afdeling for Svine-, Heste- og Hønseforsøg samt af 2 repræsen
tanter for Landbrugsrådet og af 1 repræsentant for hhv. Indu
strirådet, Grosserer-Societetets Komite, Provinshandelskamme
ret og De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark. 

Udvalget synes aldrig at have holdt møde (Folketingstid. 
1961/62 A sp. 633), og det ophævedes formelt i 1962. Tilsynet 
blev udøvet af et mindre udvalg nedsat ved bek. 234 af 24.6.1939 
med hjemmel i lovens §12. Det bestod af Veterinær- og Landbo
højskolens professorer i kemi, agrikulturkemi og mejerikemi og 
-bakteriologi samt af forstanderne for Statens Planteavlslabora
torium og for Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Kemiske 
Afdeling. 

Loven fra 1938 blev afløst af to love, nemlig 92 af 16.3.1962 om 
handel med gødning og grundforbedringsmidler mv. og 93 af s.d. 
om handel med foderstoffer, nu lov 340 af 26.6.1975 og 41 af 26. 

1.1977. 
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Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Landbrugsministeriets Tilsynsførende 
med de til Udførelse af Jordbundsana
lyser Autoriserede Laboratorier 1963-

(NPIMH) 

1109 

If. lov 218 af 31.5.1963 om udførelse af jordbundsanal er kulle 
analyser for landbrug, skovbrug og gartnerier udføre på labora
torier autoriseret af Landbrugsmin. og underlagt mini teriets 
tilsyn, jf. bek. 73 af 13.3.1964, 352 af 15.9.1965. 07 af 11.12. 
1987, 523 af 1.9.1988, og 589 af 4.9.19 9. Til at bi tå Landbrug
min. med administration af loven ned atte 1963 et ud alg med 
professoren i agrikulturkemi ved Den Kgl. eterinær- og Land
bohøjskole, formanden for Statens Planteavl laboratorium og 
repræsentanter for De Samvirkende Landboforeninger. De Sam
virkende Husmandsforeninger, Almindelig Dan k Gartnerifore
ning, Det Danske Hedeselskab og et medlem udpeget af de med 
autorisation forsynede laboratorier. 

Henvisninger: Landbrug min ., Landvæ en journal (U) 1963, 

346' 1968/346. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Brændsel. Brunkul 

Brunkulstilsynet 1940-55 l 

Iht. §2 i lov 60 af 26.2.1940 om frem kaffe! e af indenland ke 
brænd el materialer blev der i ærk at ek propnation af brun
kul lejer. Ved skr. af 14.12.19-W bemyndigede Landbrug min. 
banechef H. Flensborg til om mini teriet agkyndige i ager 
vedrørende udnytte! e af brunkul lejer nare t at foranledige 
optage! e af brunkul i de taten tilh rende lejer amt træffe 
ordning om af ætning af produktionen . h e ud\indingen af 
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Tørvemoserne og brunkulslejerne i Midtjylland fik under begge verdenskrige af
gørende betydning for det danske samfunds energiforsyning. Endnu i 1950' erne var 
der tØrvemoser i drift. Billedet giver indtryk af det drøje arbejde med tørvene, som 
her efter æltning skal stakkes og tørres, inden de sælges til forbrugerne (Det Kgl. 
Bibliotek). 

brunkul blev givet i entreprise under Brunkulstilsynets kontrol. 
Tilsynets virksomhed ophørte i 1955. Jf. s. 1956. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Br.J. 1940/1 og 70. 

Indhold: Div. journaler og protokoller. Kartotekskort. Gruppe
sager. Kassejournaler 1940-52. Generalstabskort, atlasblade og 
kort over brunkulsboringer udført af Danmarks Geologiske Un
dersøgelser. (NP) 

Landbrugsministeriets Brændselsudvalg 2238 

1940-49 
Taksationskommissionen iht. lov 60 af 1010 

26.2.1940 1940-49 
Iht. lov 60 af 26.2.1940 (ændret ved lov 235 af 6.5.1940, sidst 
forlænget ved lov 125 af 31.3.1950) nedsatte Landbrugsmin. et 



1152 Landbrug 

Brændselsudvalg på 9 medlemmer. Ud alget havde myndighed 
til at ekspropriere arealer, hvorpå der fandte brunkul lejer ( e 
Brunkulstilsynet ovf.), samt de for driften af lejerne nød endige 
arealer (vej-, sporarealer oplag plad ). Udvalget kunne i nød
vendigt omfang tillige ekspropriere drift - og tran portmaterieL 

Iht. lovens §4 oprettedes en Tak ation kommi ion på 5 med
lemmer, som skulle fastsætte er tatningerne tørre l e i de til
fælde, hvor der ikke var opnået enighed mellem ejer og Brænd
selsudvalget Iht. lovens §3 skulle 2 medlemmer af Brænd el ud
valget og 2 repræsentanter for vedkommende amt råd være til 
stede. Ekspropriationsforretningerne protokolførte ; protokol 
henlagdes sammen med Brænd el ud alget arki alier under be
tegnelsen: "Forhandlingsprotokoller vedr. Be igtigel e - og Ek -
propriationskommissionen iht. lov 60 af _6.-.19-«r". Arkivalier 
fra Taksationskommissionen og Brænd el udvalget er indbundet 
i fælles bind. 

Henvisninger: Landbrug min., Landvæsen journal (U) 1941 76. 
Skovdomænejournal (Skdj) 1945/54-. 

Indhold: Brændselsudvalget forhandling protokoler 1940-4 . 
Besigtigelses- og Ekspropriation kommi ionen forhandling -
protokoller 1940-49. Taksation kommi ionen protokoller 1941. 
1945-49. EU-journal 1940-43. Ek propnationer 19-r -49 (korre
spondance). Tinglysning dokumenter vedr. jernbane por 1940. 

(FHIMH) 

Jordbrugstelmile Redskaber. Økonomi 

Statens Redskabsudvalg 1914-7 10r 

Statens Jordbrugstekni ke dvalg 197 - 10 6 

Landbrug ministeren ned atte pr. 1.4.1914 t admin· tration ud
valg, Statens Redskabsudvalg, til at admini trere tat n Red-
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skabsprøver, se ndf. Udvalget bestod opr. af 3, fra 1920 af 7 og 
fra 1962 af 10 medlemmer. Som formand beskikkedes et med
lem, der repræsenterede en af landbrugets organisationer. Med 
oprettelsen af Statens Jordbrugstekniske Udvalg 1.1.1978 (akt
stykke 225) nedlagdes Statens Redskabsudvalg. Statens J~rd
brugstekniske Udvalg administrerede Statens Jordbrugstekmske 
Forsøg, se ndf. Det bestod af 11 medlemmer, som repræsen
terede landbrugsorganisationer og Landbrugsmin. Statens Red
skabsudvalgs arkiv, som består af mødereferater, overtoge~ af 
efterfølgerinstitutionen. Arkivtilsynet overgik i 1985 fra Rigs
arkivet til Landsarkivet for Nørrejylland. 

Henvisninger: Se Statens Jordbrugstekniske Forsøg ndf. (MH) 

Statens (Maskin- og) Redskabsprøver 1037 

1914-78 
Statens Jordbrugstekniske Forsøg 1978- 1038 

Siden 1872 havde Det Kgl. Landhusholdningsselskab udfør~ re
gelmæssige afprøvninger af jordbrugsredskaber. l 1894 opnaed: 
Selskabet statsstøtte til prøvevirksomheden. Et udvalg n~dsat pa 
foranledning af Landhusholdningsselskabet og De ~amvirkende 
Danske Landboforeninger, hvori også LandbohØJskolen, For
søgslaboratoriet (s. 1184) og Teknologisk Institut var repræsen
terede, foreslog i marts 1913 en nyordning af de statsstøttede 
maskin- og redskabsprøver. Den 1.4.1914 meddelte landbrugs
ministeren, at der var bevilget 10.000 kr. til formålet, _samt at der 
nedsattes et Administrationsudvalg for Statens Maskm- og Red
skabsprøver (senere Statens Redskabsudvalg), se ovf. Udvalget 
konstitueredes 1.5.1914 (første formand blev kammerherre C. 
Bech, Vejle). 

Indtil 1934 foregik prøverne på Landbohøjskolen, ~erefter 
henlagdes de til Statens Forsøgsgård, Trollesminde ved Hillerød, 
hvorfra de i 1947 overførtes til Bygholm Avlsgård ved Horsens. 

Den 5.5.1972 nedsatte landbrugsministeren en arbejdsgruppe 
vedr. samling af forsøgsvirksomheden på om~åde~n~ mekani
serings-, bygnings- og arbejdsundersøgelser. I mdst!lhng af 4.9. 
1972 anbefalede gruppen, at Statens Redskabsprøver og Land-
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brugets Rationaliseringsfonds landbrug tekni ke Under øge! er 
på Ørritslevgård sluttedes sammen, og i 1978 kete foreningen af 
Statens Redskabsprøver og De Landbrug tekni ke oder øgel
ser ved oprettelse af Statens Jordbrugstekniske Forsøg (aktstykke 
225 af 19.1.1978). Arkivet, om be tår af materiale vedr. for øg 
og afprøvningsopgaver, er overtaget af efterfolgerin titutionen. 
Arkivmæssigt er institutionen i 19 5 overgået fra Rig arki,·et til 
Landsarkivet for Nørrejylland. 

Henvisninger: SR Meddele! er 191-t-7 . SR Meddele! er 196-t 
(særtryk) indeholder redegøre! e for virk arnheden hi torie. 

Landbrugsmin., Landvæ en journal (U) 1913 139-t: 1919/ 
1367; 1930/627; 1959/583; Landbrug min. l. Kt.. j. nr. 1971ff. 
757 R 344. (MH) 

Landbrugsministeriets 
Produktivitetsudvalg 1952-

104-

Udvalget nedsatte 4.7.1952 for at udarbejde for lag til pro
duktionsfremmende foranstaltninger efter Benton- 1oody Pro
grammet (lov 190 af 29.5. 1952 om fremme af erhverv intere er. 
lov 85 af 31.3.1953 om oprette! e af produkti\itet fond m.fl. love 
om Danmarks Erhverv fond). Midlerne var dehi tillet til rådig
hed af USA gennem Mutual Service Agency (Marshall- midler). 
Landbrugsmin.s Produktivitet udvalg be tod af repræ entanter 
for landbo- og husmand foreninger og for andel bevæge! en 
(men ikke for arbejderbevægel en). og tod for oprette! e af 
Landbrugets Information kontor, diver e dernon tration brug og 
kurser, bl.a. i mekani ering. Landbrug min. Produkti,·itet ud
valg fordelte de midler til fremme af produktionen. om arligt 
overførtes fra Danmark Erhverv fond. Landbrug min. Produk
tivitetsudvalg havde ekretariat i Landbrugsmin. l. Afd. . K t .. 

selvstændigt arkiv). 

Henvisninger: Landbrug min., Landvæsen journal U) 19-21 
597; 1953/558; 1954/190; 1956-, 19 -, 19 l . 

Indhold: Mødereferater 1953-73. ( UHJ 
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Landbrugsministeriets U d valg vedr. 1080 

Modernisering og Rationalisering af 
Erhvervsvirksomheder inden for 
Landbrug, Gartneri og Frugtavl 1950-

Udvalget vedr. Modernisering ... bistod Landbrugsmin. ved be
handling af andragender om udlån af Marshall-midler til moder
nisering og rationalisering dvs. til staldhygiejneforanstaltninger, 
bygninger til frugt- og kartoffellagre, sorteringsanlæg mv. Det 
nedsattes 22.6.1950 iht. §2 stk. 2 i lov 235 af 27.5.1950 om 
anvendelse af modværdi i den iht. Det Europæiske Genopbyg
ningsprogram vedtagne gaveydelse og bestod af 9 repræsentanter 
for Landbrugs- og Finansmin. samt erhvervsorganisationer. Dets 
virksomhed synes ophørt omkr. 1965. Øvrige lovgrundlag var: 
Lov 238 af 27.5.1950 om udlån til modernisering ... , tillægslov 
183 af 27.6.1956, jf. bek. 46 af 19.2.1952, bek. 93 af 19.3.1952, 
bek. 216 af28.7.1956 samt lov 176 af 5. 6.1959 ændringslov vedr. 
foranstaltninger vedr. staldhygiejne. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæsensjournal (LJ) 1950/ 
766; 1952/587; 1954/194; 1960/166. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Landsudvalget for Landøkonomisk 1084 

Ungdomsarbejde 1926-80 

Landsudvalget var sammensat af repræsentanter for De Sam
virkende Landboforeninger, De samvirkende Husmandsforenin
ger, De Samvirkende Husholdningsforeninger, Det Kgl. Land
husholdningsselskab og Samvirksomheden for Landbrugsfagligt 
Oplysningsarbejde. Det ydede bistand til foreninger ved iværk
sættelse eller gennemførelse af landøkonomiske ungdomsarbej
der, fortrinsvis i form af sekretær- og konsulentbistand. Landsud
valget var oprettet af Landbrugsmin. 23.4.1926 til administration 
af midler, der fra amerikansk side gennem International Educa
tion Board var stillet til rådighed for 4H-arbejdet i Danmark. Fra 
1932 administrerede det bevillinger fra Landbrugsmin. I 1980 

75 
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nedlagdes udvalget; dets funktioner blev videreført af Land ud
valget for Ungdomsarbejde under Danmarks Landboungdom og 
Danmarks 4H, der var de private organisationer, om iden 19~6 
havde stået for det landøkonomiske ungdom arbejde. Ældre ar
kivalier er afleveret til Erhverv arkivet i Århu . 

Henvisninger: Landbrugsårbog. Rig arki et. Privatarkivj. nr. D 
1163-1. (MH) 

Landøkonomisk Driftsbureau 1918-77 

Jordbrugsøkonomisk Institut 1977- 2 

Statens Jordbrugsøkonomiske Institut 
1982-

Landøkonomisk Driftsbureau blev oprettet 191 på foranledning 
af Det Kgl. Landhusholdnings el kab. Oprette! en var forberedt 
af et i 1916 nedsat Udvalg for det Landøkonomi keDrift bureau. 
På grundlag af indsamlede regn kab indberetninger mv. udførte 
institutionen undersøgelser og for øg til bely ning af jordbrug -
økonomiske forhold. In tituttet havde 3 afdelinger: tati ti k 
Afd., Driftsøkonomisk Afd. og Erhverv økonomi k Afd. Arki
vet er i det væsentlige opdelt i et korre pondancearkiv. et indbe
retningsarkiv og et under øge! e arkiv, der er organi e ret om
kring in titutionens forskellige publikationer. Rig ar ·ivet har i 
1977 og 1981 bemyndiget kas ation af en række edb-regi tre. 

Henvisninger: Det landøkonomi ke Drift bureau: Landbru et 
økonomi i 50 år 1919-68, 1968. 

Publikationer: Under øge! er nr. 1-36, 19_+ O .• leddele! · r 
nr. 1-35, 1967-81, Memoranda nr. 1-9, 196 - O. Rapp rter 1-19. 
1981-84. År beretning 197 ff. (med publikation li te . rie 
Regnskab resultater fra dan ke Landbrug I. 191 - . erie B 
Regn kab tatistik fra danske Landbrug II. 191 - . 
Landbrugets Prisforhold. erie D Gartneriregn ·a 
198lff. Serie E Heltidslandbruget Økonomi. 19 ~ff. 

Indhold: Korre pondance 1915- O. Journaler 19_..,_ . Peri d1 ke 
beretninger II, III, IV og V 1922-49. HO\·ed kemaer 191 ---~ . 
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Oversigtsskemaer 1916-63. Opgørelsesskemaer 1920-63. Under
søgel e 25-31 og 35 1968-79. Ka sejournaler 1940-71. Regnskabs
indberetninger 1916-79. 

Regnskabsresultater fra dan k landbrug, statistikregister 1963 
-85 ( edb-2202:3). Gartneriregnskab tatistik 1980-84 ( edb-2202 
:3). Regnskabsstatistikregister over jordbrugsbedrifternes in
terne om ætning 1976-85 (edb-2202:4). (MH) 

Konsulentvæsen. Tilskud 
Undervisning mv. 

Tilsynsførende for Landøkonomiske 1004 

Forskudsforeninger 1898-1926 

l medfør af §6 i lov 65 af26.3.1 98 om begun tigelsefor landøko
nomi ke for kudsforeninger an atteLandbrug min. ved skr. af7. 
2.1899 a i tent cand. jur. G.H. Waage om til ynsførende (in-
truk 19.7 .1899). Forskud foreningerne kulle over for Land

brug min. aflægge regnskab for formidling af drift lån til avl -
arbejde. Loven revideredes flere gange: Lov 64 af 1.4.190 , lov 
83 af 21.4.1914 og - id t - lo 150 af 12.5.1916. Denne lov 
anførte i Top øe-Jen en lovregi ter endnu i 1970 og yne aldrig 
Ophævet. Bevillingerne til til ynet med landøkonomi ke for
skud foreninger ophørte med finan loven 1925-26, og Land
brug min. behandling af ager vedr. for kud foreninger ebbede 
ud . 

Karre pondance vedr. til ynet er journali eret i Landbrug -
min. landvæ en journal, hvori der i agregi tret er fast rubrum 
for for kud foreninger indtil 1939. Derefter er intet anført. Den 
til yn førende arki er ikke bevaret. 

Henvisninger: Landbrug min., Land æ en journal (U) 1907/ 
1293; 1920/1913· 1923/2399. (MH) 
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Landbrugsministeriets Tilsynsførende 10 6 

med de Landøkonomiske Bevillinger og 
Konsulentvirksomheden 1915-89 

Landbrugsministeriet ydede 1895-1900 et årligt til kud på 100 
kr., stigende til 900 kr., til forsøgsvirksombed under landbofore
ninger o.l. selskaber. Støtten blev optaget på finan lov 1900.'01 
med 10.000 kr. årligt. F. s.v. angik tilskud til kon ulentvirksom
hed og planteavlens fremme , fastsattes reglerne for tildeling af 
statsstøtte administrativt (i 1911 og 1915 m .. jf. be temmel er 
om ydelse af statstilskud til konsulentvirk ombed inden for land
brug, gartneri, frugtavl, økonomisk havebrug og hu flid. cirk. 
247 af 31.10.1947, cirk. 194 af 15.12.1955. og cirk. 9_ af 17.4. 
1968). Tilskud til husdyravl og husdyrbruget fremme havde ær
lig lovhjemmel (lov 85 af 23.9.1902 m.fl.). Til kuddene til plante
avlsarbejdet og konsulentordningerne fik før t ærskilt IO\·grund
Iag ved lov 182 af 28.4.1971, jf. lovbek. 4 9 af 4.9.19 -.IO\ bek. 
896 af 28.12.1987 og lov 896 af 21.12.19 . 

Gennem fællesforeningerne indsendte regn kaberne til mini
steriet, som reviderede dem, kontrollerede anvende! en af mid
ler og fordelte bevillingerne (i ær mht. hu dyravl og hu dyrbru
gets fremme). 1.6.1915 ansatte kontorchef ved Staten Plante
avlskontor (s. 1166), H.C.Han en, om Landbrug mini teriet 
Tilsynsførende med de Landøkonomi ke Bevillinger. Indtil 1961 
var hvervet honorarlønnet. Ved lov l 5 af 10.7.19:?. om foran
staltninger til husdyrbrugets fremme ned atte der en Til vn -
kommission (s. 1198), som atter nedlagde i 1940. jf. IO\ 1_-0 af 
30.3.1940. I 1947 foreslog Forvaltning kommi ionen. at til kud
dene til planteavlens og hu dyrbruget fremme blev underk tet 
ensartet kontrol. Der ned atte et radgivende T d valg 'edr. de 
Landøkonomiske Bevillinger ( e ndf.). og ved Landbrug min. 
skr. 21.7.1948 beskikkede et fælle til yn med plantea\l arb j
dets og de landøkonomi ke bevillinger. Til yn t yne at hav 
samarbejdet snævert med det af Landbruo min. n d atte d\ al 
af 25.5.1951 vedr. "Den nye Kon ulento~ning··. 1.1.1990 o\·er~ 
gik varetagelsen af til y net til Jordbrug direkt~ratet. . l L' l. 

Henvisninger: Beretning fra Landbrug min. Kommi ion af 14. 
8.1922 vedr. Statens Tilskud til Planteavlen Fremme i land ko-
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nomiske Foreninger 1923 (Sv. 1799). Forvaltningskommissionen 
af 28.10.1946: 8. Bet. 1951 s. 35f. 

Landbrugsmin. , Landvæsen journal (U) 1923/1606, 1927/ 
1847, 194011934, 1953/585, 1964/596. ("Den nye Konsulentord
ning", Udvalget af 15.5.1951): (U) 1954/576, 1956/,1957/,1959/, 
1962/, 1964/ og 1968/613 (fastnummer). 

Indhold: Korrespondance og regnskaber vedr. tilskud til konsu
lentvirksomhed 1915-55. Korrespondance vedr. tilskud til he
steavlsforeninger, kvægavlsforeninger (henlagt amtsvis) kontrol
foreninger og dyrskuer 1948-55. Korrespondance vedr. tilskud til 
planteavl foreninger 1928-55. Over igter kopibøger regnskaber 
1915-36 (div. år). (MH) 

Landbrugsministeriets Rådgivende 
U d valg vedr. Landøkonomiske 
Bevillinger 1948-56 

1085 

15.5.1946 ned atte Landbrug ministeriet et udvalg med den op
g.ave at foretage en under øge! e af og fremkomme med forslag 
hl den fremtidige tilrettelæggel e af Landbrug min.s til yn med 
den landøkonomi ke kon ulentvirk ornhed amt admini tratio
nen af den Faste planteavl be illing og bevillingerne iht. hus
dyrloven. Den landøkonomi ke kon ulentvirk omhed havde hid
til været underlagt en egen til yn førende e ovf. mens plante
avlsbevillingen administrerede af Udvalget for den Fa te Plante
avl bevilling og husdyrloven bevillinger direkte af mini teriet. 

Udvalget, der afgav betænkning 26.6.1947 fore log, at alle 3 
bevillinger underlagdes en sagkyndig til yn førende med de Iand
Økonomi k e bevillinger, og at der de uden ned atte et råd
givende udvalg på 3 medlemmer, l efter ind tillin g af husmand -
~oreningerne l efter ind tilling af landboforeningerne og l efter 
Ind tilling af De Samvirkende Dan ke Have el kaber og Almin
delig Dan k Gartnerforening med den opga e o er for mini-
teriet at udtale ig om pørg mål af principiel natur edr. de 

landøkonomi ke bevillinger. 1.4.194 ned atte Landbrug mini-
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steriet udvalget som foreslået. Det ophævedes ved mini teriet 
skrivelse af 1.3.1956. 

Henvisninger: Forvaltningskommissionens 8. betænkning, 1951, 
s. 35f.- Landbrugsmin., Landvæsensjournal (U) 1956,642. 

Indhold: Forhandlingsprotokol 1948-56. Journal 194 --.t. Sager 
nr. 1-53, 1948-56. (1 P MH) 

Landbrugsministeriets Konsulentud alg 1005 

1956-

I forbindelse med indførelse af en ny konsulentordning aflø te 
Landbrugsmin.s Rådgivende Udvalg vedr. Landøkonomi ke Be
villinger (se ovf.) af Landbrugsmin.s Kon ulent udvalg (Land
brugsmin.s skr. af 1.3.1956). Udvalget kulle afgive udtale! er til 
ministeren i spørgsmål vedr. konsulentvirk ombed forretning -
orden 25.4.1956). Udvalgets sekretariat funktion var oprindelig i 
Landbrugsmin.s Landvæsenskontor (l. K t.), enere i l. Afde
lings 4. Kt. og overgik i 1982 til Jordbrug direktoratet ( . 1131) . 

Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæ en journal (U) 19-6ff. 
fast nr. 653. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Gartnereksaminationskommissionen 
1867-? 

(JfH) 

ll.t-t 

Ved lov af 11.2.1863 indrettede ved Den Kgl. eterinær- og 
Landbohøjskole en undervi ning med af luttende pr ve i kono
misk havedyrkning, der på to undtage! er nær omfattede de 
samme fag, som indeholdte i den akaldte almindelige gart
nerek amen, der afholdte i Den Botani ke Ha,·e af Gartn re ·
saminationskommissionen ( e I .216). De to udeladte fag var 
blomsterdyrkning og driveri (kultur under glas . ed ek. af _6 . 
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5.1866 blev den almindelige gartnereksamen ophævet. Der 
kunne dog, hvis der viste sig trang til det , indrettes prøver i de to 
fag der ikke omfattedes af Landbohøjskolens havebrugsunder
visning. 

16.7.1867 udstedtes bekendtgøre! e angående afholdelse af en 
sær kilt prøve i driveri og blomsterdyrkning. Prøven skulle bestås 
for en særskilt eksamenskomrni ion med Landbohøjskolens di
rektør om formand og to gartnere om faste eksaminatorer. 
Prøven var en overbygning på prøven i økonomisk havedyrkning , 
men betragtedes i øvrigt som kolen uvedkomende. Først ved en 
undervisningsplan af 1895 blev blomsterdyrkning og plantedriv
ning optaget i havebrugsstudiet. 

Der er ikke bevaret arkivalier fra den i l 67 oprettede Gart
nerek aminationskomrnission . 

Henvisninger: Departementstid. 1866 s. 553 og 1867 s. 704f. Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1858-1908, 1908 s. 103ff. og 
352ff. ( P) 

Bestyrelsen for Dansk 
Landbrugsmuseum 1906-

2489 

Dan k Landbrugsmuseum oprettede l af forstander for 
Lyngby Landbrug kole , J .C. la Cour, i forbinde! e med den s.å. 
i København afholdte Nordi ke Industri- , Landbrug -og Kunst
ud tilling. Der var forud truffet be temmel e om, at landbrugets 
andel i ud tillingens over kud kulle an ende til grundlæggelse 
af et landbrug mu eum under Det Kgl. Dan ke Landhu hold
ning el kab admini tration. Mu eet fik til hu e ved landbrug -
skolen i Lyngby og fik enere filialer ved en række andre land
brug koler (Dalum Ladelund, Malling m.fl .). Fra og med fi
nan tuet 1906/07 ble det o ertaget af taten med en af 
Landbrug mini teriet udpeget be t re! e. Mu eet orterede un
der Landbrug mini teriet. I 1969 flyttede det fra L ngby til Her
regarden Gl. E trup i Jylland. ed bek. 6-o af 11.10.19 9 blev 
mu eet pr. 1.1.1990 overført fra Landbrug min. til Kulturmin. 

Arkivtil yn med Dan k Landbrug m u eum er ed kr . af 24.5. 
19 5 overdraget til Land arkivet for ørrejylland . 
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Henvisninger: UdvalgsbeL ang. Ordningen af Landbrug mu eet 
og permanente Redskabs- og Maskinudstillinger. Afgivet til Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab , 1901. Landhu holdning -
selskabets Aarsberetning for 1906-07 s. 196ft. 

Landbrugsmin., Landvæsensjournal (U) 1909 12 9. 1920,39-+, 
1935/1489, 1940/1578, 1944/729, 1952/535, 1954'535, 1955 53-
1959/535, 1965/535, 1968/535, 1969/535. 

Indhold: Mødereferater 1947-80. Div. sager (per onale. byg
ningsforhold, flytning, norsk udstilling) 1952-86. (NP MH) 

Tilsyn med gødning og foderstoffer 

Forsøgslaboratoriets Foderstofkontrol 1103 

1926-38 

Statens Foderstofkontrol 1939-89 

Landbrugsministeriets Tilsynsud alg 110-

vedr. Foderstoffer 1939-76 

Til at føre kontrol med handelsfoderstoffer frem tillet af firmaer. 
der havde tilsluttet sig en frivillig kontrolordning. oprettede 
Forsøgslaboratoriets Foderstofkontrol i 1926. I 1939 omdannede 
den til Statens Foderstofkontrol, der ideløbende med den frivil
lige kontrol, som ophørte 1978, tillige varetog den obligatori ke 
foderstofkontrol, jf. lov 135 af 13.4.193 (Lo\·tid. 1939) om han
del med foder- og gødning tofter amt grundforbedring midler. 
bek. 234 af24.6.1939 §14 stk. 2, jf. tillæg lov 2 af''O. -.19 . I 
1940ff. førte Statens Foder totkontrol pa Pri kontrolrade vegne 
(s. 1259) tilsyn med overholdel e af mak irnalpri be temmel er. 
Senere lovændringer: Lov 93 af 16.3. 1962. lov 113 af .3. 19 . 
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lov 280 af 18.6. 1969, lov 340 af 26.6.1975. Efter Danmarks 
tilslutning til EF er kontrolområdet udvidet til også at omfatte 
EF-støtteordninger for anvendelse af skummetmælkpulver til fo
derbrug, tørret foder samt ærter og bønner. 

Med virkning fra 1939 behandlede Landbrugsministeriets Til
synsudvalg vedr. Foderstoffer sager vedr. overtrædelser af foder
stofloven. Tilsynsudvalgets virksomhed ophørte med udgangen 
af 1976. Tilsynsudvalgets arkivalier indgår i Foderstofkontrollens 
arkiv. Denne indgik 1.1.1990 i Plantedirektoratet (s. 1170). 

Foderstofkontrollens arkiv er delt i 3 hovedgrupper: Den frivil
lige foderstofkontrol 1926-78 (Sk) tilsynet med foderstoflov
givningen 1939f (Sa) og sager til efterretning (Sb). Rigsarkivet 
har ved skrivelser af 29.9.1972 og 7.1.1982 bemyndiget kassation 
af Sa-sager og sager vedr. EF- tøtteordningerne og af de s.k. 
Indlægssedler. 

Henvisninger: Landbrugsårbog. H. Ærsøe: Husdyrbrugsforsøgs
virksomheden i Danmark 1882-1942 200. Beretning fra Forsøgs
laboratoriet, 1942 s. 138-47. Fælles Arbejdsmetoder for Under
søgelser i Medfør af Lov om Handel med Gødning og Foderstoffer 
af26. marts 1898, Min. Tid. B 1922 . 61-81 (Sv. 1709). Bet. vedr. 
revi ion af foderstoflovgivningen, 1973 (686/Sv. 3112). Statens 
Foderstofkontrol udgiver Årsberetning. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Landbrugsministeriets Foderstoflid alg 1104 

1975-

Landbrug mini teriet Foder tofud alg blev ned at af landbrugs
min. iht. lov 340 af 26.6.1975 om foder tofter 10 for at følge 
udviklingen og afgive indstilling om foran taltrunger i forbinde! e 
med alg og kontrol af foder tofter. Ud alget havde 8 med
lemmer, der repræ enterede forbruger- og producentorgani atio
ner amt tekni k-biologi k agkund kab. 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990). (MH) 
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Tilsynet med Handel med Gødning og 1101 

Grundforbedringsmidler 1938-77 

Landbrugsministeriets Gødningstilsyn 
1977-89 

For at sikre overholdelsen af de i lov 135 (1939) af 13...l.l93 om 
handel med foder- og gødningsstoffer og grundforbedring midler 
fastsatte bestemmelser (varedeklaration, brug ami ning mv.) 
oprettedes i 1938 Tilsynet med Handel med Gødning og Grund
forbedringsmidler, efter at et udvalg på 13 medlemmer. hentet 
dels blandt professorerne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole, dels fra interesseorganisationer, havde udarbejdet reg
lerne for tilsynet. Indtil 1962 udøvede Tilsynet in "irk omhed 
gennem Statens Planteavlslaboratorium (s. 1166). ed lov 92 af 
16.3.1962 udskiltes Tilsynet som en sær kilt in titution under 
Landbrugsministeriets Tilsynsudvalg vedr. Handel med G dning 
og Grundforbedringsmidler, se ndf. Ved enere lovændring. lov 
41 af 26.1.1977, fik institutionen navnet Landbn1gsminisreriets 
Gødningstilsyn. I 1990 blev Tilsynet henlagt under Plantedirek
toratet, se s. 1170 (finanslov 1990 §11.35). 

En stor del af arkivet består af do ier for enkeltfirmaer. 
Journalisering påbegyndtes i 1977. Gødning til ynet var ekre
tariat for Landbrugsmin.s Tilsynsudvalg. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Udfør el journal (L J) 193 
-44/382 (fast nr.); Veterinærjournal (l: J) 19-r-60/46_ (fa t nr.). 

Indhold: Firmanummerfortegnel e. Korre pondance med fir
maer (udgående, nr. 1-128) 1939-63. Korre pondance med fir
maer (A-Ø, nr. 200-222) 1939-58. Korre pondance med kalklejer 
(A-Ø, nr. 400-402) 1938-57. Samlemappe (A-C) 19 6--6. Debi
torregnskab 1940-49. ~1H) 

Landbrugsministeriets Tilsyn ud alg 1106 

vedr. Handel med Gødning og 
Grundforbedringsmidler 1962-

Tilsynsudvalget blev ned at iht. lov 92 af 16.3.196_ om band l 
med gødning og grundforbedring midler _6 for at fore ta Land-
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brugsministeriets Gødningstilsyn, se ovf. Det bestod af 3 med
lemmer udpeget af Dansk Erhvervsgartnerforening (o pr. Er
hvervsrådet for Gartneri og Frugtavl), De Samvirkende Land
boforeninger og De Samvirkende Husmandsforeninger (i fællig l 
medlem) samt en formand udpeget af Landbrugsmin. Senere 
lovændring: Lov 41 af 26.1.1977 jf. bek. 867 af 20.12.1988. 

Tilsynsudvalgets beskedne arkiv (årsberetning og møderefe
rat) indgår i Landbrugsministeriets Gødningstilsyns arkiv. Der er 
ikke bevaret sekretariatsmateriale før 1974. (MH) 

Landbrugsministeriets Udvalg vedr. 2568 

Tilsætningsstoffer til Dyrefoder 1973-

If. bek. 568 af 31.10.1973 om til ætning toffer til dyrefoder §5 
(jf. cirk. 248 af s.d.) måtte intet fabrikat af et antibiotikum, 
cocidiostatikum eller andet lægerniddel eller af noget væksthæm
mende to f erhvervsmæ sigt tilsætte foderstoffer, med mindre 
det pågældende fabrikat var regi treret til ådan anvendelse af 
Landbrug min.s Udvalg vedr. Tilsætningsstoffer til Dyrefoder. 
En til varende begrænsning gjaldt forhandling af salg af tilsæt
ning stoffer i dyrefoder. Bekendtgøre] en refererede til råds
direktiv 524 af 23.11.1970 og blev ændret ved enere bek. 529 af 
12.10.1977, 222 af 11.5.19 l og .11.19 6 jf. lov 340 af 26.6. 
1975. Udvalget havde elvstændigt arki , indtil det i 1990 henlag
de til Planteavlsdirektoratet, hvorefter dets korrespondance mv. 
journali erede og indgik i direktoratet arkiv. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (MH) 
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Planteavl (forædling) 

Statens Planteavlsudvalg 1898- 1020 

På foranledning af Det Kgl. Landhusholdning set kab ned atte 
Landbrugsmin. - gennem Landhusholdning elskabet - Staten 
Planteavlsudvalg til at forestå ledelsen af de af P. iel en påbe
gyndte planteavlsforsøg, se Statens Planteavl forsøg ndf. Ifølge 
forretningsorden af 13.12.1898 var Landhu holdning el kabet 
præsident født formand for Statens Planteavl udvalg. d alget 
to øvrige medlemmer udpegedes efter ind tilling fra Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole og fra De Samvirkende Dan ke 
Landboforeninger. I forretningsorden af 7.12.1920 ud\idede be
styrelsen med repræsentanter for De Samvirkende Dan ke Hu -
mandsforeninger og De Samvirkende Haveforeninger. dvalget 
administreredes af Statens Planteavlskontor (se ndf.). fra 1990 af 
Plantedirektoratet (s. 1170). 

Henvisninger: Statens Planteavl udvalg har ud endt artig Ar
bejdsplan og offentliggjort forsøgsre ultater i Tidsskrift for plan
teavl og Korte Meddelelser. 

Indhold: Journaler 1901-39. Journal ager l 9 -1939. (\.fH) 

Statens Forsøgsvirksomhed i 
Plantekultur 1885-1980 

Statens Planteavlsforsøg 1980-89 

Statens Planteavlskontor 189 -

Statens Planteavlslaboratorium 1905-

Frøavls- og Industriplantefor øg 1972-

Oprindelig var Statens Forsøg virk omhed i Plantekultur. enere 
Statens Planteavlsforsøg, fælle betegnet e for \irk omheden i en 
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lang række forsøgsstationer, institutter og laboratorier mv. Virk
somheden går tilbage til ca. 1870 hvor den senere statskonsulent 
P. Nielsen på sin lærerlod ved Ør lev påbegyndte de første forsøg 
i plantekultur. Fra 1877 ydede Det Kgl. Landhusholdningssel
skab økonomisk støtte, og fra 1882 refunderede Indenrigsmin. 
Landhusholdningsselskabets udgifter til for øgsvirksomheden. 

På finanslov 1885-86 optoges bevilling til Statens Forsøgsvirk
somhed i Plantekultur, og omtrent samtidig anlagdes de første 
faste forsøgsstationer (Tystofte og Askov). Indtil sin død i 1897 
ledede P. Nielsen forsøgene, og statskassens bidrag til driften 
overførte gennem Landhusholdning el kabet. Det var ligeledes 
på Landhusholdningsselskabets foranledning og gennem dette, at 
Landbrugsmin. i 1898 nedsatte Staten Planteavlsudvalg (ovf.). 
Med det samtidig oprettede Statens Planteavlskontor som koordi
nerende organ varetog Planteavlsudvalget ledelsen af planteavls
for Øgene efter P. Nielsen. Ifølge forretningsordenen kulle kon
tor og arkiv have domicil hos Det Kgl. Landhusholdning elskab. 
Indtil 1908 blev planteavlsfor øgene år beretninger forelagt for 
Landhu holdnings el kabets generalfor amling; derefter blev de 
udgivet ær kilt. 

Med tiden kom et tort antal for øg stationer til. I 1905 star
tede Statens Planteavlslaboratorium sin virk omhed i lokaler på 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj kote. Statens Planteavlskon
tor har til tadighed været det koordinerende organ. Omkring 
19 O blev Staten Plantea l for øg truktureret under 4 .k. cen
tre: Det Administrative Center ~ed Staten Planteavlskontor 
(1898), Informationstjene ten (1979), Dataanalyti k Laborato
rium (1969, fra 1987 Afdeling for Biometri og Informatik, se 
ndf.), Sekretariat for Sort afprøvning (19 O, fra 19 7 under 
Landbrug centret se. ndf.) og Jordbrug meteorologi k Tjene te 
(19 3), - Landbrugscentret med for øg tationerne i A kov 
(l 5), Ty tofte (l 6), Ro kilde (1 90) herunder det i 1941 
oprettede Staten Biavl for øg, Tyl trup (l 94), Borri (1907), 
Staten Mar kfor øg (påbegyndt 1923), Store Jyndevad(l939), 
Rønhave (1950), Sil trup (1957), In titut for Grovfoder, Foulum 
(19 3),- Havebrugscentret med in titutterne for Grønt ager. År-
lev (1905), for æk tkulturer, r le (1927), for Frugt og Bær, 

Blang tedgard (1915), for Land kab planter, Hornum (1916), -
Planteværnscentret med In titut for Plantepatologi 19 5) forenet 
med In titut for Pe ticider ( . 1171), In titut for krudt bekæm-
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pelse, Slagelse (1918-27, genoprettet 1946, se s. 1172) Analy
selaboratorium for Pesticider, Slagelse (selvstændigt 197 ) og 
Planteværnsafdelingen på Godthåb (1979, fra 1987 Landbruget 
Rådgivningscenter, Skejby). 

Nedlagte forsøgsstationer: Abed, Herning, Lundgaard. L ng
by, Pedersholm, Spangsbjerg, Studsgaard, Vejen. Aakirkeby. 

Statens Planteavlsforsøg indgik i 1990 i Plantedirektoratet ( . 
1170). 

Henvisninger: (Bet. om) Statens Planteavlsudvalg 1920 Rig dag -
tid. A. 1919-20 sp. 6041-44. H.C. Larsen: Statens forsøgsvirksom
hed i Plantekultur. Dens organisation og administration, 1923. 
Kommissionen af 13. maj 1946: Bet. vedr. de fremtidige Ret
ningslinjer for forsøgsarbejdet på Planteavlens område. ( . 
1807). Statens Planteavlskontor udgiver Tidsskrift for Plante~·æ
sen. 

Landbrugsmin., Landvæsensjournal (LJ) 191? 46: 19_ 116-· 
1960/269. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Dataanalytisk Laboratorium 1969-87 10_4 

Afdeling for Biometri og Informatik 
1987-

Institutionen, oprettedes 1969 under Staten Planteavl labora
toriums Forsøgstekniske Afdeling, rådga Starens Plancea~·lsfor

søg (se ovf.) og foretog selvstændig databehandling af forsøg -
opgaver. Udskilt 1970 som elv tændig enhed. avneændring 
1987. Arkivet indgår i det fælles arkiv y tern af 19 6 for taten 
Planteavlsforsøg, se ovf. (J1H) 

Plantenyhedsnævnet 1962- 11 

Sekretariatet for Sortsafprø ning 1973- lO __ 

Plantenyhedsnævnet oprettede iht. lov _o- af 16.6.196_ om b -
skytteise af forædlerrettigheder for planter -l, ændret ved J m 169 
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af 15.5.1968. Nævnet traf afgørelse vedr. anmeldelse om be
skyttelse og udfærdiger plantenyhedsregister mv. Fra 1973 ad
ministreredes nævnet af Sekretariatet for Sortsafprøvning i Tys
tofte , der fra 1978 henhørte under Statens Planteavlsforsøg (s. 
1166). Sekretariatet udførte forarbejdet til sortsliste udsendt af 
Statens Planteavlskontor. Plantenyhedsnævnet og Sekretariatet 
for Sort afprøvning havde arkivfælleskab. 

Henvisninger: Forretningsorden, jf. Landbrugsmin.s cirk. 172 af 
11.9. 1963; Landbrugsmin.s cirk. 126 af 20.6.1969; Landbrugs
min. cirk. 104 af 14.9. 1988. Landbrug min., Landvæsensjournal 
(LJ) 1962f. fast nr. 316. 

Indhold: Korrespondance, mødereferater 1962-65 (V.A. Hal
Jing papirer). ( PIMH) 

Landbrugsministeriets N avneudvalg for 
Planter 1970-

1033 

Navneudvalget godkendte plantenavne beskyttet iht. lov om be-
kyttelse af forædlerrettigheder for planter (lovbek. 172 af 17.5. 

1968) samt navne for sorter eller stammer optaget på artslisten 
(lov 170 af 15.5. 1968 om handel med frø og planter, bek. 364 af 
5.8.1970 om navngivning af plantenyheder). Udvalget medlem
mer repræ enterede planteavisinstitutioner under Landbrugs
min. Fra 1973 var udvalget underlagt Sekretariatet for Sortsaf
prøvning, som i 1978 overførtes til Staten Planteavlsforsøg. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Statens Væksthusforsøg 1927-80 

Institut for Væksthuskulturer 1980-

1027 

l tilknytning til Staten For øg virk omhed i Plantekultur ( . 
1166) tillede i 1927 arealer på irumgard jorder til rådighed 
for havebrug for øg og for øg med æk thu e (finan lov 13 II 
p 7). 
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Væksthusenes opførelse bekostedes af Alm. Dansk Gartnerfore
ning. I 1976 flyttedes instituttet til Årslev. 

Henvisninger: Grethe Olsen og Ole Voigt Christen en (red .): Fra 
Statens Væksthusforsøg i Virum til Institut for Væksthuskulturer i 
Årslev 1929-79, Odense 1979. 

Landbrugsmin., Landvæsensjournal (U) 1929 '156 . 

Indhold: Korrespondance 1946-64. Div. vedr. Plantenyhed næv
net 1962-65. Ansøgninger 1943-61. Anbefalinger 1930-69. Byg
ningsplaner 1927. Hovedbog 1929-60. Regn kab 19-0-64. 

( 1H) 

Plantedirektoratet 1990- 2461 

Plantedirektoratet oprettedes 1990 (finan lo 1990) ved ammen
lægning af Statens Plantetilsyn (s. 1177), Stat frøkontrollen ( . 
1175), Statens Foderstofkontrol (s. 1162), Landbrug mini terlet 
Gødningstilsyn (s. 1164), Tilsynet med Stat autori erede Labora
torier (s. 1150). Desuden har direktoratet faet tilført de lovregu
lerede opgaver under Statens Planteavl kontor ( . 1166). og fra 
Statens Forstlige Forsøgsvæsen ( . 160 ) har det 0\·ertaget ta
tens Herkomstkontrol med Skovfrø og Planter . 1609). 

Direktoratet var endvidere sekretariat for en række rådgiven
de udvalg: Plantesundhedsrådet ( . 117 ) , Gartnerikontrolkom
missionen, Frøkontrolkommissionen ( . 1176), Landbru0 mini
steriet Foderstofudvalg (lov 340 af 26.6.19 -) . 1163 . G d
ningstilsynets Tilsynsudvalg (s. 1164), Staten dvalg for Kontrol 
med Forstligt Formeringsmateriale ( . 1610), Landbrug mini te
riets Plantenyhedsnævn (s. 1168), Vilkar næmet for Planteny
heder (lov 866 af 23.12.1987), Økologi k Jordbrug rad (IO\ "'63 
af 10.6.1987) og Statens Bi ygdom nævn (lov u- af 19 _) ( . 
1197). 

En række departementale opgaver ble\ ved oprette! n udlagt 
til Plantedirektoratet (se den under Hem·i ninger anf rte rap
port). Direktoratet organi ere med en direktion. en admini
strativ-juridisk afdeling og en laboratorieafdeling amt derunder 
hørende kontorer og laboratorier. 
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Henvisninger: Rapport fra Arbejdsgruppen om fordeling af ar
bejdsopgaver mellem departementet og Plantedirektoratet , 
Landbrugsmin. 1989. Finanslovsforslag 1990 anm. 2 §11.35. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Bekæmpelse af plantesygdomme og 
planteskadedyr 

Statens Plantepatologiske Forsøg 
1913-80 

Institut for Plantepatologi og 
Institut for Pesticider 1980-

1026 

I 1905 indledte De Samvirkende Landboforeninger en plantepa
tologisk forsøgsvirksomhed, som fra 1913 under navnet Statens 
Plantepatologiske For øg fort atte inden for rammerne af Sta
tens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Fra 1980 var for øgs
virksomheden henlagt til Institut for Plantepatologi og Institut 
for Pesticider under Statens Plantea l forsøg (s. 1166). Kemikali
ekontrollen (s. 1640) var indtil1948 en del af Statens Plantepato
logiske For øg. 

Henvisninger: Landbrug min., Landvæ en journal (U) 1912/ 
1317; 192311479; 1937/779. 

Indhold: Mødereferater 1905-63. Lov om Mider 1936. Div. ud
valg 1927-47. Administrativ korre pondance 1915-63. År over-
igter 1905-63. For øg lommebøger (prøver). Afprøvning resul

tater 1959-63. Måned oversigt over plante ygdomme 1929-63. 
Kemikalietællinger 1931-48. Samvirkende Landboforeningers 
plantepatologi ke virksomhed 190 -15. (MH) 
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Statens Ukrudtstorsøg 1918-27, 1946- 1114 

Statens Ukrudtstorsøg blev oprettet i 1918 om en afdeling under 
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur (s . 1166). Den nedlag~ 
des som selvstændig institution i 1927, men ble genoprettet 1 

1946 under Statens Plantepatologiske For øg. I 197 blev Staten 
Ukrudtstorsøg et institut i Statens Planteværn center under Sta

tens Planteavlsforsøg. 
Fra Statens Ukrudtsforsøg er afleveret arki alier. der hidrører 

fra instituttets leder 1918-27, K. Hansen. De vedrører tildel 
dennes virksomhed før instituttets oprette! e i 191 . 

Indhold: K. Hansens papirer: Forsøg og iagttage! er vedr. ukrudt 
1906-18. Korrespondance og forsøg vedr. ukrudt 1909-1 . Fæno
logiske observationer 1897-1912. Korrespondance og for øg 1?1 
-31. Sager vedr. assistenter og medhjælpere 191 -22. 1atenale 
vedr. "Tidseldræberen" 1920-22. Regnskab 191 --0. ( P) 

Teknologisk Instituts Skadedyrafdeling 1116 

1940-48 
Statens Skadedyrlaboratorium 1948-

Omkring 1940 påbegyndte Teknologi k In titut en kon ultativ 
virksomhed vedr. bekæmpelse af korn kaded)T . Herfra udgik 
initiativet til etablering af Kornskaded r komiteen ndf.) . In ti
tuttets Skadedyrafdeling blev i stigende grad benyttet af Land
brugsmin. til afprøvning af bekæmpe! e midler. der kun måtte 
forhandles med ministeriets godkendel e. Fra l .4.19-l blev af
delingen overtaget af staten under navnet Statens kadedyrla

boratorium (Finansudvalgets akt tykke 55-t af 13.6.19 . Land

brugsmin. skr. af 29.4 .1948). 
Statens Skadedyrlaboratorium arbejd område omfatted ka

dedyr i huse, lagre, fabrikker og anvendte material r. fluer. myg 
og andre insekter af hygiejni k betydning. amt rotter. mu . 
mosegri e og muldvarpe. Laboratoriet har hele tiden arteret 
under Landbrugsmin., men var tillige rådgivende for . 1ilj min . 
og Miljøstyrelsen. For Miljømin. afholdte kur r om anvende! e 
af bekæmpelsesmidler. 
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I forbindelse med Laboratoriets flytning i 1965 blev en del af 
arkivet kasseret efter aftale med Landbrugsmin. 

Henvisninger: Laboratoriet udsendte trykte årsberetninger. 

Indhold: Skønssager 1938-60. Rapport over forsøg med impræg
neringsmidler mod husbukke 1941. (NP) 

Kornskadedyrkomiteen 1941-52 

Landbrugsministeriets U d valg vedr. 
Bekæmpelse af Kornskadedyr mv. 
1952-62 

1111 

I efteråret 1940 tog Teknologisk In tituts Skadedyrslaboratorium 
initiativ til at danne en komite , der skulle virke for at nedbringe 
det tab , der forvoldtes af kadedyr i korn og mel. Den 7.3.1941 
holdt Kornskadedyrkomiteen stiftende møde. Komiteen bestod 
af 24 medlemmer, der valgte en formand og et arbejdsudvalg på 5 
medlemmer. Opgaven var gennem propaganda og konsulentvirk
somhed at udbrede kendskab til kadedyr i korn og mel og 
vejlede med hensyn til bekæmpe! e og forebyggel e. Arbejdet 
finansieredes ved støtte dels fra Landbrugsmin . del fra Otto 
Møn ted fond. 

Da Teknologi k In tituts Skadedyr laboratorium i 1948 blev 
overtaget af staten, opstod det spørg mål , om Kornskadedyrko
miteen, der "havde valgt ig elv ', kulle gå over til at blive et 
ministerielt udvalg, i hvilket tilfælde det måtte vælge af organisa
tionerne (forhandlingsprotokol 5.11.194 ). 

Re ultatet blev at landbrug mini teren ved kr. af 14.10.1952 
nedsatte et udvalg under navn af Landbrugsministeriets Udvalg 
vedr. Bekæmpelse af Kornskadedyr m v., ammen at af repræ en
tanter for Landbrugsrådet, De Sam irkeode Dan ke Landbo
foreninger, De Samvirkende Dan ke Hu mand foreninger Cen
tralforeningen af Tolvmand foreninger og Større Landbrugere i 
Danmark, Dan ke Korn- og Foder totimportører Fælle organi-
ation, De arnvirkende Købmand foreninger i Danmark , Gro -
er-Societetet Komite , Dansk Møllerforening Foreningen af 

Dan ke Handel møller Indu trirådet og taten Plantepatologi-
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ske Forsøg, ialt 11 medlemmer med repræ entanten for Land

brugsrådet som formand. 
Udvalget ophævedes ved skr. af 16.2.1962 med ben i ni n g til, 

at bekæmpelsen af skadedyr i korn- og kornprodukter nu '":ar 
nået å vidt, at den ikke længere frembød noget arnfund mæ 1gt 

problem. 

Indhold: Kornskadedyrkomiteen: Forhandlingsprotokol19-H--t9. 
Mødereferater, den samlede komite 1946-49. Mødereferater. ar
bejdsudvalget 1945-51. Beretninger 1941-48. Budgetforslag 1942 
-50. Årsregnskab 1942-50. Lovforslag 1946-4 . 

Kornskadedyrudvalget: Korrespondance 1952-6-. ( P,.\1 H) 

Plantetilsyn 

Landbrugsministeriets Certifikatudvalg 1032 

for Korn og Frø 1958-80 

Certifikatudvalget for Korn og Frø ned atte om et taende 
udvalg ved landbrugsmin.s cirk. 43 af 24.3.19- om regler for 
udstedelse af "Danske Certifikater" for kløver- og græsfrø avlet i 
Danmark, jf. cirk. 44 af s.d. om regler ... mv. i hh t. OEEC 
projekt 215 om oprettelse af Standard System of Terminology for 
Certified Herbage Seed Moving in International Trade. dvalget 
varetog kontrol med produktionen af frø ur. lov 2 af 16.6.19 -
om salg af visse mindreværdige planten heder, ændret ved lov 
170 af 15.5.1968 om handel med frø og planter, ændret ved lov 
534 af 13. 12.1972 om handel med frø, åsæd, læg ekartofler og 
planter (i EF)). Udvalgets opgaver overførte i 19 O til tat -
frøkontrollen, se ndf. 

Rigsarkivet har i skrivelse af 27.4.19 bem;ndiget k ation 
af anmeldelsesskemaer, hvide og bla, be igtigel e kernaer og 
indberetninger fra frøfirmaer om EF- tøtte. 
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Henvisninger: Beretn. fra udvalget vedr. Certifikatudvalgets 
fremtid, 21. mar. 1979 (Sv. 4251). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Statsanstalten Dansk Frøkontrol 1030 

1891-1916 

Statsfrøkontrollen 1916-89 

Landøkonom E.Møller-Holst oprettede i 1871 en privat institu
tion med navnet Dansk Markfrøkontrol, som skulle kontrollere 
frø orters kvalitet. I 1891 overtoge den af taten under navnet 
Stat an talten Dan k Frøkontrol (navneændring til Stat frøkon
trollen i 1916). Lederen betegnede oprindelig be tyrer, fra 1916 
direktør. Statsfrøkontrollen be tod af flg. afdelinger: Kontoraf
deling, Renhed afdeling, Spiring afdeling, Ægthed afdeling 
(1917), Afd. f. Plantepatologi (1960), amt afdelinger for certifi
cering af korn og frø. 

I arki et indgik tillige arkivalier fra Frøkontrolkommis ionen 
og Landbrug min. Udvalg for Ind- og Udførsel af Frø. Rigs
arkivet har i 1976 bemyndiget ka ation af kassebøger og kopibø
ger 1871-1925 (ulæ elige), af arki alier vedr. den løbende kon
trolvirk omhed med undtage) e af analy ehovedbøger og hver 
10. argang af korre pondance med firmaer amt af plante und
bedscertifikater for korn og frø til ud æd. 

1.1.1990 forenede tat frøkontrollen med Staten Plantetil-
syn. Statens Gødning til yn og Foder totkontrollen i Plantedi
rektoratet ( . 1170). 

Henvisninger: Bet. fra det af Landbrug min. i 1913 nedsatte 
Udvalg vedr. Frøavl og Frøkontrol, 1920 ( . 179 ). Beretn. fra 
Udvalget vedr. Certifikatudvalget fremtid, 1979 ( v. 4251). 

Landbrug min., Landvæ en journal (U) l 90,170-k 192 /922· 
(budget ager:) 192211460; 1933.1620; 193 '614: 19-41710· 1949/ 
710; 19-2 og hvert andet eller tredie år herefter indtil 196 /510 
(fa tnr.) . 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( PMH) 
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Frøkontrolkommissionen 1889- 1029 

En kommission til udarbejdelse af regler for den af E. Møller
Holst oprettede og privat drevne anstalt, "Dan k Frøkontrol". 
afgav betænkning i begyndelsen af 1889 og med baggrund i 
denne nedsatte indenrigsministeren ved skr. af 28.9.1 9 Frø
kontrolkommissionen, der fik til opgave at rådgi e vedr. under
søgelse og kontrol med frø og sædekorn. I l 91 overtog raten 
Dansk Frøkontrol, som da underlagde kommissionen til yn. 

Henvisninger: Landbrugsmin. , Landvæsensjournal (LJ) l 90, 
1704, 1928/922 (medlemmer:) 1942/575 , 1946/646. 1961,'646. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

International Seed Testing Association 200012 

(ISTA) 1924-

Det voksende samarbejde mellem frøfor kere fra for kellige 
lande førte i 1921 til nedsættelse af European Seed Testing Associ
ation, der tre år senere skiftede navn til International Seed Testing 
Association. Første præsident var danskeren K. Dorph-Peter en 
(død 1937), der var direktør for Stat frøkontrollen. Gennem 
mange år havde organisationen internationalt ekretariat i Dan
mark ved Statsfrøkontrollen, og flere af Stat frøkontrollen med
arbejdere har været formænd for Technical Comminees under 
ISTA. ISTA udarbejdede regler for prøvetagning. avl kontrol og 
undersøgelse af sædekorn og frø og var ramme om det inter
nationale forskningssamarbejde på frøområdet. 

Henvisninger: Statsfrøkontrollen 1871-I971. 19 l . 1-l9-l--. 

Indhold: Korrespondance (ordnet efter lande yer organi atio
ner/firmaer) 1924-73. Technical Committee of I TA: B ta-Com
mittee 1950, Sampling and Bulking Committee 19----9. Commit
tee of Germination 11957-58, Seed Moi ture and torage Com
mittee 1958-59, Tetrazolium Te t Committee 19-9. Committee 
vedr. undersøgelse af sort - og tammeæothed 19..,3- ... 6. Certifi
cate Committee 1957-5 , Pelleted eed Committee 19 - l. 

Landbrug 1177 

Committee on Plant Diseases 1957-72, Purity Committee and 
Worki~g group 1960-66, Rules Comrnittee 1964-65, Statistics 
CommJttee 1956-64, Variety Committee 1956-65, Referee Tests 
1925-68. Kongresser møder work-shops, rejserapporter mv. 
1934-73 div. år. Regnskaber 1924-58. Regnskabsoversigt 1940 

~- Wffl 

Landbrugsministeriets Tilsyn med 
Planteskoler og Planteskoleartikler 
1913-14 

Landbrugsministeriets Tilsyn med 
Smitsomme Plantesygdomme 1914-46 
Statens Plantetilsyn 1946-89 

1113 

Foranlediget af et forbud mod indføre! e af kartofler til USA 
for~~log Dansk Planteskoleforening i 1912 at der oprettedes en 
officiel havebrugsinspektion hvilket ga stødet til oprettelse af 
~andbrugsministeriets Tilsyn med Planteskoler og Planteskolear
tikler (regulativ af 27.1.1913 og 19.9.1913). Året efter ændredes 
navnet til Landbrugsministeriets Tilsyn med Smitsomme Plante
sygdomme (bek. 25 af 19.2.1914 ang. udfør el af kartofler til ... 
Amerika) og i 1946 til Statens Plantetilsyn (bek. 521-530 af 25.10. 
1946). Sammen med en række andre institutioner under Land
brugsmin. blev Statens Plantetil yn ved finanslo 1990 sammen-
la t· p · . g I tantedirektoratet ( . 1170). Plantetilsynet var organiseret 
med hovedkontor, laboratorier og 6 di trikter. In ti tutionen del
tog i administrationen af et antal love om foran taltninger til 
bekæmpet e af plante ygdomme og i forvaltningen af EF-mar
ked ordninger. 

Arkivet er for perioden 1913-54 emneordnet (alfabeti k eller 
kronologi k, e aflevering fortegne! e). Fra 1955 er der ført jour
nat, og fra 1970 anvendte et emneorienteret henlæggel e ystem 
med emnekort, men uden egentlig journali ering. Der er givet 
bem~ndigel e til kas ation af importcertifikater og kopier af ud
færdigede undhed certifikater. 
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Henvisninger: P. Neergaard: Statens Plantetilsyn 50 År, 1963. -
Landbrugsmin., Landvæsensjournal (U) 1917/1802. 

Indhold: Sager 1913-54. ( fH) 

Plantesundhedsrådet 1946- 1110 

Plantesundhedsrådet oprettedes ved Landbrug min. kr. af -1. 
5.1946. Det skulle rådgive mini teren mht. forebyggel e og be
kæmpelse af plantesygdomme, jf. lov 121 af LA.19- om be
kæmpelse af farlige plantesygdomme og kadedyr. Plante und
bedsrådet havde ikke selvstændig arkivdanneJ e; Staten Plante
tilsyn var sekretariat for rådet , og rådets arki indgik heri. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Udfør el journal (L J) 19 -og 
1947/18. Statens Plantetilsyn, j. (19 1ff.) nr. 0030-1. (~1H) 

Ankenævnet for Afgørelse vedr. 
Planters Sundhed 1957-

llL 

I lov 121 af 12.4.1957 om bekæmpe! e af farlige plante ygdomme 
lød §6 stk. 4: "Opnås der ikke enighed ... om torrel en af 
erstatningen, skal spørg malet, førend det kan indbringe for 
domstolene, forelægges tre per o n er, der vælge henhold vi af 
ministeren, vedkommende amtmand og kadelidte. ·· Et adant 
ad hoc nedsat ankenævn har været i funktion en gang 19 9). I 
1974 oprettedes et permanent ankenæ n vedr. plante undhed. 
Ankenævnet havde ikke elv tændig arkivdanneJ e: evt. ager er 
arkiveret i Statens Plantetil yn ( . 1177). .\1 H) 

Fællesudvalget for Frema l og 
Sundhedskontrol med 
Havebrugsplanter 1948-79 

1131 

Fællesudvalget for Fremavl og Kontrol med Havebrug pi nter 
oprettedes i 1948. Det ammen atte af repræ ent nter for ~art
neriets, frugtavlens og havebruget organi ationer amt D am-
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virkende Landbo- og Husmandsforeninger , Statens Forsøgsvirk
somhed i Plantekultur, Landbohøjskolen og Plantesundhedsrå
det. Pr. 1.5.1979 blev udvalget sammenlagt med Statens Plante
tilsyn. Rigsarkivet gav i 1977 bemyndigelse til kassation af regn
skabsbilag. 

Indhold: Mødereferater 1948-77. Korre pondance (adressat- el
ler emneorienteret) 1948-77. Duplikeringskopi 1958-66. Hoved
bog 1958-64. Kassejournal 1949-63. Afgiftsbog 1954-63. (MH) 

Husdyr (forædling) 

Statsdyrskuekommissionen 1887-1927 1012 

Med grundlag i lov 54 af 1.4.18 7 om foranstaltninger til hu -
dyrbrugets og husdyravlens fremme 7 foran taltede Statsdyr ku-

~oruden Statsdyrskuekommissionen arrangerede også landbrugers egne organisa
t~ner dyrskuer. Fra Fællesskuer r Odense 1957 henrede Andelsblader dette billede 
a ~n hoppe af jysk race, "Veronika", pd skuer kårer som fløjhoppe (Erhvervs
arkn·er). 
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ekommissionen afholdelse af dyrskuer og førte tilsyn med for
eningsdyrskuer, hvortil staten ydede tilskud. Kommi ionen var 
sammensat af de i lovens §4 omtalte hingste- og tyre kuekommi -
sioner og af statskonsulenter. Kommissionen havde ekretariat i 
Landbrugsmin. (selvstændigt arkiv). Ved lovens fornyel e i 1927 
(lov 185 af 10.7.1927) bortfaldt bestemmelsen om Stat dyr kue
kommissionen. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Husdyrjournal (HJ) 1900-06 D r
skuer; 1926/21 (medlemmer); 1927/25 (beretning). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Landbrugsministeriets Landsudvalg for 10-B 

Demonstration af K vægbrug 1953-60 

Landsudvalget blev oprettet med henblik på admini trationen af 
en bevilling til oprettelse af demonstration brug vedr. fodring af 
kvæg mv. givet i henhold til §3 stk. 3 i lov 5 af 31.3.19-3 om 
oprettelse af en produktivitetsfond, jf. lov 212 af 11.6.19-4. 
Formålet var at demonstrere betydningen af rationel foderplan
lægning. Der udpegedes et antal landbrug, hvor der i arnarbejde 
med lokale konsulenter førte kontrol med fodring. yde! e mv. 
Brugene var åbne for besøgende. 

Udvalget bestod af 2 repræsentanter for Landbrug min. Pro
duktivitetsudvalg, 2 for De Samvirkende Dan ke Landbofore
ninger, 2 for De Samvirkende Dan ke Hu mand foreninger og l 
for Landøkonomisk Forsøg laboratorium. Et af medlemmerne 
(Joh . Petersen-Dalum) blev af landbrug mini teren udpeget til 
formand for Landsudvalget. De uden ned atte lokale udvalg 
( amtsudvalg). 

Da det planlagte program var genenruført i 19-9. u ndte en 
beretning. I 1960 ophørte udvalget irk omhed. 

Henvisninger: H. Ejlersen Han en: Hovedresulcareme af arbejder 
med demonstration af kvægbrug 1953-58. 19-9. 
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Indhold: Mødereferater 1953-59. Korrespondance 1953-60. 
Landsudvalgets 5. årsmøde 1959. Kvægdemonstrationsbrugene 
1955-59. Div. materiale 1953-59. (NPIMH) 

Statens Forsøgsgårde Favrholm og 
Trollesminde 1917-88 

1010 

I forbindelse med nedlæggelsen af stamstutteriet ved Frederiks
borg bestemtes, at de af staten ejede hovedgårde, Favrholm og 
Trollesminde, ved forpagtningsperiodens udløb skulle sælges 
med størst fordel for statskassen, jf. lov 65 af 1.4.1871 om om
ordning af stamstutteriet på Frederiksborg §8. Inden forpagt
ningen ophør 31.3.1917 ophævedes bestemmelsen om salg i 
medfør af lov 164 af 27.3.1917, idet gårdene herefter skulle drives 
for statens regning under ledelse af Udvalget vedr. Driften af 
Statens Gårde ved Hillerød , se ndf. Gårdene blev stillet til rådig
hed for hu dyrforsøg mv. under det i 1919 nedsatte Statens 
Husdyrbrugsudvalg , . 1187. Efter at dette udvalg i 1934 havde 
overtaget tilsynet med Landøkonomisk For øgslaboratorium, fik 
gårdene efterhånden status som afdelinger under dette (s. 1184), 
fra 1975 under Statens Husdyrbrugsfor øg (s. 1186). I 1988 af
hændede staten gårdene (akt tykke 34 af 12.10.19 8). 

Henvisninger: K. Las en, i: Holger Ær øe: 200. Beretning fra 
Forsøgslaboratoriet 1892-1942 . 248-270. Bet. fra den af Inden
rig min. nedsatte Commission ang. Frederiksborg Stutteri , 1865 
(Sv.1788). 

Indhold: Kontrolforening regn kab bog 1920-21. Drift regnskab 
1926-32. Hovedbog 1928-35,1940-54. Ka ebog 1928-30,1931-36, 
193 -47. Ka ejoumal 1935-4 . År regn kab B 1931-34. Formu
eregn kab I 1928-32. Formueregn kab F 192 -32. Konto-kurant
mellemregning 1932-34. Genopføre! e Trolie minde 1932-34. Re-
contra 1935-37. Mælkeproduktion bog 1934-42. Div. byggear

bejder 1941-43. Inventarfortegnel e 1939. Statu overigt 1922 
-39. Analy e 1939-46. For kud 1943-51. (MH) 
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Malkning pd marken. Malkepigerne og en enke/r dreng er i .n-in . Husmodutm 
med sin noteringsbog ved hånden [ø/ger arbejder fra sin plads 1·ed hesremgnen. 
Malkning var ofre kvindearbejde, men ligesom mejerskeroe [ors1·andr. efterhånden 
som de moderne mejerimaskiner vandr frem, [ørre kra1·ene i der ef[ekri1·e hus
dyrbrug til, at mændene overrog også denne virksomhed. 
Billedet kan udmærket være tager samridig med ar de førsre malkemaskiner mr 
kommet i anvendelse. Hvor malkemaskinen l'ar indførr. kunne malkninrt,en ikke 
som her foregd i fri luft. Dyrene måne pd stald, og en bukolisk muarion som denne 
forsvandt fra den danske dagligdag (Det Kgl. Bibliorek). 

Udvalget vedr. Driften af Statens 
Gårde ved Hillerød 1917-34 

10 

Da bestemmelsen om salg af taten hovedgarde. Favrholm og 
Trollesminde, ophævedes i medfør af lov 16-t af 2 .3 .191 . idet 
det var hensigten at omdanne dem til for og garde. jf. o\'f.. 
nedsattes der et udvalg til at varetage driften .. taten Gardud
valg"). Det bestod af forstanderen for Landokonomi k For g -
laboratorium om formand, 2 mejerikyndige valgt af D Dan ke 
Mejeriforeningers Fælle repræ entation), 2 hu d~rbrugkyndige 
(valgt af De Samvirkende Dan ke Landboforeninger o_ De am
virkende Danske Hu mand foreninger), 1 udp;get ;f t.tten 
Planteavl udvalg samt en repræ entant for Landbrug mm . \'ed 
oprettelsen af Statens Hu dyrbrug udvalg og taten . lejeriud
valg i 1919 fik disse hver 2 repræ en tanter i udvalget. amtidig fik 
Landbohøjskolen en repræ entant. ~ ~ 
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I betænkningen fra et i 1932 nedsat udvalg til overvejelse af 
eventuelle ændringer i administrationen af statens gårde ved 
Hillerød (141199/155) anbefaledes det , at Udvalget vedr. Driften 
af Statens Gårde ved Hillerød ophævedes, og at driften af går
dene henlagdes under Staten Husdyrbrugsudvalg. Dette gen
nemførtes fra 1.4.1934. 

Henvisninger: Bet. fra det af Landbrugsmin. nedsatte Udvalg til 
overvejelse af evt. Ændringer i Administrationen af Statens 
Gaarde ved Hillerød 1933 (Sv.1802). 

Indhold: Forhandlingsprotokoller 1917-34. Korrespondance og 
stillingsansøgninger 1917-34. Regn kabsmateriale 1917-33. 

(N PI M H) 

Statens Mejeriudvalg 1918- 1034 

På initiativ af De Samvirkende Landboforeninger og De Sam
virkende Husmandsforeninger nedsatte landbrugsministeren ved 
skr. af 6.12.1918 et 9-mandsudvalg, som skulle tilvejebringe den 
tættest mulige forbindelse mellem Landbohøjskolens forsøgs
virk arnhed (se Forsøgslaboratoriet s. 1184) og det praktiske 
mejeribrug. Udvalget kaldte året efter Statens Mejeri- og Hus
dyrbrug udvalg men delte i 1923 i to udvalg (Se Statens Hus
dyrbrug udvalg s. 1187). Samme år henlagdes forsøgsvirksomhe
den til det amtidigt oprettede Statens Forsøgsmejeri ved Hille
rød ( e ndf.). Alle mejeriforsøg, mælkebakteriologiske undersø
gel er og de indtil 1942 lovbefalede smørbedømmel er (lov 20 af 
5.2.1904 om foranstaltninger til bekæmpe) e af tuberkulose hos 
kvæg og vin) sorterede under Staten Mejeriudvalg, om der
med også havde ansvar for de pengemidler taten stillede til 
radighed for mejerifor øgene. Udvalget 9 medlemmer udpege
de af mejeribruget organi ationer (forretning orden af 10.9. 
1979). 

Henvisninger: År beretning. Staten Mejeriud alg og Statens 
For Øg mejeri virk omhed. -Landbrug min ., Landvæ ensjour
nal (U) 1930/2413· 1937/1415. 

Indhold: Kopibog 1919-20. (MH) 
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Statens Forsøgsmejeri 1923-85 

Statens Mejeriforsøg 1985-90 

1092 

Statens Forsøgsmejeri indledte sin virksomhed i 1923 med hjem
mel i lov 276 af 6.5.1921 på staten ejendom, Fa\Tholm. ved 
Hillerød. Lovforslag herom havde foreligget allerede i 191 am
tidig med nedsættelsen af Statens Mejeriud alg ( e ovf. ) . og 
bestyrelsen af mejeriforsøgene blev henlagt til Mejeriud alget. 
Forsøgsmejeriet skulle virke for forbedring af danske mejeripro
dukter og udvikle nye fremstillingsmetoder. Det blev trukture
ret med et antal sideordnede forsøgsafdelinger, if. forretning -
orden af 10.9.1979 i 4 teknologiske afdelinger: O t. Smør. Mæl
keprodukter, Mælkekonserves, og 5 fagafdelinger: Biokemi k, 
Fysisk-kemisk, Mikrobiologi og hygiejne, Mejerimaskiner og 
Mejeriforsøg. Hertil kom et sekretariat. 

Pr. 1.7.1990 blev Statens Mejeriforsøg nedlagt iht. regeringen 
handlingsplan for afbureaukratisering jf. finan lo 1990 11.12.6 
tekstanm. 66. 

Arkivet omfatter bl.a. forsøgsrapporter og protokoller, kopier 
af udgående breve mv. 

Henvisninger: Årsberetning. Statens Mejeriud alg og Staten 
Forsøgsmejeris virksomhed. 

Landbrugsmin., Landvæsensjournal (LJ) 1926.'3 . 1933 16- , 
1936/1767, 193811051, 1940/1553, 1944/71 19-t9, l . 19-4-, 
1956/- og 1959/523. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990) . ( \JH) 

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1009 

1882-1975 

I forbindelse med forsøg virk arnheden på Den Kgl. Veterinær
og Landbohøjskole tog docent .J . Fjord i l l initiativ til en 
indstilling fra højskolen om oprette! e af et for g lab ratorium. 
På finanslov 1882-83 bevilgede et beløb til opforelse af en c n
tralstation for mælkeri- og fodring for øg ved Den Kgl. V teri-
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nær- og Landbohøjskole. Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 
sorterede indtil 1934 under Landbohøjskolen og bestyredes her
efter af det i 1919 nedsatte Statens Husdyrbrugsudvalg (s. 1187). 

Forsøgsvirksomheden udførtes dels hos private forsøgsværter 
blandt interesserede landmænd og dels på statens gårde , Favr
holm og Trollesminde ved Hillerød , der i 1917 (lov 164 af 27 .3. 
1917) overdroges til husdyrbrugsforsøgene (s. 1181) . Institutio
nen ændrede i 1975 navn til Statens Husdyrbrugsforsøg (se ndf.). 
Arkivdannelsen foregik decentralt på afdelingerne: 

Kemisk Afdeling 1883-1966 
Afdeling for Forsøg med Kvæg og Får 1928ff. 
Afdeling for Dyrefysiologi og Biokemi 1888ff. 
Afdeling for Forsøg med Svin (og Heste) 1928ff. 
Afdeling for Fjerkræfor øg 1928-53 
Afdeling for Forsøg med Pel dyr 
Afdeling for Avlsbiologi 
Afdeling for Bakteriologi 
Administration . 
Der er foretaget en del uhjemlede kassationer. 

Henvisninger: Holger Ærsøe: Husdyrbrugsforsøgsvirksomheden i 
Danmark 1882-1942. 200. Beretning fra Forsøgslaboratoriet, 
1943. Landøkonomisk Forsøgslaboratorium udgav Beretninger. 

Landbrugsmin. , Landvæ ensjournal (LJ) 1935/227 (admini
trative ændringer 1934) . 

Indhold: Breve ang. forsøg , beretninger ( .J. Fjord Petersen 
Langemach , Johs. Leegaard , H .P. Lunde, M.C. Pedersen P. 
Gommesen Rosting, N. Bech , F. Friis , Vilh . Storch Hofman
Bang) 1861-1942. Kopibog 1869-1933. Forsøg protokol 1872 
-1885. For øg inventar 1908-1915. Regn kabsbøger. Scrapbog. 

Forsøg med Svin: Regn kab , korre pondance 1927-1951. Fo
der!i ter , Trollesminde 1943-1950 

Kemisk Afdeling: For Øg protokol l 2-194~ . 

Afdeling for Kvægforsøg: Mælkeydel er l 5-1955. For øg 
med yde! er 1893-1913. Mælkeydel er Favrholm 1918-1963. 
Mælkeydel er, Troile minde 1926-195 . 

Afdeling for Dyrefysiologi: Profe or H . Møllgaard vivi ek
tion protokol 1926-1954. Profe or P.E. Jacob ens ivi ektions
protokol 1957- 1966. 
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Statens Husdyrbrugsforsøg foretog undersøgelser af bl.a. fordøjelsts- og sto~
skifteprocesser mhp. at fremme husdyrenes egenskaber._ husdyrpro~ukternes h·all
tet og produktionsøkonomien. Pd billedet fra Forskmngscentret 1 Foulum md_les 
blodmængden gennem leverens portdre pd geden. Der er opereret en mdleprobe md 
i bloddren (Statens Husdyrbrugsforsøg 1990). 

Afdeling for Fjerkræforsøg: Stamforsøg, kontrol- og forsøg -
protokol, Tranekær ægforsøg 1899-1911. (MH) 

Statens Husdyrbrugsforsøg 1975- l 

I 1975 ændrede Landøkonomisk For øg laboratorium navn til 
Statens Husdyrbrugsforsøg, uden at dette i Ø\·rigt medførte tørre 
administrative ændringer. Til ynet blev fort at varetaget af Sta
tens Husdyrbrugsudvalg (se ndf.) med ekretariat i taten Hu -
dyrbrugsforsøg. Institutionen var 19 delt i følgende afdelinger: 

Administration og Sekretariat 
Afdeling for Dyrefysiologi og Biokemi 
Afdeling for Forsøg med K væg og Får 
Afdeling for Forsøg med Svin og He te 
Afdeling for Forsøg med Fjerkræ og Kaniner 
Afdeling for Forsøg med Pel dyr 
Afdeling for Forsøg med Landbrug drift Tralle minde 
Avlsforsøgsstation for Svin (Tylstrup) 
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Centrallaboratorium (Foulum). 
Husdyrbrug forsøgene foregik dels på Frederiksberg, dels på 

For øgsgarden Trollesminde, Forsøgsanlægget Foulum, Forsøgs
stationen Tylstrup og ca. 70 for øg stationer rundt om i landet. I 
1989 samledes virksomheden på For øgscentret Foulum. 

Arkivdannelsen er decentral (på afdelingsniveau). 
Rig arkivet har med skr. af 24.3.1977 bemyndiget kassation af 

forsøg grundmateriale og i skr. af 3.1.19 l bemyndiget kassation 
af fakturakopier og forsøgsopgørelser (afdeling ... heste og svin). 

Henvisninger: Landbrug min., Rådgivergruppen: Forsøgsanlæg
get for Statens husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg ved 
Foulurn. 1979. 

Indhold: Ældre afleveringer, e Landøkonomisk Forsøgslabora
torium ovf. (MH) 

Det Provisionelle Husdyrbrugsudvalg 1008 

1919-20 

Statens Mejeri- og Husdyrbrugsudvalg 
1920-23 

Statens Husdyrbrugsudvalg 1923-90 

Ved Landbrug min.s skr. 10.3.1919 ned attes Det Provisionelle 
Husdyrbrugsudvalg. ret efter benævnte udvalget Statens Me
jeri- og Husdyrbrugsudvalg. Dette udvalg delte 1923 i Statens 
Mejeri- og Statens Husdyrbrugsudvalg. Staten Hu dyrbrugsud
valg var ned at til at fore tå driften af taten gårde Favrholm og 
Troile minde ved Hillerød ( e Staten For øg gårde . 1181). I 
augu t 1934 omorganiserede udvalget, og det fik da tillige tillagt 
overtil ynet med Landøkonomi k For øg laboratorium ( . 11 4), 
om hidtil havde arteret under Den Kgl. eterinær- og Landbo

høj kole. Udvalget ammen atte af repræsentanter for inter
e erede organi ationer amt Det Kgl. Dan ke Landhu hold
ning el kab. Ved oprette! en i 1990 af taten Husdyrbrug for
søg Be tyre! e ophævede Staten Hu dyrbrug udvalg. 

Landøkonomi k For øg laboratorium - fra 1975 Staten Hu -

n 
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dyrbrugsforsøg (s. 1186)- har fungeret som udvalget ekretariat. 
Statens Husdyrbrugsudvalg havde ikke selvstændig arkivdan

nelse. 

Henvisninger: Holger Ærsøe: Husdyrforsogsvirksomheden i 
Danmark 1882-1942. 200. Beretning fra Forsagslaboratoriet 

1943. 
Landbrugsmin., Landvæsensjournal (LJ) 1937/141-: 19r,_27 

(vedtægtsændring 1934). ( 1H) 

Fællesudvalget for Statens Mejeri- og 1133 

Husdyrbrugsforsøg 1945-90 

Fællesudvalget for Statens Mejeri- og Hu dyrbrug for g ned
sattes i 1945 som stående udvalg for at formidle og planlægge 
forsøgsopgaver af fælles interesse for hu d r- og mejeribruget. 
Dets 8 medlemmer blev indstillet af Staten 1ejeriudvalg og 
Statens Husdyrbrugsudvalg. Efterhånden overtog Landbruget 
Samråd for Forskning og Forsøg de fle te af Fælle udvalget 
opgaver, og mødeaktiviteten indskrænkede til ca. et m de hvert 
5. år. Arkivet (udelukkende mødereferater) opbevarede bo 

Statens Mejeriforsøg. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( fH) 

Fællesudvalget for Statens Plantea l -
og Husdyrbrugsforsøg 1921-

1132 

Fællesudvalget formidlede for øg oply ninger og planlagde a
danne forsøg på planteavlen og hu dyrbruget område. der kun 
kunne løses tilfredsstillende gennem arnarbejde mellem tat n 
Forsøgsvirksomheder i Plantekultur og i Hu d)Tbrug . . ledlem
merne udpegedes dels af Staten Hu dyrbrug udvalg . 11 ' ) 
dels af Statens Planteavl udvalg. Fælle udvalget havde ikke elv
stændig arkivdannelse. Dets materiale vedr. husdyrbrug fors g 
indgår i Statens Husdyrbrug for øg (tidligere Land konomi k 
For-
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søgslaboratoriums) arkiv (s. 1185); materialet vedr. planteavls
forsøg indgår i Statens Planteavlskontors arkiv (s . 1166). 

Henvisninger: Statens Husdyrbrugsforsøg , j .nr. 13.04.02. Statens 
Planteavlsudvalg, j.nr. 1925/35, 19261190, 1928n7. (MH) 

Statens Fjerkræudvalg 1931-48 

Landsudvalget for Fjerkræavl 1948-
1094 

1096 

~and brugsministeren nedsatte 10.7.1931 Statens Fjerkræudvalg 
ttl at virke for hønseavlens fremme , bl.a. gennem afholdelse af 
udstillinger, oprettelse af avlscentre, oplysnings- og agitations
arbejde mv. Udvalget bestod af 3 (fra 1940 af 5) medlemmer, 
som repræsenterede Landbrug min. (statskonsulent W.A.Koch), 
F~llesudvalget for Fjerkræavl og Danmarks Fjerkræavlerfore
nmg. Udgifterne til udvalget dækkedes dels ved tilskud fra stats
k~s en og dels ved bidrag fra autori erede ægeksportører. Statens 

=Je~kræ~dvalg ophævedes i 1948 og arbejdsområdet overgik til 
et I maJ 1948 efter overenskom t med Landbrugsmin. oprettede 

Landsudvalg for Fjerkræavl (1973 L.f. Fjerkræ). Landsudvalget 
var en privat organisation , sammensat af repræsentanter for De 
s . k amvu ende Landboforeninger , De Samvirkende Husmandsfor-
e~inger og interesseorgani ationer for fjerkræavl mv. Det ud
gifter afholdtes ved bidrag fra kontrollerede rugerier. 

Henvisninger: Landbrugsårbog. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990) . 

Tilsynet med Gedeavlens Fremme 
1920-35 

(MH) 

1014 

1 årene 1912-19 admini trerede Det Kgl. Landhu holdning el
skab et tatstil kud til gedeavlen fremme og havde i 1912 ned at 
et udvalg i amme øjemed. På finan lovene 1920/21-1933/34 var 
der af at be illing til dækning af honorar og rej eudgifter for 

n· 
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Landbrugsmin.s Tilsyn med Gedeavlens Fremme (ved dyrlæge 
Pyndt, Viborg). Tilsynet afgav enkelte ind tillinger og beret
ninger til ministeriet. Efter Pyndt død 1935 blev tillingen ikke 
genbesat, uagtet staten fortsat ydede til kud til gedeavlen 
fremme. Arkivet er ikke bevaret. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Landvæ ensjournal (U ) 19-1 
518. Husdyrjournal (HJ) 1934/31. (J!H) 

Statens Biavlsforsøg 1941-76 10-W 

I 1941 nedsatte Statens Planteavlsfor øg Fælle udvalget for Bi
avlsforsøg, og samtidig indledtes for øg med henblik pa at fa t lå 
biers betydning for frø- og frugtavl og træer og bu ke egnethed 
som bi-planter. Forsøgene udførtes del pa taten gard ved Jul
lerup, dels i Lyngby, flyttede 1966 til Brøde kov og 1976 til 
forsøgsstationen ved Roskilde, idet Staten Biavl for øg da ned
lagdes som selvstændig in titution. Arkivet indgar i for og tatio
nens arkiv. Korrespondance 1941-55 er gået tabt. 

Henvisninger: Bet. afgivet 24.2.1975 af underudvalg under ar
bejdsplanudvalget for Statens Biavl for øg med henblik pa revi
sion af Landbrugsmin.s bek. 166 af 19...l.1971 ... ( \". -Lr). 

Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskoles Slagterilaboratorium 
1938-59 

Landbrugsministeriets Slagteri- og 
Konserveslaboratorium 1959-

. \!H) 

Slagteri- og Konserveslaboratoriet udførte fo g og var råd
givende i spørgsmål vedr. Iagteri og kødforarb jdende \irk om
hed- specielt mht. emballering, etikettering, kvalitet og ammen
sætning af levnedsmidler. De uden havde laboratoriet en ræ ·ke 
kontrolfunktioner i forbinde! e med ek port af k dvarer og k d
kon erves (bl.a. EF-ordninger). 
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Laboratoriet hørte oprindelig under Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole (s. 785). På initiativ af Landbrugsmin.s Bacon
udvalg (s. 1207) sluttedes 22.3.1938 overenskom t mellem slagte
riernes organisationer, Baconudvalget og Landbohøj k olen 
(Landbrugsmin.) om gennemføre! e af kontrol med bacon , smør 
og svinefedt på laboratoriet. Slagteriorganisationerne ydede til
skud til ombygning af laboratoriet , men Landbrugsmin . afholdt 
udgifter til driften. Indtil profe or Søncke Knudsens død 1946 
blev Slagterilaboratoriet drevet sammen med Landbohøjskolens 
Mejerilaboratorium og uofficielt benævnt Mejeri- og Slagterila
boratoriet. Fra 1947 arbejdede det elvstændigt og ændrede 1959 
navn til Landbrugsministeriets Slagteri- og Konserveslaborato
rium. Laboratoriet blev 1968 ud kilt fra Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøj kole. 

Rig arkivet har 1946 og 1982 bemyndiget kassation af labora
toriet arkivalier vedr. vinereguleringen og af edb-filer vedr. 
levnedsmiddelkontrol og næring værdiberegning. 

Henvis~inger: Slagterilaboratoriet udgav Beretninger 1940-54, 
S&K Arsberetninger 1955ff, og Årsberetninger - Kontrolordnin
ger (Kvalitetskontrol med ek portkødkonserves , eksportkødfry-
evarer, hjemmemarkedskødkan erve ). 

Landbrugsmin., UdførseJsjournal (LUJ) 1940/511. Landbrugs
min., Veterinærjournal (LVJ) 1941/3 4, 1955/394. Landbrugs
min., l. Afd. 5. Kt. , j.nr. 10-1-3-1, j.nr. 10.1.4-2 . 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Bekæmpelse af husdyrsygdomme 
Veterinærvæsen 

Det Veterinære Sundhed råd 1851- 1124 

Det Veterinære Sundhed råd oprettede ed kgl. re . af .6.1851 
med den opgave o er for regeringen at afgi e betænkninger og 
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fremsætte forslag angående husdyrenes sundhedsforbold. Rådet 
kunne indhente oplysninger hos lokale myndigbeder og dyrlæger 
og være til disses rådighed med vejledning i veterinære undheds
anliggender. Dets funktioner var udelukkende rådgivende. Der 
var 6 medlemmer. 

Efter oprettelsen af et hverv som veterinærfysikus i l 5 be
grænsedes rådets funktion efterhånden til afgivelse af erklæringer 
og responsa. Bl.a. fungerede det som "retsveterinærråd"' i pro
cesser om husdyr. Ved kgl. res. af 14.6.1882 bestemte det, at 
veterinærfysikus, der altid havde været medlem af Det eteri
nære Sundhedsråd, fremtidig skulle være rådets formand. 

Ved Kgl. res. af 24.7.1925 fik rådet ny instruk . Det kulle 
herefter bestå af 5 medlemmer. Veterinærfy iku kuli e ære 
medlem, men ikke længere født formand . Rådet algte el in 
formand. Dets funktion blev at afgive respon a i kriminelle og 
civile sager, stå til rådgihed for Landbrugsmin. i pørg mal om 
lovforslag mv. samt afgøre sager om ind kriden mod dyrlæger 
forseelser i deres virksomhed. 

Ved lov 58 af 4.3.1964 om veterinærvæ enet amt om udøve) e 
af dyrlægegerning (lov bek. 312 af 25.6.1980) blev rådet virk om
hed IovordneL If. §2 bestod rådet af veterinærdirektøren og 5 
andre medlemmer, der beskikkedes af kongen for 6 år ad gan
gen. 3 af medlemmerne skulle være medlemmer af Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskoles Veterinærviden kabelige Fagrad 
(siden 1975: lærere ved høj kolen). 2 af medlemmerne kulle 
være praktiserende dyrlæger. Landbrug mini teren fast atte reg
ler om udnævnelse af formand og næ tformand, ind tilling af 
medlemmer og kunne fastsætte regler om rådets forretning gang. 
Rådets forretningsorden fastsatte i cirk. 125 af _4 .6.1964. If. 
lovens §3 skulle rådet afgive udtalelser om eterinære p rg mål 
på begæring af en offentlig myndighed eller af parterne i traffe
sager og civile sager. Det skulle være rådgi ende for Landbrug -
min. og Veterinærdirektoratet i ager af principiel karakter. Rå
det var berettiget til at afkræve dyrlæger oply ninger af b tydning 
for dets afgørelser. 

Henvisninger: Marinus Niel en: Det veterinære Sundhedsrad J -l 
-1936, 1937. Det veterinære Sundhed råd udgav Årsberetning. 

Landbrugsmin., Veterinærjournal (I.: J) 1933'1032. Heri akter 
tilbage til 1851. Landbrugsmin., l. Afd . ~- Kt. 1979. j.nr. 10.1. 
2.-1. 
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Indhold: Kopibøger 1851-67, 1942-44. Journaler 1851-1944. Jour
nalsager 1851-1944. Div. embed protokoller ca. 1860-1900. 
Oversigter over smitsomme sygdomme. (NPIMH) 

Veterinærfysikatet 1858-1931 

Veterinærdirektoratet 1931-
1125 

1126 

I følge lov af 29.12.1857 om smit omme sygdomme blandt hus
dyrene §7 kunne Indenrigsmin. i tilfælde af epizootier udsende en 
veterinær (dyrlæge) til at træffe de nødvendige forholdsregler. 
Ved kgl. res. af 11.3.1858 blev det bestemt, at et medlem af Det 
Veterinære Sundhedsråd (se ovf.) kulle bestride dette hverv 
under navnet Veterinærfysikus. Hvervet var ulønnet. Formelt 
sorterede det under ministeriet, men i realiteten var veterinærfy
siku Det Veterinære Sundhed råd repræ entant. Ved kgl. res. 
af 14.6.1882 bestemtes det, efter at der var bevilget honorar for 
hvervet at dets indehaver skulle være fast formand for Det 
Veterinære Sundhedsråd med bemyndigelse til på rådets vegne at 
ek pedere løbende ager, der ikke tålte op ættelse. 

Dette blev udgangspunktet for den faglige veterinæradmini
stration. Den tilsynsvirksomhed , om lovgivningen i stigende 
grad pålagde veterinærmyndighederne (tuberkulosebekæmpelse, 
kødkontrol - f.ek . lov af 22.3.1897 om tilsyn med udfør el af 
kød, lov 208 af 6.4.1906 om indenrig k kødkontrol, lov 156 af 14. 
4.1920 om mit omme sygdomme ho hu dyr), udførtes afveteri
nærfysikus, mens rådets opgaver indskrænkedes til afgivelse af 
re ponsa og erklæringer. Et forslag fremsat i 1919 om oprettelse 
af et Veterinærdirektorat kom ikke gennem Rigsdagen , men ved 
tjenestemand loven af 1931 er tattedes den honorarlønnede stil
ling om veterinærfysiku med et embede som Veterinærdirektør. 
Før t ved lov 58 af 4.3.1964 om eterinærvæ enet amt om ud
Øve) e af dyrlægegerning (jf.lovbek. 312 af2-.6.19 O) blev direk
toratet opgaver Iovbe temte. Det opga e ble at føre tilsyn 
med landet veterinærvæ en amt o ervåge den veterinære lev
ned middelkontrol og det veterinære levned middeltil yn. Ve
terinærdirektøren skulle være d rlæge. Direktoratet be tod 
(1990) af afdelinger for information og dokumentation, for yg
?omme ho drøvtyggere og fjerkræ, for ygdomme ho vin, for 
Import og ek port af levende dyr, for kødkontrol og for levned -
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middelkontrol og mastitisbekæmpelse (tidligere afdelinger for 
mælkekontrol, for bekæmpelse af smit omme hu dyr ygdomme 
og for tuberkulosebekæmpelse og Smitsom kaJ eka tning). 

Arkivtilsynet med kødkontrollens jy ke distrikter er overgået 
til Landsarkivet i Viborg. Rigsarkivet har 1966 bemyndiget Af
delingen for Kødkontrol til at kas ere rutinesager vedr. ind- og 
udførsel og Afdelingen for Tuberkulosebekæmpel e og mit om 
Kalvekastning til at kassere sager vedr. erstatning iht. lov 6 af 
15.3.1939, sager, journaler og kartoteker vedr. kampagne mod 
kvægtuberkulose, indsendte prøver fra dyrlæger og ager vedr. 
mistænkte besætninger. 

Henvisninger: Bet. afgivet af den af Regjeringen ned atte Korn
mission til Ordning af Kjødkontrollen og Forsikring af Slagtedyr 
1899, Rigsdagstid. 1899/1900 A sp. 3535-4 (Sv. -1 0). Bet. 
afgivet af den af Regjeringen nedsatte Kommi ion ang. Ordning 
afKjødkontrollen, afgivet 17.11.1899, Rig dag tid. 190·l'O- A p. 
2937f. (Sv. 2171). 

Indenrigsmin., Forestillinger 1858 nr. 59 og l - nr. - -. 
Landbrugsmin., Veterinærjournal (I.: J) 1933 1032. Landbrug -
min., l. Afd. 4. Kt., j.nr. 10.1.2.-1 

Indhold: Afd. f. Bekæmpelse af Smitsomme Sygdomme og Afd. 
f. Kødkontrol: Prøver på skemaer og atte ter. Afd. f. 1ælkekon
trol: Div. duplikeret materiale. Afd. f. Tuberkulo ebekærnpel e 
og Smitsom Kalvekastning: Prøver pa journaler vedr. undhed -
sager og kalvekastning, journalsager 192 --9 ( agligt ordnede). 
div. vedr. sygdomsbekæmpelse. (SP ~!H) 

Højskolens Serumlaboratorium 190 -32 111 

Statens Veterinære Serumlaboratorium 
1932-

Iht. lov 150 af 18.5.1906 vedr. oprette l e af Veterinært erurn
laboratorium oprettedes Højskolens Serumlaboratorium i 19 
med professor C. O. Jensen, Den Kgl. eterinær- og Landbah j
skole, som forstander. Laboratoriet frem tillede og forhandlede 
serumvaccine og andre bakteriologi ke præparater til bekæm-
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pelse af husdyrsygdomme. Fra Landbohøjskolen blev Serum
laboratoriet i 1932 henlagt til Landbrugsmin.s Departements (Er
hvervsdirektoratets) overbestyrelse. Ved samme lejlighed ændre
des navnet til Statens Veterinære Serumlaboratorium. I 1949 
udJagdes en afdeling, den enere Diagnostiske Afd. , til Århus , og 
i 1957 udJagdes den senere Ma titi Afd. til Ringsted. I 1973 
oprettedes forsøgsgården Egebæk gård ed ærurn. Da Landbo
høj kolen 1.4.1968 overførte fra Landbrugsrnin. til Undervis
ningsmin., forblev Statens Veterinære Serumlaboratorium under 
før tnævnte ministerium. Serumlaboratoriet havde arkivfælles
kab med Institut (før 1973: Laboratorium) for Fjerkræsygdomme 
f. s. v. angik bogholderi og øvrige ekretariatsopgaver. Boghol
deriet blev fra 1977 varetaget af Statens Centrale Regnskabs
væ en. I 1983 toges et emneinddelt journalsystem i brug. Der er i 
1987 givet bemyndigelse til at kas ere rutineoptegnelser, fak
turaer, ekretariats- og lønningssager mv. 

Henvisninger: Landbrug årbog. - Landbrugsrnin. Veterinær
journal (LVJ) 1934/1346· Landvæ ensjournal (U) 1932/1276. 

Indhold: Udleveringsjournaler 1935-36 1941-42, 1944-49. Yver
tuberkulose(-protokoller) 1898-1942. Børtuberkulose 1931-40. 
Lungetuberkulose 1933-53. Miltbrand 1901-33. Kastning 1921 
-57. Abortvaccine 1922-24, 1940-49. Bipest 1909-44. Hønetyfus 
1931-44, 1946-48. Rød yge 1901-29. Snive 1915-26. Div. under-
øgel er 1898-1959. Diver e 18 -194 . (MH) 

Landbrugsministeriets Mund- og 
Klovesygevaccineudvalg 1952-

1119 

Mund- og Klovesygevaccineudvalget ned attes af Landbrugsrnin. 
iht. lov 425 af 17.12.1952, ændret ved lov 129 af31.3.1960, om et 
taende udvalg med 11 medlemmer, der kulle bi tå mini te ren 

med loven gennemføre! e, følge udviklingen mht. frem tilling 
og udlevering af mund- og klo e gevaccine og afgi e ind tilling 
om nødvendige foran taltninger. dvalget arnmen atte af re
præ entanter for landbruget intere eorgani ationer og faglige 
organer under ministeriet. Udvalget arki indgår i journalen i 
Landbrug min.s l. Afd ., 4. Kt. Før ændringerne i mini teriet 
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journalsystemer i 1970'erne oprettede der i epidemiår særlige 
"mund- og klovesygejournaler" i tilknytning til mini teriet .k. 
veterinærjournal (LVJ). 

Henvisninger: Landbrugsmin., 4. Kt., j.nr. 84- 03-3. (MH) 

Laboratoriet for Fjerkræsygdomme lLl 

1934-73 
Institut for Fjerkræsygdomme 1973-

I begyndelsen af 1930'rne gennemførte en række foran taltnin
ger til fremme af sundheden i hønseavlscentre. Staten ydede åle
des tilskud til blodtypebestemmelse af dyr i høn eavl centre. og 
ved mistanke om smitsom hønsetyfu skulle Staten eterinære 
Serumlaboratorium (s. 1194) foretage obduktion af ind endte 
kyllingelig, jf. bek. 40 af 22.2.1932 om smit om kyllingediarre 
(hønsetyfus). Godkendelse fra Veterinærdirektoratet til udrug
ning og salg af kyllinger forudsatte, at Serumlaboratoriet gennem 
certifikat havde garanteret be ætningen fri for reagenter for bon
sediarre og smitsom hønselammelse i rugemaskiner og dertil 
knyttede hønsehold. 

I forbindelse hermed blev Laboratoriet for Fjerkræsygdomme i 
1934 udskilt fra Serumlaboratoriet om en elv tændig afdeling. I 
april 1973 omdannedes Laboratoriet til Institut for Fjerkræsyg
domme med afdelinger i København. rhu ( iden Langå) og 
Middelfart. 

Laboratoriet for Fjerkræsygdomme hørte oprindeligt under 
Landbohøjskolen, idet lederne var profe orer ved hoj kolen. 
Da Landbohøjskolen pr. 1.1.196 overførte fra Landbrug min. 
til Undervisningsmin., forblev laboratoriet (fra 1973 in tituttet) 
under Landbrugsmin. 

F. . v. angår bogholderi og øvrige ekretariat opgaver. ha\·de 
in tituttet journalfælle kab med Staten eterinære rumlabo
ratorium. F.s.v. angar under øge! er og korre pondan i vrigt 
anvendte instituttet sin egen (kronologi k f rte journal. 

Landbrug 1197 

Henvisninger: Landbrugsmin ., Veterinærjournal (LVJ) 1938/67 
(blodprøver af dyr i hønseavlscentre). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Statens Bisygdomsnævn 1949- 1039 

Nævnet bistod landbrugsministeren ved administration af lov om 
bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos bier og foranstalt
ninger til biavlens fremme (lov 215 af 12.4.1949, ændret ved lov 
110 af 13.4.1955, lov 93 af 31.3.1955, jf. lovbek. 118 af 6.4.1955, 
lov 126 af 15.4.1959. Bek. 214 af 27.4.1976 om smitsomme syg
domme hos honningbier, ændret ved bek. 318 af 8.6.1978 og bek. 
319 af s.d. om indførelse af bier). Statens Planteavlsforsøg, Sta
tens Biavlsforsøg, Danmarks Biavlerforening og bisygdomsin
spektører og tilsynsmænd var repræsenterede i nævnet om i 
1978 blev underlagt Staten Planteavlsforsøg (s. 1166). Nævnet 
førte kartotek over registrerede bisygdomstilfælde (ikke afle
veret). Rigsarkivet har i skr. af 6.1.1977 bemyndiget kassation af 
atte ter , diagnosemateriale, arbejdsbøger. 

Henvisninger: Bet. ang. foran taltniTiger til bekæmpe! e af smit-
omme ygdomme ho bier, 1948 (Sv. 1808). Bet. afgivet af9.12. 

1953 af Statens Bisygdom nævn udvalg ang. revision af lov 215 
... Folketingstid . 1953/54 A p. l 05-3 (S . l 11). Bet. afgivet 3. 
dec. 1958 af Statens Bi ygdom nævn ang. re ision af lov 215 ... 
(Sv. 1814). 

Indhold: Journaler, journal ager 1949-72. Prøver på ka eret 
materiale 1949, 1959, 1969. (MH) 
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Tilsyn med husdyr og husdyrprodukter 
mv. 

Tilsynskommissionen i henhold til Lo 101"' 

185 af 10.7.1927 om Foranstaltninger til 
Husdyravlens og Brugets Fremme 
1927-40 

Ifølge lov 185 af 10.7.1927 §5 skulle der nedsætte en til yn -
kommission til afløsning af Statsdyr kuekommi ionen ( . 1179), 
men det er tvivlsomt, om dette skete. ed lovændringen (lov 6 
af 27.3.1934) udsattes nedsætte! en til udgangen af finan året 
1935/36. Men rejse- og honorarudgifter blev ikke optaget blandt 
finanslovens bevillinger til hu dyravlen fremme. Til yn kommi -
sionen blev ikke medtaget i Hof- og Stat kalenderen. og man 
søger den forgæves i registrene til Landbrug min. landvæ en -
og husdyrjournaler. Der kendes ikke noget arkiv efter kommi -
sionen. Med lov 120 af 30.3.1940 om foranstaltninger til hu -
dyravlens og brugets fremme bortfaldt bestemmel erne om til
synskommissionen. (.\IH) 

Kødudførselskontrollen 1908-32 1016 

I medfør af lov 69 af 24.4.1903 ang. til yn med udfor el af h e te. 
hornkvæg, får, geder og vin i Jagtet til tand, amt af b k. _Q af 
18.2.1905 og af cirk. 28 af samme dato måtte udf r el af k d kun 
ske efter dyrlæge-atte tation for, at kodet var ufordærv t og 
tammede fra ikke-syge dyr. Autori ation af dyrlæger overgik 

samtidigt fra politimestrene til Landbrug min. Til at fore tå til
synet med dyrlægernes kontrol be kikkede to veterinærin p k
tører for hhv. Jylland og Øerne (efter 1920 for Ø rne og De 
Sønderjyske Landsdele). Loven reviderede ved IO\ _r af _-.- . 
1908. I forbindelse med Veterinærfy ikatet omdanne! til direk-
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toratophørte Kødkontrollen i 1932 at have selvstændig konto på 
finansloven. Bevillingerne opførtes herefter som del af Veteri
nærdirektoratets bevillinger. Kødkontrollen var herefter en af
deling af Veterinærdirektoratet ( . 1193) - i årene 1938-43 be
tegnet Tilsynet med Kød- og MælkekontroL Arkivet er ikke 
bevaret. 

Henvisninger: Landbrug min . , Udfør elsjournal (LUJ) 1916/160. 
(MH) 

Baconkontrollen 1929- 1122 

Ek port vine lagtenerne var underkastet kontrol mht. overhol
del e af de af Landbrug min. fore krevne regler for tilvirkning og 
udfør el af bacon (Landbrug min. regulativ af 1.6.1929). Bacon
kontrollen virksomhed finan ierede af Svineafgift fonden og 
ikke over finansloven ; den an å forvaltning mæ igt for at hen
høre under De Danske Slagterier (Landbrugsrådet) og var såle
de kun formelt en statsinstitution. 

Henvisninger: Landbrugsårbog. Halvor Petersen: Der er altid en 
bedre made. Slagteriskolen i Roskilde 1969-89, 19 9 s. 18-26. 

Landbrug min., Veterinærjournal (L J) 1931/1 l . 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990) . (MH) 

Statens Smørmærketilsyn 1911-76 1091 

l henhold til lov 129 af 12.4.1911 om handel med mør og frem
mede landbrugsprodukter kunne mejerier, der ar under den af 
loven foreskrevne kontrolordning, benytte et "fælle mærke ' , lur
mærket, til angive! e af, at mørret var dansk frem tillet, pa
steuri eret til 80 grader Celciu og med et vandindhold på ikke 
over 16%. Salget af og kontrollen med mejerierne an ende! e af 
lurmærkede emballagedele, kontrol edler m . var integreret i 



1200 Landbrug 

Lurmærket(" Fællesmærket") blev fortsat benytret som ~·aremærke. da mejerierne i 
1953 gik over til denne standardemballage for smør til eksporrmarkedet (Andels
bladet). 

Smør- og Margarinekontrollens virksomhed (fra 1947 Stat kon
trollen med Mejeriprodukter og Æg, se ndf.). Staten Smørmær
ketilsyn synes ikke at have haft selvstændig arkivdanneJ e. 

Henvisninger: Landbrugsårbog. (MH) 
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Smør- og Margarinekontrollen 
1888-1925 

Smør-, Margarine- og Ostekontrollen 
1925-32 

Statskontrollen med Smør og Æg m.m. 
1932-47 

Statskontrollen med Mejeriprodukter 
og Æg 1947-

1087 

Fremkomst på markedet af margarine ("kunstsmør", "butte
rine") rejste i 1880'erne en livlig debat med krav om offentlige 
foranstaltninger til at forebygge mulig forveksling med eksport-
mør. Med hjemmel i lov 53 af 5.4.1888 om fabrikation og 

forhandling af margarine m.m. ("margarineloven') oprettedes et 
kontrolorgan, Smør- og Margarinekontrollen, med 3 tilsynsfø
rende- for København for Østifterne (i Odense) og for Jylland (i 
Vejle). I 1921 udvidedes antallet af kontroldi trikter til 4 (År
hus). Der var endvidere kontrolsteder ed grænseovergangene. 
Kontroldistriktet i Odense blev nedlagt i 1985. Kontrollen fore
gik ved bogføringskontrol og ved udtagning af prøver i mejerier 
og lagre. Foruden smør og margarine blev kontrollen efterhån
den udvidet til at omfatte o t, mælkekon erves, æg kon um-is 
mv. (lov 119 af 11.3.1921 om udfør el af ost, jf. bek. 178 af 2.6. 
1928 om fremstilling og udfør el samt handel med ost, lov 489 af 
21.12.1923 om udførsel af tørmælk, lo 96 af 1.4.1925 om ud
før el og indfør el af æg lov 109 af 31.3.1930 om tillæg tillov 129 
af 12.4.1911 om handel med mør og fremmede landbrugspro
dukter, bek. 158 af 10.5.1932). Ved siden af produktionskontrol
len varetoges tilsyn med en række EF-ordninger (intervention -, 
tøtte- og præmieringsordninger gældende inden for mejeriom

radet m.m.). 

Det æld te arkiv er gået tabt med undtage] e af en kopibog 
1891-93. I 1968 blev arkivalier fra 1920f. omlagt efter en aktplan 
med fa te numre (301-500 mør, 501-7 o t o v.). Henlæggel en 
er enten kronologisk (inden for emnegruppe) eller nummeri k 
(efter kontrolnummer for mejerier m .). Karakterer, dv . kon
trolre u !tater, henlægge ålede efter nummer · overtrædel es-
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Dette er ikke et billede af De Lovbefalede Smcr- og Osrebed mmelsu. men af 
osteprøvning på enlandsmejeriudsrilling i /953. Konrrol, udstillinger. oplysmn og 
konsulenttjeneste var midler, som dansk landbrug tog i am·endelse for at kunne 
udbyde konkurrencedygtige produkter på ~·erdeiiSmarkeder (Andelsblader) . 

ager henlægges på mejeriet navn . Rig arkivet har ved krivel 
af 14.1.1988 givet bemyndige! e til at kas ere dom ager. EF
sager, sager vedr. internationale organi ationer og 'edr. tat -
kon ulenterne i udlandet, med undtage! e af de ager. hvor tat -
kontrollen har afgivet udtale! e. 
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Henvisninger: Bet. afgivet (21.9.1886) til Indenrigsmin. af den til 
Undersøgelse af den danske Smørproduktion og Smørhandels 
Stilling nedsatte Kommission , 1886, Rigsdagstid. 1887/88 A sp. 
184f. (Sv. 1835). Beretn. til Indenrigsmin. ang. de forskellige 
Landes Forholdsregler overfor Smør og Margarine, 1895, Rigs
dagstid. 1895/96 A sp. 2653-2736 (Sv. 1836). Bet. om Tørmælk, 
1923, Rigsdagstid. 1923/24 A p. 2701-2706. (Sv. 1840). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

De Lovbefalede Smørbedømmelser 
(1888-)1911-34 

Statens Smørbedømmelser 1934-47 

Statens Smør- og Ostebedømmelser 
1947-

(MH) 

1088 

Pa finanslov 1887-88 af attes et mindre beløb "til afholdelse af 
udgifter i anledning af forholdsregler til forebyggelse af, at but
terine i udlandet falbydes som dansk smør", og året efter fulgte 
en bevilling til omdannelse af V. Steins laboratorium med hen
blik på gennemførelse af de ved margarineloven (lov 53 af 5.4. 
18 8) anordnede kemiske under ø gel er, d v . af prøver udtaget 
af Smør- og Margarinekontrollen, enere Stat kontrollen med 
Mejeriprodukter og Æg, se ovf. Stein var i 1887 blevet statens 
konsulent i agrikulturkemi. I forbinde) e med lov 129 af 12.4. 
1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter 
ændrede laboratoriet navn til De Lovbefalede Smørbedømmel
ser ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Den 1.4.1934 
blev De Lovbefalede Smørbedømmel er admini trativt henlagt 
til Stat kontrollen med Smør og Æg, og navnet ændrede til 
Statens Smørbedømmelser fra 1947 Statens Smør- og Ostebedøm
melser. 

Henvisninger: Holger Ær øe: Husdyrbrugsforsøgsvirksomheden i 
Danmark, 200. Beretning fra Landøkonomi k For øg laborato
rium , 1942 . 123-38. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 
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Kontrollen med den Kemiske 
Sammensætning af M e j eriprodukter 
1966-86 
Statskontrollen med Mejeriprodukter 
og Æg. Laboratoriet 1986-

10 9 

I 1966 nedlagdes Kemisk Afdeling under Landøkonomi k For
søgslaboratorium (s. 1184) og i stedet oprettede Kontroll~n "!ed 
den Kemiske Sammensætning af Mejeriprodukter. Denne m tJtu
tion henlagdes i 1986 under Statskontrollen med Mejeriproduk
ter og Æg (s. 1201) og skiftede samtidig na n til Statskontrollen 
med Mejeriprodukter og Æg, Laboratoriet- eller kortere: Stat -
kontrollens Laboratorium. Til yneladende har der ikke æret 
selvstændig arkivdannelse ved Kemisk Afdeling i årene umiddel
bart forud for omdannelse til Kontrollen med den Kemi ke am
mensætning af Mejeriprodukter i 1966. Lo grundlag \'ar IO\ l T 
af 5.6.1959 om smitsomme sygdomme hos hu dyr og lov l 6 af 
30.3.1973 om tilvirkning og forhandling en gro af mejeriproduk
ter samt diverse bekendtgørelser og cirkulærer om bl.a. prø e
tagning, laboratoriernæssige undersøge! er, be temmel e af fedt
indhold, kvalitetsbedømmelse mv. Rig arkivet har ved kr. 13.6. 
1986 bemyndiget kassation af kopi- og vejebøger. kontokort. 
debitor- og kreditorfaktura, institution regn kaber mv. 

Henvisninger: Landbrugsårbog. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (199 ). (AfH) 

Udvalget til Bedømmelse af Præparater 1090 

til Vitaminisering af Margarine 1937-57 

For at vejlede landbrug ministeren mht. den undhed mæ ige 
bedømmelse af vitaminpræparater og de dermed forbundn tok
sikologiske, tekniske og kemi ke problemer Uf. lov __ 9 af - .6. 
1937 om tilvirkning og forhandling af margarine 10. amt bek. 
247 af28.7.1937 og bek. 327 af 10.12. 1937. ændret ved b k._: 
af 27.6.1952 om vitaminvirkning i margarine ned atre et ag-
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kyndigt udvalg med repræsentanter udpeget af Den Kgl. Veteri
nær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet. Udvalget 
synes ophævet 1957. Arkivet er gået tabt. 

Henvisninger: Rigsdagstid. 1936/37 A sp. 5851-54 (Sv. 2189). 

(MH) 

Afsætning af landbrugsvarer i 
almindelighed 

Landbrugsministeriets udvalg vedr. 1163 

afsætning af landbrugsprodukter 
1932-50 

Under verdenskrisen i 1930 rne nedsatte Landbrugsmin. en ræk
ke kriseudvalg iht. rammelove (lov 359 af 13.12.1933 om krise
foranstaltninger m. fl., lov 349 af 19.12.1934 om udførsel af 
landbrugsprodukter m.fl.), der bemyndigede mini teren til at 
foretage regulerende indgreb i arnråd med Landbrugsrådet og 
andre erhvervsorganisationer. Fælles for disse udvalg var, at 
Landbrugsmin. overlod forvaltningen af ordningerne til inter
esserede erhvervsorganisationer og nøjedes med at føre kontrol 
gennem ministeriets repræ entant i regulering udvalget - for-
avidt min. da overhovedet lod ig repræsentere i udvalgene. 

Staten dækkede udvalgene diætudgifter, mens ordningerne i 
Øvrigt finan ieredes uafhængigt af stat ka sen gennem eksportaf
gifter o. lign. Som regel fungerede Landbrugsrådets Sekretariat 
eller organisationer til luttet Landbrug rådet om ekretariater 
for udvalgene. De intere erede organisationer bag Landbrugs
riidet opnaede ålede væ entlig andel i det offentlige forvalt
ning af kri elovene amtidig med at de varetog erhverv inter
e er. Ved ophæve! en af udvalgene i 1950 overtoges opgaverne 
af organer ned at af Landbrug radet. 

7 • 
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Arkiver: Det kan påregnes, at sager fra nedennæ nte mini teri
elle udvalg indgår i de almindelige sekretariat ager i Landbrug -
rådets arkiv eller i arkivet fra en af de andre af de organi ationer 
der har fungeret som udvalgssekretariat på en ådan måde. at 
det ikke er muligt at udskille udvalg arkiverne. Landbrug rådet 
ældre arkiv er afleveret til Erhvervsarkivet i Århu . 

Udvalgenes virksomhed er dokumenteret i Landbrug min. 
journalsager; jf. henvisningerne til afsnittene om de enkelte ud
valg, der dog ikke omfatter sagerne vedr. udnævne! e af med
lemmer og aflæggelse af regnskab. 

Henvisninger: Landbrugsmin., UdførseJsjournal (L J) 1933/ 
3961 (Kriselovene af 13.12.1933). (MH) 

Landbrugsministeriets Smørreguleringsod alg 
1932-42 

Landbrugsministeriet nedsatte 31.3.1932 et udvalg ang. smprno
tering, som blev erstattet af Smørregulering udvalget eller Jfar
kedsreguleringsudvalget (Smør) af 4.6.1934. d alget havde til 
opgave at stabilisere smørpriserne og regulere udbuddet af mør 
ved at opkøbe overskudssmør. Landbrug min. og lejerieroe 
Fællesorganisation udlånte den nødvendige kapital Uf. bek . 3 
af 14.12.1933 om en smørordning, lov 109 af 6.5.193 og 333 af 
22.12.1937 om en smørordning, overen kom t mellem Land
brugsmin. og Mejerierne Fælle organi ation _Q _ .1939). dval
get havde adresse i Mejerikontoret i Århu og ho Dan k Andel 
Smøreksport i Esbjerg. Det synes ophævet allerede 19-L. 

Henvisninger: Landbrug min., Udfør el journal (L J) 1933/ 
1694, 1941/404. (."v!H) 

Landbrugsministeriets Smørek portud alg 1H>-t 
1932-50 

I forbindelse med tysk (og belgi k) kontingentering af m r ned
satte Landbrugsmin. 11.11.1932 et Smørkonrin enwdralg. om 
på foranledning af Mejerierne Fælle organi ation ·ort tid eft r 
blev benævnt Smøreksportudvalget. Det overtog delvi kontrol
len med eksport af dan k mør og med mælkeproduktionen 
anvendelse. Efter udvalget nedlæggel e i 19-0 blev det opga,·er 
videreført af Mejeribrugets Smørek portudvalg. 
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Danske Mejeriers Fællesorganisation fungerede som udvalgets 
sekretariat; arkivalier er i Mejerikontoret i Århus og i Land
brugsrådet , hvorfra dele er afleveret til Erhvervsarkivet. 

Henvisninger: Landbrugsårbog. Landbrugsmin. UdførseJsjour
nal (LUJ) 193311570, 1933/3853, 1934/2617, 193611912, 1936/ 
3350, 1938-, 1940-, 1943- og 1946/387 (smørkontingentering til 
Tyskland mv.) - 193611648, 1938-, 1940-, 1945-, 1947-, 1948- og 
1950/407 (referater) - Landbrugsmin. Landvæsensjournal (U) 
1951/65. (MH) 

Landbrugsministeriets Baconudvalg 1932-50 1165 

Baconudvalget nedsattes 16.11.1932 om følge af den britiske 
importregulering tidligere samme år. Udvalget kontrollerede og 
fordelte eksporten til Storbritannien af de baconkvoter Dan-

' mark havde fået tildelt; det fa tsatte en ugentlig notering for svin 
uden svinekort; det administrerede Svineafgiftsfonden og ud
stedte udførseJsbeviser for eksport af svin og svineprodukter til 
Storbritannien- jf. bek. 343 af 29.9.1933 om udførsel af bacon , 
skinke samt smør og cirk . 255 af 20.11.1933 ang. udførslen af 
bacon og skinke til England , lov 458 af 1.10.1945 om flæskeord
ningen. 

Sammen med Svinereguleringsudvalget havde Baconudvalget 
ekretariat hos Andels lagterieroe Fælleskontor under Land

brug rcidet på Axelborg i København. Baconudvalget arkiv sy
nes at have været integreret i Fælleskontoret øvrige sekretariats
sager. 

Henvisninger: Landbrug min., Udfør el journal (LUJ) 1934/ 
1034, 1934/3478, 193511006, 1936/690 , 1936/3613 , 1937-39/410 
(eksport til England) , - 193511450, 1936/3508, 1938-40/398, 1943 
-50/26 (cirkulærer) , - 1936/1504 193 /300. 1945/33, 1947/33 , 
1950/33 (referater), - 1950/6 (ophæve! e). Landbrug min. , Ve
terinærjournal (LVJ) 1941 og 1942 m.fl. 34 (referater). (MH) 

Kartoffeleksportudvalget 1933-50 1134 

I henhold til lov 339 af 22.12.1932 om udfør el af kartofler 2 
ned atteLandbrug min. 16.2.1933 et ud alg til at bi ta ved gen
nemføre] en af den i loven l fore kre ne kontrol (at kartofler 
fremtrådte om velbehandlede alg varer). Ek portud alget, 
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også kaldet Kartoffelkontroludvalget, omstrukturerede og ud
videdes 5.7.1938 fra 3 til8 medlemmer i forbinde! e med ændring 
af loven om kontrol med og mærkning af kartofler til ek port Jo 
96 af 31.3.1938). Udvalget havde sekretariat ho Landbrug
rådet. Dets virksomhed fortsatte af et af Dan ke Kartoffelav
Jeres og Kartoffeleksportører Fælle organisation oprettet Kar
toffeleksportudvalg af 1950. 

Henvisninger: Landbrugsmin. , Udførsel journal (LUJ) 1936. 
3655, 1939/413, 1949/825, 1956/825. (MH) 

Landbrugsministeriets K væg- og 
Kødeksportudvalg 1933-50 

Kvæg- og Kødeksportudvalget nedsatte 17.2.1933 i iht. lov 3-n 
af 23.12. 1932 om udførsel af landbrug produkter. jf. bek. -o af 
17.2.1933 om udførsel af kød og lov 340 af 22.L.193 om ud
førsel af levende husdyr. Det omorganiserede 10.2.1936. 

Landbrugsrådets sekretariat varetog ud alget ekretariat for
retninger. 

Henvisninger: Landbrugsmin., UdførseJsjournal (L J) 1933. 
2852, 1934/1597, 1935/1855, 1936/1039, 1937-. 1939- og 19 .21 
samt Landbrugsmin., Veterinærjournal (I.: J) 19·H-. 1944-. 19r
og 1947/354 (referater). Landbrugsmin., Udfør el journal (L J) 
1936/1379 (MF VaJd. Thomsens injurier) - 19~6-. 19 - og 19-l91 
261 (lov om udførsel af landbrugsprodukter). (MH) 

Landbrugsministeriets K væg- og 
Kødreguleringsudvalg 1933-35 

Kvæg- og Kødregulering udvalget, ned at 7.3.1933 med henblik 
på gennemførelse af lov 137 af 30.4.1933 om foran taltniDger til 
fremme af afsætning af kvæg og ok ekød, jf. bek. 3 O af 1-l.L. 
1933, jf. lov 340 af 22.12. 1937 om udfør el af levende hu d}T· 
Det omdannedes 19.2.1936. Udvalget fa t attenotering for hæg 
iht. klassifikation for kvæg tilført ek portmarkederne. På grund
lag af en slagteafgift på 10 øre/kg eller høj t 10 kr. d)T dækked 
udvalget udgifter til evt. de truktion af kas erede tuberkul e 
m.m.) dyr. 
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Landbrugsrådets sekretariat varetog udvalgets sekretariatsfor
retninger. 

Henvisninger: Landbrug min., UdførseJsjournal (LUJ) 1934/ 
2782, 1934/3535, 1936/1309 1936/3755, 1937-, 1938- og 1940/390 
(lov om kødordningen), 193511402 (referater). (MH) 

Landbrugsministeriets Osteeksportudvalg 1166 
1933-50 

Osteeksportudvalget nedsattes 10.3.1933 for at behandle spørgs
mål i forbindelse med tysk kontingentering af ost. Omorganiseret 
20.11.1936. Udvalget fastsatte afgift på ost eksporteret til Tysk
land , udstedte "kontingentbeviser' og be kæftigede sig med prin
cipielle spørgsmål i forbindelse med ek port af o t. 

De Danske Mejeriforeninger Fællesorganisation varetog ud
valgets sekretariatsforretninger; dets arkivalier er i Mejerikon
toret i Århus og ved Landbrug rådet. 

Henvisninger; Landbrug min., UdførseJsjournal (LUJ) 1935/ 
1441, 1942- og 1950/298, Landvæ ensjournal (U) 1951165. (MH) 

Landbrugsministeriets Svinereguleringsudvalg 1167 
1933-40 

Svineregulering udvalget blev ned at l .3 .1933 i iht. lov 52 af 21. 
2.1933 om regulering af vineproduktionen, bek. 19.4.1933, cirk. 
37 af 25.2.1933 til kommunalbe tyre! er samt cirk. 213 af 12.10. 
1933, bek. 369 af 14.12. 1933 og cirk. 152 af 21. 10.1935 ang. 
regulering af svineproduktionen (Svinekortordningen). Foruden 
det mini terielle regulering udvalg ned atte tillige kommunale 
svinereguleringsnævn. Sammen med Landbrug min.s Baconud
v.alg havde Svineregulering udvalget ekretariat i Andel lagte
nerne Fælle kontor under Landbrug rådet på Axelborg i Kø
benhavn. Svineregulering udvalget arkiv yne at have være in
tegreret i Fælle kontoret ø rige ekretariat ager. 

Svineregulering ordningen udløb 1943; men allerede fra 1940 
yne udvalget virk omhed ophørt. 

Rig arkivet bemyndigede i 1946 Fælle kontoret til at ka sere 
alt materiale vedr. vinereguleringen (bort et fra ager vedr. 
Tikøb kommune). 
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Henvisninger: Landbrugsmin., UdførseJsjournal (LUJ) 1933/ 
2921, 1935/3172, 1936/1450, 1936/3112, 1936/3748, 1937/396, 
1937/812, 1937/938, 1940/396, - 1934/3319, 1935/1723, 1937/314 
(bekendtgørelsen) - 1936/1654, 1938- og 1940/309 (referater). 

Landbrugsministeriets Ægeksportudvalg 
1933-50 

(MH) 

Ægeksportudvalget blev nedsat 20.3.1933 til at behandle pørg -
mål i forbindelse med engelske og tyske kontingenteringer af æg, 
jf. bek. 122 af 31.3.1933 om ind- og udførsel af æg. 

Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg aretog ud alget 
sekretariatsopgaver. 

Henvisninger: Landbrugsmin., UdførseJsjournal (L J) 1935 
1464, 1945/196 -1935/1561, 1939/200 (engelsk kontingentering) -
1937/1942 og 1945/318 (tysk kontingentering) - 193 -. 1941- og 
1950/308 (referater). (J1H) 

Landbrugsministeriets Smørafgiftsudvalg 
1934-36 

Smørafgiftsudvalget nedsatte 27.1.1934 med henblik pa at føre 
tilsyn med det i Århus oprettede Smørafgiftskontor. der op
krævede afgifter for smør solgt på hjemmemarkedet. jf. bek. 37 
af 14.12.1933 om en smørordning. Opgaverne videreførte af det 
i 1937 oprettede Smørordningsudvalg (bek. l af 2 .-.19T om 
en smørordning), se s. 1211. 

Statskontrollen for Mejeriprodukter og Æg varetog udvalget 
sekretariatsforretninger. 

Henvisninger: Landbrug min., Udfør el journal L J) 193 
2268 (smørordningen). (i\.!H) 

Landbrugsministeriets Fedtek portud alg 
1934-42 

Fedteksportudvalget nedsatte 16.5.193-l i forbinde! med kon
tingentering af fedt og tarme til Ty kland . 
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Andelsslagteriernes Fælleskontor varetog udvalgets sekretari
atsforretninger. Udvalgets virksomhed synes ophørt 1942. 

Henvisninger: Landbrugsmin. , UdførseJsjournal (LUJ) 1935/ 
3593, 1936/3290, 1939-og 1942/383 - 1940/291 (referater). (MH) 

Landbrugsministeriets Fjerkræeksportudvalg 
1935-50 

Fjerkræeksportudvalget blev nedsat 27.3.1935 i forbindelse med 
kontingentering af slagtet fjerkræ til Tyskland. Udvalget udstedte 
autorisation til fjerkræeksportører. Landbrugsrådet varetog ud
valgets sekretariatsforretninger. 

Henvisninger: Landbrugsmin. , UdførseJsjournal (LUJ) 1935/ 
2838, 193611681, 1939-og 1945/310 - 1937-, 1943- og 1950/282 
(referater). (MH) 

Landbrugsministeriets Hesteeksportudvalg 
1936-50 

He teeksportudvalget nedsatte 8.4.1936 for at søge udførsel af 
he te til Tyskland tilrettelagt på ' den for danske hesteproducen
ter under nugældende forhold gunstig te måde' og for at admini
strere den for udførslen fastsatte ordning. Udvalget skulle såle
de godkende handeler og ud tede pa er edler for he te til eks
port, jf. bek. 106 af 8.4.1936 m.fl. Efter 2. Verden krig behand
lede udvalget generelle spørgsmål i forbindelse med såvel eksport 
om import af heste. Landbrug rådet varetog udvalgets ekretari

at forretninger. 

Henvisninger: Landbrug min. , Udfør el journal (LUJ) 1935/ 
1183 1941-, 1944- og 194 1176- 1936/2706, 193 /34 , 1945- 1949-
og 1950/356. (MH) 

Landbrugsministeriets Smørordningsudvalg 
1937-40 

l forbinde! e med lov 109 af 6.5.1937 om mørordning (ændret 
ved lov 333 af 22.12.1937 og lov 454 af 22.12.1939) ned atte 
Landbrug min. 2 .5.1937 et udvalg til at afgive ind tilling om 
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Mejerister i et mindre dansk mejeri poserer for fotografen. K1·indeme holder sig i 
baggrunden. Bemærk drivremmene, der forbinder mejerimaskinerne med kraftak· 
s/en under loftet. Med dec internationale prisfald ptl smør, som bragce kiloprisen fra 
kr. 3,13 ptl årsbasis i 1928 ned cil kr. 1,61 i 1934, kunne mejeriseklOren efterhånden 
ikke dække produktionsomkosmingerne. Smør· og margarineordningerne af 
1933ff. gav højere priser for de 25% af produktionen, som aJsanes p hjem· 
memarkedet (Det Kgl. Bibliotek). 

fastsættelse af hjemmemarkedsafgift for smør og føre det ··umid
delbare tilsyn" med det i Århus oprettede Smørordningskontor. 
jf. bek. 188 af 28.5.1937 og bek. 463 af 27.12.1939 om en mør
ordning. Efter 1940 synes opgaverne overgået til morek portud
valget, idet man herefter opkrævede en ek portafgift af mør i 
stedet for hjemmemarkedsafgiften (bek. -71 af 31.10.19-lO om 
opkrævning og fordeling af udfør el afgift for mør). 

Udvalget havde sekretariat i De Danske 1ejeriers Fælle -
repræsentation. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Udfør el journal L J 193 3-. 
1938- og 1940/417 (smørordning). ~!H) 

Landbrugsministeriets Kantaktud alg 11_., 

vedr. Landbrugsvarer 195 -73 

Landbrugsministeriets Kontaktudvalg vedr. Landbrugsvarer bl \' 
nedsat 1958 som rådgivende for mini teren ved ud \el n af 
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bemyndigelser i lov 213 af 16.6.1958 om afsætning af danske 
landbrugsvarer. Det skulle fastsætte vilkår for eksporten af Iand
brugsvarer, opkræve udfør elsafgifter og anvende provenuet til 
eksportfremme. Udvalget be tod af en af landbrugsministeren 
udpeget formand samt 10 repræ entanter for interesseorganisa
tioner. Som følge af Danmarks indtræden i EF ophørte udvalget 
1.2.1973. 

Indhold: Mødereferater 1958-73. Mødesager 1958-73. Samlesa
ger. (NP) 

Landbrugsministeriets 
Eksportlicenskontor 1951-64 

1097 

Landbrugsministeriets Eksportlicenskontor behandlede sager 
vedr. udførsel af varer inden for Landbrugsmin.s område, for 
hvilke ikke andre kontorer (Statens Kornkontor, se s. 1215, 
Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg s. 1201, m.fl.) 
meddelte udførselstilladelse . Kontoret er først optaget i Hof- og 
Statskalenderen for 1952, men bar været virksomt tidligere, da 
det figurerede med fast journalnummer i Landbrugsmin.s Veteri
nærjournal (LVJ) fra 1951. I 1964 forenedes Eksportlicenskon
toret med Statens Komkontor til Landbrugsmini teriet Korn- og 
Licen kontor se ndf. Alle arkivalier synes ved en fejltagelse 
kas eret i 1973. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Veterinærjournal (LVJ) 1951ff. 
/102 (fast nr.) . (MH) 

Landbrugsministeriets Korn- og 
Licenskontor 1964-73 

1100 

Ved ammenlægningen af Staten Kornkontor ( . 1215) og Land
brug mini teriet Ek portlicen kontor (ovf.) oprettedes Land
brug ministeriet Korn- og Licen kontor med den opgave at vi
dereføre di e organer virk omhed ærlig mht. forvaltningen af 
kornordningerne. I forbinde! e med Danmark indtræden i De 
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Europæiske Fælleskaber nedlagdes kontoret i marts 1973. B?rt
set fra afleverede statistikskemaer synes størstedelen af arkivet 
kasseret. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Kornjournal (LKJ) 19M46. Di
rektoratet for Markedsordningerne, j .nr. 201 00. 

Indhold: Statistiksskemaer 1964-72 (div. år). 

Direktoratet for Markedsordningerne 
(EF-Direktoratet) 1973-

(MH) 

1430 

Direktoratet for Markedsordningerne blev oprettet 1.2.1973 om 
en styrelse under Landbrugsmin. til at varetage den dan ke ad
ministration af EFs marked ordninger for landbrug varer. dv . 
beregne og udbetale støtte mv. Direktoratet overtog en del ~f 
personalet og opgaverne fra Landbrugsmini teriet Korn- og LI
censkontor (ovf.), som nedlagdes ved udgangen af mart 1973. 
EF-Direktoratet .sammensattes af følgende organer: Direktøren 
Sekretariat (indtil 1987), Afdeling for Indre Marked (IM). Af
deling for Y d re Marked (YM) og Afdeling for Særlige - 1arked -
anliggender (SM). Fra 1989 benævnte kontorerne: l. Marked -
kontor (EFs ydre marked), 2. Marked kontor (EF marked -
ordninger for vegetabilske og animal ke produkter i Danma.rk~. 
3. Markedskontor (EFs markedsordninger for mælk og meJen
produkter i Danmark), Ø-kontor (Økonomi) og T-kontor Edb. 
teknik og drift, oprettet 1987). 

For store dele af arkivet (ujournali erede bilag. regn kab - og 
bogføringsbilag, kontroldokumenter, om har dannet grundlag 
for den anviste støtte, licen er, atte ter og løn edler amt en 
række edb-registre) er der i 19 2 og 19 givet ka ation b -
myndigelse. 

Henvisninger: M. Groth Clau en: Rend os i traditionerne. 1ana
gement, aug. 1973. Direktoratet har udgiYet ar beretning. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (199 . (.\IH 
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Afsætning af korn. Hjemmemarkedets 
forsyning med korn 

Statens Kornkontor 1937-64 1098 

Kornordningerne af 1933 og 1935ff. (' Kriseloven", lov 359 af 13. 
12.1933, kornlovene 222 af 3.8.1935 og 87 af 7.4.1936 mv.) skulle 
støtte kornsælgende landmænd mv. under det internationale pris
fald på korn på en sådan måde, at kornkøberne, dvs. svineav
lerne m.fl ., ikke fik deres interes er tilsidesat. Ordningerne for
valtedes gennem organer, der stod under tilsyn af såvel Land
brugsmin. som Handelsmin. og var koblet til samtidige flæske- og 
svineordninger, se s. 1205ff. 

Statens Kornkontor blev lovhjemlet ved lov 334 af22.12.1937. 
Det førte tilsyn med ordningerne gennem indberetninger fra 
korn- og foderstofimportører og fra amtslige og kommunale 
kornnævn, jf. bek. 362 af 11.10. 1939. Som rådgivende organ 
fungerede det af Det Erhvervsøkonomiske Råd nedsatte Land
brugsministeriets Kornnævn ( . 1218). Med hjemmel i lov 288 af 
2.9.1939 om ekstraordinære foranstaltninger til sikring af landets 
forsyninger ("forsyningsloven") ud tedte Kornkontoret autorisa
tioner til handel med korn mv. Kontoret samvirkede med de s.k. 
fordelingsorganer: Brødkontoret ( . 1216) og Centralkontoret 
for Indkøb af Korn og Foderstoffer ( . 1217). 

Med udløbet af kornlov 1952-53 ophørte Landbrugsmin.s 
Kornnævns virksomhed. Statens Kornkontor blev i 1964 forenet 
med Landbrugsmin. Korn- og Licen kontor (s. 1213). Arkivet 
er ikke ordnet. Skemaer vedr. kornaflevering er kasseret. Der er 
endvidere foretaget uautori eret ka ation af andet arkivmateri
ale. 

Henvisninger: Staten Kornkontor: De danske kornordninger, I 
1933-46, 1950 II 1949-58 1960. Landbrug ministeriet Korn- og 
Licen kontor: De danske kornordninger 1958-66, 1969. 

Landbrug min. , Kornjournal (LKJ) 1946/, 1949/, 1956/, 1964/, 
46 (per onale, virk omhed). 
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Indhold: Mødereferater 1938-59. Referater af be tyrel e møder 
1942-48. Mødereferater vedr. FAO 1965-72. For Jag betænk
ninger, referater, redegørelser, udkast til love og in tru k er. 
Hovedbog 1942-58. Kassebog 1938-58. Kasserapport 1964-65. 
Journal vedr. rationeringsmærker 1942-45. Afgift journal 1953 
-54. Leverancer til den tyske værnemagt 1940-45. Fortegne} er 
over leverandører. Autoriserede handlende 1939-71. Faktura fra 
Centralkontoret for Indkøb af Korn mv. 1944-45. Stat kan ulent 
Sørensens rapport om levnedsmiddelforsyningen Storbritan
nien. Statistikskemaer 1939-64 (div. år). (MH) 

Korneksportudvalget 194 7-72 1099 

Korneksportudvalget var et rådgivende ud alg ammen at af re
præsentanter for De Samvirkende Landboforeninger, De Sam
virkende Husmandsforeninger, Andelsudvalget. Kornbranchen. 
Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foder toffer ( e ndf.), 
Brødkornkontoret (se ndf.) Landbrug min. og Staten Korn
kontor (se ovf.). Det afgav indstillinger til landbrug mini teren 
vedr. retningslinjer for eksport af maltbyg og å æd. dvalget 
var nedsat i aug. 1947 og ophørte ved Danmark til Jutning til De 
Europæiske Fælleskaber. Det ikke-ordnede arki er afleveret 
gennem Landbrugsmin.s Licen kontor (s. 1213). 

Henvisninger: Statens kornkontor: De danske komordninger, I 
1933-46, 1950 s. 172, II 1949-58, 1960 s. 33ff. Landbrug mini
steriets Korn- og Licenskontor: De danske komordninger 195 
-66, 1969. 

Landbrugsmin., Kornjournal (LKJ) 1954/3, 196-n. 1965 _3 . 

Indhold: Mødereferater 1949-58. (MH) 

Brødkornkontoret 1939-53 1101 

Brødkornkontoret blev oprettet på initiativ af Foreningen Dan
ske Handelsmøller i samvirke med Landbrug min. og Handel -
min, jf. bek. 329 af 23.9.1939. Kontoret ledede af en be t)rel 
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med repræsentanter for handelsmøllerne og de to ministerier. 
Med hjemmel i lov 288 af 2.9.1939 om ekstraordinære foran
staltninger til sikring af Jandets forsyninger ( 'forsyningsloven") 
fik kontoret eneret på at importere brødkorn. Importen fordeltes 
på kontorets foranledning mellem handelsmøllerne. Med de se
nere kornordninger overtog kontoret administrationen af afle
veringspligten f.s. v. angik brødkorn. Brødkornkontoret funge
rede således som underin tans til Statens Kornkontor, se ovf. 
Brødkornkontoret afvikledes over perioden. Arkivet er delvis 
kasseret i Statens Kornkontor, delvis afleveret gennem Land
brugsmin.s Korn- og Licenskontor. 

Henvisninger: Statens Kornkontor: De danske kornordninger II 
1949-58 1960 s. 27ff. 

Landbrugsmin . UdførseJsjournal (LUJ) 1940/1179; Kornjour
nal (LKJ) 1945-54 faste j.nr.: /44 (referater), /45 (regnskab), /59 
(virksomhed). 

Indhold: Mødereferater regn kaber, karre pondance 1939-53. 
(MH) 

Centralkontoret for Indkøb af Korn og 1102 

Foderstoffer 1939-53 

Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer blev oprettet 
på initiativ af De Dan ke Korn- og Foder totimportørers Fælles
organisation i samvirke med Landbrug min . og Handel min. jf. 
bek. 330 af 23.9.1939. Centralkontoret lededes af en be tyreise 
med re præ en tanter for andel foder tof el kaber, private impor
tører og de to ministerier. Med hjemmel i lov 28 af2.9.1939 om 
ek traordinære foran taltninger til ikring af Jandet for yninger 
("for yning loven") fik Centralkontoret eneret på at importere 
korn og foder toffer. Kontoret fordelte importen mellem foder-
totfirmaerne i overen temmel e med di e hidtidige import

mængder. Ved de følgende kornordninger overtog kontoret ad
mini trationen af aflevering pligten f .. v. angik foderkorn. Cen-
tralkontoret fungerede ålede om underin tan til Staten 
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Kornkontor (s. 1215). Centralkontoret afvikledes pr. 31.5.1953. 
Arkivet er delvis kasseret i Statens Kornkontor, delvis afleveret 
gennem Landbrugsmin.s Korn- og Licenskontor. 

Henvisninger: Statens Kornkontor: De danske komordninger, I 
1933-46, 1950, II 1949-58, 1960. 

Landbrugsmin., Udførselsjoumal (LUJ) 1940. 1179; Kornjour
nal (LKJ) 1941-53 faste j.nr.: /30 (virksomhed). /32 (regn kab). 
/35 (referater). 

Indhold: Mødereferater, regnskaber korre pondance 1939-47. 
(MH) 

Landbrugsministeriets Kornnæ n 
1939-53, 1958-72 

116 

Det Erhvervsøkonomiske Råd ( . 12 3) ammen atte i eptem
ber 1939 et rådgivende organ, Landbrug mini teriet Kornnæ n, 
af repræsentanter for Landbrugsmin. og erh erv organi ationer. 
Nævnet bistod ministeren under udøve! en af de ved de årlige 
kornlove (lov 232 af 3.8.1935 m.fl.) givne bem ndigel er. Det 
fungerede i tilknytning til Statens Komkontor ( . L15). Med 
udløbet af kornordningen 1952-53 ophørte nævnet virk omhed. 
Nævnet genoprettedes ved kornlov 205 af 16.6.19 og fungerede 
til 1972, hvor komordningerne ophørte med Danmark til lut
ning til De Europæiske Fælleskaber. Landbrug min. Komnævn 
bør ikke forveksles med de amt lige eller kommunale kornnævn 
under Statens Kornkontor. 

Henvisninger: Landbrugsmini teriet, Komjournal (LKJ) 19-3. 
33, 1964/2. 

Indhold: Bestyrelsesmødereferater 1939--3. M dereferater 19-1 
-73. Div. sager 1943-47. Ka ebog 195 - 3. Korre pondance 19-
-73. (MH) 
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Afsætning af planteprodukter, frø 
og frugt 

Landbrugsministeriets U d valg vedr. 1031 

Ind- og Udførsel af Frø 1933-

Landbrugsmin.s Udvalg vedr. Ind- og Udførsel af Frø nedsattes i 
1933 som et stående udvalg under navnet: Udvalget vedr. Ud
f~r el af Frø. Ved ændring af kommissoriet 13.4.1933 fik udvalget 
Sit nuværende navn. Kommissoriet ændredes atter 1.2.1960. Ud
val~et bistod ministeriet ved udstikning af retningslinjer for til
deling af valuta i forb. m. indfør el af frø og ved meddelelse af 
dispensation fra forbud mod udfør el af mark- og havefrø. Sekre
tariat i Statsfrøkontrollen ( . 1175). Udvalget var ikke selvstæn
digt arkivdannende. (MH) 

Kontrollen med Frugtkonserves 1952-69 
Efterkontrollen med Frugtkonserves 
1952-69 

1136 

1137 

Kontrollen med Frugtkonserves indførtes ved lov 68 af 7.3.1952 
om kontrol med udførsel af dansk frugt, jf. bek. 246 af 14.6.1952 
m.fl., ophævet ved bek. 378 af 25. 6.1969. Kontrollen udførtes 
ved s.tatens Pla.ntetilsyn ( . 1177). I tilfælde af uenighed om , 
hvorvidt et parti konserves kunne godkendes til eksport , traf et 
u~v~lg, ~fterkontrollen med Frugtkonserves , den endelige ad
mim trative afgøre! e. Det er uvi t om Kontrollen og Efter
kontrollen har haft elv tændig arkivdanneJ e. (MH) 

79 
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Kontrollen med Hjemmemarkeds
ordning for Frugt 1963-73 

113 

Kontrollen indførtes i medfør af lov 168 af 16.5.1962 om af
sætning af frisk dansk frugt, jf. bek. 371 af 1.12.1962 om regulati 
for kvalitet mv. samt afgift ved salg på hjemmemarked af fri ke 
danske æbler og pærer. Kontrollen udførtes ved Staten Plantetil

syn (s. 1177). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Landbrugsministeriets Kantaktud alg 
vedr. Udførsel af Frisk Dansk Frugt 
1962-73 

(MH) 

1139 

Kontaktudvalget vedr. Udførsel af Fri k Dan k Frugt ble op
rettet 1962 som rådgivende organ for landbrug mini teren ved 
udøvelsen af de i lov 168 af 16.5.1962 givne bemyndige! er til at 
fastsætte vilkår for eksport af frisk frugt, til at opkræve udfør el -
afgifter og til at anvende provenuet heraf amt yderligere midler 
af statskassen til eksportfremme. Udvalget be tod af en af land
brugsministeren udpeget formand amt 12 repræ entant r for 
interesseorganisationer. Som følge af Danmark indtræden i EF 
ophørte udvalget 1.2.1973. 

Indhold: Referater af møder nr. 1-5 , 1963- 3. 1 de ager 196-
-73. (NP) 

Frugtlåneudvalget 1962-72 

Ved lov 168 af 16.5.1962 om af ætning af fri k dan k frugt og 
dan ke gartneriprodukter §4 kabte hjemmel for at }d lan af 
stat ka sen til udvide! e eller oprette! af frugtforarb jdende 
virksomheder og til indretning af frugtlagre o.l. Til bi tand ,ed 
behandlingen af ansøgninger om lan kulle landbrug mini teren 
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nedsætte et udvalg bestående af en af landbrugsministeren ud
peget ~ormand samt repræsentanter for Landbrugsmin. og Fi
nansmm. Udvalget kunne tiltrædes af sagkyndige udpeget af 
landbrugsministeren. Loven havde gyldighed indtil 31.1.1965, 
men forlængedes flere gange, sidste gang som lov 265 af 10.6. 
1970. 

Loven var ikke forenelig med Danmarks medlemskab af EF og 
ophævedes ved §22 stk. 2 i lov 596 af 22.12.1972 om admini
stration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordnin
ger om markedsordninger for frugt og gartneriprodukter mv. 

Udvalgets lånesager overgik til Hypotekbanken (Statsaktivfor
valtningen, s. 1787), hvorfra de er afleveret til Rigsarkivet. 

Henvisninger: Landbrugsmin . 2.Afd., UdførseJsjournal (LUJ) 
1961/2-13. Landbrugsmin. , j.nr. 1972-1409-7. Lånesager lb.nr. 1 
-297. (NP) 

Landbrugsministeriets Udvalg vedr. 2319 

Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskabs Politik på Frugt- og 
Gartneriproduktområdet 1972-

Landbrugsministeriets Udvalg vedr. EFs Politik på Frugt- og 
Gartneriproduktområdet til daglig kaldt §2-udvalget, Frugt og 
Grønt , nedsattes iht. §2 i lov 596 af 22.12.1972 om administration 
af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om 
markedsordninger for frugt og gartneriprodukter mv. Lovens §l 
bemyndigede landbrug mini teren til at træffe de foranstaltnin
ger, der var nødvendige for anvende! e her i landet af EF s 
markedsordninger for frugt og gartneriprodukter mv. Det iht. §2 
nedsatte udvalg skulle rådgive mht. tiltingtagen til EFs politik 
Vedr. de nævnte produkter og tilrettelæggel e af admini trationen 
af ordningerne. 

Udvalget havde 17 medlemmer, om repræ enterede Land
brug min. , Handel min . og de involverede intere eorganisatio
ner. De af landbrug mini teren og handel mini teren udpegede 
medlemmer havde ikke temmeret. Landbrug mini teren udpe
gede en af Landbrug mini teriet repræ entanter til formand for 
Udvalget. Landbrug mini teren kunne be temme at vi e afgø-
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Et af de rederier, der transporterede flest danske landbrugsvarer til ~et bnriske 
marked, ~·ar Det Forenede Dampskibsselskab (DFDS). Her ses redenets nybyg
gede køleskib, "MIS Blenda", 9.11 .1956, inden der indsalles pa ruren Odense
Århus-Hul/ (Andelsbladet). 

reJser eller dispositioner kunne træffe af udvalget eller af be

stemte producentsammenslutninger. 
Udvalgets sekretariatsopgaver varetoge af Landbrug mini te

riets Departement. Udvalgets sager havde (19 -ff.) journalnr. 
7402. (NP MHJ 

Afsætning af kvæg kød og æg 

Landbrugsministeriets Tilsyn med 
Landbrugets Udførsel forhold 
1897-1922 

Med grundlag i lov 42 af 22.3.1 97 om til yn med udf r l af 
fersk kød, blev landbrug kandidat Rudolph chou i l 9 antaget 
som tilsynsførende. Til ynet admini trerede bl.a. tildeling af 
mærker mv. til de auto ri erede dyrlæger og , -ir kede i \'rigt pa 
for kellig vi til fremme af af ætningen af dan ke landbrug pr -
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~ukter i udlandet. Ved Schous død 1915 blev embedet vakant , og 
tilsynets honorar- og rejseudgifter udgik af finansloven med fi
nansåret 1921/22. Den tilsynsførendes arkiv er ikke bevaret. 

Henvisninger: Landbrugsmin. , Landvæsensjournal (U) 1914/ 
1298. (MH) 

Landbrugsministeriets K væg afgifts- 1019 

udvalg 1950-61 

Udvalget nedsattes 25.6.1950 iht. lov 530 af 22.12.1948 om foran
staltninger til bekæmpelse af kvægtuberkulose og smitsom kalve
kastning (ændringslove/tillægslove: Lov 153 af 24.4.1952, lov 187 
af 28.5.1952, lov 74 af 28.3.1956). Med lov 175 af 5.6.1959 om 
smitsomme sygdomme hos husdyrene jf. bek. 217 af 16.6.1959 
om bekæmpelse af kvægtuberkulo e og smitsom kalvekastning, 
bortfaldt lovgrundlaget for Landbrugsmin.s K vægafgiftsudvalg. 
Udvalget udsendte ugentlig notering for reagentdyr og admini
strerede udbetaling af tilskud til nedslagtning. Udvalget havde 
sekretariat i Landbrugsrådets bygning Axelborg i København. 
Det er nedlagt i 1961. Oplysning om at arkivet skulle være 
afleveret til Erhvervsarkivet i Århus har ikke kunnet bekræftes. 

Henvisninger: Landbrugsmin . , Veterinærjournal (VJ) 1954/352; 
1954/354 (referater); 1959/354 (referater) ; 1960/352. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Landbrugsministeriets Udvalg af 13.4. 
1954 vedr. Kvalitetskontrol med Ind- og 
Udførsel af Avlskvæg 1954-80 

Landbrugsministeriets Rådgivende 
Udvalg vedr. Omsætning af Husdyr 
1980-

(MH) 

1018 

1054 

~dvalget ned attesved Landbrug min. kr. af 16.7.1954 iht. lov 
31 af 13. 4.1954 om ud- og indfør el af le ende dyr m.v. §2. 
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Udvalget bistod ministeren med administration af kvalitets- og 
afstamningskontrol for husdyr, der ind- eller udførte til "leve
brug". Interesserede landbrugsorganisationer repræ enterede i 
udvalget. Udvalget afløstes 24.3.1980 af Landbrugsmin.s Råd
givende Udvalg vedr. Omsætning af Husdyr (lov 209 af 23.5 . 1979 
om omsætning af husdyr §6). Udvalget havde ekretariat i Land
brugsmin.s l. Afd. 4. Kt. (selvstændigt arkiv). 

Henvisninger: Landbrugsmin., Veterinærjournal (VJ) 19541144. 

Indhold: Korrespondance 1954-74. Udførselstilladel er 1956-77. 
Stamtavler. Avl af Welsh mountain pony. Forhandling med t -

skerne 1956-58. Bekendtgørelser, cirkulærer, tatistik. ( MH) 

U d valg vedr. Lønordning for Dyrlæger 
ved Eksportsvineslagterierne 1948-61 

1123 

Udvalget nedsattes 23.3.1948 af Landbrugsmin. med den opgave 
at afgive indstilling om slagteriernes indplacering i løngruppe. og 
om evt. tilskud til pension. I udvalget repræ enterede eteri
nærdirektoratet, Den Danske Dyrlægeforening , Andel lagteri
eroe og Privatslagterierne. Landbrug min. (2. Afd . 2. Kt.) fun
gerede som sekretariat for udvalget, der å vidt e . ikke havde 
selvstændig arkivdannelse. Dets virk arnhed yne ophørt 1961. 

Henvisninger: Landbrugsmin., Veterinærjournal (L J) 1949 _5_ 
(fast nr.). (MH) 

Statens Ægudvalg 1931-48 

Statens Ægudvalg ned attes i maj 1930 af landbrug mini teren 
med den opgave at fremme og forbedre produktion og alg af æg 
gennem oplysnings- og agitationsarbejde. Arbejdet finan ier d 
med beløb, der var i behold fra finan året 19_9, "O af de i m df r 
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af §3 stk. 2 i lov 100 af 31.3.1928 om udførsel, indførsel og 
forhandling af æg pålignede afgifter. Da udgifterne til dette for
mål antoges at blive adskilligt større, tilvejebragtes lovhjemmel 
til påligning af afgifter til dette formål ved §l i lov 140 af 28.4. 
1931 om tillæg til ovennævnte lov. 

Udvalget havde en statskonsulent som formand og bestod i 
øvrigt af l repræsentant for Dansk Andelsægeksport og Andels
slagteriernes Ægeksportafdeling og 2 repræsentanter for For
eningen af danske Ægeksportører. 

Udvalgets virksomhed ophørte i 1948. Opgaverne blev over
taget af erhvervsorganisationen Landsudvalget for Fjerkræ. 

Henvisninger: Rigsdagstid. 1930/31 A p. 59llff. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

Ægfradragsudvalget 1939-63 1093 

If. lov 385 af 22.2.1939 om forhandling udfø~ el og indførsel af 
æg og ægprodukter mv. skulle enhver, der købte eller modtog æg 
af sekunda eller ringere kvalitet til salg eller levering, betale 
producent eller forhandler en underpris i forhold til primaæg, og 
forhandleren skulle føre underpri en tilbage til producenten. Un
derpri en fremkom ved fradrag i pri en på primaæg og fastsattes 
af landbrug ministeren efter ind tillin g af et af ham iht. lovens § 1 
ned at udvalg kaJdet Ægfradragsudvalget. 

Udvalget bestod af repræ entanter for Statskontrollen med 
Smør og Æg mv., Foreningen af Dan ke Ægek portører (2), 
Dan k Andels Ægeksport , Ægeksportørforeningen af 1934, Dan
marks Fjerkræavlerforening, De Samvirkende Dan ke Landbo
foreninger , De Samvirkende Dan ke Husmand foreninger og De 
Samvirkende Købmand foreninger i Danmark. 

Ved lov 127 af 27.3 .1963 om ændring af o ennævnte lov (se
nere lov 119 af 22.3.1947) bortfaldt Ægtradrag udvalget . Dets 
opgaver overgik til Ægek portudvalget , en privat institution , der 
var repræ enteret i Landbrug rådet. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990) . ( P) 
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Internationalt samarbejde 

Landbrugsministeriets U d valg vedr. Det 2320 

Europæiske Økonomiske Fællesskabs 
Landbrugspolitik 1972-

Landbrugsministeriets Udvalg vedr. EFs Landbrug politik, til 
daglig kaldt §2-udvalget, landbrug, nedsattes iht. 2 i lo -95 af 
22.12.1972 om administration af Det Europæiske Økonomi ke 
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrug -
varer mv. Lovens §l bemyndigede landbrugsministeren til at 
træffe de foranstaltninger, der var nødvendige for an vendel e her 
i landet af EFs markedsordninger for landbruget m . Det iht. 2 
nedsatte udvalg skulle rådgive mht. stillingtagen til EF land
brugspolitik og tilrettelæggelse af admini trationen af ordnin
gerne. 

Udvalget havde 17 medlemmer, som repræ enterede Land
brugsmin., Handelsmin. og de involverede intere eorgani atio
ner. De af landbrugsministeren og handelsmini te ren udpegede 
medlemmer havde ikke stemmeret. Landbrugsmini teren udpe
gede en af Landbrugsministeriets repræsentanter til formand for 
udvalget. Landbrugsministeren kunne be temme, at vi e afgø
relser eller dispositioner blev truffet af ud alget eller af be temte 
brancheorganisationer. 

Udvalgets sekretariatsopgaver varetoges af Landbrug mini te
riets Departement. Dets sager havde (1972ff.) joumalnr. 0.0-
og (1985ff.) journalnr. 2403. ( P MH) 

Landbrugsministeriets O EEC-U d valg 
1951-61 

OEEC (Organization for European Economic Co-operaTion op
rettedes ved overenskom t af 16.4.1948 i Pari og aflø te 1961 af 
OECD. Dens formål var at fremme et nævrere konom· k am
arbejde mellem landene med henblik på mere effektiv udn 1-
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telse af den amerikanske Marshall-hjælp. Danmark ratificerede 
2.7.1948 OEEC-overenskomsten. Landbrugsmin.s OEEC-Ud
valg nedsattes 11.5.1951 med henblik på at udstikke retningslin
jer for de udsendte eksperter til møderne i OEEC. Udvalget 
havde sekretariat i Landbrugsmin.s 2. Afdeling; dets arkiv indgår 
blandt Departementets journalsager jf. henvisninger. 

Henvisninger: Landbrugsmin., UdførseJsjournal (LUJ) 1950/ 
116c, 1951-56/ og 1959/116u. (MH) 

Det Danske FAO-Udvalg 1946- 1150 

FAO (Food and Agriculture Organizalian of the United Nations) 
oprettedes i 1945 som FNs organ for levnedsmidler og landbrug 
med det formål at forbedre livsvilkårene for landbefolkningen i 
medlemslandene og indføre bedre metoder til fremstilling og 
fordeling af levnedsmidler mv. Danmark ratificerede 15.4.1946 
statutterne, der var vedtaget ved den første FAO-kongres 16.10. 
1945 i Quebec Canada. Virksomheden forudsatte konstant sam
virke mellem medlemslandene hvorfor FAO henstillede at re-

' geringeroe nedsatte nationale FAO-komiteer. Det Danske FAO 
Udvalg nedsattes 14.6.1946 med sekretariat i Landbrugsmini
steriets 2. Afd. Det har ikke haft noget bestemt komrni sorium, 
og der findes ingen formelle be temmel er om dets sammen
sætning. Dets korrespondance mv. indgik fra 1982 i Departemen
tets arkiv (2. Afd., 6. Kt.). 

Henvisninger: Landbrugsmin. , UdførseJsjournal (LUJ) 1946/110 
(fast nr.). 

Indhold: Referater 1959-82. Kopibøger 1966-82. Journaler 1964 
-82. Journalsager emneordnede efter journalplan 1946-82. Nota
ter 1963-73. Meddele! er om FAO 1963-75. Konferencer 1958, 
1979-81. Råd møder 1981-82. Div. rapporter 1975-77. Kas ebø-
ger 1946-66. Bilag til ka ebøger 1961-66. (NP MH) 



FISKERI 

Konsulentvæsen. Kontrol. Tilsyn s. 1230 

Fiskerikonsulenten 1860-1907 
Fiskerikontrollen 1888-1923 
Tilsynet med Ferskvandsfiskeriet 1907-
Fiskeridirektoratet 1923-47 
Fiskerirådet 1916-23 
Fi kerirådet 1930-54 
Fi kerimin.s Rådgivende Fiskeriudvalg 1979 
Fiskerimin.s Nævn til Udøve! e af Kontrol med Fiskeriet i 

Tilfælde af Krig 1952-
Fiskerimin.s Rådgivende Fiskeriudvalg 1979-
Ålegårdsovernævnet 1907-
Ålegårdsafløsningskomrnissionen 1956-62 
Danske Fiskeres Kulturelle Fond 1948 
(Fi keriet Arbejderbeskyttelsesudvalg 1977-89, se. s. 1371) 

Afsætning af fisk. Fiskeindustri s. 1238 

Fiskerimin.s Eksportudvalg 1948-72 
Fi kerimin .s Rådgivende EF-Udvalg 1972-
Fi kerimin.s Industritilsyn 1942-
Fi kerimin.s Kvalitet - og Bedømmel esud alg l 

Kvalitetsudvalg 1950-
Fi kerimin. Ankeudvalg l Ankenæ n 19-4-
Fi kerimin.s Mind tepri udvalg 1969-73 
Fi kerimin. Fiskeauktion udvalg 19 3-
Fi kerflåden Nybygning nævn l Fornyel e nævn 193 -63 
Fi kerimin. Bevilling udvalg 1950-57 
(Fi keriordningens Kontor 191 -19, e . 967) 
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Fiskeriundersøgelser. Forskning. Forsøg mv. 
s. 1245 

Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havunder øge! er 
1893-1980 

Dansk Biologisk Station 1889-1952 
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 1952-
Fiskeriøkonomisk l Fiskerimin.s Forsøgslaboratorium 1930-
Landbrugsmin.s Udvalg til Bekæmpelse af Smit omme 

Sygdomme hos Ferskvandsfisk 1969-

Konsulentvæsen. Kontrol. Tilsyn 

Fiskerikonsulenten 1860-1907 1145 

Den første, der vides at have været konsulent for Indenrig mini
steriet i fiskerisager, var skuespilleren Anthon Juliu Smidth.der 
i årene 1860-67 fungerede i denne egen kab. Han aflø te af 
birkedommer i Halsteinborg Birk Harald aldernar Fiedier. 
som i 1865 havde stiftet Tidsskrift for Fiskeri og ble formand for 
Fiskerikommissionen af 1873. 1887 gik hvervet over til premier
løjtnant i Søværnet, C.Fr. Drech el, der i årene forud havde 
ledet Fiskeriinspektionen inden for Skagen. 

I 1907 blev hvervet som fiskerikon ulent forenet med det n ·op
rettede embede som fiskeriinspektør iht. lo 109 af -l .5.190 om 
saltvandsfiskeri. 

I Landvæsenskontoret arkiv finde en pakke betegnet midth 
indberetninger 1860-65. Den indeholder tillige dele af rnidth 
eget arkiv, f.eks. korrespondance med lokale rappon re r. 

Ved skr. af 20.11.1907 meddelte den nyudnævnte fi kenin
spektør F. V. Mortensen, at han havde modtaget fiskeriarkivet fra 
den hidtilværende fiskerikon ulent. Det har ikke været muligt at 
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lokalisere dette arkiv. Kun nogle kopibøger er afleveret til Rigs
arkivet. 

Henvisninger: Landvæsenskontoret , (U) 190811063. 

Indhold: Kopibøger 1887-1907. (N P/AE) 

Fiskerikontrollen 1888-1923 1933 

En særlig fiskerikontrol udrustet med politimyndighed oprette
des første gang ved lov af 29.12.1857 om fiskeriet i Limfjorden 
§§39-42. Ved lov 56 af 5.4.1888 om fiskeriet i Danmark §§45-47 
oprettedes en fiskerikontrol , der omfattede hele landet . Der 
oprettedes 2 embeder som fiskerikontrollører et for Jylland i 
Ålborg og et for Øerne i Svendborg , enere yborg. Ved lov 109 
af 4.5.1907 om saltvandsfiskeri §48 bestemtes at Fiskerikontrol
len skulle bestå af en fi keriin pektør og 2 fi kerikontrollører. 
Fiskeriinspektøren blev tillige Landbrugsmini teriet konsulent i 
fiskerisager (se Fiskerikonsulenten ovf.) . Der oprettede samti
dig et særligt Tilsyn med Ferskvandsfiskeriet, se ndf. Ved lov 316 
af 2.6 .1917 om saltvandsfiskeri ændredes stillingen som fiskeriin
spektør til fiskeridirektør. Antallet af fi kerikontrollører skulle 
fremtidig bestemmes på finan loven , men vedblev at være 2. 

Ved normeringslov 172 af 1.5 .1923 flyttede embedet om fi
skeridirektør fra Fi kenkontrollen til Landbrug ministeriet , i 
hvilket der oprettede et Fi kendirektorat til behandling af alle 
ministeriets sager vedr. fiskeriet. Siden da har ledelsen af fi keri
kontrollen ligget i Landbrug f!Un . Fi keridirektorat , fra 1947 
Fi kerimin. Selve kontrollen varetoges af lokale fi kerikontrol
Iører, af hvilke der fra 1950 var 3 nemlig i Frederik havn , Es
bjerg og Nyborg. Fra 1959 betegnede de fiskeriinspektører og 
dere di trikter fi keriin pektorater. I 1960 kom et fjerde fi-
keriin pektorat i Godthåb. I 1967 flyttedes Fi keriin pektoratet 

i Nyborg til København. Den lokale fi kerikontrol arkiver hører 
under land arkiverne. 

Indhold: Kopibøger 1906-23. Kopibøger for tati tik 1913-17 og 
1923-25. F. V. Morten en kopibog om fører af damp kibet Ve t
ky ten l 95-1901. ( P/AE) 
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Tilsynet med Ferskvandsfiskeriet 1907- 1146 

Iht. lov 110 af 4.5.1907 om ferskvandsfiskeri 12 kulle land
brugsministeren beskikke en tilsynsførende med overholdel en af 
lovens bestemmelser. Den tilsynsførende skulle amtidig fungere 
som ministeriets konsulent i sager om fiskeri i fer ke ande . 

Ved lov 317 af 2.6.1917 om ferskvandsfiskeri 24 ble til net 
underlagt Fiskerikontrollen, i hvilken der oprettedes en tilling 
som fiskeriinspektør og teknisk sagkyndig konsulent for fi keri
direktøren i sager vedr. fiskeri i ferske vande. I lov 94 af 31.3. 
1931 om ferskvandsfiskeri hed det i §25 blot at til ynet hørte 
under Fiskerikontrollen. I tjenestemandsloven af s.d. 9 af 31.3. 
1931 §428 bortfaldt normeringen af en særlig in pektør for fi
skeriet i ferskvand. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( PAE) 

Fiskeridirektoratet 1923-1947 210-

I rigsdagssamlingen 1918/19 modtog Folketinget fra Dan k Fi
skeriforening et andragende om oprettelse af et Fi kendeparte
ment i Landbrugsministeriet. Ønsket blev delvi imødekommet 
ved normeringslov 172 af 1.5.1923, iht. hvilken der oprettede et 
Fiskeridirektorat i Landbrug mini teriet. Direktøren for Fi keri
kontrollen fik departemental tilting og overtog behandlingen af 
samtlige fiskerisager i Landbrugsmini teriet. Han blev dog ikke 
ligestillet med departementschefen, idet han kun fik åkaldt fag
ligt referat, dvs. ministerreferat i sager, hvi afgøre! e forud atte 
teknisk sagkundskab. 

Ved bek. 102 af 30.4.1929 blev Fi kendirektoratet henJagt til 
det nyoprettede Ministerium for Søfart og Fi keri. ed dette 
nedlæggelse ved bek. 297 af 9.11.1935 kom det påny til Land
brugsministeriet, hvis navn herefter blev :Mini teriet for Land
brug og Fiskeri. 

Fiskeridirektoratet havde kun l kontor. Fra 1.1.1931 tilknytte
des en fiskerikonsulent. Ved lov 9 af 31.3.1931 om taten 
tjenestemænd §95 blev det be temt, at fi keridirekt ren i it 
embede stod umiddelbart under mini teren. L nmæ ig lige til
ling med departementschefen fik han dog før t ved l nning loven 
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af 1946. Ved direktoratets oprettelse anlagdes en ny journal , 
fiskerijournalen (UF) , for de hidtil i landvæsensjournalen (U) 
førte fiskerisager. 

Ved kgl. res. af 13 .11 .1947 oprettedes Fiskeriministeriet. Fi
skeridirektoratet blev hermed til Fiskeriministeriets Departe
ment, se s. 269. 

Henvisninger: Rigsdagstid. 1922/23 A , sp. 5161f. 

Indhold: Kopibøger 1923-39. Journalsager LFJ 1923-28. Journal
sager F.dir.J og Fisk J. 1929-48. Journalsager til Færø FJ 1931-39. 
Fiskeriunderstøttelsessager. Kartotek over Fiskeridirektoratets 
redskab tilskud 1937-40. Fiskereguleringssager 1939-43. (NP) 

Fiskerirådet 1916-23 2324 

I en betænkning afgivet 1915 af et af Landbrugsministeriet den 2. 
4.1914 nedsat Udvalg til Forberede! e af en Revision af Lov
givningen om Saltvands- og Ferskvandsfiskeri anbefaledes ned-
ættelsen af et Fiskeriråd , jf. Rigsdagstid. 1915/16 A , sp . 2385 ff. 

(Sv.l863) . Ved skr. af 13.5.1916 ned attes Fiskerirådet, der fik til 
opgave dels at afgive erklæring i fiskerisager af praktisk eller 
videnskabelig natur som ministeriet forelagde rådet , dels på eget 
initiativ at fremsætte for lag om foranstaltninger til fremme af 
såvel altvandsfiskeriet om af fer kvandsfiskeriet amt om trans
port- og afsætningsforhold i ind- og udland. 

Fi kerirådet fik 10 medlemmer , nemlig fiskeriinspektøren (fra 
1917 fiskeridirektøren), der var formand , 3 repræ entanter for 
Dan k F i k eriforening l for Fer kvandsfiskeriforeningen , l for 
Danmark Fiskehandlere og Havfi keriforening, l for Kommis-
ionen for Havunder øge! er , l for Dansk Biologi k Station , l 

for Til ynet med Fer kvand fi keriet og l for Landbrug mini
teriet. 

Det var hen igten at Fi keriradet kulle møde ordinært 2 
?ange om året. Det kom imidlertid kun til at møde 2 gange ialt i 
JUni 1916 og juli 1917. Et planlagt møde i 191 bortfaldt på grund 
af krig forholdene . Rådet blev ikke iden indkaldt. Ved kr. af 2. 
8.1923 blev det formelt ophævet med hen i ning til , at der nu var 
Oprettet et Fi keridirektorat. 
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Fiskerirådets arkiv (herunder en forhandling protokol) er 1 

Fiskeridirektoratet (LFJ) 1923/212. ( P) 

Fiskerirådet 1930-54 1934 

Efter forslag fra Statsministeriets Udvalg for e Markeder gen
nemførtes ved lov 79 af 19.3.1930 oprettelsen af et Fi keriråd. 
Det bestod af 7 medlemmer med fiskeridirektøren om formand. 
De øvrige medlemmer udnævntes af mini teren for øfart og 
fiskeri (fra 1935 ministeren for landbrug og fi keri. fra 1947 
fiskeriministeren). Repræsentanter for fiskerinæringen organi
sationer skulle deltage i mindst 2 af rådets møder om året. 

Fiskerirådet havde til opgave at følge ud\iklingen i dan k 
fiskeri og afsætningen af fisk og fi keprodukter og at frem ætte 
forslag til foranstaltninger, der kunne fremme fi kenerhvervet 
trivsel og udvikling. Ved lov 91 af 31.3.1936 ud\·idede antallet af 
medlemmer til 9, for at Vestjysk Fiskeriforening tiftet 1934) og 
Dansk Ferskvandsfiskeriforening kunne blive repræ enteret i rå
det, hvilket Dansk Fiskeriforening allerede var. Fi kerirådet 
skulle efter hvert møde afgive beretning til mini teren. 

Fiskerirådet var fra begyndelsen tænkt om et midlertidigt 
organ, der skulle virke i en overgang periode, indtil erhvervet 
organisationer var således udbygget, at de kunne danne et fælle -
organ. Rådet var især virk omt i arene før -· erden krig i 
forbindelse med de vanskelige eksportforhold. men det betyd
ning aftog, efterhånden som erhvervets organi ationer udbygge
des. En del af opgaverne blev fra 194 aretaget af Fi kerimini-
teriets Eksportudvalg (s. 1238). 

Fiskerirådet blev ophævet pr. 31.3.1954 ved lov 3_- af 10.12. 

1953. 

Henvisninger: Statsministeriets udvalg for , ye Markeder. Rapport 
Nr. l. Fiskerierhvervet, 1929 . 65f. Folketing tid. 19-3, - -l . p. 
681ff. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 1990). (~'.'P/AE) 
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Fiskeriministeriets Nævn til U døveise af 1952 

Kontrol med Fiskeriet i Tilfælde af Krig 
1952-

Nævnet til Udøvelse af Kontrol med Fiskeriet i Tilfælde af Krig 
nedsattes iht. lov 123 af 31.3.1952 om udøvelse af kontrol med 
det danske fiskeri i tilfælde af krig eller under ekstraordinære 
forhold (§2). Det skulle bistå fiskeriministeren ved forberedelse 
af foranstaltninger under krig eller ekstraordinære foranstalt
ninger i forbindelse hermed med henblik på den mest fordel
agtige udnyttelse af den danske fiskeriflåde og befolkningens 
forsyning med danske fisk og fiskeriprodukter, herunder fast
sættelse af nærmere regler for fiskeriets udøvelse også på inter
nationalt søterritorium samt for afsætningen af fangster, disses 
behandling, tilvirkning og distribution. Fiskeriministerens be
myndigelser iht. loven kunne i fornødent omfang overføres til 
nævnet, når omstændighederne talte derfor. 

Nævnets 7 medlemmer udpegedes af fiskeri-, forsvars- og indu
striministrene, heraf 2 efter indstilling fra Dansk Fiskeriforening 
og Vestjysk Fiskeriforening. 

Nævnets sekretariatsforretninger varetoges af Fiskerimin.s De
partement; nævnet havde egen arkivdannelse. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 

Fiskeriministeriets Rådgivende 2543 

Fiskeriudvalg 1979-

Lov 221 af 23.5.1979 om regulering af fi keriet ha de til formål at 
ikre at udnyttelsen af de for Danmark di ponible levende re -
ourcer fra havet i vide t muligt omfang kete efter en arnlet 

planlægning og efter en arnlet vurdering af de levende re our-
cer bevaring og reproduktion og re ourcerne bed te udnyttelse 
mv. Iht. §9 nedsatte Fi kerimini teriet Rådgi ende Fi keriud
va)g med den opgave at rådgive fi kerimini teren ved udarbejdel
s~n af de retningslinier, der var nødvendige for regulering af 
f1 keriet udøve! e og af fang tkapaciteten, amt i øvrigt om 

80 
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sådanne spørgsmål, for hvilke fiskeriministeren fandt ud alget 
bistand formålstjenlig. 

Udvalget bestod af 10 repræsentanter for Fi kerimin., Dan
marks Fiskeri- og Havundersøgelser, Arbejderbevæget en Er
hvervsråd, Dansk Fiskeriforening, Danmark Havfi kerifore
ning, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Foreningen 
for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri amt Dan ke Fi
skeres Producent Organisation. 

Udvalgets sager indgår i Fiskerimin.s journal. (AE) 

Ålegårdsovernævnet 1907- 1943 

Ålegårdsovernævnet oprettedes iht. lov 109 af 4.5.1907 om alt
vandsfiskeri §6 som ankeinstans for lokale Ålegård nævn ken
delser i tvistigheder mellem ålegård ejere og fi kere . Ålegård -
overnævnet bestod oprindelig af fiskerun pektøren/direktøren og 
to af Rigsdagen valgte medlemmer. Siden 1951 udpegede fi keri
ministeren en formand, jf. lov 500 af 19.12.1950 7. To med
lemmer valgtes af Rigsdagen/Folketinget. 

If. lov 178 af 23.6.1956 om afløsning og taten overtage! e af 
retten til fiskeri med ålegårde og andre ærlige rettigheder bort
faldt ålegårdsretten efter 20 år, dog mind t ejeren levetid. Be
stemmelser om Ålegårdsovernævnet er herefter i lo 16 af L .-· 
1965 om ændringer i ovennævnte lov. 

Nævnets sager indgår 1907-23 i Landvæ en journalen U). 
1923-48 i Fiskeridirektoratet journal (LFJ), derefter i Fi keri
min.s l. Kontors journal. Nævnet førte referat- og kendel e pro
tokoller. 

Henvisninger: Bet. ang. retten til fi keri med alegarde og andre 
særlige rettigheder til fiskeri pa øterritoriet. afgivet af den af 
Fiskerimin. under 24.1.1952 ned atte kommi ion. 19-- L 

Sv.l874). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 1990 . (.\'P) 

Ålegårdsafløsningskommissionen 
1956-62 
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1944 

Ved lov 178 af 23.6.1956 om afløsning og statens overtagelse af 
retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder bort
faldt ålegårdsretten efter 20 år , dog mindst ejerens levetid. Iht. 
§2 nedsattes Ålegårdsafløsningskommissionen , som skulle be
handle og påkende alle spørgsmål i forbindelse med ophævelse 
eller afløsning af de af loven omfattede rettigheder. Den bestod 
af 4 medlemmer udpeget af fiskeriministeren. Formanden skulle 
opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som dommer. Af de 
Øvrige medlemmer skulle l repræ entere ålegårdsejerne eller 
indehaverne af de særlige fiskerirettigheder , l de frie fiskere og l 
lejerne af de omhandlede rettigheder. Kornissionens forretninger 
skulle indføres i dertil af fiskeriministeren autoriserede protokol
ler. Kommissonens virksomhed ophørte 1962. 

Kommissionen, der arterede under Fiskeriministeriets l. 
Kontor, havde egen sagsdannelse. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NPIAE) 

Danske Fiskeres Kulturelle Fond 1948- 1948 

Ved overenskomst mellem Finansministeriet og bestyrelserne for 
Dansk Fiskeriforening og Ve tjysk Fiskeriforening oprettedes 
Dan ke Fiskeres Kulturelle Fond (fundats af26.8.1948). Fondens 
renter kulle anvendes til uddannelse af unge fiskere gennem 
tilskud til den enkelte fi ker eller til foreninger og sammen
slutninger, der havde til formål at give unge fi kere undervisning 
åvel af almindelig oply ende art om af særlig fi keritekni k eller 

anden tekni k art. Fonden be tyre) e havde 3 medlemmer. Fi
kerimin. udpegede l medlem og de 2 fiskeriforeningers be
tyrel er hver l medlem . 

If. lov 500 af 19.12.1951 om altvand fi keri 35 tk. 18, jf. lov 
195 af 26.5.1965 §35 tk. 2 kulle halvdelen af de bøder, der 
idømte for overtrædel e af loven tilfalde Dan ke Fiskeres Kul
turelle Fond. Di e midler kunne enten tillægge kapitalen eller 

so• 
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udloddes til uddannelsesformål, jf. fundatsen tillæg af 29.5. 

1952. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( PAE) 

Afsætning af fisk. Fiskeindustri 

Fiskeriministeriets Eksportudvalg 
1948-72 

1939 

Lov 527 af 22.12.1947 om ind- og udfør el af fi k bem ndigede 
fiskeriministeren til at udstede forbud mod udfør el af fi k og at 
påbyde, at udførsel kun måtte finde sted under i~gt~a~el ~ af 
bestemte forskrifter . Den 30.4.1948 nedsattes Fi kenmffil tenet 
Eksportudvalg, med hvilket ministeriet forhandlede i alle pørg -
mål om udførsel af fisk. Udvalget bestod af en formand og 7 
andre medlemmer valgt af Dan k Fi keriforening. e tjy k Fi
skeriforening, De Samvirkende Dan k e F i k e al g foreninger. 
Foreningen for Danmarks Fi kekon erve indu tri og af Dan
marks Fiskeeksportørforening. 

Udvalget blev lovfæstet ved lov 220 af 4.6.196- om udførsel af 
fisk og fiskevarer §2. Samtidig optoge en repræ entant for Dan
ske Fiskefiletfabrikkers Eksportforening og for Sammen lutnin
gen af Danske Ørredeksportører i udvalget. 

Ved lov 562 af 21.12.1972 om administrationen af Det Europæ
iske Økonomiske Fælle skab forordninger om etablering af en 
fælles strukturpolitik for fiskeri ektoren og om den fælle mar
kedsanordning for fiskeri ektoren og om den fæll marked -
ordning for fiskerivarer mv. aflø te E k portudvalget af Fi keri
mi n. Rådgivende EF-udvalg, e ndf. 

Eksportudvalget førte forhandling protokol. Det ager indgik 
på to journalnumre i Fi kerimin. 2. Kontors journal. 
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Henvisninger: Bet. afgivet af Fiskerikommissionen af 27.6.1961, 
1967 ( 444/Sv. 1879). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

Fiskeriministeriets Rådgivende EF- 1950 

Udvalg 1972-

Fiskeriministeriets Rådgivende EF-udvalg nedsattes iht. lov 562 
af 21.12.1972 om administration af Det Europæi ke Økonomiske 
Fælles kabs forordninger om etablering af en fælles strukturpoli
tik for fiskerisektoren og om den fælles marked ordning for 
fiskerivarer mv. Udvalgets opgave blev at rådgive fi kenmini
steren ved udarbejdelsen af de for krifter, som anvendelsen her i 
landet af Det Europæi ke Økonomi ke Fælleskabs fælles fiskeri
politik nøvendiggjorde. Udvalget be tod af 2 repræ entanter for 
Fi kerimin. og 9 erhverv repræ entanter sammen at på omtrent 
amme måde som Fiskerimin.s Eksportudvalg (se ovf.). Ud

valgets sekretariatsforretninger skulle varetages af Fiskerimin. 
På grund af den begrænsede kompetence, der var givet ud

valget, fungerede det ikke tilfred stillende. ed lov 206 af 28.5. 
1975 om ændring af ovennævnte lov ændrede åvel udvalgets 
ammen ætning som det kompetence. Det udvidedes til at bestå 

af 2 repræsentanter for Fi kerimin. og 14 erhvervs- og forbruger
repræsentanter. Arbejderbevægel ens Erhvervsråd og Forbru
genadet fik hver l repræ entant. Udvalget beføje! er blev ud
videt til også at omfatte rådgivning af fiskeriministeren vedr. 
stillingtagen til EF fi keripolitik. Udvalget kulle endvidere af
give ind tilling til ministeren om afgifter af fisk og fi kevarer om 
amme lov gav hjemmel for, og kulle be tyre det fond til er

hverv Økonomiske foran taltninger i forbinde! e med fi keri, 
om kulle danne af de nævnte afgifter. dvalget blev hermed 

lige tillet med til varende udvalg under Landbrug min. vedrø
rende EF-forordninger for landbrug varer og for frugt og gart
neriprodukter. 

Arkivalier fra udvalget 
n al. 

virk omhed indgår i Fi kerimin.s jour

( P) 
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Fiskeriministeriets Industritilsyn 1942- 1940 

Autorisation af virksomheder, der fremstillede fiskevarer , ind
førtes ved bek. 81 af 9.3.1942 udstedt med hjemmel i lov 406 af 
3.8.1940 (vareforsyningsloven). Der oprettedes amtidig et Til
syn med Autoriserede Fiskeriindustrielle Virksomheder der i 1950 
skiftede navn til Fiskeriministeriets Industritilsyn. Det virkek
reds blev samme år væsentlig udvidet ved Io 506 af 20.12.19-o 
om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer. Det opgaver be
stemtes herefter som autorisation af og tilsyn med fi keindu tri
elle virksomheder, godkendelse af fiskepakhu e , fi keauktion -
lokaler mv. samt registrering af engrosforhandlere , ek portører 
og importører af fisk og fiskevarer. Industri6lsynet fore tod k a
litetskontrollen med fiskeprodukter og koordinerede Fi kerikon
troliens tilsyns- og kontrolfunktioner idet fiskerimini teren nær
mere fastsætte grænserne for de enkelte tilsyn myndigheder 
virksomhedsområde. Tilsynet repræsenterede Fi kerimin. i det 
internationale samarbejde på fiskeriets område. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Fiskeriministeriets Kvalitets- og 
Bedømmelsesudvalg 1950-54 

Fiskeriministeriets Kvalitetsudvalg 1954-

( P) 

1942 

Iht. til lov 506 af 20.12.1950 om kvalitet kontrol med fik og 
fiskevarer §41 nedsattes Fiskeriministeriets Kvalitets- og Bedøm
melsesudvalg. Udvalget fik til opgave at bi tå fi kerimini teren i 
alle spørgsmål vedr. kvalitetskontrollen og at fungere om pro
duktivitetsudvalg ved fordelingen af de til produktivitet frem
mende foranstaltninger til rådighed tillede midler af ta ka en. 
Udvalget var tillige ankeinstan for afgøre! er om ka ation af 
fi k truffet af Fiskerimin. lndu tritil yn e. ovf. Foruden en 
formand udpeget af fiskeriministeren ha de udvalget repræ enta
tion for fiskerierhvervets hovedorgani ationer, i alt 9. der op
regnedes i §41 stk. 7, samt en repræ en tant for Fi kerimin. 
Forsøgslaboratorium. Ved behandlingen af anke ager blev ud-
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valget tiltrådt af 2 af de respektive brancheorganisationer ud
pegede medlemmer, der sammen med repræsentanten for Fi
skeriministeriet og for Fiskerimin.s Forsøgslaboratorium samt 
repræsentanterne for den eller de hovedorganisationer, hvor
under den pågældende sag hørte , traf endelig afgørelse. 

Ved lov nr. 150 af 11.5.1954 §40 udskiJtes behandlingen af 
ankesager til et særligt ankeudvalg, Fiskeriministeriets Ankeud
valg, se ndf. Fiskeriministeriets Kvalitetsudvalg, som dets navn 
herefter var, kom til at bestå af 5 erhvervsrepræsentanter, en 
repræsentant for Sundhedsstyrelsen og en repræsentant for Fi
skerimin. Ved lov nr. 167 af 12.5.1965 §26 udvidedes antallet af 
erhvervsrepræsentanter til 6. 
. Arkivalier fra Fiskeriministeriets Kvalitetsudvalg indgik indtil 
Januar 1973 i Fiskeriministeriets 2. Kontors journal , herefter i 1. 
Kontors journal. Der førtes en ær kilt forhandlingsprotokoL 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

Fiskeriministeriets Ankeudvalg 1954-65 1941 

Fiskeriministeriets Ankenævn 1965-

Fra 1950-54 fungerede Fiskeriministeriets Kvalitets- og Bedøm
mel e udvalg (se ovf.) som ankein tans for kontrollen med fisk 
og fiskevarers kvalitet. Ved lov 150 af 11.5.1954 om kvalitets
kontrol med fisk og fiskevarer §40 oprettedes Fiskeriministeriets 
Ankeudvalg hvortil kunne indanke afgøre! er truffet af de til
synsførende myndigheder - i ær Fiskeriministeriets Industritilsyn 
og Fiskerikontrollen - vedrørende frosne , saltede , røgede eller i 
Øvrigt kan erverede fi k og fi ke arer. Udvalget be tod af 1 
repræsentant for Fi kerimin. l repræ entant for Fiskerimin.s 
For øg laboratorium amt af 3 erhverv repræ entanter, hvoraf 2 
udpege af den brancheforening, hvorunder vedkommende sag 
hørte. 

Ved lov 167 af 12.5.1965 24 ændrede na net til Fiskerimini
teriet Ankenævn. Sammen retningen forblev uændret. 

Indtil januar 1973 indgik Ankenævnets ager i Fiskerimin.s 2. 
Kontor journal, derefter i l. Kontor journal. ( P) 
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Fiskeriministeriets Mindsteprisudvalg 1949 

1969-73 

Lov 271 af 18.6.1969 om mindstepriser for fisk havde til formål 
for enkelte hovedfiskearters vedkommende at ikre mod ek -
traordinære prisfald i førstehånd omsætningen. Til at bi tå fi
skeriministeren ved lovens gennemføre! e nedsatte Fi kenmini
steriets Mindsteprisudvalg bestående af l formand. 4 erhverv -
repræsentanter , l repræsentant for Monopoltil ynet og l for 
Fiskerimin. 

Ved Danmarks indtræden i EF blev ordningen. der på enkelte 
punkter var i strid med EFs fiskeripolitik. gjort overflødig gen
nem markedsordningen for fisk. Ved lov 5 -+af 13.11.19 2 blev 
loven om mindstepris for fisk ophævet med virkning fra 1.2.73. 
Udvalgets sager indgik i Fiskeriministeriet 2. Kontors journal. 

Henvisninger: Folketingstid. 1971172 A. p. 1-33f. ( 'P) 

Fiskeriministeriets Fiskeauktionsud alg 2- -t-t 

1983-

Ved lov 621 af 21.12.1983 om offentlig fi keauktion mv. be
myndigedes fiskeriministeren til at meddele bevilling til at af
holde frivillig, offentlig auktion over enhver art af fi k, kreb - og 
bløddyr samt bestanddele heraf. Iht. 7 nedsatte Fi kenmini
steriets Fiskeauktionsudvalg til at bi tå fiskerimini teren ved ad
ministrationen af loven og de i medfør heraf fa t atte be te m mel
ser. Udvalget bestod af 7 repræ en tanter for Fi kerimin.. 1in. 
for Offentlige Arbejder, Foreningen af Fi keauktion m tre i 
Danmark, Landsforeningen for Fi ke orteringer og amlecentra
ler i Danmark, Dansk Fi keriforening. Danmark Havfi ken
forening, og Danmarks Fi keindu tri- og Ek portforening. 

Udvalgets sager indgår i Fi kerimin. journal. (AE) 
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Fiskerflådens Fornyelsesnævn 1938-63 1938 

Ved skr. af 19.1.1938 fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 
nedsattes Fiskerflådens Fornyelsesnævn under navn af Fiskerflå
dens Nybygningsnævn. Nævnet havde til opgave at afgive ind-
tiiling om udlån af tatskassen iht. lov 443 af 22.12.1937 om 

foranstaltninger til støtte for fiskerierhvervet. Lånene var 2. prio
riteringslån efter lån bevilget af Kongeriget Danmarks Fiskeri
bank. 

Nævnet bestod af repræ entanter for Min. for Landbrug og 
Fiskeri, Finansmin., Handelsmin. s Søfartsatdeling og for fiskeri
erhvervet (Dansk Fi keriforening og Vestjysk Fiskeriforening). 
De af nævnet bevilgede lån administreredes af Finansmin.s Stats
aktivforvaltning. Nævnets ammen ætning blev lovfæstet i lov 81 
af 4.3.1949 om støtte til nybygning af fiskerfartøjer mv. §9. 

If. lov 203 af 10.6.1959, jf. lovbek. 258 af 30.7.1959, om 
ændringer i lov om oprettelse af et kreditinstitut for fiskerier
hvervet skulle begge låneformer fremtidig bevilges af Fiskeriban
kens bestyrelse og admini trere af Hypotekbankens bestyrelse. 
Fiskerflådens Fornyelse nævn blev herefter rådgivende for bank
bestyrelsen. 

Ved lov 170 af 27.4.1963 om ændringer i lov om oprettelse af et 
kreditinstitut for fiskerierhvervet indførtes et repræ entantskab 
for Kongeriget Danmark Fi keribank som rådgivende for bank
be tyrelsen. I dette blev fiskerierhvervets hovedorganisationer 
repræ enteret. Herefter bortfaldt Fi kerflåden Fornyelsesnævn. 

Henvisninger: L. Frederik en og H. Uldall-Hansen: Forslag til 
ændring og udvidelse af Kongeriget Danmarks Fiskeribanks ud
lan virksomhed Folketingstid. 1958/59 A, sp. 2869-2902. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

Fiskeriministeriets Bevillingsudvalg 1951 

1950-57 

Ved lov 241 af 27.5.1950 om udlån til fi keriet og fi keriindu
trien bevilgedes af modværdien af de iht. Det Europæiske Gen

opbygningsprogram modtagne gaveydel er 10 mio. kr. om lån til 
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a. nybygning og ombygning af fiskerfartøjer og b. igang ættel e 
eller modernisering af virksomheder, der beskæftigede i g med 
forarbejdning og afsætning af fiskevarer eller producerede hjæl
pemidler til fiskeri og fiskeriindustri. 

Til hver af disse udlånsområder nedsattes et udvalg til at bi tå 
ved behandlingen af ansøgninger. Det første udvalg havde en 
repræsentant for Fiskerimin. som formand, desuden om med
lemmer l repræsentant for Finansmin., l for Handel min .. l for 
Dansk Fiskeriforening og l for Vestjysk Fiskeriforening. Det 
andet udvalg havde ligeledes en repræsentant for Fi kerimin. 
som formand, desuden som medlemmer l repræ entant for Fi
nansmin., l for Dansk Fiskeriforening, l for e t j k Fi ken
forening, l for detailfiskehandelen , l for fiskeriindu trien. l for 
fiskernes andelsbevægelse og l for eksport- og engro fi kehande
Jen. 

Loven afløstes i 1954 af 2 love nemlig 97 og 9 af 31.3.19-4 
henholdsvis om støtte til nybygning af fi kerfartøjer mv. og om 
udlån til afsætningsvirksomheder mv. inden for fi kerierhvervet. 
Loven fastsatte en ramme for udlån af statska en til di e formål 
i de følgende 3 finansår. Ved lån iht. den før te Jo kulle Fi ker
flådens Fornyelsesnævn (se ovf.) yde bistand. Med h n yn til den 
sidstnævnte lov bibeholdtes et særligt udvalg be tående af l re
præsentant for Fiskerimin. (formand), l for Finan min., l for 
fiskehandelen, l for fiskeriindustrien samt efter fi kerimini te
rens nærmere bestemmelse en eller flere repræ entanter for fi
skeriet. Denne udlånsvirksomhed bortfaldt i 1957. d valg akter 
indgik i Fiskeriministeriets l. Kontor journal. ( P) 
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Fiskeriundersøgelser. Forskning. Forsøg 
mv. 

Kommissionen for Danmarks Fiskeri- 1935 

og Havundersøgelser 1893-1980 

I 1893 nedsatte Marineministeriet Kommissionen for Videnska
belig Undersøgelse af de Danske Farvande med den opgave at 
foretage hydrografiske undersøgelser. I januar 1900 nedsatte Ma
rinemin. en ny kommission til at udarbejde forslag tilløsning af 
de opgaver, der var tilfaldet Danmark på Den Internationale 
Hydrografisk-Biologiske Konference i Stockholm i 1899. De to 
kommissioner havde samme formand og omtrent samme med
lemskreds. 

Den nye kommission afgav en betænkning, i hvilken hoved
vægten lagdes på de hydrografiske undersøgelser. Gennemførel-
en af lov 89 af 23.2.1902 om bemyndigelse for regeringen til at 

afholde udgifter ved internationale havundersøgelser i fiskeriøje
med indebar derimod, at fiskeriets interesse skulle have fortrin. 
Kommissionen blev samme år rekonstrueret og henlagt under 
Landbrugsmin. Den fik navnet Kommissionen for Havundersø
gelser og bestod af 4 medlemmer. Til formand beskikkedes en 
fi keribiolog, der tillige var leder af Dansk Biologisk Station, se 
ndf. 

Kommissionen, der fik et havunder§Øgelsesskib til rådighed, 
var organiseret i 4 afdelinger for henholdsvis plankton, hydro
grafi og fiskeribiologiske undersøgelser i ydre farvande og i indre 
farvande. Sidstnævnte afdeling havde i begyndelsen et nært sam
arbejde med Dansk Biologisk Station. Dette ophørte i 1909 i 
forbindelse med en omstrukturering af kommis ionen, hvis med
lemstal Øgede til 6. I de følgende år arbejdede de to organisatio
ner uafhængigt af og tildels i konkurrence med hinanden. 

Pr. 1.9.1926 blev kommi ionen formelt ophævet og aflø t af 
en ny under navn af Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og 
Havundersøgelser. Fiskeridirektøren blev formand. De 4 afde
lingsledere, der havde været medlemmer af den hidtilværende 
kommi ion, fortsatte om medlem af den nye. Den vigtigste 
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Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser bescod i 1931. h1·or 
den stillede op til fotografering, af professor M. H. C. Knudsen. leder af de hydro
grafiSke undersøgelser, kutterfører M.C. Jensen ML og fisker A. Henriksen. 
Tappemøje, begge repræsentanter for Dansk Fiskeriforening. professor Jo/IS. 
Schmidt, leder af undersøgelserne i fan•andene omkring Island og Fær eme og 
kendt som den forsker, der påviste ålens vandringer, direkt r A.C.J. Johansen, 
leder af Den Danske Biologiske Station, fiSkeridirektør F. V. \1onensen, kommis
sionens formand samt professor C. E. Hansen Ostenfeld, leder af Planktonunder
søgelserne (Det Kgl. Bibliotek). 

forandring var, at 2 re præ en tanter for Dan k F i kenforening 
blev medlemmer af den nye komrni ion, der i øvrigt fik amme 
opgaver som den gamle. Dan k Biologi k Station fik amme 
leder som kommissionen Afdeling for Indre Farvande. Afde
lingen for Ydre Farvande kaldte fra 1933 Marinebiologi k La
boratorium. 

Kommissionens afdelinger havde hidtil haft lokaler for kellige 
steder i København, Afdelingen for Ydre Farvande ålede i 
Carlsberglaboratoriet Fy iologi ke Afdeling. I 1936 blev alle 
afdelinger samlet på Charlottenlund lot. hvortil og a Dan k 
Biologisk Station flyttede, i 1947 tillige Fer hand fi keriunder
søgelserne. I 1949 oprettede komrni ionen F) iologi ke Af
deling i tilknytning til Danmark Akvarium. der var opf rt i 
Charlottenlund Slotspark. 

I 1952 forenede Dan k Biologi k tation og laboratorierne 
under Kommissionen for Fi keri- og Havunder gel r i en 

Fiskeri 1247 

forskningsinstitution, der fik navnet Danmarks Fiskeri- og Hav
undersøgelser, se ndf. Kommissionens struktur og funktioner 
blev som følge heraf væsentlig ændret. Kommissionen, som fast
lagde forskningsinstitutionens arbejdsprogram, forestod tilrette
læggelsen af fiskeri- og havundersøgelser mv. i de farvande , hvor 
Danmark havde fiskeriinteresser, samt de undersøgelser, der 
påhvilede Danmark som deltager i Det Internationale Havunder
søgelsesråd. Medlemmer af kommissionen var departementsche
ferne for Fiskerimin., Min. for Grønland og Statsmin. , direk
tøren for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, lederen af 
Grønlands Fiskeriundersøgelser samt repræsentanter for Det 
Færøske Landsstyre og fiskeriets hovedorganisationer. Fiskeri
min.s departementschef var formand for kommissionen. 

Ved Fiskeriministerens skr. af 23.1.1980 nedlagdes kommissio
nen. 

Henvisninger: Erik M. Poulsen: Kommissionen for Danmarks 
Fiskeri- og Havundersøgelser 1902-1952. Skrifter udgivne af Kom
missionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser Nr. 14, 
1952. 

Indhold: A Korrespondancesager 1910-52. B Mødereferater 1909 
-74. C Plankton 1898-1952. D Hydrografilaboratoriet 1890-1952. 
E Skibs- og maskinjournaler 1908-1952. F Undersøge) esjourna
ler mv. 1883-1952. G Målinger og mærkninger 1902-39. H Regn-
kab protokoller 1903-45. J Manu . 1929-46. K Kort 1903-60. L 

Teknisk materiale 1921-52. M Diverse 1921-52. N Forhandlings
protokoller 1900-60. O Journal 1940-72. P Register til journal 
1940-72. Q Journalresume 1900-40. R Journalsager 1902-40. S 
Journal ager 1940-72. T Regnskabsprotokoller 1908-71. Div. 
regnskabsmateriale. ( P/AE) 

Dansk Biologisk Station 1889-1952 1945 

Dan k Biologisk Station oprettede l 9 med det formål at til
vejebringe kend kab om alle ådanne forhold på det naturviden
kabelige område om kunne have betydning for fremme af det 

Prakti ke fi keri og tjene til bely ning af pørg mål edr. fi keri 
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·-z . 

Tegningerne og beskrivelsen af skjoldstykkerne fra en ha~·skildpadde stammer fra 
biologen Johannes Schmidts ekspedition til De Dansk-Vestindiske Øer 1913, som 
var et led i hans energiske forsøg pd at klarlægge d/ens færden (Den Danske 
Biologiske Station. Johs . Schmidt. Dansk Vestindien, fiskeri og skildpadder 
1914-16, Rigsarkivet). 

lovgivningen. Stationen fik til rådighed en af øvæmet udran
geret transportbåd , i hvilken der indrettede et laboratorium. 
Forstander, senere direktør, blev zoologen Carl Georg Jobanne 
Petersen, der som den første her i landet peciali erede ig i 
fiskeribiologi. Stationsbåden blev hver sommer bug eret til op
ankring på et undersøgelse ted. Vinterarbejdet udførte af for
standeren alene i hans private hjem. Et fast, elv tændigt labora
torium til vinterbrug fik tationen før t i 1910. Det før te hav
undersøgelsesskib blev taget i brug l 99. 

I 1902 oprettedes Kommi ionen for Havunder øge! er ( e 
ovf.), med hvilken Biologisk Station amarbejdede. Denne le
der, C.G.J. Petersen , var tillige formand for kornmi ionen. Ef
ter at han i 1909 havde nedlagt dette hverv. ud\iklede der en 
slags konkurrenceforhold mellem de to in titutioner. I 1926 gen
optoges samarbejdet, og kommi ionen Afdeling for Fi keri
undersøgelser i de Indre Farvande ammen lunede med Dan k 
Biologisk Station, under hvilken der i 192 tillige oprettede et 
Ferskvandslaboratorium. 1936 fik rationen lokaler pa Charlot-
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tenlund Slot sammen med Kommissionen for Danmarks Fiskeri
og Havundersøgelser. Begge institutioner afløstes 1952 af forsk
ningsinstitutionen Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser. 

Under titlen "Beretning fra Dansk Biologisk Station" blev i 
perioden 1891-1952 udgivet 54 bind. 

Henvisninger: H. Blegvad: Dansk Biologisk Station gennem 50 
Aar 1899-1939, i: Beretning fra Dansk Biologisk Station XLV 
1940, 1943. 

Indhold: A Kopibøger 1889-1922. B Dansk korrespondance 1889 
-1952. C Brevnumre - ferskvand 1942-52. D Udenlandsk korre
spondance 1937-52. E Embedsarkiver 1844-52. F Undersøgelses
journaler- kystfiskeri 1883-1952. G Skibsjournaler- fiskeunder
søgelser og hydro 1883-1938. H Mærkninger og målinger 1903 
-52. I Østerskorrespondance 1905-50. K Avisudklip 1921-53. L 
Regnskaber 1890-1953. M Diverse 1894-1954. Boniteringsunder
søgel e vedr. Livø Bredning 1919. ( P/AE) 

Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 1936 

1952-

Forskningsinstitutionen Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 
oprettedes 1952 ved sammenlægning af Dansk Biologisk Station 
og laboratorierne under Kommi sionen for Danmarks Fi keri-og 
!fa vundersøgeiser, se ovf. In ti tutionen fik 7 afdelinger: l. for 
Indre farvande (inden for Skagen) 2. for ydre farvande, her
under laboratoriet i Torshavn 3. for fi kenbiologisk tati tik, 4. 
Planktonlaboratoriet, 5. Hydrografi k Laboratorium, 6. for 
fe_r kvandsfi keri og 7. Fysiologisk Laboratorium, Sorgenfri. In-
htutionens arbejdsprogram fastlagdes af Kommissionen for 

Danmarks Fiskeri- og Havunder ø gel er, hvis medlemmer var 
departementscheferne for Fi kerimini teriet, Ministeriet for 
Grønland og Statsmini teriet (Færøerne), direktøren for Dan
mark Fi k e ri- og Ha under ø gel er, lederen af Grønlands Fi-
keriundersøgelser samt repræ entanter for det færø ke land -
tyre og fi keriet hovedorgani ationer. Kommi ionen formand 

var Fi keriministeriets departementschef. 
Institutionen formål var at tilvejebringe kund kab om så-
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danne forhold på det naturvidenskabelige område. som kunne 
have betydning for fremme af det praktiske fiskeri tjene til 
belysning af spørgsmål vedrørende fiskerilovgivningen og bevare 
de ferske og salte vandes rigdomskilder af betydning for fi kerier
hvervet. Institutionen udførte de undersøgelser der påhvilede 
Danmark som medlem af Conseil international p o ur /' Explora
tion de la Mer og International Commission for the orthwest 

Allantic Fisheries. 
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser omstrukturerede i 

1960, 1968, 1974, 1984 og 1988. Efter 1960 bestod in titutionen af 
9 afdelinger, herunder Dambrugslaboratoriet ved B røn i Jylland 
og en særlig afdeling for Færøerne (Fiskiranns6knar tovan, T6r -
havn). Sidstnævnte blev 1979 en selvstændig in titution under 
Færøernes landsstyre. 1964 oprettedes et forurening laborato
rium, hovedsagelig med henblik på forureningsunder øge! er i 
ferskvand. Det blev i 1972 henlagt under Mini teriet for For
ureningsbekæmpelse under navn af Miljøstyrelsen Fer k and -
laboratorium og indgik 1.1.1989 som en af afdelingerne i Dan
marks Miljøundersøgelser (s. 1635). I 196 blev afdelingerne for 
ydre og for indre farvande nedlagt og erstattet af Afdelingen for 
pelagiske Fisk og Industrifisk og Afdelingen for Kon umfi kog 

Skaldyr. 
I 1974 nedlagdes afdelingerne, arbejdet ble organi eret i 10 

faglige grupper: Teorigruppen , A e smentgruppen om fi keri
ets indflydelse på bestand og bestand arnmen ætning). Biologi
gruppen, Havforureningsgruppen, Fer kvand gruppen, Ek peri
mentalgruppen, Økonomi- og datagruppen, Hydrografigruppen. 
Dambrugsgruppen og Færøgruppen. Fer kvand gruppen flyttede 
i 1976 til Silkeborg under navn af Ferskvandsfiskerilaboratoriet. 
Dette laboratorium havde en periode journalfælle kab med 1il
jøstyrelsens Ferskvandslaboratorium· men arki henlæggel e 
skete særskilt. Dele af in titutionen forlagde i 19 -l til ord
søcentret i Hirtshals (Hirtshalslaboratoriet og Hm·bru slabora
toriet), og der oprettedes amme år et Fiskeparo/o is k Labora
torium på Den Kgl. Veterinær- og Landboboj kole. Laboratori
erne har selvstændig arkivdanneJ e, men det er hen igten. at 
deres arkivalier skal indgå om ær kilte grupper i Danmark 
Fiskeri- og Havundersøgel er arkiv. Danmar · Fi keri-og Ha\'
undersøgelser organiserede 19 med fire In titutter: Fiskeribio
logisk Institut, Charlottenlund, Fiskeribiologisk In ritut. Hirt -
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hals , Havøkologisk Institut, Charlottenlund (herunder Fiskepato
logisk Laboratorium på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjsko
le), Ferskvandsøkologisk Institut , Silkeborg (herunder Dam
brugslaboratoriet i Brøns) . 

1977 ændredes institutionens formålsparagraf til udførelse af 
forskning med henblik på at tilvejebringe viden om de økologi
ske, biologiske og fysisk-kemiske forhold i ferskvand og i havet, 
fortrinsvis i de områder, hvor Danmark har interesse i at udnytte 
de levende resurser eller forpligtelse til at bevare disse. I 1980 
ophævedes Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havunder
søgelser. 

Til 1974 var afdelingerne arkivdannende. Derefter indførtes 
fælles journalisering, der dog ikke har omfattet medarbejdernes 
videnskabelige korrespondance der har været opfattet som pri
vat. Der er foretaget kassationer på eget initiativ. Rigsarkivet har 
1976 bemyndiget kassation af månedlige indberetningskopier 
vedr. fiskeri. 

Henvisninger: Fiskeriundersøgelser i 75 år, 1977. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (N PI M H) 

Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium 1946 

1930-

Laboratoriet oprettedes iht. lov 115 af 31.3.1930 om foranstalt
ninger til fremme af fi kenerhvervet §3 og fik til opgave at 
foretage undersøgelser og for øg af betydning for opbevaring, 
forædling og anden industriel udnytte! e af fiskeriprodukter og at 
stille de indvundne erfaringer og resultater til erhvervslivets rå
dighed. Laboratoriet navn var Fiskeriøkonomisk Forsøgslabora
torium, fra 1940 Fiskeridirektoratets Fiskeriøkonomiske Forsøgs
laboratorium og fra 1942 Fiskeridirektoratets ministeriets For
søgslaboratorium. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( P) 
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Konkurrenceforhold og prisdannelse s.l257 

Det ved Lov af 28.4.1931 om Prisaftaler indsatte Udvalg 
1932-37 

Priskontrolrådet og Prisdirektoratet 1937-55 
Monopolrådet og Monopoltilsynets Direktorat 1955-89 
Prisankenævnet 1940-55 og Monopolankenævnet 1955-89 
Prisnoteringskomiteen 1939-40 
Handelsmin.s Papirudvalg 1948-52 
Mælkeankenævnet 1958-73 
Elprisudvalget 1976-
Gas- og Varmeprisudvalget 1979-
Trustkommissionen 1949-59 

Forbrugerbeskyttelse. Markedsføring s.l268 

Statens Husholdningsråd 1935-
Forbrugerklagenævnet 1975-
Forbrugerombudsmanden 1975-
Betalingskortudvalget 1985-
Forbrugerstyrelsen 1988-
Dansk Standardiseringskommi ion 1926-30, - råd (DS) 1930-

Valutaforhold, vareforsyning og handel med 
Udlandet s.1274 

Valutacentralen 1924-26, 1931-40 
Direktoratet for Vareforsyning 1940-60 

l" 
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Handelsmin.s Licenskontor 1960-87 
Ankenævnet vedr. Valutasager 1934-87 
Det Erhvervsøkonomiske Råd 1939-40 
Vareforsyningsrådet 1940-58 
Valutarådet 1958-64 
Ernærings- og Husholdningsnævnet 1939-4-
Vurderingskommissionen af l. 5.1941, 1941-53 
Kulkomiteen af 9.6.1933, 1933-40 
Fragtudligningskassen af 1948 for Benzin, Petroleum og 
Brændselsolier 1948-54 
Udvalget vedr. Industriel Kompensation i Forbinde] e med 

Forsvarets MaterielanskaffeJ er 1975-

Teknologi og erhvervsfremme s.1287 

Statens Kontrol med Ædle Metaller (Stad - og 
Statsguardejnen) 1893-1988 

Ædelmetalkontrollen 1989-
Justervæsenet 1909-82 
Metrologiudvalget 1976-82 
Statens Metrologiråd 1983-90 
Statsprøveanstalten 1896-1980 
Statens Materialprøveråd 1935-73 
Statens Tekniske Prøvenævn 1973-90 
Teknologirådet 1973-90 
Statens Lånefond for Erhverv for kning 1967-70 
Udviklingsfondet 1970-90 
Produktudviklingsudvalget 1977-90 
Formidlingsrådet 1980-
Edb-Fondet 1982-85 
Produktivitets- og Kon ulentudvalget 19 __ 
Sekretariatet for Teknologirådet og raten Tekni ke 

Prøvenævn 1973-80 
Teknologistyrelsen 1980-87 
Teknologinævnet 1986-
Danmarks Turistråd 1967-
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Handelsmin.s Produktivitetsudvalg 1949-61 
Tekstiludvalget 1978-
Egnsudviklingsrådet 1958-90 
Direktoratet for Egnsudvikling 1967-87 
Danmarks Erhvervsfond 1960-87 
Eksportkreditrådet 1960-
Eksportfremmerådet 1976-90 
Industri- og Handelsstyrelsen 1988-

Patenter mv. s.l308 

lndenrigsmin.s patentsager 1864-94 
Patentkommissionen 1894-1924 
Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet 1924-88 
Patentdirektoratet 1988-
De Særlige Patentkommissioner 1894-1967 
Patentankenævnet 1968-
Mønsterankenævnet 1970-88 

Dispachører, revisorer, mæglere, translatører 
s.l315 

Dispachørkommissionen 1817-
Revisor( eksamens )kommissionen 1913-
Revisornævnet 1967-
Mæglerkommissionen 1932-
Ejendomsmæglerkommis ionen 1932-
Translatør(eksamens)kommi sionen 1909-

Erhvervsforhold. Registrering af selskaber 
S.l321 

Overbevillingsnævnet 1924-70 
Landsbevillingsnævnet 1970-
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Lukkelovsankenævnet 1970-76. 
Butikstidsankenævnet 1976-89 
Fordelingsnævnet vedr. visse fra Udlandet Modtagne 

Erstatninger (Globalerstatningsnævnet) 1958-
Aktieselskabsregistret 1917-87 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1988-
Foreningsregistret 1918-

Finans- og forsikringstilsyn mv. s.1327 

Sparekassetilsynet 1880-1963 
Banktilsynet 1920-63 
Fondsbørstilsynet 1919-86 
Tilsynet med Investeringsforeninger 19 2- 6 
Tilsynet med realkreditinstitutioner l 50ff. 
Tilsynet med Banker og Spareka ser 1963- 7 
Komiteen til Bedømmelse af Li rente el kaber l 10-61 
Forsikringsrådet 1904-
Forsikringstilsynet 1981-87 
Finanstilsynet 1988-
Forsikringsnævnet (div. betegne! er) 190-t- 7 
Industrimin.s Erhvervsankenævn 19 -
Statsanstalten for Livsforsikring l 42-1990 
Værdipapircentralen 1980-

Krigsforhold og besættelse s.1343 

Udvalget for Økonomi k Samarbejde med Ty kland 19~0--H 
Udvalget for Ekstraordinære lndu triarbejder mv. for Ty k 

Regning (Odel-Udvalget) 1941-4-
Revision udvalget fo.r Ty ke Betalinger 19~-- -9 
Ankenævnene iht. lov 499 og 500 af 9.10.19r (vedr. ty ke 

betalinger) 1945-60 . 
Kommissarius for Konfiskation af Ty k og Japan k EJendom 

1945-60 
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Dispensationsnævnet vedr. Tysk og Japansk Ejendom 1946-58 
Konfiskationsnævnet vedr. Tysk og Japansk Ejendom 1946-58 
Danmarks Delegation ved The Inter-Allied Reparation Agency 

(IARA) 1946-60 

Konkurrenceforhold og prisdannelse 

Det ved Lov af 28.4.1931 om Prisaftaler 2275 

Indsatte Udvalg 1932-37 

På baggrund af en enstemmigt vedtaget resolution på Den Inter
parlamentariske Unions 26. konference i London sommeren 
1930 om anmeldelse regi trering og offentliggørelse af prisafta
ler indgået af truster, karteller o.l. be temtes det ved lov 139 af 
28.4.1931, at "prisaftaler, om er indgået af truster, karteller og 
lignende sammenslutninger af monopolagtig karakter, og som 
har medført eller har til hensigt at fastlægge åbenbart urimelig 
pris på varer, som indgår i det almindelige forbrug, eller søge 
sådan pri hævdet ved utilbørlige foranstaltninger, er underkastet 
prøve! e". Efter skriftlig og motiveret begæring om en sådan 
prøvelse skulle sagen undersøges af et udvalg bestående af en 
højesteretsdommer , en landsdommer og et medlem udpeget af 
præ identen i Sø- og Handel retten. Fandt udvalget , at var tale 
om åbenbar urimelig pri danne! e eller hævdelse af denne ved 
utilbørlige foran taltninger, kulle pørgsmålet indbringes for 
dom totene om i givet fald kunne erklære aftalen for ugyldig og 
idømme bøde. Udvalget modtog 10 henvendel er. hvoraf 2 blev 
overgivet til Rig advokaten til indbringelse for dom tolene. 

Ved lov 292 af 22.12.1936 forlængede lovens gyldighed til 30. 
4.1937. Udvalget aflø te af Pri kontrolrådet ved lov 158 af 18.5. 
1937 om pri aftaler mv., e ndf. 

Henvisninger: Redegøre! e fra udvalget m.fl. bilag, Rig dag tid. 
1936-37 A p. 5717-72. Foreløbig bet. edr. en Io om konkurren-
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Priskontrolrådet nedsattes i 1937 med 11 medlemmer. Efter l ol· ændring 22.11.1941 
var medlemstallet udvidet ti/16. Hertil kom ro tilforordnede for hh l·. Ministerier for 
Landbrug og Fiskeri og for Ministeriet for Handel, Industri og Sofan. Pris
kontrolrådet skulle [øre tilsyn med prisaftaler inden for den pm·are sektor. her
under lønaftaler. Det udvidede Priskontrolråd er her fotograferet under der første 
møde. Siddende fra venstre: Vicekonsul H. P.Af. Palsoe, fin-. minister Bertel Dahl
gaard, cand. polit. Erik Lindgren, dr. jur. Kr. Sindballe og departementschef E. 
Co/m. De fire sidstnævrzte udgjorde Priskomro/rådets Foffetningsudl·alg. mens de 
øvrige tilstedeværende repræsemerede adminisrration og inreresseor anisarioner. 
Stående fra venstre: Direktør Fr. ielsen, Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger, kontorchef V. Brorson, Landbrugsministerier, kontorchef K. K. km·
gaard, Statens Planceavlskontor, landsretssagfører J. C. Thy esen, De Danske 
Spritfabrikker, kontorchef E. Sveinbjømsson, Handelsministerier. kontorchef 
Ebbe Groes, Prisdirektoratet, kontorchef iels Lindberg, Arbejderbl!l:ægelsens 
Erhvervsråd, direktØr Erik Seligmann, Prisdirekrorater, rådsfonnand Karen 
Braae, Statens Husholdningsråd, gårdejer J. Byriel, De Saml·irkende Danske 
Andelsselskaber, Fabrikant H. Holten, Pril·atbanken, landsdommer T.M.C. 
Spang-Hanssen, cand. jur. Johs. Hansen, Industrirådet, direktør Poul rensen. 
Københavns Vandforsyning og endelig Priskontrolrådets sekretær Frederik Jensen 
(Det Kgl. Bibliotek). 

cebegrænsning og monopol afgivet af Tru tkommi ionen, 195-l 
(Sv.495) s.47-52. 

Indhold: ForhandlingsprotokoL Protokoller med notater om ind
og udgåede skrivelser. Hovedbog. Kas ebog. (~ R) 
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Priskontrolrådet 1937-55 2276 

Priskontrolrådets Sekretariat 1937-41 1556 

Prisdirektoratet 1941-55 

Ved lov 158 af 18.5.1937 om prisaftaler mv. nedsattes et Kontrol
råd, senere kaldet Priskontrolrådet, om afløste det i 1932 ned
satte udvalg om prisaftaler, e ovf. Rådet skulle udøve kontrol 
med prisaftaler mv. inden for privat erhvervsvirksomhed. Til 
Kontrolrådet skulle anmeldes aftaler og bestemmelser, truffet 
mellem virksomheder inden for de materielle erhverv, når de 
kunne medføre, at fri pri dannelse eller erhvervsudøvelse inden 
for det pagældende område udelukkedes eller væsentligt begræn
sedes. I tvivlstilfælde afgjorde handelsministeren om en virk
somhed faldt ind under loven, og om der forelå anmeldelse pligt. 
Lovens §9 forbød aftaler eller be temmelser om pris-, produk
tion -, omsætnings- eller transportforhold, for så vidt de med
førte eller kunne antages at medføre urimelige priser eller andre 
amfundsmæssigt urimelige ind krænkrunger i den fri erhvervs

udøvelse, herunder udnyttelse af vareknaphed o.l. Til bedøm
melse af sådanne forhold kunne Kontrolrådet kræve adgang til 
protokol- og regnskabsmateriale, indkalde personer til mundtlig 
forklaring og på stedet foretage de fornødne undersøgelser. 

Hvi Kontrolrådet fandt, at der forelå et i §9 forbudt forhold, 
skulle rådet søge det bragt til ophør ved forhandling med de 
pågældende eller ved pålæg. Et sådant kunne indbringes for 
domstolene inden 4 uger. 

Kontrolrådet hvis formand var kgl. udnævnt, udnævntes af 
handelsministeren og skulle omfatte et alsidigt kendskab til er
hvervslivets forskellige sider, herunder nationaløkonomisk og 
teknisk sagkundskab. Til Kontrolrådet knyttedes et sekretariat, 
hvis leder udnævntes af handel mini teren. 

Ved den tyske be ættel e af Danmark udbyggedes 1937-loven 
om prisaftaler med lov 306 af 30.5.1940 om pri er (pri loven), 
hvorefter handelsmini teren bemyndigedes til at træffe foran-
taltninger til fornøden regulering af priser, herunder regler om 

mak imalpriser og forbud mod tilbageholdel e af varer. Lovens 
§8 forbød urimelig mellemhandel og forretningsbetingelser. Næ
ringsdrivende skuUe kunne godtgøre at prisforhøjelser opfyldte 
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lovens betingelser for prisdannelse, herunder rimelig nettoa
vance. Priskontrolrådet kunne ved forhandling og pålæg bringe 
urimelige priser til ophør. Dets afgørelser kunne indbringe for et 
samtidigt oprettet Prisankenævn (s.1263). De øgede kra til P ri -
kontrolrådet medførte, at der ved loven forlængel e i 19-H (lov 
474 af 22.11.1941) indføjedes be temmel e om Pri kontrolrådet 
Forretningsudvalg og om sekretariatets omdanne! e til Prisdirek
toratet. 

Prisloven forlængedes for et år ad gangen med for kellige 
ændringer, indtil man med lov 378 af 14.11.19-2 vendte tilbage til 
lov om prisaftaler mv., om end stadig i form af en midlertidig lov. 
idet man afventede en betænkning fra Trustkommi ionen om 
grundlag for udarbejde! e af en permanent lov. En ådan gen
nemførtes med lov 102 af 31.3.1955, hvorved Pri kontrolrådet og 
Prisdirektoratet omdannedes til Monopolrådet og 1onopoldi
rektoratet, se ndf. 

Ved Rigsarkivets skr. af 16.3.194 og 27.9.19-l9 er der givet 
tilladelse til kassation af vi e grupper af journal ager: uden 
hjemmel er alle journalsager kasseret. Anmelde! er af aftaler 
(Priskontrolrådets register) er overført til Ionopoltil ynet regi
ster. 

Henvisninger: Foreløbig bet. . vedr. en lov om konkurrencebe
grænsning og monopol afgivet af Tru tkommi ionen, 19-~ ( v. 
495). 

Indhold: Referater af sager. om er forelagt Pri kontrolrådet og 
Priskontrolrådets Forretningsudvalg 1937---. Sagregi ter over re
ferater 1937-55. Priskontrolrådet afgøre! er 193 --- . 

Journaler for indgåede skrive! er 1937--- (19-0-53 mangler). 
Journal for udgåede skrive! er 1937-39. Kopibøger nr. 1- Ol 1937 
-55. Kopibøger forJuridik Afd. nr. 1-76 19-n---. Ka ebøger 
1937-55. Hovedbøger 1937-55. (WR) 

Monopolrådet 1955-89 1-~ 

Monopoltilsynets Direktorat 1955- 9 1--1 

På baggrund af Trustkom mi ionen betænkninger . L6 op
rettede Monopoltilsynet ved lo 102 af 31.3.19-- om til ) n med 
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Monopolrddets første møde i juli 1955 blev fastholdt pd dette fotografi. Blandt 
personerne ses siddende fra vertstre: Rddsformand Ingefred lue/ Andersen, lands
retssagfører Edel Saunte M F, Viola ørløv M F og fhv. minister Bertel Dahlgaard 
MF. Stdende mellem Edel Saunre og Ingefred lue/ Andersen ses rddets formand, 
prof. W. E. v. E y ben. Bag ham skimtes den tilforordnede fra Det Økonomiske 
Sekretariat, Erik Ib Schmidt. 

monopoler og konkurrencebegrænsninger og afløste det i 1937 
oprettede Priskontrolråd, se ovf. Monopoltilsynet bestod af Mo
nopolrådet og Monopoltilsynets Direktorat. 

Monopoltilsynet havde til opgave at registrere og føre tilsyn 
med monopoler og dominerende virk arnheder samt at forhindre 
kadelige virkninger af konkurrencebegrænsende aftaler og sam

menslutninger. Kontrollen omfattede private og kooperative 
virk arnheder inden for erhverv grene, hvor konkurrencen be
græn edes i landsmålestok eller inden for lokale markedsom
råder. Monopoltilsynet kunne gribe ind over for virk arnheder og 
sammen lutninger, der udøvede væ entlig indflydelse på pris-, 
produktions- og om ætning forhold, herunder urimelige priser 
eller forretningsbetingel er, urimelige indskrænkninger i den frie 
erhvervsudøvelse eller ulighed i ilkårene for erhverv udøve! e. 
Sådanne forhold kulle øge bragt til ophør ed forhandling med 
de pågældende erhverv virk arnheder eller ed pålæg. Loven 
ændrede adskillige gange, jf. ene t Io bek. 10 af 11.3.1986. 

Monopoltilsynet førte fra 1967 tilsyn med licitation og afgivelse 
og antage! e af tilbud inden for b gge- og anlæg ektoren (lov 
216 af 8.6. 1966). Siden 1956 havde Monopoltil ynet endvidere 
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indseende med prisdannelsen samt med skiltning og mærkning 
med pris, vægt og nettoindhold på områder, der ikke omfattede 
af monopolloven. Administrationen af midlertidige pri -og avan
celove 1963ff. og pris- og avanceloven fra 1971 hørte under 
tilsynet. Det påhvilede endvidere Monopoltil ynet at varetage de 
opgaver, som efter Det Europæiske Økonomi ke Fælle kab 
forordninger om monopoler og konkurrencebegræn ninger hen
lagdes til medlemsstaternes kompetente myndigheder. 

Monopolrådet traf afgørelse i principielle ager. i ager af 
almindelig interesse, i sager, hvori der forelå ærlig tvivl og i 
sager af videregående betydning. Radets formand og 14 med
lemmer udnævntes af handelsministeren/indu trimini teren og 
skulle repræsentere et alsidigt kendskab til erhverv - og forbru
gerforhold, herunder juridisk, nationaløkonomi k og tekni k 
sagkundskab. Et flertal af nl.dets medlemmer kulle være uaf
hængige af erhvervsvirksomheder og organi ationer. Til forbe
redelse af sagernes forelæggelse for Monopolrådet ned atte et 
forretningsudvalg bestående af formanden, næ tformanden og 
indtil 3 af handelsministeren udpegede råd medlemmer. Direk
toratets direktør og underdirektør deltog i rådet og forretning -
udvalgets møder, jf. forretning orden af l .6 .1955 i Mini terial
tid. 1957 s.469. 

Monopoltilsynets Direktorat varetog adrnini trationen af de 
områder, der hørte under Monopoltil ynet; det modtog og be
handlede klager, ansøgninger og andre henvendel er fra forbru
gere og erhvervsdrivende, gennemførte under øgel er og kon
trolvirksomhed, tilvejebragte og behandlede materiale til be
lysning af verserende sager, herunder foreberedel e af forelæg
gelse for Monopolrådet. Direktoratet be tod i 19 9 af L kon
torer. 

Monopoltilsynets afgørelser kunne indbringe for 1onopolan
kenævnet, se ndf. 

Ved lov 370 af 7.6.1989 (konkurrencelov) ophævede Mono
poltilsynet og efterfulgtes pr. 1.1.1990 af Konkurrencerådet og 
Konkurrencerådets Sekretariat. 

Rigsarkivet har i skr. af 16.3.194 og T.9.1949 b myndiget 
Prisdirektoratet (Monopoltil ynet) til i bet ·deligt omfang lø
bende at kassere journalsager med undtage! e af ådanne, om 
skønnes at være af generel, principiel eller hi tori k intere e. 
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Henvisninger: Danmark og De europæiske Markedsplaner: Kon
kurrenceforhold og monopolkontrol, 1958 (Sv.497). 

Monopoltilsynets Årsberetning (årlig) , Meddelelser fra Mono
poltilsynet (ca. 10 gange årligt) , Pris-information. 

Indhold: Forretningsudvalg referater juli-dec. 1955. Referater af 
sager, som er forelagt Monopolrådet og Monopolrådets For
retningsudvalg 1955-66. Monopolrådsprotokoller og referatspro
tokoller 1955-66. 

Journaler for indgåede skrivelser 1955-68. Kopibøger nr. 802 
-937 1955-66. Kassebøger 1955-65. Hovedbøger 1955-65. 

(HBIWR) 

Prisankenævnet 1940-55 

Monopolankenævnet 1955-89 
1552 

Ved §15 i lov 306 af 30.5.1940 om priser oprettedes et Prisanke
nævn til behandling af be væringer over afgøre) er truffet af eller 
pålæg givet af Priskontrolrådet se s.1259. Prisankenævnet bestod 
af 3 medlemmer: En formand der skulle opfylde betingelserne 
for at beskikkes til højesteretsdommer, og 2 andre medlemmer, 
af hvilke den ene skulle udorevnes efter indstilling fra Den Dan
ske Handelsstands Fællesrepræ entation i forbindelse med lndu-
trirådet. Nævnets opgave var at afgive indstilling til handels

ministeren om de indgivne klager. Ministeren havde den endelige 
afgørelse. 

I 1955 bortfaldt lovgivningen om priser i den hidtidige form og 
afløstes af lov 102 af 31.3.1955 om tilsyn med monopoler og 
konkurrencebegrænsninger. Dette tilsyn skulle varetages af Mo
nopoltilsynet (Monopolrådet og Monopoldirektoratet) , hvis af
gøre! er i henhold tilloven l kunne indanke for et Monopol
ankenævn, der var ammen at på amme måde om Prisanke
nævnet , men traf afgøre! er elv uden ind tilling til mini teren. 
Monopolankenævnet afgøre) er kunne indbringe for domsto
lene jf. i øvrigt lovbek. 10 af 11.3.1986 18-19 amt for
retning orden for Monopolankenævnet af30.6.1955 (Mini terial
tid. 1956 s.517f.) med enere ændringer. 

Som ankeinstans i pørg mål om konkurrence og erhvervs-
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frihed afløstes Monopolankenævnet pr. 1.1.1990 af Konkurren
ceankenævnet (lov 370 af 7.6.1989). 

For perioden indtil ca. 1955 indgår Prisankenævnet og Mono
polankenævnets arkiv i Handelsmin.s arkiv som Ujournali eret 
sag nr. 76 (mødeprotokoller 1940-55, Monopolankenævnet ken
delser 1955-66, journaler 1940-55, journalsager 1940-75). Fra 
1955 var Monopolankenævnet selvstændigt arkivdannende. 

Henvisninger: Beretning fra Priskontrolraadet for Tiden l. Juni 
1938- 30. November 1943. Afgivet til Min. for Handel, Indu tri 
og Søfart, 1946. Foreløbig bet. vedr. en lov om konkurren
cebegrænsning og monopol afgivet af Trustkorruni ionen 1954 
(Sv.495) s.94ff. Monopoltilsynets årsberetning l. juli -31. decem

ber 1955, 1956. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990) ud o er de ovf. 
anførte arkivalier i Handelsmin.s arkiv. ( P WR) 

Prisnoteringskomiteen 1939-40 2232 

Prisnoteringskomiteen blev nedsat ved Handelsmin . bek. 364 af 
19.10.1939 og havde til opgave at foretage notering af pri er på 
varer "for hvilke komiteen an er det af intere e at notere pri-

' ser", dog ikke på varer, for hvilke der i forvejen fandt notering 
sted, eller for hvilke der var fa t at mak imalpri er. Komiteen 
kunne afgive indstilling til handel ministeren om fa t ættel e af 
maksimalpris. Formanden udnævnte af handel mini teren efter 
samråd med ministeren for landbrug og fi keri, et medlem repræ
senterede Priskontrolrådet, hvortil kom 11 medlemmer. af hvilke 
8 udpegedes af erhvervs- og forbrugerorgani ationer. ed lov 306 
af 30.5.1940 om priser bortfaldt komiteen. 

Prisnoteringskomiteen arkiv indgår i Handel min. arkiv om 
Ujournaliseret sag nr. 211 (mødereferater 1939-W. korre pon
dance 1939-40, materiale vedr. pri noteringen . (PO) 
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Handelsministeriets Papirudvalg 
1948-52 

1555 

Til at administrere papirordningen (tildeling af papirleverancer) 
iht. bek. 231 af 30.7.1947 ang. salg og anvendelse af papir , pap og 
karton, jf. lov 139 af 31.3.1947, nedsatte Handelsrnin.s et s.k. 
Papirudvalg med deltagelse af repræsentanter for Direktoratet 
for Vareforsyning, papirindustrien og papirhandelen. Udvalgets 
virksomhed synes ophørt 1952. 

Direktoratet for Vareforsyning havde allerede 21.3.1942 rejst 
forslag om en papirordning og sandsynligvis havde Handelsmin . 
1943-47 administreret en sådan ordning gennem et lignende ud
valg iht. lov 158 af 29.3.1943 om erhvervsøkonomiske foran
staltninger. Fire arkivpakker med mødereferater mv. dækkende 
perioden 1944-52 syne imidlertid gået tabt. Bevaret er en række 
mødereferater fra 1948 i Handelsmin. , U journaliseret sag nr. 
147. 

Henvisninger: Handelsmin. , j .nr. 1942J1024R, 1948/632. (MH) 

Mælkeankenævnet 1958-73 1553 

Mælkeankenævnet blev ned at ved revi ionen af lov om bybe
folkningens forsyning med mælk og fløde fra 1940. Iht. tillov 145 
af 23.5.1958 skulle kommunalbestyrelserne i byerne godkende 
detailpri er på mælk og fløde og i den forbindelse ikre be
folkningen mælk og fløde til de lavest mulige priser. Kommunal
be tyre] emes afgørelser kunne indbringes for et af handels
mini teren nedsat Mælkeankenævn , hvori forbrugere producen
ter , detailhandelen og p ri sagkundskaben var re præ enteret. 
Loven fornyedes ved lov 222 af 4.6.1969 og ophævedes ved lov 
209 af 24.5.1972 med virkning fra 1.2.1973. 

Arkivet fra Mælkeankenævnet indgår i Handel min. arkiv 
om Ujournaliseret ag nr. 204 Uournal ager 1959-71). 

Henvisninger: Handel min., j.nr. 1969/631. (PO) 
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Elprisudvalget 1976- 1549 

Elprisudvalget oprettedes iht. §11 i lov 54 af25 .2.1976 om elfor
syning. Priser og andre betingelser ved levering af elektricitet 
skulle anmeldes til udvalget, som under vis e om trendigheder 
kunne give pålæg om ændring af pri er og betinge! er. 

Udvalgets formand og 9 medlemmer udnæ nte af handel -
ministeren , fra 1979 af energiministeren. Formanden og 4 af 
medlemmerne skulle være uafhængige af elfor yning intere er 
og kommunale interesser og skulle repræsentere juridi k, natio
naløkonomisk, regnskabsmæssig og teknisk agkund kab amt de 
større og de mindre forbrugeres intere er. Af de ø rige 5 med
lemmer udnævntes 3 efter indstilling fra Dan ke Elværker For
ening, l efter indstilling fra Kommunernes Land forening og l 
efter fælles indstilling fra Københavns og Frederik berg Kommu

ner. 
Udvalgets sekretariatsforretninger varetoge af Monopoltilsy

nets Direktorat, fra 1990 af Konkurrencerådets Sekretariat. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( P) 

Gas- og Varmeprisudvalget 1979-

Gas- og Varmeprisudvalget oprettede iht. lo -- af .6.1979 om 
varmeforsyning §29. Pri er og andre betinge! er for leverancer 
fra kollektive varmeforsyningsanlæg, kraftvarmeværker m . 
skulle anmeldes til udvalget , om under vi e om lændigheder 
kunne give pålæg om ændring af pri er og betinge! er. 

Udvalgets formand og 13 medlemmer udnæ nte af handel -
ministeren, fra 1979 af energimini teren . Formanden og 7 af 
medlemmerne skulle være uafhængige af for yning - og kommu
nale interesser og skulle repræ entere forbrugenotere er og 
nødvendig sagkundskab. De ø rige 6 medlemmer udnævnte ef
ter indstilling fra de kommunale og faglige organi ationer inden 
for gas- og varmefor yning omradet. 

Udvalgets sekretariat forretninger varetoge af lonopoltil y-
nets Direktorat, fra 1990 af Konkurrenceråde kretariat. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier 199 ). (NP) 

Lis Groes (1910-74) havde fra 1949 
været formand for DallSke Kvinders 
Forbrugsrdd. Da hun ydermere var 
gift med førstedirektøren i Fællesfor
eningen for Danmarks Brugsforenin
ger, Ebbe G roes, tillagde man hende 
pa forluind en kritisk holdning til det 
private erhvervsliv, da hun i 1953 
ble1• udnæ~'flt til handelsminister. l 
sin ministertid arbejdede Lis Groes 
bl.a. med monopol- og trustlovgh·
ning og med lov om ri/syn med kon
kurrencebegrællSning. Efter sin af
gang som minister i 1957 blev hun 
formand for DallSk Kvindesamfund. 
Lis G roes er her fo tograferet 1·ed ab
n ingen af en udstilling, arrangeret af 
FDB i 1954 (Andelsb/adet, Erhvervs
arkivet). 
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Trustkommissionen 1949-59 2234 

Iht. lov 128 af 31.3.1949 ned atte Tru tkommissionen af Han
delsmin . Kommissionen kuli e under øge og afgive betænkning 
om , hvorvidt dansk næringsliv beher kedes af danske eller uden
landske enkeltforetagener , og om hvorvidt der herskede fri kon
kurrence . Endvidere skulle Tru tkomrnissionen vurdere , om den 
bestående lovgivning var tilstrækkelig til at værne mod konkur
rencebegrænsning. 

Kommissionens arbejde re ulterede i en række betænkninger, 
hvoraf betænkningen fra 1954 om konkurrencebegrænsning og 
monopol var medvirkende til vedtagelse af lov 102 af 31.3 .1955 
om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger. Et an
det resultat af kommis ionen arbejde var bek. 145 af 1.5.1959 
om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse . Ved lov 144 af 
23.5.1958 ophævedes kommi ionen . 

Henvisninger: Bet. vedr. konkurrenceforholdene inden for kalk
kridt- og mørtelbranchen 1950 (Sv.2193). Foreløbig bet. vedr: 
lov om konkurrencebegræn ning og monopol , 1954 (Sv.495). 
Bet. vedr. kulbranchens konkurrenceforhold , 1953 (Sv.2194). 
~et. vedr. planglasbranchens konkurrenceforhold , 1954 (109/ 

v.2197). Bet. vedr. teglværk branchen konkurrenceforhold 
19 ' .56 (176/Sv.2202) . Bet. vedr. konkurrenceforholdene for øl og 
mtneralvand 1959 (246/Sv .2204). Bet. vedr. cementbranchens 
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konkurrenceforhold og F. L. Smidth-koncernen, 1959 (243/ 
Sv.2205). Oversigt over konkurrencebegræn ninger i dan k er
hvervsliv. Afsluttende bet. fra den iht. lov 12 af 31.3.1949 
nedsatte trustkommission, 1960 (249/Sv.2206). 

Indhold: Kopibøger 1949-59. Journal ager 19-l9-59. Ka ebog 
1949-60. (BB) 

Forbrugerbeskyttelse. Markedsføring 

Statens Husholdningsråd 1935-

1 december 1932 nedsatte Indenrig min. et hu holdning udvalg. 
der skulle undersøge mulighederne for et organi eret arnarbejde 
mellem de bestående institutioner, der arbejdede med hu hold
ningsproblemer. Udvalget afgav betænkning i 1933 og fore log 
heri at der under Indenrig min. oprettede Staten Hu hold
ning,sråd. Dette skete ved lo 159 af 11.-.19r. Rådet op til _9 

medlemmer beskikkedes af mini teren efter ind tilling fra ArbeJ
dernes Oplysning Forbund, De Samvirkende Dan k Hu. hold
ningsforeninger, De Samvirkende Dan k e Hu mand forenmger · 
husmoderforeningerne og De Samvirkende Dan ke Landbofore
ninger. Desuden skulle Sundhed tyret en være repræ enteret 
ved et medlem. Til Statens Hu holdning råd knyttede et ekre
tariat, hvis leder skulle have hu holdning tekni k uddann l e. 

Krigsårene medførte en tærk ud ikling af oply ning - og for
søgsarbejdet, til del ba eret på egne for kning re ultater. og ved 
lov 266 af 9.6.1948 om Staten Hu holdning råd videref rte 
denne linje. Rådet udvidede til at be tå af en af Ind nrig min: 
udnævnt formand og indtil 12 andre medlemmer. pe ialkur u 1 

Husholdning ved Århu Univer itet blev repræ nteret ,·ed et 
medlem, de husholdning pædagogi ke foreninger m d - med
lemmer et medlem kulle ha e ærlig kemi k-t kni k ind igt. 
Endelig' skulle der søge tilvejebragt elv trendige lab ratori Io-

Statens Husholdningsråds bygning fotograferet 1956 (Andelsbladet, Erhvervsarki
vet). 

kaJer for Husholdningsrådet. Arbejdsområdet kom nu til at om
fatte undersøgelser om befolkningens levnedsmiddelforbrug, 
kostvaner og ernæring, og befolkningen skulle vejledes i hen
sigtsmæssig husholdning. En nybygning blev taget i brug i 1956. 

Lovrevisioner i 1953 (lov 87 af 31.3.) og 1960 (lov 178 af 29.4.) 
bragte ingen afgørende ændringer i Rådets sammensætning, ar
bejde eller pædagogiske virksomhed. Dog indførte 1960-loven, at 
Rådet blandt sine medlemmer elv valgte formand, næstformand 
og 3 andre medlemmer, der tilsammen udgjorde et forretnings
udvalg. Til at lede den daglige virksomhed ved forsøgslabora
toriet og Rådets sekretariat udpegede Indenrigsmin. en forstan
der. 

Staten Husholdning råd hørte 1966-68 under Min. f. Famili
ens Anliggender, fra 196 under Handelsmin./Industrirnin. 

Ved en gennemgribende om trukturering af Industrimin.s in
stitutioner blev Staten Husholdningsråd Sekretariat pr. 1.1. 
1988 sammenlagt med Forbrugerombudsmanden og Forbruger
klagenævnet til Forbru.gerstyrelsen. Forbrugerstyrel en fungerede 
herefter om sekretariat for Rådet, jf. Iovbk. 232 af 13.4.1988 om 
Statens Husholdning råd. 

Henvisninger: Bet. afgivet af det af Indenrig min. ned atte Hus
holdning udvalg 1933 (Sv.1 5). Forvaltningsnævnet årsberet
ning 1956-57. Bet. vedr. taten hu holdning råds fremtidige 
virksomhed og organi ation. Afgi et af det af indenrig min. den 
26. eptember 1957 ned atte udvalg, 1959 213/Sv.1895). Indu
strimini teriet Arbejd notat nr. , juli 1987. 

Indenrigsmin ., Sundhed ag j.nr. 1931/3131. 

8:!· 
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Indhold: Journaler 1935-66. Journal ager 1935-66. Kopibøger 
1954-66. Emnekartotek 1935-66. Visdomsbog 196~-66. (HS-M) 

Forbrugerklagenævnet 1975- 1531 

I 1947 oprettede Forbrugerrådet en klagecentraL og i 19-0eme 
opstod der inden for visse brancher private ankenævn. om kun
der kunne indbringe klager for. Den af handel mini teren i 1969 
nedsatte Forbrugerkommission rej te i in betænkning Il pørg -
målet om oprettelse af et centralt klage- og ankenævn og henvi te 
til det i Sverige i 1968 oprettede Allmanna reklamation namnd. 
Det af kornissionen udarbejdede lo udka t forud atte. at de pri
vate branchenævn opretholdtes, hvis de opfyldte vi e grund
krav, og at der til de områder, der ikke dækkede af di e nævn. 
oprettedes et Forbrugerklagenævn. 

Dette gennemførtes ved lov 305 af 14.6.197~. om trådte i kraft 
1.4.1975. Forbrugerklagenævnet be to d af et formand k ab og et 
antal medlemmer repræsenterende forbruger- og erhverv inter
esser. Medlemmerne udnævnte af indu trimini teren efter ind
stilling fra forbruger- og erhvervsorgani ationer. Formand kabet 
skulle opfylde de almindelige betinge! er for at kunne udnævne 
til dommer og måtte ikke have ærlig tilkn}1ning til ovennævnte 

organisationer. 
Ved bek. 193 af 28.5.1975 ga e nærmere be temmel er om 

Forbrugerklagenævnets virk omhed område. Det forretning ~ 
orden blev bestemt ved bek. 192 af 23.5.19 -. Der kulle ' 
henhold til denne nedsætte et forretning udvalg be taende af 
formand~n og 4 repræsentanter for nævnet ligeligt fordelt mellem 
forbruger- og erhvervsrepræ entanter. Jf. enere ændringer af 

disse bekendtgørelser. 
If. lovens §12 havde nævnet beføje! e til at godkende private 

klage- og ankenævn omfattende be temte brancher eller mere 
afgrænsede områder. Der ud endte årlig en o ve igt over god
kendte private klage- og ankenæ n. 

Afgørelsen af de enkelte ager, der indbragte for Forbruger~ 
klagenævnet blev truffet i et møde i en nævn afdeling. hvon 
deltog et medlem af formand kabet og .:l medlemmer Ligeligt 
repræsenterende forbruger- og erh erv intere er. Loven inde-
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holdt ikke hjemmel for umiddelbar håndhævelse af nævnets af
gørelser , men efterlevede de ikke, kunne Forbrugerombuds
manden (se ndf.) pa klagerens begæring indbringe sagen for 
domstolene. For behandlingen af sådanne ager indførtes en 
forenklet procedure ved lov 267 af 26.6.1975 om ændring af bl.a. 
ret plejeloven . 

Nævnet havde eget sekretariat 1975-87. Pr. 1.1.1988 overtog 
Forbrugerstyrelsen sekretariatsforretningerne for nævnet , som 
dog vedblev at have sær kilt arkivdannelse til omkr. 1991. 

Henvisninger: Forbrugerkommis ionens bet. II. Markedsføring , 
Forbrugerombudsmand, Forbrugerklagenævn, 1973 (681/Sv. 
2609). 

Indhold: Journalsy tern 1982-86 (SJS-I): Div. registerfiler (edb 
1531:1). Udskrift af journalplan mv. Mikrokortud krift: Journal 
m. div. registre (navne, emneord). (NP WR) 

Forbrugerombudsmanden 1975- 1530 

Den af handelsmini teren i 1969 ned atte Forbrugerkommission 
fremsatte i sin betænkning II (se Forbrugernævnet ovf.) udkast til 
en lov om marked føring, der bl.a. indeholdt bestemmelser om 
oprette! e af et embede om forbrugerombudsmand. Dette op
rettede ved lov 297 af 14.6.1974 om markedsføring, i kraft 1.7. 
1975. Overtrædelser af loven skulle behandles ved Sø- og Han
del retten i København, der ligeledes ved dom kunne forbyde 
handlinger, der var i trid med marked føring loven. Forbruger
ombud manden førte til yn med loven overholdel e og kunne på 
eget initiativ eller pa grundlag af klager søge at fa de erhvervs
drivende til at virke i overen temmel e med loven. An a forbud 
nødvendigt, anlagde forbrugerombud manden ag ved Sø- og 
Handel retten. I forbinde! e med et ag anlæg kunne der ned
lægge foreløbigt forbud. 

Ved bek. 169 af 6.5.19T fa t attehandel mini teren regler for 
forbrugerombud manden irk omhed, herunder at han kulle 
bi ta af et ekretariat, hvi daglige leder kunne fungere om 
tedfortræder for forbrugerombud manden. Sekretariatet indgik 

1.1.19 i Forbrugerstyrelsen, men Forbrugerombud mandens 
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Sekretariat vedblev at have selvstændig arki danne! e til omkr. 

1991. 
Ved lov 284 af 6.6.1984 om betalingskort blev det o erdraget 

forbrugerombudsmanden at føre til yn med denne lov o er
holdelse, herunder føre det offentligt tilgængelige regi ter over 

betalingskortudstedere. 

Indhold: Journalsystem 1981-86 (SJS-1): Div. regi terfiler (edb 
1530:1). Udskrift af journalplan m . Mikrokortud krift: Journal 
m. div. registre (navne, emneord). ( P'WR) 

Betalingskortudvalget 1985- 232 

Ved lov 284 af 6.6.1984 om betaling kort m . indførte regi
strering af og tilsyn med udstedelse af betaling kort. dv . konto-. 
kredit- og købekort, der benyttede i betaling øjemed. Regi
strering og tilsyn varetoges af Forbrugerombud manden, under 
hvem der i henhold til loven 12 oprettede et rådgivende ud
valg, Betalingskortudvalget, til at bi tå ved loven adrnini tra

tion. 
Udvalgets medlemmer udnævntes af indu trirnini teren. For

manden, næstformanden og et af medlemmerne repræ enterede 
juridisk, økonomisk og teknisk agkun kab uafhængigt af be
talingsformidlingsinteresser. De øvrige 6 medlemmer udnævnte 
efter indstilling fra Forbrugerrådet, Arbejderbevægel en Er
hvervsråd, Danmarks Spareka eforening og Den Dan ke Bank
forening, Butikshandelens Fælle råd, Det Kriminalpræventive 
Råd samt et medlem til at repræ entere betaling kortintere er. 
Loven trådte i kraft 1.1.19 5. Ud alget forretning orden blev 
fastsat af industrimini teren ved cirkulære l af 14.2.19 -. 

Udvalgets sager indgår i Forbrugerombud manden journal 
(j.nr. 014); fra omkr. 1991 i Forbrugerst}Tel en journal. 

Henvisninger: Industrimin., j.nr. 2-9--- -. (.\'P~ R) 

Forbrugerstyrelsen 198 - _-L3 

Som led i Industrimin. trukturornlægning oprettede 1.1.19 
Forbrugerstyrelsen, om fungerede om ekretariat for taten 
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Husholdningsråd , Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombuds
manden, jf. lov 856 af 23.12.1987. De tre sammenlagte institutio
ner vedblev hver for sig at være selvstændigt arkivdannende til 
omkr. 1991 , hvor et nyt samlet journalsystem blev taget i brug. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 

Dansk Standardiseringskammission 
1926-30 

Dansk Standardiseringsråd (DS) 1930-

1526 

Standarder er (i princippet frivillige) aftaler , der skal sikre størst 
mulig anvendbarhed, enkelhed og overskuelighed inden for mar
kedet. Der var i 1901 blevet oprettet et standardiseringsorgan i 
Storbritannien og i 1917 et i Ty kland. 1923-24 oprettedes lig
nende organer i Norge Sverige og Finland. På foranledning af 
Industrirådet og Dansk Ingeniørforening, der i fælleskab havde 
undersøgt behovet for et dan k standardiseringsorgan, nedsatte 
Bandelsmin. 29.1.1926 Dansk Standardiseringskommission, hvis 
forretningsorden ministeriet godkendte 2.6.1926. Standardise
ringskommissionen, fra 1930 Dansk Standardiseringsråd, var en 
elvejende institution. Sekretariatsudgifterne dækkedes dels ved 
alg af publikationer og erviceydel er, dels gennem tilskud. 

Bandelsmin.!Indu trimin. godkendte DS om et af de teknologi
ke serviceinstitutter, der var berettiget til at modtage tilskud fra 

Teknologirådet (s. 1294). Medlemmerne arbejdede vederlagsfrit. 
DS virkede om dansk information -og dokumentation center 

for tandardi ering og for anvende! e af de internationale ISO
tandarder og de europæi ke CE - tandarder i den udstrækning, 

det var foreneligt med dan ke forhold . DS udarbejdede og rund
endte for lag til nye dan ke tandarder og publicerede og mar

ked førte tadfæ t ede tandarder, å vel danske som udenland
ke. DS organi erede med et repræ entant kab, et forretnings

udvalg og et antal (i 19 9: ) fagudvalg. Under fagudvalgene 
~~d atte et vek !ende antal tandardi eringsudvalg og under 

1 e et antal arbejd grupper , der under øgte behovet og ud
~rbejdede forslaget. Som Dan k Standard kunne en publikation 
af egnet indhold" godkende af forretning udvalget, åfremt 

den på for lag tadiet havde været offentliggjort ålede at inter-



1274 Industri, handel og næring 

esserede i Danmark havde haft mulighed for at kommentere den. 
Det tekniske indhold skulle være baseret på iden. der var udtryk 
for teknisk, videnskabelig eller almen erfaring. 

Henvisninger: DS-Årsberetning. DS-Katalog (hvert 2. år). DS
Standardnyt (6 gange arligt). Det er Dansk Standard. 19 . -
Handelsmin., j. 1924/287. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Valutaforhold, vareforsyning og 
handel med udlandet 

(l.,fH) 

Valutacentralen 1924-26 1931-40 2497 

Direktoratet for Vareforsyning 1940-60 1--7 

Handelsministeriets Licenskontor 1-60 

1960-87 

For at styrke den dan ke krone internationale værdi efter l. 
Verdenskrig oprettede ved lov 70 af 29.3.192-l en Valwacemral. 
Valutacentralen, der ledede af en be tyre! e pa 3 per aner ud
peget af Handelsmin. og ationalbanken. kulle oven age tør
re! en af de private valutabeholdninger og -tilg de havend r amt 
regulere valutahandelen, herunder kontrollere. at fremmed va
luta kun benyttede til en af centralen godkendt import. Loven 
ophørte med udgangen af 1926. Der er ikke afleveret noget 
elvstændigt arkiv fra denne før te Valuta entral. m n den \irk
omhed kan følge i Handel min. alm. journal. 

Da den økonomi ke kri e ramte Danmark omkring ar kiftet 
1931-32, oprettedes den akaldte aluta entral med hjemmel i de 
bemyndigelser, der ble givet handel mini t ren 1 IO\ af 30.1. 
1932 om foran taltninger til værn for den dan ke valuta. Lo\ en 
gav staten kontrol med hele valutahandelen o", be temte. at 
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indførsel af varer eller værdipapirer kun måtte ke mod valutaat
te t. Den politisk ørntalelige lov forlængede to gange og fik først 
efter et folketingsvalg in blivende skikkelse. I lov 300 af 6.12. 
1932 om indløselighed af ationalbankens edler og om foran-
taltninger til værn for den danske valuta hed det (§3), at admini

strationen af de importregulerende indgreb skulle varetages af 
Nationalbankens Valutakontor under ledelse af en valutakommis-
ær. Stillingen varetoges af en af handelsministeren udnævnt 

kontorchef. Da Valutakontoret imidlertid ikke var nogen af
deling af den private institution Nationalbanken, men snarere 
matte betragtes som en tat konto! med banken valutahandel 
udøvet af valutakommi særen. ændredes den misvisende beteg
neJ e i lov 77 af 31.3.1937 om indlø eligheden af Danmarks 

ationalbanks sedler og om foranstaltninger til værn for den 
danske valuta i overen temmel e med den faktiske sprogbrug til 
Valutacentralen (§7). 

Ved valutaloven gennemførtes hjemtage! e pligt og tvangsafle
vering for fremmed valuta. Samtidig gjorde al fremtidig import 
betinget af, at importøren havde opnået valutaattest udstedt af 
Valutacentralen. Det fa tsloge i loven, at der ved ud tedelse af 
valutaattester i første række skulle tage hensyn til importen af 
rastoffer og produktion midler, som var nødvendige for at op
retholde den indenland ke produktion. Ved siden af det valutari
ske og det handel politi ke formal tjente importreguleringen så
lede også et industripoliti k. Klager over administrationen af 
importtilladel er kunne indbringe for Ankenævnet vedr. Valuta-
ager (s. 1282), mens behandlingen af private vareudvekslings

forretninger foregik i et ærligt udvalg med repræ entanter for de 
berørte erhverv - og intere eorgani ationer (Vareudveksling -
udvalget). Endvidere kulleet alutarad godkende de af Valuta
centralen udarbejdede hal arlige planer for indfør el regulerin
ger og dere fordeling pa importører. oder indtryk af tidens 
ideer om planøkonomi var alutacentralen admini trativt opdelt 
i en Beregning afdeling og et Plankontor. Sid tnævnte omfattede 
4 afdelinger, Planlægning kontoret, Planbogholderiet, yimpor
tør-Afdelingen og Importtalrevi ionen. Arbejdet foregik i gnJp
per under lede! e af en gruppeleder ( ekretær). Denne opdeling 
var dog uden indflydel e pa arkivdanneJ en. e ndf. 

Som følge af erden krigen udbrud i eptember 1939 og den 
ty ke be ættel e af Danmark aret efter, tradte pørg malet om 
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Et ord med på vejen 

113 60: l dag nedlægges det navnkundige uaredirektcral. 

- Åh nej, vent lidt! Jeg m lige have skrevet et sidste afslag~ 

Bureaukrati kan vel oversæues med "komorvælde" - i ordets posith·e betydning 
udtryk for en rationel forvaltningsform. I sin negati1·e udlægning er bureaukrati 
ensbetydende med hoven, ineffektiv og o1·erjlødig fon·alming. ~'aredirekroratet, 
der havde den utaknemmelige opga1·e at handtere landets forsynin ssituation under 
2. Verdenskrig, og som siden Ol'erle1·ede flere tilløb til afl·iklin af regulerings
politikken, kom i befolkningens ojne til at stå som eksponent for et sådant bureau
krati. Bo Bojesens tegning har alle de gængse rekl·isiuer i den antibureaukratiske 
satire foruden dem, han elv har fundet pa (/eks. papirkun·en til ansøgnin er). 

betalingsbalancen med udlandet i baggrunden. Adrnini trati\'t 
greb man tilbage til erfaringerne fra for yning 10\·givning n un
der l. Verdenskrig. Lov 2 af 2.9.1939 om ek traordinær for
an taltninger til sikring af Jandet for yning med n d,· ndige 
varer mv. (valutaloven) regulerede på meget \idtgaende \'l al 
varehandel og forsøgte at dæmme op for ham tring og a\'an
ceforøgelse ("vareåger" med tiden udtryk . Til at bi ta admini-
trationen nedsatte Det Erhver\' økonomi ke Rad. "et kollo al

monstrum på 43 mand" (J.O. Krag), med repr entanter for 
Rigsdagen, ministerierne og erhver\' organi ation me. e 
1283. Ved siden af dette tore rad oprett de n række ag-
kyndige 
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nævn, der hver på deres område skulle være regeringens råd
givere, eksempelvis benzin-, brændsels-, bygge-, ernærings- og 
husholdnings- , bude- , kom-, kartoffel-, mel- og brød- og medici
nalnævn. Arkiverne efter dis e nævn indgår helt eller delvist i 
Vareforsyningsdirektoratets arkiv. 

Valutaloven, der i december 1939 blev forlænget et år, afløstes 
3.8.1940 af lov 406 om erhvervsøkonomiske foranstaltninger, 
vareforsyning mv. (vareforsyningsloven). Lovens §9 bemyndi
gede handelsministeren til at oprette de nødvendige administra
tive organer, hvilket skete ved bek. 429 af 10.8.1940. Valutacen
tralen nedlagdes, hele per onalet afskedigedes, og genantoges 
straks til det herefter oprettede Direktorat for Vareforsyning. 
Loven gav handelsministeren adgang til bl.a. gennem Varedirek
toratet at gribe ind i landets pengevæsen valutapolitik, udenrigs
handel , varefordeling, forbrug og produktion. Samtidig bestemte 
loven , at Det Erhvervsøkonomiske Råd og det ovenfor nævnte 
Valutaråd skulle ophæves og er tattes af et Varefor yningsråd, se 
s. 1283. Rådet var ikke tiltænkt nogen tørre, reel indflydelse, og 
denne forblev derfor i de nedsatte branchenævn og de nytil
komne udvalg. Derimod be ad det uofficielle "Samråd" bestå
ende af departementscheferne for Handels- og Landbrugsmini
sterierne samt Varedirektoratets direktør en meget håndgribelig 
magt. 

Med større eller mindre ret blev Varedirektoratet i befolk
ningen an et for at være indbegrebet af latterligt bureaukrati. Da 
pengerigeligheden fra midten af 194 var på retur,_ og forsynings
situationen var ved at være normal, var der tilsyneladende mulig
hed for at afvikle maksimalpri er og andre handelsrestriktioner. 
En af handelsministeren i januar 1949 nedsat afviklingskommis
sion konkluderede i sin betænkning, at vareomsætningen med 
udlandet måtte basere på fri bevillingsudstedelse til importø
rerne. I kommi sionen ar intere emod ætningerne mellem in
du tri, handel og forbrugere imidlertid så store, at Bet. ang. 
varefor yningsloven og pri loven, 1949 (Sv. 61 ) endte med at 
blive et katalog over problemer narere end et for lag til ny 
lovgivning. Varefor yning loven forblev et politi k tridspunkt 
l950erne igennem og før t den internationale højkonjunkturs 
gennem lag , Danmark medlem kab af EFfA og OEECs li
beraliseringskrav i forening kabte grobund for, at Trekant-re
geringen 1957-60 tog fat på at afvikle regulering politikken. 

Med hjemmel i lov 302 af _1.12.1957 om valutaforhold mv. 
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Den megen kiggen i papirer l"irker nok lidr konsrmerer. men behandlinf{en af 
importansøgninger krævede fakrisk hurris: ekspedirion af Direkrorarer for Varefor
syning, hvad delle billede fra direktoralels komorer i ~'ognmaf{erf{ade i Københan1 
maske kan give indrryk af. Forbogstm·eme og komanumrene p!J kartarekskos ·ern<' 
antyder den uformaliserede arkh·dannelse. KonroreL<; udsryr i l 'Ti({! 1·idner om. al 
Direktorarer for Vareforsyning til sradighed opfauedes som en midlertidif{ insriw
tion. 

overførtes ved bek. 61 af 29.2.1960 alle arefor·) ning direktora
tet opgaver til Handelsministeriets Licenskontor. fra 19~9 Indu-
triministeriets Licenskontor. Kontoret. der ledede af en af han

delsministeren udnævnt kontorchef. ,·aretog admini trationen af 
de nationale handelsre triktioner fa t at i valutalovgi\ ningen. fra 
1972 reguleret i overen temmel e med Danmark medlem kab 
af EF. Vareområdet afgræn ede med Yi e undtage! er af Fi
skerimin.s Licenskontor og Landbrug min. EF-Direktorat. 
Kontoret udførte tillige en væ entlig informati\ 'ir k om hed om 
ændringer i ind- og udfør ·el foran taltninger gennem ··. leddelel-
er fra Industrimini teriet Licen kontor"·. der ud endte -10 

gange om aret. Ved omorgani eringert af Indu trimin. in ti tutio
ner blev Licen kontoret pr. 1.1.19 ammenlagt med Teknolo
gistyrelsen, Eksportfremmerarlet og Egn ud,ikling direktoratet 
til Industri- og Handelsstyrelsen ( . l" ). 

Henvisninger: Bet. ang. varefor yning loven og pn loven. 19-+9 
(Sv. 618). 
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Direktoratet for Vareforsyning, Duplikeringsafdelingen, pk. 
119: Cirkulærer til personalet i Valutakontoret og i Direktoratet 
8.12.1933-27.12.1947. 

Valutacentralens og Varedirektoratets 
administration og arkiv 1932-60 

Administrativt udviklede Varedirektoratet sig næ ten fra dag til 
dag, afhængigt af de opståede reguleringsbehov, der forårsagede 
omkring 50.000 enkeltek perlitioner om ugen. Varedirektoratets 
truktur var præget af den politiske forudsætning, at kriseadmini

strationen skulle kunne udvide eller lukke ned med særdeles 
kort varsel. Forretning gangen blev under disse forhold meget ad 
hoc præget, hvad arkivet og a vidner om. Der oprettedes i alt 7 
ekspeditionskontorer, en Juridi k Afdeling og en Toldafdeling, 
men en traditionel kontoropdelt admini tration med egne jour
nalfunktioner var aldrig pa tale og blev heller ikke etableret. 
Snarere udviklede et "bogholderi y tern., med registrering på 
an Øgerens kontonumre. Der an øgte ærskilt for hver varekate
gori, der indgik i den pågældende produktion og oprettedes en 
konto på hver ansøgning. Sag dannelsen foregik i de berørte 
~ontorer , og en samlet sag på f.eks. ansøgerens navn skabtes 
Ikke. 

l sin overleverede kikkel e er direktoratets arkiv et produkt af 
tre omfattende, på stedet foretagne ordnings- og oprydningsfor
s~g hvoraf det første kete i 1940 ved Valutacentralens overgang 
til Varedirektoratet, men det andet iværksattes i 1946 som en 
slags oprydning efter de hekti ke besættelsestidsåL Endelig blev 
den tredje kombination af oprydning og ordning foretaget i årene 
658-60 forud for det samlede arkiv aflevering til Rigsarkivet. 

et følger heraf, at en benytte! e af arkivet, der udgør ca. 300 
løbende meter, helt hviler på de udarbejdede afleveringsfor
tegnelser (1557). Nedenfor opregne arkivets opdeling på grup
per og- i hovedtræk -grupperne indhold. 

Direktoratet arkiv be tår af en række emneordnede samlinger 
centreret omkring Forkontorets Arkiv. Samlingerne påbegyndtes 
l932 og omorgani erede i slutningen af 1939. Forkontorets arkiv 
rummer sålede hele Valutakontoret og alutacentralens arkiv. 
Firmakarre pondance, atte ter og bevillinger henlagdes dog i 
særskilte emnegrupper. Foruden de alfabetisk ordnede samlinger 
af' Emne-' og "Landemapper" 1932-39 skabte de kronologiske 
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rækker af "Beretninger" 1932-59, "Samråd møder" 1940-4 og 
"Bestyrelsesmøder" 1938-45, dvs. mødereferater, ofte med bilag. 
Tillige findes her mødereferater fra en lang række af de ovenfor 
nævnte branchenævn og -råd, samt fra Det Erhverv økonomi ke 
Råd 1939-40, Valutarådet 193 -40, Varefor yning rådet 19-W--l~ 
og Det Nordiske Økonomi ke Samarbejd dvalg 19-6-- . En
delig må nævnes de meget nyttige arnlinger af duplikerede med
delelser og instrukser til kontorerne og dere medarbejdere 1932 
-58 samt direktør Erik Lindgrens amling af papirer fra be ættel
sestiden. 

I hovedsagen bestod Forkontoret Arkiv af duplikeret materi
ale, kronologisk ordnet inden for emnerækker. Arkivet tjente 
det praktiske formål at holde t r på de overordnede be lut
rringer truffet først og fremmest af direktøren og Handel min.s 
departementschef. Forkontoret Arkiv må ikke forvek le med 
det arkiv, der sideløbende kabte i Forkontoret. jf. ndf. 

I Duplikeringsafdelingen opbevarede et ek emplar af hver 
duplikeret formular i nr.- og dato-orden 1933---. Formular æt
tene omhandler Nationalbanken alutakontor. Valutacentralen 
og Direktoratet for Varefor yning amt Det Erhverv økonomi
ske Råd. 

Kontoret for Efterkrigsindkøb i Sverige var 1946-47 underlagt 
Gesandtskabet i Stockholm. Arki et vedrører før t og fremme t 
indkøb af træ- og metalvarer 1944-47. 

Arkivet skabt i Forkontoret er hoved agelig et korre pondan
cearkiv. Foruden korre pondancen med mini terierne 1936- -o og 
gruppen Vareudveksling 1946-5 omfatter det alutaankenæmet 
1932-55, Breve til og fra direktørerne Erik Lindgren 1941--0 og 
Otto Muller 1950-54, Staten Kornkontor 19-W--3. Pri direktora
tet 1942-55, Monopoltilsynet 1955-57, Re,·i ion udvalget for Ty
ske Betalinger 1945-50, De Forenede ationer 1947---. Den 
Britiske Ambassade 1949-52, ge andt kaber og kon ulater 19-L 
-52 og Finansdepartementet, Den Økonomi k- tati ti ke Kon u
lent 1951-53. Desuden indgar der en ærskilt amling af for-
kellige mødereferater 193 -- , herunder arnrad m der ho de

partementschef H. Je per en 1940-.r. 
Fordelingskontorets arki 1940--7 omfatter ager om admini

strationen af rationering kort. 
Sager vedr. fordeling af i ær automobilgummi henlagde i 

Gummiafdelingens arkiv 1940-4 . 
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Under 2. Verdenskrig førte Varedirektoratets større afdelin
ger, dvs. Benzin-, Brændselsolie- og Petroleumafdelingen, 
Gummi-, Brændelses- og Juridisk Afdeling samt Fordelingskon
toret egen korrespondance med Handelsmin., hvorfor der etab
leredes en særlig arkivgruppe med denne betegne] e. Gruppen 
omfatter reelt årene 1937-52. Alle breve, såvel den indgåede 
ansøgning/forespørgsel som det afsendte svar, er lagt efter Vare
direktoratets afsendelsesdato. 

Hvert firma rådede over et kontonummer, men da tildelingen 
af importtilladelser til firmaet kunne være meget forskellig for 
den del af firmaet, der beskæftigede sig med handel og den del af 
firmaet, der beskæftigede ig med fremstilling, oprettedes et 
kontonr. for hver del. Kontobogholderiet arkiv er henlagt i 
gruppen Importattester 1939-53. I 1942 udarbejdedes en forteg
nelse over importører og dere kontonr. 

Juridisk Afdeling behandlede overtrædelser af vareforsynings
lovgivningen. Til arkivet er knyttet 3 kartoteker, nemlig et for 
'' y e sager'', et for ''Ældre ager" og et for "Gamle sager". 
Kartotekerne henvi er til journalnummer, idet lovovertræderne 
om regel ikke havde noget kontonr. i Varedirektoratet. Arkivet 

dækker perioden 1939-56. Kontoret for Tyske Efterladenskaber 
hørte under Juridi k Afdeling, men er overladt Rigsarkivet som 
særligt arkiv. Det edrører årene 1945-49. 

Organisationernes Reol omfatter en række arkivgrupper med 
betegnelserne Brænd el afdelingen 1941-4 . Danmarks Natio
nalbank 1942-57, Fi keridirektoratet 194--46, FæUe kontoret for 
Industrirådet , Grosserer ocietetets Komite og Provinshandel
skammeret 1937-57. Gro erer ocietetet 1937-57. Industrirådet 
1939-41 og 1945-47, Landbrug - og Fi kerimin. 1946-52, Land
brugsrådet 1945-57, Provin handelskammeret 1937-57, Tekstil
f~brikantforeningen 1945-46 og Taldepartementet 1932-57. Her
hl hører endvidere arkivet fra Organisationskontoret 1942-51, der 
tog ig af diver e interne, mindre per onalespørgsmål. Der er 
uden Rig arkivet tilladel e foretaget omfattende kassationer i 
arkivgrupperne Gro erer ocietetet og Indu trirådet 1941-45. 

Sekretariatets arki 1932-60 be tår overvejende af møderefera
ter og indberetninger fra de utallige råd, næ n og kommi ioner, 
herunder udenland ke, der havde indflydel e på reguleringen af 
den dan ke økonomi i den omhandlede periode. 

Gruppen Udenrigsmini teriet 1937-57 er et kronologisk ordnet 



1282 Industri, handel og næring 

korrespondancearkiv, henlagt efter dato for udgaet krivel e. Fra 
september 1951 er sagerne ordnet efter lande og OEEC-in titu
tianer og henlagt kronologi k. 

Udligningskassen af 1940 indeholder regn kaber fra kontrollen 
med vareudførsel med jernbane eller skib 19-+0--o. Hovedparten 
af arkivet, nemlig bane- og kib for ende! bilag, blev ka eret 

1955. 
Vareudvekslingsafdelingen omfatter import- og ek portdoku

mentation 1937-57 forelagt Vareforsyning radet og areudveks
lingsudvalget. Sagerne er henlagt efter den dato og i de? nu~
merorden, hvori de blev behandlet i udvalgene. øgem1dlet til 
den enkelte sag er udvalgenen mødereferater. 

En særskilt afdeling af Varedirektoratet arkiv udgøre af de 
ret små og uensartede arkiver efter en række rad og nævn amt 
"diverse", nemlig Automobilfordelingsnævnet 19_0-_7. Ben::in
nævnet 1939-57, Fedtnævnet og Fedtcentralen 19-l1--l9, Hudenæv
net 1939-55, Kødnævnet 1947--0, Papirudwlget (Fuldmægtig 
Kjøller) 1942-54, Brændselsolienævnet 1939-.f . Tjæreudvalget 
1942-46, Byggenævnet 1940-56, Tobak 19-l.f-r. Kaffe 19-l7. Ad
ministrationskontoret 1932-46, Pressesekretariatet 19-9-56, Afde
lingen for Skyld og Tilgodehavender 19.+0---l og Ordrer på varer 
bestemt for den tyske værnemagt 19-ll-.f-. 

Licenskontorets arkiv 1941-87 1560 

Indhold: Samhandel med DDR 1941(sic)-74: Bankmeddelel er. 
notater mv. til Foreningen til Formidling af arnhandlen mellem 
Danmark og DDR 1969-74. Til agn om vareudvek Jing. bankfor
retninger mv. 1971-73. 

Mødereferater og oversigter 1935-76: Referater fra areud
vekslingsudvalget 1944-72. Vareud ek Jing forslag. indforset be
villinger mv. 1935-76. Anvende! e af e k portafgift midler 1953 
-77. Landeforetegnet e, vareudvek Jing fordelt pa lande 197-- 6. 

Personalesager 1933-60: a nekartotek. oversigter og per o-
nalesager 1933-60. (HS-M) 

Ankenævnet vedr. Valutasager 1934- 7 1--9 

Ved lov 300 af 6.12.1932 om indlø elighed af. 'ationalbanken 
sedler og om foran taltninger til værn for den dan ke valuta 
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indførtes en række importregulerende indgreb, der havde til 
formål at imødegå konsekvenserne af den økonomiske verdens
krises nedslag i Danmark. Administrationen heraf overdroges 
Nationalbankens Valutakontor, fra 1937 benævnt Valutacentralen 
(s. 1274). Da loven i 1934 blev forlænget, oprettedes et ankenævn 
til at behandle klager over Valutakontorets afgørelser, herunder 
om tildeling af importtilladelser på specificerede varegrupper. 
Valutaankenævnet var sammensat af repræsentanter for Den 
Danske Handelsstands Fællesrepræsentation, Industrirådet, 
Landbrugsrådet og De Samvirkende Fagforbund. Handelsmin. 
udpegede formanden. Nævnet afgav indstilling til ministeren, der 
traf afgørelse efter at have forelagt sagen for Rigsdagens Valu
taudvalg. Forelæggelse for mini teren og for rigsdagsudvalget 
bortfaldt i 1937. Fra 1964 skulle formanden være en dommer, der 
opfyldte de almindelige betingelser for udnævnelse til højeste
ret dommer. 

Efterfølgende lovrevisioner, enes t bek. 83 af 21.2.1986 af lov 
om valutaforhold mv. (kap. 4), ændrede ikke nævneværdigt ved 
Ankenævnets beføjelser, når bortse fra at de under skiftende 
handel politiske forhold kom til at omfatte afgørelser om ind
førselsbevillinger og tilladelser til private vareudvekslingsforret
ninger med udlandet m.m. truffet af Direktoratet for Vareforsy
ning 1940-59 og fra 1960 af Handelsministeriets Licenskontor, se 
ovf. 

I forb.m. oprettelsen af Industri- og Handelsstyrelsen nedlag
de Ankenævnet ved lov 855 af 23.10.1987 om ændring af lov om 
valutaforhold m.fl. love. Nævnet behandlede sin sidste sag i 1967. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (HS-M) 

Det Erhvervsøkonomiske Råd 1939-40 2233 

Vareforsyningsrådet 1940-58 2235 

Valutarådet 1958-64 

Ved udbruddet af 2. Verden krig greb regeringen tilbage til 
for yningslovgivningen fra 1. Verden krig. og ved lov 288 af 2.9. 
l939 om ek traordinære foran taltninger til ikring af landets 



Vareforsyningsrådet rådgav regeringen i spørgsmål, der mr omfanet af \'Oreforsy
ningsloven. På billedet, der er raget i 1940, ses fra ~·ensrre d~rekror ~u~usr Hol~~: 
grosserer H. Laage-Petersen, nationalbankdirektør Bramsnæs og d1rekrør f~r -~ r 
reforsyningen E. Lindgren. For bordenden sidder rådets formand, han_delsmmtste 
J. Christmas-Møller og Vareforsyningsrådets sekretær. komorchef kar-Rørdam. 
Handelsministeriet, dernæst ses folkeringsmand X ._P. . Andersen. b r me ter P. 
Christensen og grosserer H. L. Poulseli (Der Kgl. Btbhorek ). 

forsyning med nødvendige varer mv. 2 be~):ndigede handel -
ministeren til, efter samrad med landbrug ffillll teren at ned ætte 
et rådgivende organ til at yde regeringen bi tand ved loven 
administration. Det Erhvervsokonomiske Råd be tod af repræ
sentanter for Handel - og Landbrug mini terieme. for er h' erv · 

. d . !t 43 livets organisationer samt 8 medlemmer af Rig agen. I a 
medlemmer. Den daglige admini tration blev ,·aretaget af et 
forretningsudvalg. Endvidere ned atte rådet en lang række ær-
lige brancheudvalg. . 

Iht. lov 406 af 3 .. 1940 om erhverv økonomi ke foran talt· 
ninger, vareforsyning mv. § 11 ned atte h and l mini te ren ~fter 
arnrad med udenrigs- og landbrug mini trene et ~ 'arefor ymngs· 

råd på 8 medlemmer. Handel mini teren var formand. og_ de 
øvrige medlemmer udpegede af erhverv livet hm edorga~I a· 
tioner og Danmark Nationalbank. Radet. der af! te ave! \~lu
tacentralens Valutarad ( e ovf.) om Det Er h\ en · konom1 k e 
Rad, skulle formelt radgive regeringen i alle forhold. der om
fattedes af loven. Reelt blev det forbindet e leddet til erhven ene 
i den meget indgribende admini tration. der varetoge af Direk
toratet for Varefor yning. 

Ved overgangen til fred økonomi erstattede varefor yning -
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loven af lov 302 af 21.12.1957 om valutaforhold mv. Vareforsy
ningsrådet ophævedes , og dets funktioner videreførtes frem til 
1964 af Valutarådet. 

Arkiverne efter Det Erhvervsøkonomiske Råd, Vareforsy
ningsrådet og Valutarådet indgår dels i Varedirektoratets arkiv 
(s. 1279), dels i Handelsmin.s arkiv som Ujoumaliseret sag nr. 
160, 160a 160b og 362 (forhandlingsprotokoller og mødereferater 
med div. bilag). 

Henvisninger: Bet. ang. varefor yningsloven og prisloven, 1949 
(Sv. 618). (HS-M) 

Ernærings- og Husholdningsnævnet 1558 

1939-45 

Det ved lov 288 af 2.9.1939 nedsatte Erhvervsøkonomiske Råd 
(se ovf.) nedsatte 16.9.1939 Ernærings- og Husholdningsnævnet 
med den opgave at under øge de ernæringsmæssige følger af den 
med krigen forventede vareknaphed og foreslå foranstaltninger 
til at bevare befolkningens sundhed tilstand. Nævnet bestod af 9 
medlemmer med medicinaldirektøren som formand. Af de øv
rige medlemmer var 5 medlemmer af Folketinget, l formanden 
for Statens Husholdning råd l professor i hygiejne og l pro
fessor i fysiologi. Nævnet foranledigede bl.a. undersøgelser af 
kostforandringens virkninger i familier fra forskellige befolk
ning grupper og virkede rådgivende ved rationeringernes tilrette
lægning. Nævnets virk omhed ophørte med udgangen af 1945. 

Ernærings- og Hu holdning nævnets arkiv indgår i Handels
min. arkiv som Ujournaliseret ag nr. 163 (mødereferater, ma
teriale fra ernæringsunder øge! er). (NP) 

Vurderingskommissionen af 1.5.1941, 2228 
1941-53 

Iht. lov 406 af 3.8.1940 om erh erv økonomiske foran taltninger 
rnv. §5 blev der ved kgl. anordn. 224 af 1.5.1941 nedsat en 

83· 
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vurderingskommission til at fastsætte værdien af hittegod stran
dingsgods mv., som staten iht. nævnte lov havde ret til at over

tage. 
Kommissionens forretningsområde udvidedes ved kgl. anordn. 

361 af 25.8. 1942 til at omfatte alle varer, som staten overtog med 
hjemmel i vareforsyningsloven, for så vidt der ikke i de enkelte 
tilfælde blev nedsat en særlig vurderingskommi ion. urderings
kommissionen havde 3 medlemmer, alle udnævnt af mini te ren 
for handel og søfart. Dens virksomhed ophørte i 1953. 

Kommissionens arkiv indgår i Handelsmin. arkiv om Ujour
naliseret sag nr. 151 (mødeprotokol 1941-53. journaler 1941-49 
journalsager 1941-49, diverse). (PO) 

Kulkomiteen af 9.6.1933 1933-40 2154 

I forbindelse med handelsoveren komsten mellem Danmark og 
England af 24.4.1933 blev det ved en ærskilt protokol be temt. 
at der i Danmark skulle ned ætte en komite. der kulle behandle 
enhver klage, der indløb fra dan ke købere og forbrugere af 
engelske kul, og som angik pri , kvalitet. levering mv. ar det 
var nødvendigt, kunne komiteen træde i forbinde! e med det 
engelske Mines' Department. Komiteen ophørte 19-lO. Den ar
kiv er afleveret af Danmark · Rederiforening . 

Indhold: Forhandling protokol 1933-40. (PO) 

Fragtudligningskassen af 1948 for 2155 

Benzin, Petroleum og Brændsel olier 
1948-54 

Iht. bek. 320 af 8.7.194 oprettede 1in. f. Handel. lndu tri og 
Søfart Fragtudligning ka en for Benzin. Petroleum og Brænd
sel olier. Udligningska en opgave var at udligne fragtomko t
ninger ved indfør el af benzin. petroleum og brænd el olier fra 
over øiske lande. Ved bek. 520 af 22.1:2 .19-1 ændrede be tyrel
sens sammensætning. Fragtudligning ka en blev op h æ\ et ved 
bek. 288 af 16.9.1954. 
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Indhold: Brevkopier 1948-50. Regnskabsbilag 1948-50. 

Udvalget vedr. Industriel 
Kompensation i Forbindelse med 
Forsvarets Materielanskaffelser 1975-

(BB) 

2535 

Udvalget vedr. Industriel Kompensation i Forbindelse med For
sva.rets Materielanskaffelser, også kaldet Handelsmin.s Kompen
satLOnsudvalg, nedsattes i maj 1975 i forbindelse med den plan
l~gt~ anskaffelse af F-16 fly til Flyvevåbnet. Udvalget skulle 
radgJve ministeren mht. krav om kompensation i forbindelse med 
materielanskaffelser ved indkøb i udlandet til Forsvaret med 
:e~blik ~å at opnå de for dansk industriel produktion fordel-
gt.Igste tilbud. Desuden skulle udvalget følge indgåede kompen

Sahon~aftalers afvikling og medvirke tilløsning af de problemer, 
der matte opstå under afviklingen. Formanden skulle på statens 
vegne lede eller deltage i forhandlingerne med udenlandske le
verand~rer til forsvaret om kompensation. Udvalget har det me
ste af hden været hvilende. Det havde selvstændigt arkiv. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990) . (MH) 

Teknologi og erhvervsfremme 

Statens Kontrol med Ædle Metaller 
(Stads- og Statsguardejnen) 1893-1988 

Ædelmetaikon trolien 1989-

1492 

L?v 55 af 5.4.1888 om templing af guld- eller sølvarbejder som 
tradte i kr ft l l 1893 e . a · . , be temte, at arbejder om indeholdt over 
n VIS procentdel ("holdighed") af di e metaller , kunne påføres 
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et stempel herom, og at producenten eller forhandleren tem
pel skulle påføres alle holdighedsstemplede arer. Stad guardej
nen i København kontrolstemplede ædelmetalarbejderne med 
tretårnsstemplet (Københavns byvåben). ed lov 135 af 26.4. 
1933 overtog staten kontrolstemplingen og guardejnen blev 
Statsguardejn. Lov 211 af 16.6.1961 inddrog metallerne platin og 
palladium under reglerne og bemyndigede Stat guardejnen til på 
eget initiativ at aflægge besøg og at udtage prøver i ædelmetal

virksomheder. 
Iht. 1961-lovens §12 nedsatte handelsmini teren til admini-

stration af loven et Nævn vedr. Kontrollen med Arbejder af Ædle 
Metaller (1491). Dets tre medlemmer repræ enterede Handels
min., Statsguardejnen og guldsmedefaget. 1 ævnet ar ikke elv
stændigt arkivdannende; dets sager journali erede i Handel -/ 
Industrimin.s arkiv. Fra 1989 hed det Ædelmecalnævnet, og Stat -
guardejnen erstattedes af en repræ entant for Dante t: arkivdan
nelsen blev varetaget af Indu tri- og Handel tyre! en. 

Kontrollen blev fra begynde! en finan ieret ved gebyrer palagt 
branchen og diverse rekvirenter. Fra l 93 blev navne templer 
registreret i Varemærkeregi tret ( . 1309). Iht. 6 i lov -+99 af _9. 
11.1972 registreredes de fra 1.4.1973 i et af Stat guardejnen ført 
register. Senere bestemmel er arnledes i bek. _9 af 19.5.19 7. 

Ved lov 821 af 21.12.198 omdannede Staten Kontrol med 
Ædle Metaller pr. 1.1.1989 til den elvejende in ti tution Ædelme
talkontrollen, udpeget og autori eret af taten Tekni ke Prøve
nævn (s. 1293). Samtidig nedlagde embedet om tat guardej~. 
Opgaverne overførtes til den el ejende in titution Dan k In u
tut for Prøvning og Justering (Dante t). om herefter førte til yn 
med ædelmetalvirksomheder. 

Henvisninger: Handel min., j.nr. 1961--96--- . Indu trimin .. 
j.nr. 1986-496-1, 1987-5751-1, 1990-03--t9. Industrimin. kon
trakt af 21.6.1989 med Dante t. J. Beyer: Dani h Le gi lation on 
the Control and Marking of Article of Preciou ~.letal . i: 6th 
International Hallmarking Conference, peaker. · Papers. London 

1987. 

Indhold: Analysebøger 1932-69. Hovedb ger 1933- O. Re kon
trabøger 1933-73. Ka e bøger 1933--2. F lge ddelb ger 1933 
-69. ( RJ 
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Justervæsenet 1909-82 1490 

Et justervæsen oprettedes første gang ved forordning af 10.1. 
1698 med henblik på at sikre gennemførelsen af de af Ole Rømer 
udarbejdede for hele landet fælles måleenheder. Justermyndig
heden henlagdes til justerkamre, der oprettedes under de vigtig
ste magistrater (3 i Danmark, 2 i orge). Ved forordning af 10.9. 
1828 blev al justering samlet i Københavns Justerkammer under 
Københavns Magistrat. 

Med hjemmel i lov 124 af 4.5.1907 om indførelse af det metri
ske system for mål og vægt oprettedes i 1909 et statsligt Ju
stervæsen under ledelse af en justerdirektør. Regler om justering 
af måle- og vejeredskaber findes i kgl. anordn. 245 af 12.11.1909 
om justerreglement. En vejledende oversigt over de til indførelse 
af det metriske system for mål og vægt trufne bestemmelser er i 
cirk. 399 af20.11.1909 (Ministerialtid. A s.405ff). Justervæsenet 
afprøvede og lovliggjorde efter di e bestemmelser de instrumen
ter, der måtte anvende ved omsætning af varer, dels ved at 
godkende konstruktioner af målein trumenter, dels ved at gen
nemføre justering før ibrugtagning og periodisk om justering eller 
kontrol af justerpligtige målein trumenter. 

Ved kgl. anordn. 203 af 16.9.1910 om opbevaring af rigspro
totyperne for mål og vægt ble det bestemt, at den normalmeter 
og det normalkilogram, om Det Internationale Bureau for Mål 
og Vægt i Pari (Bureau International des Poids et Mesures 
BIPM) havde til tillet Danmark (de såkaldte rigsprototyper)', 
skulle opbevares i Den Polytekni ke Læreanstalts Fysiske La
b~ratorium under tilsyn af et udvalg, Rigsprototypeudvalget, be
staende af justerdirektøren, en repræsentant for Gradmålingen 
( e Geodætisk In titut .1870) og be tyreren for Den Polytekni
ske Lærean talts Fysiske Laboratorium. 

Di e be temmel er aflø te af lov 65 af 28.2.1950 om mål og 
vægt, bek. 84 af 1.3.1950 ang. ju terreglement og kgl. anordn. 85 
af. 2.3.1950 om opbevaring af rig prototyperne for mål og vægt. 
R,gsprototypeudvalget be tod herefter af ju terdirektøren, di
rektøren for Geodæti k In titut og be tyreren for Den Polytekni
ske Lærean talt F si ke Laboratorium . 
. Ved lov 246 af 12.5.1976 om ændring af lo om mål og vægt 
Indførte det af den internationale generalkonference for mål og 
vægt i 1960 vedtagne Systerne International d' Unitees (SI). Til 
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bistand ved lovens administration ned atte Metrologiudvalget 
se ndf. 

Da Statsprøveanstalten i 1980 omdannede til en elvejende 
institution, kaldet Dansk Institut for Prøvning og Ju tering eller 
Dantest, overtog denne justervæ enet teknologiske ervicevirk
somhed. Der nedsattes herefter et udvalg angående revi ion af 
lovgivningen inden for det måletekniske og ju terpligtige om
råde. Det afgav betænkning i 1981, i hvilken det bl.a. ble fore
slået, at Justervæsenet afløstes af et metrologiråd. Dette gennem
førtes ved lov 173 af 28.4.1982 om mål og vægt metrologi) 
hvorved oprettedes Statens Metrologiråd ( e ndf.) og Dan k 
Institut for Fundamental Metrologi. Justervæ enet bortfaldt med 
udgangen af 1982. 

De til Rigsarkivet afleverede arkivalier tamroer tildel fra 
Københavns Justerkammer (indtil 1909). Ældre arki alier fra 
Justerkammeret er i Københa n Stad arkiv. 

Henvisninger: Bet. fra udvalget vedr. revi ion af lo givningen på 
det måletekniske og justerpligtige område, 19 l (934 S .55 3). 
Bekendtgørelser fra Justervæ enet (typegodkende] er). 

Indhold: Kopibøger 1885-1926. Journaler l -1-9-l. Journaler B
C-D-E 1910-47. Journalsager B-C-D-E 1910-47. 

Licitationsprotokol 1898-1936. oder øgel er l 99-1927. e
jerboden 1863-89. 

Kassebøger 1851-80, 1890, l 94-19 . 1904 '0--0910, 193 a9 
-40/41. Kontrolkassebøger 1906-14. Ho edbøger l -l6- -6 , l 90. 
1894, 1938/39, 1939/40, 1941142. Justen·æ enets ude tående for
dringer 1940/41, 1941/42. ( P) 

Metrologiudvalget 1976- 2 156-t 

Metrologiudvalget oprettede ved lov _46 af L.- .1976 om æn
dring af lov om mål og vægt. Udvalget b tod af en formand og 6 
andre medlemmer repræ enterende ag und kab med hen yn til 
legal og videnskabelig metrologi og til maleenhed rs prakti ke 
anvendelse. Metrologiudvalget kulle ørge for. at prototyp r og 
grundnormaler tilvejebragte i fornødent omfang. amt rge for 
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deres opbevaring og vedligeholdelse. Herefter bortfaldt Rigspro
totypeudvalget. 

Metrologiudvalget bortfaldt med udgangen af 1982 ved op
rettelsen af Statens Metrologiråd iht. lov 173 af 28.4.1982, se ndf. 

Henvisninger: Folketing tid. 1975-76 A sp. 2944ff. 

Indhold: Korrespondance, mødereferater mv. 1976-82. (NP) 

Statens Metrologiråd 1983-90 2285 

Statens Metrologiråd oprettede ved lov 173 af28.4.1982 om mål 
og vægt (metrologi) med den opgave at fastsætte hvilke måleen
heder der skulle anvendes, samt udfærdige bestemmelser om 
måleteknik , måleinstrumenter og måleteknisk kontrol. Samtlige 
måleenheder og måleformål kunne inddrages under retslig regu
lering. Rådet skulle endvidere sørge for at prototyper, grund
normaler og referencematerialer tilvejebragtes i fornødent om
fang og sørge for disse opbevaring og vedligeholdelse. Rådet 
skulle i øvrigt være rådgivende og initiativtagende i metrologiske 
anliggender og forestå dan k deltagelse i internationalt samar
bejde på dette område. Med rådet oprettelse bortfaldt det i 1976 
oprettede Metrologiudvalg. 

Metrologirådet be tod af indtil 12 medlemmer, der skulle sam
mensættes således at rådet besad sagkundskab mht. legal og 
videnskabelig metrologi amt til måleteknik og således, at kend
skab til erhvervs-, forbruger- og arnfundsforhold var repræsen
teret. Rådets forretning orden fa t attes ved cirk. 146 af 27.8. 
1982. Lov om mål og vægt og Statens Metrologiråd ophævedes 
Ved lov 394 af 13.6.1990 om erhvervsfremme, hvi §10 bestemte, 
at industrimini teren fa t atte regler om mål og vægt mv. 

Staten Metrologiråd ekretariat forretninger, herunder rå
det arkivdanneJ e, varetoge af Teknologi tyre] en (Sekretaria
tet for Måle teknik, e .129 ) , fra 19 af Ind u t ri- og Handels
styre] en. 

Henvisninger: Se Ju tervæ enet ovf. (NP) 
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Statsprøveanstalten 1896-1980 14 9 

Oprindelsen til Statsprøvean talten var et laboratorium for ce
mentundersøgelser, oprettet på Polytekni k Lærean talt i l 94. 
Da det to år senere måtte lukke på grund af lokalemangel. tog 
Dansk Ingeniørforening initiativ til oprette! e af en offentlig prø
veanstal t. Ingeniørforeningen varetog driften mod at taten 
ydede tilskud i 5 år. 18.6.1896 blev Stat prøvean talten ved
tægter approberet af Ministeriet for Kirke- og ndef'4 ning -
væsenet. Fra og med finansåret 1900/01 blev tat til kuddet. der 
nu øgedes og blev permanent , opført på Indenrig mini teriet 
budget. Ved lov 83 af 30.4.1909 ble an talten overtaget af ta
ten. Pr. 1.4.1914 henlagde den under Handel mini teriet. 

Ifølge vedtægterne var det anstalten opgave at foretage meka
nisk undersøgelse af byggematerialer og eventuelt andre almin
deligt anvendte materialer og varer. Efterhanden udvidede an
staltens virksomhed. I 1908 ble den tekni k kon ulent for told
væsenet. I 1929 overtog den for Finan mini teriet kontrollen med 
guldmønters og medaljers holdighed og i 1930 for nden·i ning -
ministeriet kontrol med taten papir og blæk. 

Ved anmærkning på tillæg be illing loven for 19 O omdanne
des Statsprøveanstalten til en el ejende in titution. der kaJdes 
Dansk Institut for Prøvning og Ju tering eller Dante t. Den 
overtog samtidig Justervæ enet teknologi ke enicevirk omhed 
i henseende til afprøvning og lovliggorel e af in trumenter. der 
anvendtes ved om ætning af varer. Dante t an e ikke for af
Ieveringspligtig til arkivvæ enet. 

En stor del af Statsprøvean talten arkiv betår af de åkaldte 
prøvningssager, der er ordnet efter an ogere (rek\irenter). 

Henvisninger: Statsprøveanstalten gennem -o Aar. 19~6. 
Kultusmin.s 3. Kt., j.nr. l 9- 6_1. Indenrig min. KK. j.nr. 

1899/1787. 

Indhold: Kopibøger l 96-19M. Re ultatb ger for under gel er 
1896-1919. Fortegne! e over under ogel e re uJtater l 96-19 l. 
Hovedregister I-XVIII l 96-1926. 

Emneregister til protokolmapper l 6-19-1. Protokolmapper 
1896-1951: Elektrotekniske under ogel er. brændværdibe tern
mel er cementunder øge l er, træk prO\' r. lid pr \'er. fy i ke un-
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dersøgeiser, brandprøver, brandforsøg, andre undersøgelser, 
div. erklæringer. 

Rekvisitionsjournaler til prøvningssager 1951-79. Prøvnings
sager ordnet alfabet i k efter an ø gere 1953-79. 

Tegninger og tryk ager brandlaboratorium. Betonrørsudval
get. Bomskrue fra Milther . Fi chers mølle. Isolationsmaterialer. 

Prøvning af ler , kalksten, gi a ur. Slemmefarsø g. Trækprøver af 
metal. Undersøgelser af plastisk ler. Kantrollering af anstaltens 
maskiner og apparater m.m. 

Hovedbøger 1896-1955. Kassebøger 1938-53. Register til ho-
vedbog I og III. (NP) 

Statens Materialprøveråd 1935-73 1545 

Statens Materialprøveråd oprettedes ved lov 342 af 19.12.1935. 
Dets 10 medlemmer udnævnte efter ind tilling fra bl.a. Under
visningsministeriet, Marineministeriet, Dansk Ingeniørforening, 
"?--kademisk Arkitektforening, Industrirådet Fælle repræsenta
tionen for dansk Håndværk og Industri Landbrugsrådet og De 
Samvirkende Fagforbund. 

Rådet skulle stå til rådighed for ministerierne i spørgsmål vedr. 
Statsprøveanstalten og andre af taten drevne eller understøttede 
materialprøvelaboratorier. Rådet skulle overvåge, at et hensigts
mæ igt samarbejde mellem laboratorierne fandt sted. 

Ved lov 144 af 21.3.1973 blev Statens Materialprøveråd afløst 
af Statens Tekniske Prøvenævn, se ndf. 

Indhold: Diverse ager 1947-73. (NP) 

Statens Tekniske Prøvenævn 1973-90 2425 

Ved lov 144 af 21.3.1973 oprettede Staten Tekniske Prøvenævn 
med den opgave at fremme og arnordne den tekni ke prøvning, 
om udførte i dan ke laboratorier og prø ning institutioner samt 

at admini trere en autori ation ordning for laboratorier til at 
Udføre autori eret tekni k prøvning. ed tekni k prøvning for
tod loven tilvejebringe! e af et objektivt grundlag for vurdering 
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af materialers, produkters og konstruktioners anvendelighed, 
sikkerhed og kvalitet med henblik på dokumentation af over
holdelsen af offentlige forskrifter samt til brug ed ret afgørelser 
og i kontraktforhold, hvori der indgik re ultater af teknisk prøv

ning. 
Medlemmerne af Prøvenævnet be kikkede af indu trimini

steren blandt særligt sagkyndige mht. adrnini tration eller ud
førelse af teknisk prøvning i almindelighed. ævnet kunne ned
sætte særligt sagkyndige udvalg og indkalde pecielt prøvning -
kyndige til at bistå med faglig ekspertise. ævnet flertal k~lle 
udgøresafprøvningssagkyndige med tilknytning til den offentlige 
sektor. 

Statens Tekniske Prøvenævn ophævede ved lo 394 af 13.6. 
1990 om erhvervsfremme. 

Prøvenævnets arkiv indgår i arkivet fra Sekretariatet for Tek
nologirådet og Statens Tekniske Prøvenævn, om i 19 O kiftede 
navn til Teknologistyrelsen (s.l29 ). Denne indgik 19 i Indu
stri- og Handelsstyrelsen ( . 1307). (WR) 

Teknologirådet 1973-90 1544 

I 1970 nedsatte Handelsrnin. et udvalg vedr. arnordning af ta
tens støtte til den teknologisk ervice, der tod til radighed for 
erhvervslivet. Betænkningen dannede grundlag for lov l·L af 21. 
3.1973 om teknologisk ervice, jf. ændringer ved lov 90 af 13.3. 
1985. If. §l oprettedes Teknologirådet med den opgave at følge 
den tekniske og erhverv mæ ige udvikling i og uden for Dan
mark med henblik på foran taltninger, der kunne fremme den 
teknologiske udvikling til gavn for arnfundet og erhvervene. 
Rådet skulle tillige planlægge og arnordne den arnfund mæ ige 
indsats til støtte for teknologi k ervicevirk omhed. f re til yn 
med den samt være initiativtagende og rådgivende over for myn
digheder og andre i forhold vedr. teknologi k ervice . Teknolo
girådet kunne i øvrigt gennem lan og til kud yde økonomi k 
tøtte til teknologisk ervice irk ombed. 

Rådet havde indtil 12 medlemmer. udpeget af han d l mini
steren. Det kulle sammen ætte , å det be ad den fom dne 
sagkund kab til at foretage en al idig vurdering af den teknologi-
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ske servicevirksomheds forudsætninger og udnyttelsesmulighe
der, og således at erhvervsmæssig, teknologisk og samfunds
mæssig indsigt blev repræ enteret i rådet. 

Lov om teknologisk service og Teknologirådet ophævedes ved 
lov 394 af 13.6.1990 om erhvervsfremme. 

Arkivdannelsen varetoges af Sekretariatet for Teknologirådet 
og Statens Tekniske Prøvenævn, som ifølge loven også kunne 
overtage varetagelsen af andre beslægtede opgaver. I 1980 skif
tede dette sekretariat navn til Teknologistyrelsen (s.1298), som 
1988 indgik i Industri- og Handelsstyrelsen (s. 1307). 

Henvisninger: Teknologisk ervice 1972 (Sv.3219). (N P/W R) 

Statens Lånefond for Erhvervsforskning 2380 

1967-70 

Udviklingsfondet 1970-90 1540 

Ved lov 169 af 11.5.1966 oprettedes Statens Lånefond for Er
hvervsforskning med det formåi at støtte for knings- og udvik
lingsarbejde i danske erhverv virk omheder. Fondets støtte 
skulle ydes som lån , og midlerne bevilges på de årlige finanslove. 
Ved bek. 234 af 30.11.s.å. fa t attes en vedtægt for erhvervs
forskning. Lånefon det, der etableredes pr. 1.4.1967, skulle yde 
lån til enkeltper oner, erh erv virksomheder eller sammenslut
ninger af sådanne til finan iering af konkrete forsknings- og 
udviklingsprojekter, der til igtede iværksættelse af nye produk
tioner eller nye produktionsmetoder. 

Fondets bestyre! e pa 3-5 medlemmer udnævntes af under
vi ningsministeren efter ind tilling fra Danmarks Teknisk-Viden
kabelige For kning råd , hvi ekretariat varetog lånefondets 
ekretariat forretninger. 

Sager vedr. Staten Lånefond for Erhverv for kning blev over
ført fra Undervisning min . til Handel min . ved bek. 453 af 8.9. 
1969. 

Ved lov 104 af 20.3.1970 aflø te Staten Lånefond for Er
hverv for kning af Fondet til Fremme af Teknisk og Industriel 
Udvikling, enere kaldet Udviklingsfondet, om fik til opgave l) 
at yde bi tand til for kning - og ud ikling arbejde i dan ke er-
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hvervsvirksomheder, 2) at indgå kontrakter om udvikling af nye 
produkter eller produktion metoder, 3) at tegne aktier i dan ke 
selskaber, hvis virksomhed var afhængig af udvikling arbejde. og 
4) at formidle forskningsresultater til dan ke virk ombeder. 

Fondet lededes af en be tyre! e be tående af en formand og 
indtil 4 andre medlemmer udnævnt af indu trimini teren. I be
styrelsen skulle industrieL finan iel. af ætning mæ ig og tekni k 
sagkundskab være repræsenteret. Be tyreisen kulle arligt til in
dustriministeren afgive en beretning om fondets virk arnhed i det 
forudgående finansår og i forbinde! e hermed om den tekni ke 
og industrielle udvikling med eventuelle for lag. der kunne 

fremme denne. 
Fondet ophævedes ved lov 394 af 13.6.1990 om erh erv -

fremme. 
Udviklingsfondet fik eget ekretariat. om 1.1.19 O ble en del 

af Teknologistyrelsen, fra 19 af Indu tri- og Handel tyre! en. 
dog fortsat tildels med egen arkivdannel e. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). ( P) 

Produktudviklingsudvalget 1977-90 _293 

Ved lov 470 af 14.9.1977 om tat til kud til produktud\'ikling 
(fornyet ved lov 46 af 20.2.19 -) abnede mulighed for til k ud til 
private virksomheder, nar der ved tøtte til en produktud\ikling 
kunne forventes væsentlige be kæftigel e inæ ige. ek portfrem
mende eller importkonkurrerende vikninger. Afg rel er oro til
skud blev truffet af Sekretariatet for Teknologiradet og taten 
Tekniske Prøvenævn, 19 0- 7 af Teknologi tyrel en og fra 19 
af Industri- og Handel tyre] en. Handel mini teren ned atte iht. 
loven et rådgivende udvalg, Produktud\ikling ud\ alget. med tre 
medlemmer med særligt kend kab til produktud\·ikling. produk
tion og marked føring. Lov om tat til kud til pr du ·tudvikling 
og Produktudvikling udvalget ophævede ved lov "9-l af 13.6. 
1990 om erhvervsfremme. 

Produktudvikling ager (P - ager) 
sen arkiv, se s.129 . 

indgår i Teknologi tyrei
(SP) 
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Formidlingsrådet 1980- 2289 

Rådet oprettedes iht. Finansudvalgets aktstykke nr. 373/1980 
(Industrimin.s skr. af 25.4.19 O) med det formål at fremme sam
arbejdet mellem dan k erhverv liv og den offentlige sektor. Det 
skulle medvirke til øget anvende) e af offentlige udviklingskon
trakter med dansk industri og forbedre virksomhedernes mulig
heder for at udnytte deres produktionsanlæg og teknologiske 
potentiel og derved bidrage til forøgelse af danske arbejdsplad
ser. 

_Rådets formand udpegdes af indu triministeren. Industrimin., 
Direktoratet for Staten Indkøb og de kommunale organisationer 
repræ enteredes med hver et medlem. Hertil kom 5 medlemmer 
repræ enterende erhvervene og arbejdsmarkedets organisatio
ner. 

Formidlingsrådets ekretariat, Formidlingssekretariatet, vare
tog de serviceprægede funktioner i forbindelse med samarbejdet 
mellem det offentlige og dele af indu trien og var en del af 
Teknologi tyreisen ( . 1298) , fra 19 af Industri- og Handels-
tyrelsen , i hvis arkiv rådet og ekretariatets sager indgår. 

Ved skr. af 15.1.1987 har Rig arkivet givet Teknologistyrelsen 
bemyndigelse til kassation af formidlings ager (gr. 521) og sager 
Vedr. det offentliges anskaffeJ er (gr. 57) med undtagelse af de 
sager, som har været forelagt for Formidlingsrådet. (NPIWR) 

Edb-Fondet 1982-85 2290 

Edb-Fondet oprettede med hjemmel i Finan udvalgets akt
;~kk_e nr. _258/~982 (Indu trimin. kr. af 31.3.19 2) med det 

mal at fmans1ere aftaler mellem private virk arnheder og of
fentlige in titutioner om ud ikling projekter. forundersøgelser 
og for øg inden for områderne edb, telekommunikation og kon
torteknologi bl.a. med henblik på udviklingen af ''fremtidens 
~dmini trative arbejd plad ·· og med udgang punkt i den offent
hge ektor beho . Fondet admini trerede af et udvalg, og som 
ekretariat fungerede Teknologi t rel en ( .129 ), i hvis arkiv 
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Edb-Fondets sager indgår. Fra 1986 varetoge fondets opgaver af 
Udviklingsfondet og Teknologirådet. ( P WR) 

Produktivitets- og Konsulentudvalget 2355 

1982-

Industriministeriets Produktivitets- og Kon ulentud alg oprette
des 1982 med hjemmel i §8 i lov 142 af21.3.1973 om teknologisk 
service og §11 stk. 2 i lov 145 af 21.4.1965 om Danmark Er
hvervsfond, jf. lov 90 af 13.3.19 -. Udvalget kulle bi tå ved 
administrationen af de i sidstnævnte lo omhandlede produktivi
tetsfremmende foranstaltninger og den i før tnæ nte lov om
handlede effektivitetsfremmende kon ulentvirk ornhed. dval
gets medlemmer udnævnte af indu trimini teren efter ind tilling 
fra arbejdsmarkedets hovedorgani ationer og de tørre bran
cheorganisationer. 

Der skulle føres protokol over ud alge t forhandlinger. For
retningsordenen fastsatte ved cirkulære _19 af _1.12.19 2. De 
sekretariatsmæssige opgaver, herunder arki danneJ en, vareto
ges af Teknologis tyre! en, fra 19 Ind u tri- og Handel tyre l en, 
som udvalget kunne bemyndige til i nærmere fast at omfang at 
udføre de udvalget pålagte opgaver, e . n d f. 

Ved Rigsarkivets kr. af 15.1.19 7 er der !!ivet Teknologi tyrel
sen tilladelse til ka ation af ager vedr. til kud til produktivitet -
aktiviteter (gr. 451) bortset fra ager vedr. brancheanal y er. til 
sager vedr. film, kur er og konferencer (gr. 46 amt til ager 
vedr. tilskud til kon ulentaktiviteter gr. +t) - i alle tilfælde med 
undtagelse af generelle og principielle ager. (;\'P WR) 

Sekretariatet for Teknologirådet og 1-.n 
Statens Tekniske Prøvenæ n 1973- O 

Teknologistyrelsen 19 - 7 

Da Teknologirådet ( .129-l) og taten 
(s.1293) blev oprettet i 1973, fik de fælle 

Tekni ke Pr venæ'n 
kretariat. Dette ble'' 1 
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1980, nu under navnet Teknologistyrelsen , udvidet til at omfatte 
administrationen af forskellige erhvervsfremmeordninger der 
hidtil havde været varetaget af Danmarks Erhvervsfond. 'Tek
nologistyrelsen fungerede herefter som sekretariat for Teknolo
~ir~det, Statens Tekniske Prøvenævn, Formidlingsrådet, Produk
t~vttets- og Konsulentudvalget , Udviklingsfondet, Produktudvik
lingsudvalget (fra 1977), procesenergiordningen iht. lov 261 af 8. 
6.1977, _Edb-Fondet (1982-85) og Statens Metrologiråd 
(Sekretanatet for Måleteknik 1983- ); se nærmere herom ovf. 
~eknologistyrelsens arkivdannelse omfattede de nævnte institu
tJoner og ordninger, til dels i et integreret arkivsystem. 

1.1.1988 indgik Teknologi tyrelsens opgaver i Industri- og 
Handelsstyrelsen (s. 1307). 

Ve~ skr. ~f 22.2.1979 og 15.1.1987 har Rigsarkivet givet be
myndtgelse til kassation. 

Indhold: Sager vedr. statsstøtte til produktudvikling (PU-sager) 
1977-82. 

Register til sags- og økonomi tyring - samt statistiksystem for 
ansøgninger iht. lov 261 af 8.6.1977 om statstilskud til energibe
sparende foranstaltninger i forbindelse med industrielle proces
ser 1977-84 (edb 1543:1). (NPIWR) 

Teknologinævnet 1986- 2316 

1 september 1978 nedsatte Teknologirådet et udvalg til at udrede, 
hvorlede teknologivurdering i Danmark kunne og burde gribes 
an. Teknologivurdering definerede om "en ystematisk hel-
hed · · ' sonenteret vurdenng af kon ekven er af at anvende en given 
teknologi" (bet. 1984 . 21). Udvalget afgav betænkning i august 
l980 og anbefalede bl.a. oprette! e af et Teknologivurderingsråd. 
~egeringen kønnede imidlertid , at tiden endnu ikke ar moden 
hl en in titutionalisering på dette område. Teknologirådet ned-
atte herefter et nyt udvalg, Teknologiprojektudvalget , der kulle 

Und_er øge , hvorlede teknologi urderingen fremover kunne or
gant ere i Danmark. Det re ulterede i en betænkning afgivet i 
0~tober 19 4, hvori modeller for et teknologivurdering organ 
dtskuterede . 

I februar 19 5 frem atte i Folketinget et privat for lag til lov 
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om et Teknologinævn. Imod regeringspartierne stemmer gen
nemførtes lov 272 af 6.6.1985, ifølge hvilken der 1.1.1986 blev 
nedsat et uafhængigt Teknologinævn med den opgave at f~lg~ og 
iværksætte helhedsvurderinger af den teknologi ke udviklmgs 
muligheder og konsekvenser for arnfundet ~g for den ~nkelte 
borger samt at støtte og fremme en folkelig_ teknolog~debat. 
Samtidig nedsattes der af Folketinget et udvalg til at repræ entere 
tinget over for nævnet og regeringen. . 

Af Teknologinævnets 15 medlemmer udpege 3 af for kni?gs
rådene, 1 af LO, l af FTF, l af DA, l i fælle kab af Amt rads
foreningen, Kommunernes Landsforening amt København og 
Frederiksberg kommuner l af Teknologirådet. l af Forbruger
rådet, 1 af Dansk Folkeoplysnings Samråd og 4 af ovennæ n_te 
folketingsudvalg. Hertil kom en formand udnævnt af undervis
ningsministeren efter indstilling fra amme udvalg. ævnet fast

satte selv sin forretningsorden. 
Under lovforslagets behandling op tod porg mål om nævnet 

ressortroressige placering. Der ar øn ker fremme om at placere 
det direkte under Folketinget. I lo en er det re ortmæ igt hen
lagt under Undervisning mini teriet, jf. bet. af 24.-.19 5 fra 
Folketingets Teknologiudvalg og tillæg bet. fra amme af 29.5-

s.å. 
Til Teknologinævnet knyttede et ekretariat med ærskilt ar-

kivdannelse. 

Henvisninger: Teknologivurdering i Danmark. Teknologirådet 
1980. Organisering af Teknologivurdering i Danmark - erf~ri.ng~r 
og perspektiver. Bet. afgivet af et udvalg under Teknolog~rade · 
1984. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( P) 

Danmarks Turistråd 1967-

Iht. Handelsmin. vedtægt godkendel e af 6.6.196 opre_ttede_
1 

Danmarks Turistrad med det formål ··at fr mme turi men I og u 
det danske rige gennem et arnvirke mellem de dan ke turi tor~a-

. . . . d offenth"e nisationer erhverv hvet, kultunn mutionerne og e " 
' om myndigheder". Det be tyre! e be t od af l medlemmer· 
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udpegedes af turisterhvervet, turistorganisationerne, kommuner, 
amter, Grønland, Færøerne Kultur-, Kommunikations- og Mil
jøministerierne. Industrimin. udpegede rådets formand. Det 
daglige arbejde blev varetaget af en direktør, som godkendtes af 
lndustrimin. Lignende regler var gældende for cheferne for kon
taktcentrene i 10 lande (1990). 90 pct. af udgifternes blev afholdt 
af offentlige midler gennem Industrimin. Resten blev tilvejebragt 
fra erhvervslivet. Rådet aflagde årsberetning til Industrimin., 
som tillige godkendte ændringer i vedtægterne. 

Ved dannelsen i 1967 overtog Danmarks Turistråd rettigheder 
og pligter efter Turistforeningen for Danmark , som var oprettet i 
1923 som en privat interesseorganisation. Denne forenings arkiv 
(1954ff.) indgår i Danmarks Turistråds arkiv. 

Danmarks Turistråd anses ikke for at være en statsinstitution. 
(HS-MIMM) 

Handelsministeriets 
Produktivitetsudvalg 1949-61 

1517 

I december 1949 besluttede bandelsmirlisteren, efter at der var 
ført forhandlinger med arbejdsmarkedets parter, at nedsætte 
Produktivitetsudvalget med det formål at behandle spørgsmål 
Vedr. effektiviteten i indu trien på baggrund af internationale 
be træbel er for at liberali ere udenrigshandelen. Til udvalget 
knyttedes et sekretariat, om det i januar 1951 blev overdraget at 
formidle den tekniske oply ningstjeneste for industri og handel 
(~echnical Assistance-programmet) under MarshalJ-planens tek
niske bi tandsprogram for OEEC-Iandene. Udvalget formidlede 
studierej er og kur usvirk omhed, og det iværksatte undersøgel
ser af produktiviteten inden for udvalgte brancher. Udvalgets 
første formand var departement chef H. Jespersen- i øvrigt var 
Det Økonomiske Sekretariat Arbejd - og Boligministeriet samt 
arbejd markedet parter repræ enteret i udvalget. I juni 1953 
udvidede udvalget med repræ entanter for båndværket og hånd
værket arbejdere og det betegnede herefter Produktivitetsud
valget vedr. Industri og Håndværk. 

Ved lov 85 af 31.3.1953 om oprette! e af en produktivitetsfond 
§4 stk.2 (jf. lov 212 af 11.6.1954) ned atte handelsmin. et Pro-

Il-l• 
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duktivitetsudvalg vedr. Handel til at afgive indstilling om udlån til 
modernisering og rationalisering af detailbutikker, dv . elvbe
tjening inden for levnedsmiddelhandelen. 

Ved oprettelsen af Danmarks Erhverv fond i 1960 overgik 
sekretariatsforretningerne for produktivitet udvalgene til dette 
sekretariat. I juli 1961 ophævede ud algene. 

Udvalgenes arkiver er indgået i Danmarks Erh erv fond Sek
retariats arkiv. Departementschef H .Jespersen formand arki 
1947-51: Handelsmin., Ujournaliseret ag nr. 276. 

Henvisninger: Handelsmin. , j .nr. 1949. 599-37, 1951 599-7, 1951 
/599-18 , 1953/599-7, 1957/86-3. (WR) 

Tekstiludvalget 1978- 2412 

Tekstiludvalget blev oprettet 197 af Industrimini teriet. Ud
valgets opgave var at være et internt rådgivende organ i pørg -
mål om bl.a. EF-ordninger vedr. tek tilproduktion, åkaldte 
multifiberengagementer. Udvalget fungerede om kantaktud al~ 
til EFs forvaltningskomite, Comile Textile. Udvalget udlagde 1 

1985 til Industri- og Handel tyrel en re ort og fik et nyt ar-
bejdsgrundlag iht. EF-forordning 4136 ' 6 af ___ L.19 6. 

Indhold: Mødereferater 197 - l. Mødereferater vedr. Comite 
Textile 1980-85 . Telex 1980-81. Materiale vedr. Forenede atio
ners Økonomiske Udvalg for Europa 19 1- -· 1ateriale vedr. 
EF-Kommissionen 1982- 3. (BB) 

Egnsudviklingsrådet 1958-90 15-7 

Direktoratet for Egn ud ikling 1967- 7 1--

Egnsudviklingsrådet oprettede iht. IO\ _11 af 16.6.19- om egn -
udvikling og fik til opgave at yde tekni k og konomi k rad
givning og at afgive ind tilling om tat t tte til projekter. der 
kunne ophjælpe produktiv be kæftigel e i om rad r. der med 
hen yn til indu triel udvikling tod tilbage for det Yrige land. 
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Rådet havde 3 medlemmer med økonomisk, teknisk og admini
trativ indsigt, udnævnt af handelsrnirnsteren efter forhandling 

med arbejds- og boligmini teren. Til støtte for rådet skulle mini
teren udpege repræ entanter for Dansk Arbejdsgiverforening, 

for De Samvirkende Fagforbund, for Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber og for Land foreningen "Dansk Arbejde". 

Loven afløstes af lov 172 af 16.5.1962, hvis formål foruden at 
fremme egnsudvikling og å var at fremme en med henblik på 
markedsforholdene hen igtsmæ sig erhvervslokalisering og er
hvervsudvikling. Rådet fik nu 5 medlemmer udnævnt af handels
ministeren , hvortil kom et tøtteudvalg bestående af repræsen
t~nter for en række mini terier, arbejdsmarkedets og erhvervs
livet organisationer m.fl. 

Rådets sekretariatsforretninger blev indtil 1967 varetaget af 
Handelsministeriet, dog tildel med særskilt arkivdannelse. 

Ved lov 228 af 3.6.1967 om egn udvikling ændredes rådets 
stilling og ammen ætning. Lidt færre ministerier repræsentere
des herefter i rådet hvor der i øvrigt var repræ entanter for 
Ind · • ustnradet , LO , de kommunale organisationer og de større 
regionale udviklingsudvalg. Rådet kulle fremme industriel og 
an.den erhvervsmæ sig udvikling i egne af landet, hvor dette 
matte antages at være af væsentlig betydrung for befolkningens 
adgang til at opnå andel i arnfundet almindelige økonomiske, 
ociale og kulturelle fremgang. Samtidig fik rådet overdraget 

be lutning kompetence, ålede at udføre! en af dets beslutrun
ger varetoges af et direktorat under Handelsministeriet. Til dette 
formål oprettedes fra 1.9.1967 Direktoratet for Egnsudvikling 
med domicil i Silkeborg. Rådet afgørelser kunne ikke indbringes 
for anden administrativ myndighed. Ved cirkulære 207 af 4.10. 
1967 fa t attes forretning orden for Egn udviklingsrådet og dets 
forretningsudvalg med be temmel er om kompetencefordelingen 
mellem ministerium, forretning udvalg og direktorat. 

Senere love om egn udvikling (219 af 7.6.1972, 88 af 13.3. 
1985 , 221 af 13.4.19 ) ændrede ikke æ entligt ved rådet sam
men ætning og formål. Forretning ordenen af 1967 afløstes af 
?e ved cirkulære l 6 af 15 .. 1973, 1-H af 10.9.19 O, 41 af 9.4. 
985 og 126 af 25.10.19 . 
D~rektoratet for Egnsudvikling varetog Egn udvikling rådets 

daghge forretninger og udføre! en af det be lutrunger. Direk
tøren var ikke medlem af radet, men deltog i det møder. I øvrigt 
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anførte forretningsordenen et antal saggrupper som direktøren, 
"når omstændighederne taler derfor ' kunne træffe afgøre! e i på 
rådets vegne uden forelæggelse for dette eller dets forretning ud
valg. If. 1967-lovens §4 stk. 2 kunne handelsministeren overdrage 
direktoratet at varetage opgaver edr. finansiel bi tand til er
hvervslivet, som efter lovgivningen påhvilede mini teren. Dette 
blev nøjere fastsat i bek. 308 af 5. 7.1967 om beføje! er for Direk
toratet for Egnsudvikling (ændret ved bek. 212 af2 .5.1975, 11 af 
12.1.1977, 532 af 13.10.1977, 172 af 11.4.197 og cirk. 40 af 9.4. 
1985). Her opregnedes de love i h ilke de mini teren tillagte 
beføjelser skulle udøves af direktoratet: Lån og garantier til 
virksomheder inden for håndværk og mindre industri handelen, 
vognmandserhvervet og andre erviceerhverv udlån til vi e han
delsvirksomheder til indretning og moderni ering af el betje
ningsbutikker (Produktivitet fonden), garantier for lån inden for 
detailhandelen, garantier og lån til b gning og ombygning af 
mindre fragtskibe, garanti for lån til industri\irk omheder. ad
ministration i forbindelse med til kud fra Den Europæi ke Fond 
for Regionaludvikling, råd og vejledning i forbinde! e med uden
landske virksomheders etablering i Danmark. råd og ej ledning i 
forbindelse med lukning eller ri iko for lukning af tørre irk om

heder 
Pr. 1.1.1988 nedlagdes Direktoratet for Egnsudvikling. Dets 

sagområde overgik til Industri- og Handel t}Tel en med denne 
afdeling i Silkeborg (s.1307), der herefter fungerede om ekre
tariat for Egnsudviklingsrådet. Egn udvikling rådet og lov om 
egnsudvikling ophævedes ved lov 394 af 13.6.1990 om erhverv -
fremme. 

Egnsudviklingsrådets arkiv indgår fra 195 i Direktoratet for 
Egnsudviklings arkiv. 

Henvisninger: Udflytning ud alget l. bet.. 1964 rO/ .735). 
Arkiv J, 1967 s.275f. Beretning fra Egn ud\ikling radet arlig). 

Indhold: Kopibøger 1967-73. Journaler 19 - 3. Journal ager 
1967-73. (SP ~ R) 

Industri, handel og næring 1305 

Danmarks Erhvervsfond 1960-87 1518 

Danmarks Erhvervsfond oprettedes ved lov 145 af 4.4.1960, æn
dret ved lov 145 af 21.4.1965 jf. lovbek. 125 af 17.3.1986. Fon
dens midler stammede fra Statens Eksportkreditfond og Dollar
præmieringsordningen der oprindelig var oprettet som led i Mar
sh_allplanen med henblik på at øge erhvervenes produktivitet. 
D1sse midler skulle anvendes til at fremme eksport og styrke 
erhvervenes konkurrenceevne og effektivitet. Endvidere tjente 
f~nden som sikkerhed for de af Eksportkreditrådet (se ndf.) 
givne garantier og kautioner. 

Af fondens midler kunne der if. lovens § 11 afholdes udgifter til 
~dsendelse ~f eksportkreditstip~ndiater, ma_rkedsundersøgelser, 
orsøg, tekmsk og handel mæss1g konsultatiOn og produktions

fremmende foranstaltninger. Med denne hjemmel nedsattes i 
1976 Eksportfremmerådet ( e ndf.) 

Indtil nedlæggelsen i 1987 var Danmarks Erhvervsfonds Sekre
tariat et direktorat under Handel min. (fra 1979 Industrimin.); 
det fungerede som et slags industripolitisk direktorat. I 1960 
~v~rtog det sekretariatsforretningerne for Handelsmin.s Produk
~IVItet udvalg. Med tiden fik Eksportkreditrådets Sekretariat 
JOurnal- og arkivfælleskab med Danmarks Erhvervsfond. 

Henvisninger: Bet. om revision af eksportkreditordningen, 1960 
(240/Sv. 322). Niels Chr. Sideniu : Industripolitikkens adrnini
stra~ion i: ordisk Administrativt Tidsskrift 3, 1985, s. 210-245 . 
Ben fyldig bibliografi. 

Indhold: Journalkort 1960-67. J oumalsager 1960-67. Firmaregn
skaber 1966-67. Køberoplysninger 1960, 1965. (HS-M/NPIMH) 

Ek portkreditrådet 1960- 1519 

~- 1950erne havde der været løbende o ervejel er og forhand
Inger om eksportkreditten ordning og et af handelsministeren i 

aug. 1958 nedsat udvalg under øgte, om reglerne for statens 
Yde! e af ek portkredit var tid arende. På udvalget forslag 
gennemførte lov 145 af 4.4.1960 om Danmark Erhvervsfond , 
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ændret ved lov 145 af 21.4.1965, jf. lo bek. 125 af 17.3.19 6, if. 
hvilken Eksportkreditrådet blev oprettet. 

Mens tidligere eksportkreditudvalg under Handel min. alene 
havde rådgivende funktion, var der tillagt Ek portkreditrådet 
besluttende myndighed, idet det kunne tillekautioner og garan
tier med sikkerhed i Danmark Erhverv fond ( e O\i.). Der 
kunne gives garanti mod tab ved kontrakt eller tilbud pa ek port 
af varer af dansk oprinde! e. Kaution kunne give for lån ydet 
danske virksomheder i eksportøjemed og til finan iering af dan
ske arbejder i ud- landet. Sager, der indebar ærlig ri iko, eller 
som havde særlig handel politisk betydning, kunne dog fore
lægges handelsministeren (efter 1979 indu trirnini teren). Ek -
portkreditrådet fastsatte præmier for garantier og kautioner. 
Overskuddet tilfaldt Danmark Erhverv fond. 1øder afholdte 

normalt ugentligt. 
Eksportkreditrådets Sekretariat organi erede med efterhån

den 6 kontorer (Garantikontor I-I , Kaution kontor I-II) og en 
organisationsafdeling. I perioden 1960-79 fungerede Handel -
min.s 2. Afd., 4. og 5. Kt. ("Garantikontoreme" om ek
peditionskontorer for eksportkreditordningen; fra 19 O overto
ges Industrimin.s 5. Kt. af Ek portkreditrådet Sekretariat. Efter 
1988 var Sekretariatet organi eret med Organi ation afdeling. 
International Afd., Erhverv afd. og Skade afd. 1ed tiden fik 
Eksportkreditrådet arkivfælle kab med Danmark Erhverv fond 
(se ovf.) og med Eksportfremmerådet ( e ndf. . 

Henvisninger: Se under Danmark Erhverv fond. Ek portkre
ditrådet afgav årsberetning. 

Indhold: Firmaregn kaber 1955-19 -l. (H - ~'1.1 MH) 

Eksportfremmerådet 1976-9 

Eksportfremmerådet blev ned at 19 6 med hjemmel i IO\ 1-lS af 
21.4.1965 om Danmark Erhverv fond 11. jf. lovb k. 12- af l 
3.1986. Det havde til opga e at tage initiativ til aml de ek port
fremstød, at udpege ærlige hindringer for dan k k p rt. at 
overveje egnede foran taltninger til overvindel e af adanne hin
dringer og i givet fald at træffe forn dne be lutninger. endvidere 
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at give generelle anvisninger og vejledninger for støtten til eks
portfremme samt at afgøre konkrete sager, som sekretariatet 
forelagde rådet, og at rådgive regeringen i eksportanliggender. 

Rådet var sammen at af indtil 20 -fra 1987 17- medlemmer, 
heraf repræsentanter for Udenrigsrnin . og Industrimin . Forret
ningsordenen blev tadfæ tet ved cirk. 63 af25.2.1982, afløst ved 
cirk. 136 af 10.12.1985, cirk. 7 af25.5 .1987 og cirk. 133 af2.11. 
1988. Jf. i øvrigt cirk . 62 af 25.2.1982 med bestemmelser vedr. 
anvende] e af midler af Danmark Erhvervsfond til fremme af 
eksporten og cirk. 133 af 2.9.1987 vedr. retningslinjer for eks
portfrernrneordningen. Under rådet sorterede 1976-86 et Be
villingsudvalg og 1982-86 et Projektudvalg. Sekretariatsopga
verne - Eksportfremmerådets Sekretariat - varetoges af Sekre
tariatet for Danmark Erhverv fond , med hvilket Eksportfrem
merådet fik arkivfælleskab. Fra 19 8 blev sekretariatsforretnin
gerne varetaget af Indu tri- og Handel tyre! en, som i konkrete 
enkeltsager traf afgøre! e pa rådets vegne, jf. forretningsorden af 
3.11.1988 samt lov 394 af 13.6. 1990 §4 stk. 3. 

Radets lovgrundlag bortfaldt ved Io 394 af 13.6.1990 om 
erhverv fremme §15 stk. 2 nr. 12, og opgaverne blev overtaget af 
de ved samme lov §5-9 oprettede organer: Erhvervsudviklings
rådet, Eksportfremmerådet og Bevillingsudvalget. Industri- og 
Handelsstyrelsen blev ekretariat for disse råd. (WRIMH) 

Industri- og Handelsstyrelsen 1988- 2424 

Som led i Industrimin. trukturomlægning oprettedes Industri
og Handel styrelsen pr. 1.1.19 ved ammenlægning af Tek
nologi tyre! en ( .129 ) , Indu trimin.s Licenskontor (s.1278), 
Eksportfremmerådets Sekretariat ( e ovf.) og Direktoratet for 
Egn udvikling. Sid tnævnte udgjorde herefter en afdeling i Silke
borg ( .1302); jf. lov 55 af 23.12.19 7 om ændring af lov om 
Valutaforhold m.fl. love. Endvidere ble for kellige agområder 
Udlagt fra Indu trirnin. Departement til Indu tri- og Handels
styre! en. Styre! en ble ekretariat for Erhverv udvikling rådet, 
Eksportkreditrådet og Bevilling udvalget ned at iht. lov 394 af 
13-6.1990 om erhverv fremme. 

Indtil indføre! en af et arnlet edb-journalsy tern ca. 1991 fort-
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sattes arkivdannelsen i de oprindelige in titutioner ær kilte 
journalsystemer, således at fælles administrati e ager journali
seredes i den tidligere Teknologistyrelses journal. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 

Patenter mv. 

Indenrigsministeriets patentsager 
1864-94 
Patentkommissionen 1894-1924 

Direktoratet for Patent- og 
Varemærkevæsenet 1924-88 

Patentdirektoratet 1988-

Patenter, varemærker og mønstre indtil 1924 

14 l 

Lovgivningen om patenter, aremærker og møn tre (""den indu
strielle ejendomsret") har baggrund i indu trien og handelen 
vækst i det 19. årh. Ved bevilling af patenter og ved regi trering 
af varemærker og mønstre anerkendte taten en tid begræn et 
eneret, som for mønstre vedkommende kunne forlænge et i t 
antal gange. 

Patentsager: Et patent er en eneret til et produkt eller en 
produktionsmetode. Patentan ogninger behandlede l 30-4 i 
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet Indu tri- og Fa
brikkontor (se I s. 456) 1.1.1 49-30.6.1 94 i Indenrig min. l. 
Kontor , som indstillede til kgl. bevilling. agern e kaldte normalt 
"eneretssager" eller "udelukkende be,illinger"·. ~lini te riet ind
hentede teknisk vurdering af an øgningerne bo Pol)1ekni k Læ
reanstalt . 

Ved lov 69 af 13.4.1 94 oprettede Pacenrkommissionen, orn 
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skriftligt behandlede og afgjorde ansøgninger. Dens fem med
lemmer (en jurist og fire teknisk sagkyndige) blev udnævnt af 
Indenrigsmin. for en periode af fem år. Til behandling af klager 
kunne Indenrigsmin. nedsætte særlige patentkommissioner, se 
ndf. Medlemstallet blev udvidet ved lov 34 af 16.3.1900 og 386 af 
30.6.1919. Bevilgede patenter er blevet offentliggjort i Dansk 
Patenttidende (senere Patenttidende) med patentnumre i en 
række siden 1894. 

Varemærkesager: Ved registrering af varemærke opnås eneret 
på en vares navn eller mærke. Ved lov 96 af 2.7.1880 oprettedes 
et varemærkeregister ledet af en honorarlønnet registrator. Regi
streringen begyndte 15.11.1880; den blev offentliggjort i Regi
streringstidende 1880-1905 i Registreringstidende for Vare- og 
Fællesmærker 1905-1988 og i Dansk Varemærketidende 1988-. I 
Varemærkeregisteret registreredes fra 1893 navnestempler for 
producenter og forhandlere af guld- og sølvvarer, se s. 1287. 
Sagsområdet ændredes ved lov 52 af 11.4. 1890 (harmonisering 
med norsk og svensk lovgivning) 71 af 29.3. 1904 (Island) og 57 
af 12.1.1915 (begrebet ærpræg). 

Mønstersager: Ved mønster forstås forbilledet for ydre udstyr 
eller for et ornament. I henhold til lov 107 af 1.4.1905 kunne 
mønstre indføres i Mønsterregisteret. Administrationen blev 
henlagt til Varemærkeregisteret. Mønsterbeskyttelse var fra be
gyndelsen udtrykkeligt ad kilt fra ophavsretsbeskyttelse. 

Direktoratet for. Patent- og Varemærkevæsenet 1924-88 
Direktoratet oprettedes ved lov 96 af 29.3.1924 (normeringslov 
for 1924-25) og trådte i funktion 28.6.1924. Patentkommissionens 
formand blev direktør; arbejd området var de sager, som hidtil 
var blevet behandlet af Patentkommissionen, Varemærkeregi
steret og Mønsterregi teret. Lovgi ningen er ofte blevet ændret. 
De vigtig te love er 107 af 7 .4. 1936, 192 og 193 af l. 9.1936, 324 
af28.11.1958 211 og 212 af 11.6.195 (fællesmærker), 479 af20. 
12-1967 (med ændringer i 1974 og 197 ). der bl.a. bestemte, at 
Bandel min. kulle ned ætte et Patentankenævn (se ndf.) og gav 
bestemmel er om nordi ke patenter. Iht. lo af 27.5.1970 om 
møn tre ned atte et Møn terankenævn, e ndf. Fra 1971 ud
sendte Dan k Møn tertidende. 

Direktoratet var fra begynde! en delt i en afdeling for patenter 
og en for varemærker. Ved lov 221 af 24.4.1974 oprettedes med 



Direktoratet for Patem- og Varemærkewi?sen, fra 19 Parenrdirekrorarer. opbe
varer mere end 25 mio. parenrpublikarioner fra hele 1·erden. om sr r til r dighed 
for offentligheden. Billedet viser læsesalen i Patenrdirekrorarers bygning i Tilsrrup 
(for. 1990, Patentdirektoratet) . 

virkning fra 1.10.1974 en afdeling for teknologi k ervice. om 
mod betaling kunne "!ø e ærlige opgaver. der har karakter af 
teknologisk service"; denne delvi brugerfinan ierede ervice er 
vokset stærkt. 

Ved §§28-38 i lov 264 af .6.197 blev be temmel erne om 
nordiske patentansøgninger er tattet af be temmel er om inter
nationale patentansøgninger iht. Patent arnarbejd traktaten . 

Kommunale våben blev fra 1937 regi treret i aremærkeregi
steret. Registreringen af navne templer overgik pr. l.-t.l9 3 fra 
Varemærkeregistret til et regi ter fort af taten Kontrol med 
Ædle Metaller. 

Patentdirektoratet 1988-
Vedr. lovgrundlaget for Patentdirektoratet opgaver e lovbek. 
733 af 27.11.1989 om patenter, 10\·bek. _-t9 af 17.-U9 9 om 
varemærker, lov 250 af 17.4.19 9 om fælle mærker og lov 2 -l af 
17.4.1989 om møn tre. Et n t område ble\ reguleret \ed lov 7 
af 9.12.1987 om be kyttel e af halvlederprodukters udformning 

("chip "). 
Danmark var i 1977 med til at oprette European Patent Or ani

sation, men først ved lo 36 af 7.6.19 9 lykkede d t at kaff~ 
det nødvendige 5/6-flertal for dan k deltagel e i EPO europæl
ke (og i stigende grad internationale amarbejde. om bet d. at 

EPO kunne ud tede patenter med gyldighed i Danmark. 
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Patentsagernes ordning 
Indenrigsministeriets patentsager journaliseredes 1849-84 som al
mindelige journalsager i ministeriets l. Kt.s journal (s. 206). 
Derefter førtes 1885-94 i Indenrigsmin. en særlig patentjournal 
med tilhørende patentjournalsager mens brevkopier fortsat ind
førtes i l. Kt.s alm. kopibogsrække og bevilgede patenter i eks
peditionsprotokollerne (Sekretariatet). 

Ved Patentkommissionens oprettelse i 1894 udtages patentsa
gerne fra perioden 1864-84 fra Indenrigsmin.s l. Kt.s journalsa
ger og udleveredes til Patentkommissionen (for 1864-73 udtages 
kun beskrivelser og tegninger, for 1874-84 hele sagen; enkelte 
sager blev overset og er endnu blandt l. Kt.s alm. journalsager). 
Endvidere udleveredes patentjournalen med tilhørende sager 
1885-94. De udleverede sager omfattede både de bevilgede og de 
afslåede patentansøgninger. 

l Patentkommissionen arnordnedes Indenrigsmin.s patentsa
ger 1864-94 og henlagdes efter det prøjsiske patentklassifika
tionssystem i 89 klasser efter emne og herunder kronologisk. 
~fslåede ansøgninger 1885-94 forblev dog henlagt efter patent
JOurnalens journalnumre. 

Også den tekniske behandling af patentansøgninger overgik i 
1894 til Patentkommis ionen, som fra Polyteknisk Læreanstalt 
fik udleveret journalsager 1875-94 herom. Disse sager, som kun 
indeholder koncept til erklæring, og tilhørende protokoller (regi-
tre, kopibøger journaler) indgår nu atter i Polyteknisk Lærean
talts arkiv (s.766). Sager før l 75 indgår i Polyteknisk Lærean

stalts alm. journal. 
l 1894 påbegyndtes en n fortløbende patentnummerrække for 

registrerede patenter (bade dan ke og udenlandske), og opfin
de! en blev be krevet i Dan k Patenttidende (både bevilgede, 
afslåede og tilbagetrukne an øgninger). Alle patentsager henlag
de efter an øgningsnummer (journalnummer). Sagerne beteg
ne nu "Danske patentan øgninger", da ager vedr. udenlandske 
patenter er ka eret. 

Fremfinding af patent ager: Til patent ager 1849-63, om ind
gar i Indenrig min. 1. Kt. alm. journal ager, kan benyttes l. 
Kt. brevbog regi tre under rubrum ··Polytekni k Lærean talt", 
~vor journalnummeret oply e . Endvidere er patentansøgninger 
tndført i journalregi trene (indbundet ammen med hver årgangs 
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journal) under E (eneret) fra 1855. Registrene til ekspeditions
protokollerne (Sekretariatet) omfatter kun bevilgede patenter og 
oplyser først journalnummer fra 1861. 

Patentsager 1864-84 er nu blandt de omlagte patent ager. De 
kan identificeres ved de ovf. omtalte hjælpemidler, men er ikke 
henlagt efter journalnummeret, men i grupper efter kla eciffer, 
herunder efter bevillingens dato an øgeren navn (opfinder el. 
firma) og evt. opfindelsens genstand. l 64-73 indeholder de om
lagte patentsager kun ansøgning med be krivel er og evt. teg
ninger, mens resten af sagens akter er forble et i Indenrig min. 
l. Kt.s alm. journalsager. Henvisning til kla enumre og journal
numre kan ses af Rigsarkivets ek empler af "Patenter (Eneret -
bevillinger) udtagne i Danmark l 64-9-1"' og af et kartotek, hvori 
sagerne er anført klassevis herunder kronologi k ( e Hjælpemid

ler). 
Patentsager 1885-94 er nu blandt de omlagte patent ager og 

fremfindes på samme måde om ageroe l 64- 4. Dog er ager 
vedr. afslåede patentan øgninger fortsat heillagt i journalnum
merorden efter Indenrigsmin.s patentjournaL 

Patentsager 1894ff. (danske· bevilgede og af låede) er benlagt 
efter ansøgningsnummer (journalnummer . Journalerne og pa
tentkartoteket er i Patentdirektoratet læ e alen). hvorfra der 
kan oplyses om ansøgning nr. med udgang punkt i et givet pa
tentnummer. Undersøge! e efter opfinder eller emne må fortage 
på Patentdirektoratets læ e al. 

Henvisninger: Dansk Patentvæ en gennem Halvtreds Aar. 19M
Varemærker: Registreringspraksis l 0-19 O, 19 . År beretnin
ger 1974ff. Statistikker 19 ff. 

Ernst Colov (formand for de ærlige patentkommi ioner 1953 
-66), Privatarkiv nr. 6 39. 

Hjælpemidler: Materiale til en vejledning om Indenrigsministeriets 
arkiv, Rigsarkivets 2. Afd., 19T (dup!. .-3--6. 

Patenter (Eneretsbevillinger) udtagne i Danmark l 64-94 (ud
arbejdet af Chr. Wolff og P. Hofman-Bang . l --9- (anf rer 
bevilgede patenter i patentnr.orden m. name- og gen tand -
registre. Patentkommi ionen ek emplar _ bd . i Rig arkivet 
indeholder oplysning om nummer efter det pr j i k kla ifika~ 
tions y tern journalnummer i Indenrig min. og e\t. pat ntnr. l 
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Dansk Patenttidende for sager afgjort af Patentkommissionen 
efter april 1894). 

Kartotek over omlagte patentsager 1864-94 ordnet efter klas
ser, . dvs. i samme orden om sagernes henlæggelse, med op
lysnmg om, hvorvidt der hører tegning til sagen. 

Om klassernes indhold: Gruppeneinteilung der Patentklassen. 
Bearbeitet im Reichspatentamt (4. Aufl. ), Berlin 1926. Alphabeti
sches Stichworterverzeichnis zum Verzeichnis der deutschen Pa
tentklassen (1. Aufl.), Berlin 1914. 

Indhold: Indenrigsministeriets. patentjournal 1885-94 (bevilgede 
og afslåede ansøgninger). Patentjournalsager 1885-94 (afslåede 
ansøgninger). Patentsager 1864-94 (omlagt i grupper efter emne
klassifikation). 

Patentkommissionen 1894-1924 og Direktoratet for Patent- og 
Varemærkevæsenet 1924-88: 

Patentsager: Danske patentansøgninger 1894-1963 (henlagt ef
ter an øgningsnr. = journalnr.) . Erklæringer til ansøgninger om 
en~ret 1894-97. Kopibøger 1915-50 (1915 nr. l mgl.). Kopibogs
registre 1915-50. Emneregister til patentbevillinger. Hovedkasse
bøger 1894-1924. Hovedbøger 1931-60. Tilførselsbog 1961-70. 

Varemærkesager: Afviste anmeldelser af varemærker 1884 
-~936 . Fortegnelser over andragender om tilbageførsel af kon
fiskerede tyske varemærker 1953-59. Anmeldelser om tilførsler 
til Varemærkeregi teret 1961-71. Hovedbøger 1931-40. 

Mønstersager: Regi tre over møn tre 1905-36. Protokol over 
anmeldte mønstre 1905-37. 

Navnestempelsager: Navne tempelregister 1893-1961. Journal 
over navne templer 1893-1961. JournaJ over navnestempler 1893 
-l973. Fortegne] e over navne templer 1937-67 (vedr. forfald og 
evt. fornyelse) . Sager vedr. ud lettede navnesager 1893-1972. 
(SR) 

De Særlige Patentkommi 
1894-1967 

1oner 1484 

Iht. lov 69 af 13.4.1 94 §19 kunne Patentkommis ionens af
gøre) er ( e ovf.) prøve ved ærlige af mini teren nedsatte kom-
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missioner bestående af en formand og fire medlemmer· med
lemmerne udnævntes under hen yn til de foreliggende ager. 
Virksomheden finansieredes delvis ved gebyrer. Sag dannelsen 
fandt sted i Handelsmin. på fa t journalnummer 50 (indtil ult. 
1946) og fast nr. 267 (1947-67). 

Kommissionernes arkivalier indgår i Handel min., Ujournali
serede sager: Kendelsesprotokoller l 9--1967 (nr. 104a), Sager 
1895-1959 (nr. 104) Mødelister 1912-20. regn kab bilag 1913-1 , 
honorarbilag 1918-29, kassebog 1929-51 (nr. 105). Andre arkiva
lier indgår i Patentankenævnets arki , e ndf. (SR) 

Patentankenævnet 1968- 14 2 

Til afløsning af De Særlige Patentkommi ioner ( e ovf.) ned
satte handelsministeren iht. lo 479 af 20.12.1967 et nævn til 
behandling af klager over Direktoratet for Patent- og aremær
kevæsenets afgørelser. Nævnet be tod af indtil l medlemmer 
udnævnt for 5 år ad gangen· det afgøre! er kunne ikke ind
bringes for højere administrati m ndighed. irk arnheden fi
nansieres ved gebyrer. Bek. 203 af 2 .3.19 om Patentanke
nævnet (Ankenævnet for Indu triel Ejendom ret) indordnede 
Mønsterankenævnets kompetence ( e ndf.) i Patentankenævnet 
og tillagde nævnet kompetence i varemærke ager. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (SR) 

Mønsterankenævnet 1970- 14 3 

Iht. lov 218 af 27. maj 1970 _2 ned atte handel mini teren et 
nævn til behandling af klager over mon terregi treringen .. æv
net bestod af en fa t formand udnævnt for h j t - ar ad gangen og 
to medlemmer udnævnt til de foreliggende ager. ·ævnet af
gørelser kunne ikke indbringe for h jere admini trati\ myndig
hed. Mønsterankenævnet virk arnhed finan ierede ved geby
rer. Det indordnede 19 i Patentankenæmet. e 0\f. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier l ). ( RI 
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Dispachører, revisorer, mæglere, 
translatører 

Dispachørkommissionen 1817- 1525 

I forordning af 22.12.180 om mæglere bestemtes, at disse ikke 
måtte befatte sig med udstedelse af dispache, dvs. fordeling iht. 
Øloven af tab, skade og omko tninger på skib, ladning og fragt 

ved åkaldt fælles havari (havari gro e). På Sø-Assurence Kom
pagniets initiativ fastlagde ved re kript af 19.2.1817 bestemmel
ser om en eksamen for di pachører, og der nedsattes en eksa
men kommission. Re ultatet af ek aminer skulle indberettes til 
Danske Kancelli. Senere be temmel er om betingelserne for at 
underkaste sig dispachørek amen, herunder juridi k embedsek-
amen, er i Indenrigsmin. kr. af23.7.1 61 og Handelsmin.s skr. 

af 19.6.1914. Be temmel erne af l 17 aflø tes af lov 138 af 28.4. 
1931 (næringsloven) §§7 - O, der atter afløstes af lov 215 af 8.6. 
1966 om di pachører hvorefter di pachører beskikkedes af han
delsministeren efter at have bestået dispachøreksamen for en af 
handelsministeren ned at kommission. Kommissionen var tillige 
radgivende for handel mini teren ved admini trationen af lov om 
dispachører, jf. bek. 399 og 400 af 2.12.1966 om di pachørvirk-
0mhed og om Dispachørkommi ionen samt forretning orden 

for Di pachørkommis ionen af 22.9.1967 (Ministerialtid. 1967 
S.644). 

Di pachører arterede under Ju tit min. (1. Kt.) til 1.1.1849, 
hvor agområdet overgik til Indenrig min. (1. Kt.). Herfra over
førte det ved kgl.re . af 17.12.190 til Mini teriet for Handel og 
Søfart (Indu trimini teriet). 1.1.19 udlagde agomradet til Er
hverv - og Se! kab tyre! en. I perioden 1936-90 blev di pachø
~~k amen afholdt fem gange: i 1990 var der tre prakti erende 

lSpachører i Danmark. 
Kommi ionen arki be tar af ek amen protokoller 1879ff (2 

bd.· ikke afleveret). Kommi ionen ager indgar i øvrigt i Han
delsmin./Indu trimin. arki . 
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Henvisninger: Collegialtid. 1817 .2r -36. Bet. II afgivet af han
delsmin.s. næringslovkommis ion 1965 (37-t.Sv.-O.f) .131ff. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 

Revisoreksamenskommissionen 1913-30 1521 

Revisorkommissionen 1930-

Ved lov 117 af 14.5.1909 indførte be kikkel e af autori erede 
revisorer. Betingelsen for at opnå be kikkel e var bl.a .. at man 
godtgjorde at være i besiddel e af de for revi orhvervet fornødne 
kundskaber gennem en prøve aflagt for en kommi ion ned at af 
Ministeriet for Handel og Søfart. For at undga at veletablerede 
og anerkendte revisorer kuli e gennemgå en pro ve. ville den ikke 
blive krævet af dem, der i de før te ar efter loven ikrafttræden 
beskikkedes til autori erede revi orer. 

Herefter fastsattes bestemmel eme om autori erede revi orer 
ved kgl. anordning 211 af 25.7.1913. Der ned atte en Re~·isor
eksamenskommission, be tående af af mini teren udnævnte 
medlemmer. Bestemmel eme om kommi ionen forblev uæn
drede ved følgende lovændringer. dog blev den navn ved lov 124 
af 15.4.1930 om stat autori erede re,·i orer og bek. 199 af _5.6. 
1930 ang. prøven for stat autori erede revi orer ændret til Reri
sorkommissionen. 

Lovbestemmel erne om tat autori erede revi orer blev op
taget i lov 138 af 28.4.1931 (næring !men) 6-- 3 i forbinde! e 
med andre næring drivende med offentlig autori ation mægler.e. 
dispachører, tran latører. vejere og malere)._ ·æring Im·kommt
sionen af 1954 anbefalede i betænkning II (196- at im dekororne 
revisorernes øn ke om påny at fa en sær ·ilt !m. h' il k et k e te 
ved lov 68 af 15.3.1967. jf. Folk ting tid. 19 6 . A p. l 29ff. 
Revisorkornis ionen ar herefter ikke udelu ·kende ek amen-
kommission, men havde tillige om opgave at bi ta handel -

ministeren ved loven admini tration. dmini trationen af io'
givningen vedr. revi orer udlaode 1.1.19 til Erhverv - og el

kabs tyre! en. 

Industri, handel og næring 1317 

Revisorkommissionens ældre arkiv indgår i Handelsministeri
ets gruppe: Ujoumali erede sager nr.177 litra g, k, h, i, j, f: 
Materiale vedr. ansøgning om at indstille sig til eksamen 1935-72, 
Karakterprotokoller 1916-42, Opgaver 1946-57, 1959-70, Besva
relser 1951, Beretning af 28.5.1952 af Thorkild Bruun. Nr.293: 
Korrespondance m. A.Bu ch-Sørensen og H.Jespersen 1960. -
~ra 1974 indgår kommissionens ager i Handelsmin.s journal på 
J.nr. 238 (alm. sager) og j.nr.239 (eksamenssager), fra 1981 hen
holdsvis j .nr. 488 og 489. Eksamensprotokoller 1942ff. m.fl. arki
valier udgør selvstændigt arkiv. Opgavebesvarelser er kasseret. 

Henvisninger: Revision og Regnskabsvæsen. Tidsskrift for Er
hvervsøkonomi og Skatteforhold (særnr.), januar 1957. Bet. II 
afgivet af handelsmini teriet næringslovkornmission, 1965 (374/ 
Sv.S04) s.7ff. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NPIWR) 

Revisornævnet 1967- 2104 

~evi ornævnet oprettede ved lov 6 af 15.3.1967 om statsauto
nse.rede revi orer § 18-22 med den opgave at påkende sager om 
revl orer tilside ættel e af dere pligter, rejst på begæring af 
handelsministeren eller af Foreningen af Statsautoriserede Revi
. orer. Nævnet kunne tildele advar ler eller irettesættelser eller 
Ikende bøder, i grovere tilfælde frakende be kikkelsen midlerti
digt eller på ube temt tid. ævnet afgøre! er kunne ikke ind
bringe for anden admini trati myndighed. 
h æv net udpegede af handel mini teren/industriministeren, og 
havde om formand en dommer amt 4 andre medlemmer, 
hvoraf 2 kullevære tat autori erede revi orer, og 2 kulle have 
enhold vi nationaløkonomi k eller juridi k uddanne! e. 
Ved 11 i lov 220 af 27.5.1970 om regi trerede revi orer fik 

nfævnet tillige til opgave at behandle ager om di e, jf. lovbek. 56 
a 19.1.19 9. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). ( P) 
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Mæglerkommissionen 1932- 1523 

En mægler er en selvstændig forretning mand, hvi virk omhed 
er at være upartisk autori eret mellemmand ed af lutning af 
forretninger af forskellig art. Den ældre ordning af mæglervæ e
net (forordning af22.12.180 , jf. plakat af29.12.1 17) gjaldt kun 
for Kbh. og de købstæder, hvor der var ud tedt mæglerartikler. I 
andre byer (Esbjerg, Helsingør og Rønne) og på landet var 
erhvervet som mægler frit. Mæglere inddelte i fire kla er. af 
hvilke assurancemæglere (tegning af navnlig øforsikring) faldt 
bort ved lov 138 af 28.4.1931 (næring loven). hvi 1- inde
holdt bestemmelser vedr. vek el-. vare- og kib mæglere. Er
hvervet som vekselmægler, om be tod i af lutning af handel med 
veksler, aktier og obligationer, døde ud på denne tid. og handel 
med værdipapirer regulerede ved næring loven be temmel er 
om vekselerere. Be kikkel e om tat autori eret kib mægler 
(bistår med og hæfter over for toldvæ enet for kibe toldklare
ring) og statsautori eret varemægler krævede aflæggel e af en 
prøve for en af Mini teriet for Handel og Indu tri ned at kom

mi sion. 
Iht. lov 69 af 15.3.1967 om kib mæglere og varemæglere, der 

afskaffede betegne! en " tat autori erer·. bi tod . 1æglerkorn
missionen Handelsmin. (Indu trimin .) med admini trationen af 
loven, herunder admini trationen af den særlige ek amen (ind
stilling, eksamen krav, afholde! af ek amen og bedørnmel e). 
be kikkelse, fratage! e af be kikkel e og regler for virk ornhed 
som mægler mv. Jf. forretning orden for læglerkommi ionen 
af 14.6.1968 (Min.tid. nr.133) og bek. 40 af- . . 19 l om mæg
lereksamen. Admini trationen af lovgivningen vedr. mæglere ud
lagdes 1.1.1988 til Erhverv -og el kab tyre! n med Indu tri
min. Erhvervsankenævn om endelig adrnini trati\ klagein tan · 

Mæglerkommis ionen arki\ indgar i Handel min . gruppe: 
Ujournali erede ager nr . l49: ··over igt over • læglervæ enet i 
Danmark" (m m. bilag), 1923. Afgjorte a~er 1932-- . Kronolo
gi ke sager 1958-72. Karakterprotokol 19 ... 2- -9. E · amen be va
re! er 1965-77. Ek amen opgaYer 1944- l. 

Henvisninger: Bet. II afgivet af handel min . nærino lovkornrn1·-

ion, 1965 (374/Sv.504) .67ff. ~ WR) 
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Ejendomsmæglerkommissionen 1932- 1524 

Med hjemmel i §85 i lo 13 af28.4.1931 (næringsloven) udstedte 
handelsministeren bekendtgøre! e 223 af 25.8.1932 angående 
ejendomsmæglerprøven . Der ned attes en Ejendomsmægler
kommission bestående af 3 af mini teren udnævnte medlemmer 
for hvilken den anordnede prøve skulle aflægges. Ved lov 171 af 
12.4.1949 blev det en lovfæ tet betingelse for at erhverve næ
ringsbrev som ejendom mægler, at denne prøve var bestået. Den 
gav ret til at anvende betegnet en ''statseksamineret ejendoms
mægler". 

Ved næring loven af 1966 (212 af 8.6.) udgik bestemmelserne 
om ejendomsmæglerne af loven . Disse fik en særlig lov (218 af 8. 
6.1966) , og Ejendom mæglerkornmissionen fik den udvidede op
gave at bistå handelsmini teren (nu: industriministeren) ved ad
ministrationen af lov om ejendomsmæglere. Den skulle bestå af 
mind t 3 medlemmer, hvoraf l kulle have den juridiske ud
d~nnel e og l være ejendom mægler. Kommissionens forret
nmg orden fastsatte ved cirkulære 191 af22.9.1967. Bestemmel
ser om ejendom mæglerprøven blev fa tsat ved bek. 402 af 2.12. 
1966, senere ved bek. 164 af 2.5 . 1975. Ved bek. 418 af 9.8.1977 
blev ejendomsmæglerprøven henlagt til handelsskolerne, hvor 
d_en aflagdes som afslutning på skolernes statskontrollerede spe
Clalkur us i ejendom handel efter de herom af Undervisnings
ministeriet fast atte regler. Ejendom mæglerkommis ionen op
hørte hermed at virke som ek amen kommi sion, men vedblev at 
bistå ministeren ved admini trationen af ejendomsmæglerloven. 

Administrationen af lovgivningen om ejendom mæglere, her
Under be kikkelser udlagde 1.1.19 til Erhvervs- og Selskabs
tyret en jf. lov 218 af 23.12.19 7. 

Ejendomsmæglerkommi ionen havde selv tændig arkivdan
nelse fra 1932. 

Henvisninger: Handel min., Ujoumali erede ager nr. 220 og 
220a. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NPIWR) 
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Translatøreksamenskommissionen 
1909-66 
Translatørkommissionen 1967-

1522 

Kgl. bevilling som tran latør og tolk ud tedte ad mandatum af 
Dan ke Kancelli (kgl. re . af 4.7.1 00), fra l 9 aflndenrig min. 
(l. K t.). En ved kgl. re . af 1.6.1 5 ned at e k amen kommi -
sion synes ikke at have været i virk omhed; bevilling om trans
latør udstedtes af Indenrig min. pa grundlag af atte t fra aner
kendte sprogkyndige (univer itet lærere og kgl. be kikkede 
translatører) eller efter be taet ek amen fra den i l oprettede 
private læreanstalt "Kjøbenha n Sprogkan ervatorium··. ager 
vedr. translatører overgik til Handel min. ved kgl. re . af 17.L. 
1908. Efter ønske fra for kellig ide om en kærp l e af kravene 
indførtes ved kgl. res. af 13.-U909 (jf. bek. 2 af .11.1911) en 
særlig offentlig eksamen, om kulle aflægge for en af Handel -
min. beskikket Translatøreksamenskommi sion. Di e be tem
mel er videreførtes i lov 13 af 2 .4.1931 næring loven) 7~-77. 
jf. de særlige bestemmel er i ret plejeloven U9 om anvende! e 
af translatører og tolke i ret ager. ed lov _13 af .6.1966 
bortfaldt det ved næringsloven af 1931 indforte udtryk·· tat auto
riseret", og handelsmini teren bemyndigede til ved bekendt
gørelse at fastlægge de nærmere regler om ek amen og b tem
mel er for translatører og tolke \irk omhed. Kun per aner 
beskikket som tran latør og tolk måtte ben)tt b tegne! en 
"translatør". Til bistand for handel mini teren ved admini tratio
nen af loven skulle denne ned ætte en Tran larorkommission. 
Eksamen skulle herefter ikke blot kunne aflægge for Tran -
latørkommissionen, men og a pa anden måde. f.ek . pa n høj
ere læreanstalt. Fra 1972 ophørte Tran lat rkommi ionen at 
fungere som eksamen kommi ion. og afhold l e af ek amen 
overgik helt til handel høj kaJerne . Ad mini trationen af Jovgi'
ningen vedr. tran Iatører og tolke udlagde 1.1.19 til Er h\ e f\ .. _ 
og Selskabs tyreisen med Indu trimin. Erhvef\· ank næm orn 
endelig administrativ klagein tan . 

Tran latøreksamen - og Tran Jat rkommi ionen arkiv indgar 
i Handelsmin., Ujournali e rede ager nr. l ~o: Journal 19 L-3- · 
Skriftlige opgaver 1909-72. Mødereferater. karre pondance. di
ver e 1952-72. 
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f-!envisninger: Bet. II afgivet af handelsmin.s næringslovkommis
Sion, 1965 (374/Sv.504) s.139ff.- Min.for Handel og Søfart: Rela
tions- og resolutionsprotokol 190 -09 nr.34. (WR) 

Erhvervsforhold. Registrering af 
selskaber 

Overbevillingsnævnet 1924-70 

Landsbevillingsnævnet 1970-

2317 

1539 

I. beværterloven af 1912 (10~ af 10.5.) var meddelelse af bevilling 
til udskænkning af stærke drikke et lokalt anliggende men loven 
§21 bemyndigede indenrig mini teren til ek traordinært at med
dele bevillinger hvor særlige om tændigheder talte for det. Det 
tog i ær igte på offentligt ejede bygninger, jernbanestationer, 
teatre o.l. I en betænkning afgivet 1918 af Den 2. Ædrueligheds-
ko · · ( . ~miSSion s.13ff.) fore loge det at lægge denne særlige be-
VIllmg myndighed i hænderne pa et nævn med en af indenrigs
m~ni te ren udnævnt formand og medlemmer, der repræ enterede 
Rigsdagen og kommunale intere er. ævnet skulle i visse til
f~lde tillige fungere om ankenævn for de lokale bevillingsmyn
digheder. 

Ved lov 99 af 29.3.192~ om beværtning og gæstgiveri samt om 
handel med tærke drikke 21 oprettede Overbevillingsnævnet 
med de af kommi ionen fore !aede beføje! er med undtage! e af 
funk · tionen om ankenæ n. I nævnet var Rig dagen og de kom-
munale ammen lutrringer repræ enteret. Medlem tallet udvide
des ved lov 129 af 15.3.1939 og lov 20 af 7.6.195 . 

Ved bek. 137 af 23.~ . 192~ ble\ ager vedrørende beværter
næring overført fra Ind nrig min . til Handel min. 

Ved lov 121 af25.3 .1970 om re tauration -og hotelvirk arnhed 
mv. §13 aflø te Overbevilling nævnet af Landsbevillingsnævnet, 
om gav og forn ede alkoholbevillinger, der ar begrænsede eller 
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betingede, samt i tilfælde, hvor virk omheden blev drevet i ejen
domme tilhørende staten eller i jernbanetog, luftfartøjer og kibe 
i fart eller i kommunalt ejede restauration -eller hotelbygninger. 
Derudover var nævnet ankein tan med hen yn til af lag på at 
give eller forny en bevilling til servering af tærke drikke ( 11 tk. 
2). Endvidere kunne nævnet fratage en be\illing haver bevil

lingen, hvis virksomheden blev drevet på ufor arlig made. 
Nævnets mange omgøre! er af kommunale af lag på an øg

ninger om alkoholbevilling medførte kritik og opfattede om en 
tilsidesættelse af det kommunale elv t)Te og an a for at med
føre ædruelighedsmæssige problemer. Det medførte i 197 . at 
afgørelser truffet af en kommunalbe t}Tel e med alle til tede
værende medlemmers stemmer kun kunne ændre af Land be
villingsnævnet ved en enstemmig afgøre! e (lov 140 af29.3.197 ). 
I 1986 indskrænkedes nævnets kompetence yderligere; det var 
herefter ikke ankeinstans, men gav. fornyede og fratog alkohol
bevillinger for virksomheder i ejendomme. der tilhørte taten 
eller en kommune eller i jernbanetog. luftfartojer og kibe i fart 

(lov 260 af 22.5.1986). 
Landsbevillingsnævnet be tod af en formand. der kulle have 

juridisk uddannelse, amt 4 andre medlemmer. hvoraf 2 kulle 
repræsentere kommunerne og de 2 andre være uafhængige af 
kommunale interes er og af erhverv intere er. der berørte af 
loven. Ved lovændringen i 19 6 reducerede antallet af med

lemmer til 2 foruden formanden. 
Pr. 1.1.1988 udlagde ager vedr. alkoholbevillinger til Er

hvervs- og Selskab styre! en, jf. lov -1 af 23.12.19 . 
Overbevillingsnævnet og Land be,illingsnævnet ekretariat -

forretninger varetoges af Handel min. ndu trimin. Departe
ment, i hvis journal det ager har numrene 277. 476. 47 og 4 l. 

Henvisninger: Bet. afgiven af den af Indenrig min. under 16. Juli 
1914 nedsatte 2den Ædruelighed kommi ion. 191 (Sv.1337). 
Bet. ang. Re vi ion af Beværterlovgimingen af gi\ et af Kom mi -
sionen af 1934 ang. Alkohol pørg maalet. 193 ( v.13-L). Heri · 
94-104: Overbevilling næ net virk omhed i A arene 19---36. 
Bet. afgivet af Handel min. beværterlovudvalg. 1969 ('39 Sv. 
1355). Folketingstid. 19 5/ 6 A p. 4- 3-9 . ( 'P. ~ R) 
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Lukkelovsankenævnet 1970-76 

Butikstidsankenævnet 197 6-89 

2105 

Ved lov 264 af 10.6.1970 (lukkeloven) §7 fik kommunalbestyrel
serne mulighed for i vi se tilfælde at fastsætte udvidede åbnings
tider for butikker, f.eks. i områder, der i udpræget grad be
nyttedes til sommer- og weekend-ophold, ved større trafikknude
punkter o.l. Kommunalbestyrelsernes afgørelser kunne indbrin
ges for et ankenævn, Lukkelovsankenævnet, bestående af en 
formand, som skulle have den juridiske uddannelse, samt 2 andre 
medlemmer, der skulle være uafhængige af kommunale og orga
nisationsmæssige intere er. Kun foreninger eller organisationer, 
som handelsmini teren bemyndigede dertil, kunne indbringe sa
ger for nævnet og begære påtale af overtrædelser. En fortegnelse 
over disse er i bek. 285 af 17.6.1970 om påtaleret mv. efter 
lukkeloven. Afgørelserne kunne ikke indbringes for anden ad
mini trativ myndighed. 

Samtidig med gennemførelsen af ovennævnte lov nedsattes en 
kommi sion med den opgave at vurdere de samfundsmæssige og 

erhverv økonomiske virkninger af lukkelovgivningen. Den afgav 
betænkning i 1975. Herefter gennemføres lov 218 af 28.4.1976 
om butikstid. Bestemmel erne om anke af kommunalbestyrelser
nes afgørelser forblev uændrede, men i overensstemmelse med 
loven nye titel kiftede ankenævnet navn til Butikstidsanke
nævnet. Nævnets forretning orden blev fastsat i bek. 352 af 11.6. 
1976. Fra 1988 hørte ager vedr. nævnet under Erhvervs- og 
Selskab styrelsen, jf. lov 851 af 23.12.1987 §16. Samtidig be
stemtes, at også vi e afgøre! er truffet af politimestre kunne 
ankes til Butikstid ankenævnet. ævnet ophævedes pr. 1.10.1989 
ved lov 328 af 24.5.1989. 

Nævnet var selv tændigt arkivdannende. 

li_envisninger: Butik tiden. Bet. ang. revi ion af lukkeloven af
givet af Lukkelov kommi ionen af 1970 (735/Sv.2614), 1975. -
Bandel min., Ujournali erede ager nr. 374 og 396. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (NP) 
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Fordelingsnævnet vedr. visse fra 
Udlandet Modtagne Erstatninger 
(Globalerstatningsnævnet) 1958-

2403 

Nævnet nedsattes iht. lov 179 af 7.6.19- . der vedrørte for
delingen af erstatninger, der efter aftale mellem Danmark og en 
anden stat af denne matte blive udbetalt til den dan ke regering 
som en samlet godtgøre) e (globaler tatning) for tab op taet for 
danske borgere som følge af foran taltninger fra denne anden 
stats side, f.eks. ved nationalisering af ejendom. 

Nævnet, der ogsa kaldte GlobaJer tatning nævnet. kulle ned
sættes af handelsmini teren og be tod af en af handel mini teren 
i samrad med justitsministeren udnæmt formand. der kulle op
fylde betingelserne for at kunne udnæme til dommer amt 3 
andre medlemmer udpeget af henhold Yi udenrig mini teren. 
finansministeren og handel mini teren .. Tæmet ble\ udpeget \·ed 
Handelsministeriets skrive! e af 22. .19- . 

Pr. 1.1.1988 udlagde handel mini teren befojel er iht. lo\en 
til Erhvervs- og Selskab styre) en. og det be temte . at næmet 
afgørelser ikke kunne indbringe for højere admini trati\ myn
dighed (lov 851 af 23.12. 19 7. jf. forretnin~ orden for næmet 
ved bek. 146 af 16.3.1988). 

(Jf. Fordelingsnævnet iht. lov 242 af 10.6.19 

Henvisninger: Handel min .. j.nr. 19- 162-2. Ju tit min. l.Kt.. 

j.nr. 1958/G 851. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Aktieselskabsregi tret 1917- 7 

Erhvervs- og Sel kab tyrel en 19 

(SP) 

147 

AktieseJ kabsregi tret oprettede \ed IO\' 4 af _9.9.191' om 
aktieselskaber §48ff.. jf. lo\ 270 af l'' .6.19~" om kt1e el kaber 
§154ff. og lov 371 af 13.6.1973 om anpart- el kaber '124ff. kti
eselskabsregi tret ledede af en owrregi trator og udga\ Regi-
treringstidende. 

l forbindelse med Aktieselskabsregistrets 25 ars jubilæum afholdt daværende og 
rid/igere ansalle 1.2.1943 en fest i Wh·ex i København. Siddende fra venstre: 
Assisrem Ella v. Mumhe af Morgensrieme, klasse/orreridirektør Eggert Balthazar
Christensen , kasserer Inger Rode, overregistrator 1917-39 H. B. Krenchel, journal
fører Ida Rarhsack, Ol'erregisrraror 1939-57 Henning Lage, ekspeditionssekretær 
Anne Marie JørgellSen, kanrorchef Estrid Wiir:.old Jacobsen . Stiiende fra \'ellSrre: 
Ministersekretær, fra 1945 sparekassedirektør Ejnar Qvist, sekretær, fra 1953 
ekspeditionssekretær i Handelsministerier C. E. Sreinp, assisrent Lis Bloch Jørgen
sen, sekretær, fra 1962 komorchef Niels Faaborg O u osen, sekretær, 1973-80 over
registrator Viggo Larsen, fuldmægtig, fra 1972 afdelingschef i Handelsministerier 
Jørgen Worm, fuldmægtig i Handelsministerier, 1957-72 kontorchef i Aktiesel
skabsregistrer Alf Kr. Jensen, assisrem, fra 1949 kasserer Eva Hallas-Møller, 
sekretær Sigurd V eng Christensen, fuldmægtig, fra 1946 ekspeditionssekretær Niels 
Guumann Eriksen, sekretær, fra 1951 dommer, 1966-81 forligsmand C. O. Chri
stensen. 

Til Aktie el kab regi tret anmeldte oprettelse af nye selska
ber, ændring af vedtægter. aktiekapital og bestyre) ens sammen-
ætning mv. amt ophævel e af el kaber. År regnskaber og sta

tusopgøret er ind endte til regi tret. Aktie el kab regi tret kon
trollerede , at loven for krifter overholdte og indberettede over
trædel er eller for ørnmel er til indu trirnini teren (handelsmini-
teren) . Udenland ke el kaber kulle anmelde forretning afde
~inger her i landet til Aktie el kab regi tret. Lovene af 1973, der 
Indførte anpart el kab formen, tilpa ede aktie el kab lovgiv-



1326 Industri, handel og næring 

ningen til etableringsregler mv. inden for EF. ed lo 2 6 af 6.6. 
1984 henlagdes registreringen af erhverv drivende fonde til Akti
eselskabsregistret, om endvidere førte Forening registret, se 

ndf. 
Aktieselskabsregistret ophævede om in titution ved oprettel

sen pr. 1.1.1988 af Erhvervs- og Selskabsso·relsen (lov -1. 52 og 
853 af 23.12.1987), om foruden regi trering af aktie- og an
partsselskaber, erhvervsdrivende fonde og føring af Forening -
registret tillige overtog regi trering af el kaber. om tidligere 
hørte under Forsikringstil ynet og Til ynet med Banker og Spare
kasser. Fra Industrimin.s Departement udlagde amtidig ad
ministrationen af den næring retlige Jovgiming til Erhverv - og 
Selskabsstyrelsen (sager vedr. revi orer. ejendom mæglere. 
translatører og tolke, kib - og varemæglere. di pachører. bu
tikstid, restaurations- og hotelvirk omhed. fordeling af uden
land k erstatning) samt lndu trimin. Legali ering kontor. 

Henvisninger: Udkast til Lov om Aktie el kaber m.m. med til
hørende Motiver, 1901 (Sv. 4 3). dka t til Love om Aktie el
skaber, Kommanditaktie el kaber amt Andel foreninger med 
tilhørende Motiver og Bilag, 1910 ( \. 4). Bet. om re\i ion af 
aktieselskabslovgivningen, 1964 (36? Sv. -03). Bet. om en fælle -
nordisk aktieselskabslovgivning, 1969 -40, v. -o6 . 

Indhold: Brevkopier 191 -65. Brevbøger 1940-- . Journaler 191 
-58. Hævede elskaber 191 -6 (henlagt efter dato for l kaber
nes hævelse). Kassejournaler 193 39-19-.f--. (SP WR) 

Foreningsregistret 1918- 14 

Ved lov 168 af 20.3.1918 om be temmel er mod uretmæ ig kon
kurrence og varebetegnel e ( 1- bemyndigede handel mini
steren til at oprette et regi ter. i hvilket forening r. h\·i formål 
var at værne erhver intere er, kunne optage efter an m Id l e. 
Ved optagelsen opnaede eneret til at ben} tt foreningen navn 
og dens registrerede ærlige kendetegn. \'ed lov af 0.6.191~ 
om beskyttelse af forening navne ud\idede regi tr ringen ul 
også at omfatte foreninger eller ammen lutninger til fremme af 
andre samfund nyttige formal. 
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If. lov 285 af 18.5.1921 om Foreningsregistret kunne der i dette 
optages her i Jandet hjemmehørende foreninger eller sammen
slutninger med lovligt øjemed, for åvidt de ikke kunne optages i 
andre af staten oprettede registre. Foreninger og sammenslut
ninger med nationalt , politi k eller religiøst formål var udelukket 
fra optagelse. Denne undtage! e bortfaldt med lov 100 af 31.3. 
1926 om Foreningsregi tret, jf. Jovbek. 115 af 14.4.1926. I regi
stret kunne herefter tillige optage oplysninger om en forenings 
bestyrelse , direktion mv., herunder hvem der underskriftsmæs
sigt forpligtede den. 

Registreringen var frivillig. Grundlovens §78 udelukkede , at 
registrering kunne gøre til betingelse for foreningsdannelse. 

Foreningsregistret forretninger varetoges af Aktie elskabsre
gi tret, fra 1.1.1988 af Erhverv - og Selskabsstyrelsen, der førte 
et alfabetisk register over regi trerede foreninger. 

Indhold: Hævede foreninger 1927-65. (NP) 

Finans- og forsikringstilsyn 

Sparekassetilsynet 1880-1963 1478 

Før 18 O var spareka er ikke underlagt tatslig kontrol. I 1878 
matte Spare- og Laaneka en i rhu imidlertid træde i likvida
tion, og en efterfølgende under øge! e vi te betænkelige mang
ler. Som følge heraf ble der ved lov 6-t af 2 .5.1880 om spare- og 
laneka er Jagt fa te regler for pareka ernes virke, og der blev 
oprettet et embede om sparekasseinspekcør. Denne kulle føre 
løbende til yn med pareka erne. og pareka eme regn kab 
kulle arligt ind ende til ham . ed lov 7 af 13.4.1910 udvidedes 

til Ynet økonomi ke grundlag, idet medhjælp bevillingen fire
dobiede . I 1912 ændrede til ynet finan iering, saledes at spare
ka serne herefter bidrog med et beløb fa tlagt i forhold til størrel-
en af pareroe arnlede tilgodehavende lov 45 af 5.3.1912). 
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Tilsynet sorterede under Indenrig min., indtil det pr. 15.9.1913 
overgik til Handelsmin. Spareka elo en blev re ideret ed lov 
539 af 4.10.1919 og ved lov 159 af l .5.1937. ed bek. _97 og 29 
af 5.9.1962 uddelegerede handel miniterenen række beføje! er 

til tilsynet. 
Da der i 1930'erne op tod n e former for parein ti tutter, blev 

tilsynets virke ved lov 156 af 2.5.193-l ud\idet til og å at omfatte 
tyendesparekasser, skolespareka er og andel parekas er (bl.a. 
de såkaldte Jord-Arbejde-Kapital andel kas er) m.m. 

Ved lov 79 af 13.3.1963 ammenlagde Sparekas etil ynet med 
det i 1920 oprettede Banktil yn ( e ndf.) til en in titution under 
betegnelsen Tilsynet med Banker og Sparekas er. pareka eril
synets arkiv er afleveret indtil ammenlægningen. 

Indtil 1934 er Spareka etil ynet ager inddelt i grupper for 
ministerielle skrive! er, pareka e krivel er og pareka eregn
skaber. Fra 1934 er ageroe inddelt i to rækker: A-journal ager 
henlagt efter emne-inddelt journalplan med fa te numre. Heri 
indgår almindelige sager og ager vedr. ··uegentlige pareka er·· 
(tyendesparekasser o.l.). Spk-journal ager er ager vedr. de en
kelte sparekasser og disse ar regn kaber. 

Ved Rigsarkivets skr. af 7.3.1974 er der givet bemyndige! e til 
kassation af visse sager ang. til ynet egen admini tration (dog 
ikke personalesager), ager vedr. udformning af pareka ebøger 
o.l., visse indsendtemaned -og kvartal indberetninger m.m. 

Henvisninger: Spareka ekommi ionen bet.. l . trykt i fini
sterialtid. B, 1878 sp.577ff. (S v .T9). 'dkast til lov om pare- og 
lånekasser samt bank el kaber med tilhorende motiver og bilag. 
Afgivet af den af Indenrig min. iht. lov af 13.-l.l910 ned atte 
kommi sion, 1912, trykt i Rig dag tid. 191 l A P·- -l5ff. 
(Sv.264). Redegøre) e om vi pare- og udlan \irk omheder. 
1934, trykt i Rig dag tid. 1933,3-l A p.3 _3ff. ( ,. __ 3 . Trykte 
årsberetninger (18 4-1921 i Mini terialtid. B) . 

Indenrigsmin., Skab ager nr. 39 (Fo lag til ændring af lov 64 
af 28. 5.1880 med forarbejder og materiale vedr. kommi ionen 
af 18.6.1878 ang. til ejebringel e af til yn med pareka r). 
Indenrig min., Skab ager nr. 19"-9- Indberetninger vedr. pa
reka secirkulæret af 29.6.1 7 , l 

Hjælpemidler: Li te med fa te numre for amtlige pareka er 1 

til ynets journal. 
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Indhold: Kopier af ministerialskrivelser 1880-1906. Kopier af 
skrivelser til sparekasserne 1881-1936. Ministerielle resolutioner 
og bekendtgørelser 18 0-1919. Indkomne breve 1881-1925. Ind
komne ministerielle breve 1880-1920. Journal for ministerialskri
velser 1889-1936. Journal for skrivelser til og fra sparekasserne 
1880-1936. Registraturer l 0-1923. Sparekasse-amtsinddeling 
1880-1931. 

Journal til indkomne krivelser 1923-65. Journalsager A 1880 
-1963. Sparekassesager (Spk) 1920-63. Udgåede sparekasser. 

Årsregnskaber for pareka ser 1886/87-1963. Årsregnskab for 
tyendespareforening 18 0-1935. År regnskab for skolesparekas
ser 1949-52. Andel kasser A-Ø 1923-34. 

Inspektionsprotokollater l 91-1962. Undersøgelsesprotokol 
1893-1956. Beretninger fra pareka sekonsulenterne. Vedtægts
godkendelse for spareka er l 0-1920. 

Spareka einspektøren og han embede 1924-34. Resolutioner 
1880-95. Lovbøger 18 0-1917. Sparekas ebogholderiet 1923-29. 

Regn kab protokoller l 2-1932. Hovedbog 1935-41. Kasse
journaler 1931-64. Ka ebog for promillegebyr 1912-16. Rejseud
gift bøger 1882-1970. Konto pro di er e 1889-1934. Engage
ment bog 1889-91. (TK) 

Banktilsynet 1920-63 1477 

Mens der allerede i 18 O oprettede et embede som sparekassein
spektør, virkede bankerne endnu længe uden offentligt tilsyn. 
Under indtryk af bankkri en 1907-0 og Alberti-affæren ned
satte iht lov 87 af 13.4.1910 en kommi sion under Indenrigsmini-
teriet til at udarbejde lovfor lag om til yn med åvel banker som 
pareka er. Kommi ionen afgav betænkning 1912/13. Et resul

tat opnaede dog før t med lov 5-ll af 4.10.1919 om banker, 
hvorved der oprettede et embede om bankin pektør ganske 
varende til den tilling, pareka ein pektøren havde. Under 

forhandlingerne næ nte muligheden af at forene de to embeder, 
rnen tanken vandt ikke til Jutning. da lovgivningen udtrykkelig 
tog igte pa en karp ondring mellem bank- og pareka sevirk
sornhed. Loven tradte i kraft et ar efter tadfæ telsen. Til dæk
ning af udgifterne ved til ynet kulle hver bank udrede et beløb, 
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fastsat i forhold til dens arnlede gældsforpligtel er (promilleaf
giften). Fordelingstallet bestemte på finan loven. 

Bankinspektøren kulle føre løbende til yn med de enkelte 
bankers virksomhed. Di e kulle årlig ind ende dere regn kab, 
og med mellemrum, som regel ca . 3 år, blev de gen tand for en 
særlig undersøgelse med bensyn til akti\iteter, engagementer mv. 

Ved lov 79 af 13.3.1963 sammenlagde Banktil ynet og Spare
kassetilsynet til en institution under betegne! en Til ynet med 
Banker og Sparekasser, se ndf. Banktil ynet arki\ er afleveret 

indtil sammenlægningen. 
Sager er delt i A-sager (almene) og B- ager ( ager vedr. en

kelte banker). A-sager er ekretariat ager, ager om lo\ior
tolkning, nordiske og internationale ager mv. B- agerne er delt i 
almindelige banksager, regn kab ager og undersogel e ager. 

Ved Rigsarkivets kr. af 7 .3.197-l er der givet bemyndige! e til 
kassation af visse sager, ind endte mtmed balancer m.m. 

Henvisninger: Udkast til Love om Spare- og Laanekas er amt 
Bankselskaber med tilhørende Motiver og Bilag. Afgivet af den 
af Indenrigsministeriet i Henhold til Lo\ nr. af 13A.1910 
nedsatte Kommission, 1912. Og a trykt i Ri0 dag tid. 191" 13 A 
sp. 2745ff. Trykte år beretninger. 

Hjælpemidler: Liste med fa te numre for amtlige banker i til

ynets journal. 

Indhold: Afgåede krivel er 1920-60. Indkomne krivel er 19-3 

-65. 
Bankinspektørens journal I 1920-63. 
Journal for A-sager 192-l-65. A- ager 1920-63. Journal for B

sager 1924-65. Bank- ager 19"'0-63. Journal over indkomne ar -
regn kaber 1921-50. r·regn kaber 1919-o:!. 'od r gel pro
tokoller 1921-56. Under ogel e ager 19_1-o"'. 

Medlem protokol for direktion medlemmer 1921. , ledlem -
protokol for repræ entant kab medlemmer 1921. ledlem pro
tokol for bestyre! e medlemmer 19_1.. ledlem protokol for revi

orer 1921. 
Hovedbøger I-III 1931-6"'. Hoved- og l nning b ger 192 -61. 

Ka ebøger 1941-61. Ka journaler 1921-40. Promill afgifter 
1920-68. (NPJ 
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Fondsbørstilsynet 1919-86 2103 

~t tilsyn med fondsbør en (offentlig omsætning af aktier, obliga
tJoner og lignende værdipapirer) indførtes ved lov 540 af 9.10. 
1919. Der oprettedes et embede som børskommissær med den 
~pgave at føre tilsyn med lovens overholdelse. Udgifterne til 
tilsynet skulle udrede af medlemmerne af fondsbørsen i forbold 
til deres ved noteringen på børsen gjorte omsætning. 

Ved lov 80 af 19.3.1930 bortfaldt embedet som børskommis
sær. I stedet skulle handelsministeren beskikke en tilsynsførende 
med fondsbørsen , et hverv som siden da altid har været over
draget bankinspektøren, fra 1963 direktøren for Tilsynet med 
Banker og Sparekas er. Embedet om børskommissær og hver
vet som tilsynsførende med fondsbørsen bar fra 1924 til 1971 
været forenet med hvervet om formand for Københavns Fonds
~ør , hvortil udnævne! e ligelede foretoges af handelsministeren 
(mdustriministeren). Jf. i øvrigt lov 220 af 7.6.1972 (Iovbek. 12 af 
16.1.1984). 

. Ved lov 316 af 4.6.1986 om Københavns Fondsbørs henlagdes 
hl y net med børsen til Til y net med Banker og Sparekasser, fra 
1988 Finanstilsynet. 

If. lov 179 af 15.4.1980 om en Værdipapircentral §§26-28 vare
toges tilsynet med Værdipapircentralen af Fondsbørstilsynet, ved 
lov 317 af 4.6.1986 §2 ændret til Til ynet med Banker og Spare
ka er, fra 1988 Finan til ynet. 

Henvisninger: Fondsbør en og fond børsvekselererne. Bet. Il. 
Afgivet af Handelsministeriet udvalg til revision af fondsbør
sordningen, 1971 (600/Sv.2554). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Tilsynet med Investeringsforeninger 
1982-86 

(N P/W R) 

2304 

Til ynet med In ve tering foreninger oprettede iht. lov 229 af 26. 
S.1982 om in e tering foreninger 47-51 med den opgave at 
pa e overholdel en af loven og de i medfør heraf udstedte be-
temmel er amt (lov 154 af 24.4.19 ~) at føre et regi ter over 
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investeringsforeninger. Tilsynet afgav årlig beretning til indu tri
ministeren med bl.a. oplysning om de af loven omfattede for
eninger. Tilsynet med In ve tering foreninger havde kontorfæl
Jesskab med Tilsynet med Banker og Spareka er mv. og med 
Fondsbørstilsynet. Ved lov 31 af 4.6.19 6 2 ophævede Til ynet 
med Investeringsforeninger om en sær kilt in titution, og til
synsvirksomheden iht. loven overgik til Til ynet med Banker og 
Sparekasser, fra 1988 Finan tils net. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( PWR) 

Tilsynet med realkreditinstitutioner 1 90 

1850ff. 

Fra de første kreditforeninger oprette! e iht. lov af _0.6 .1 50. 
var de underkastet staten til yn. Indtil 1936 fremgik dette af 
statutterne for de enkelte kreditforeninger. If. lov 109 af7.4.1936 
om kreditforeninger §12 amt lov 10 af .d. om kob tad hypo
tekforeninger §8 skulle Indenrig min. føre til yn med kreditfor
eningernes overholdelse af Jo ens forskrifter (Landvæ en kon
toret, fra 1894 l. Kt., 194 -49 -· Kt.). Omko tningeme ved 
tilsynet opførtes på finan loven, men refunderede af kredit- og 
hypotekforeningerne. Til ynet udøvede om særlige h\·erv af 
dertil udpegede tjene temænd i mini teriet. om fra - .4.1949 
(bek . nr. 241) var Boligmin. ed lov _ l af 10.6.19 l arnlede 
bestemmelserne om alle realkreditin ti tutter i en IO\. hvi 
bemyndigede boligmini teren til at drage om arg for til ynet. 
Ved bek. 28 af 8.2.1972 om realkreditin titutteme \·urd ring og 
låneudmåling overdroge til _net Realkreditradet. om 3.3. .å. 
nedsattes af realkreditin titutteme. Til Realkreditradet kunne 
boligministeren udpege repræ entanter uden temmeret. 

Ved bek. 593 af 15.12.19 O om til yn med realkreditin titot
terne etablerede et til _ n i Bol i tyre/sen. Dette til ) n k u Ile 
nedsætte et eller flere udvalg til at f l g e. radgi\ e og bi t a den 
løbende admini tration i forbinde! e med d t til yn. d r f rtes 
gennem Boligtyrelen Realkreditkontor C. Kt.). D r var pr. 
1989 fire sådanne udvalg Til yn udml e1 for Boil ejendomme 
(arkivnr. 2194), for Byerln·en ejendomme indusiriejendomme 
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(2195), for Landbrugsejendomme (2196) og for Ejendomme i 
Grønland (2470). Tilsynsudvalgenes arkiver indgår i Boligstyrei
sens 5.Kontors arkiv på j.nr. 22.10, 22.20, 22.30 og 22.40. 

Pr. 1.1.1990 overgik sager vedr. tilsyn med realkreditinstitutio
ner fra Boligmin. til Industrirnin., hvor den løbende admini
stration udJagdes til Finanstilsynet (s . 1337). (NPIWR) 

Tilsynet med Banker og Sparekasser 
1963-87 

1479 

Sparekassetilsynet (oprettet l O) og Banktilsynet (oprettet 
1920) blev ved lov 79 af 13.3.1963 sammenlagt under navnet 
Tilsynet med Banker og Sparekasser, se s. 1327 og 1329. Ved 
sammenlægningen kete der i øvrigt ikke ændringer i lovgiv
ningen på området, og den hidtidige skarpe sondring mellem 
bank- og sparekas evirksomhed opretholdtes således. Grund
laget for tilsynets virke var lov 122 af 15.4.1930 om banker, lov 
156 af 2.5.1934 om vi se pare- og udlånsvirksomheder og lov 159 
af 18.5.1937 om spareka er. 

Ved lov 199 af 2.4.1974 forenedes bank- og sparekasselov
givningen (men ikke lovgivningen om visse spare- og udlånsvirk-
omheder) og sondringen mellem de to former for virksomhed 

ophævedes næ ten. For kellen be tod herefter i det forskellige 
selskabsretlige grundlag; banker kulle være aktieselskaber, og 
spareka er kulle være elvejende institutioner. Fra 1985 be
tegnedes de i lovgivningen om "pengein ti tutter". 

Det var i øvrigt til ynet opgave løbende at føre tilsyn med de 
~nkelte banker og pareka er virk omhed. Disse skulle årligt 
IOdsende dere regn kab, og med mellemrum blev de genstand 
for ærlige under øgel er med hen yn til aktiviteter, engagemen
ter mv. jf. lovbek. 35 af 30.1.19 1. Lovgivningen samordnedes 
med EF direktiv af 12.12.1977 om kreditin ti tutter ved lov 177 af 
14.5.19 O (banker og pareka er) og ved lov 154 af 23.4.1985 
(andel ka er), jf. lovbek. 374 af 15 .. 19 5. 

l 19 6 henlagde Fond bør til ynet ( .1331) og Til ynet med 
Inve tering foreninger ( .1331) til Til net med Banker og Spa
rekas er. Dette indgik 1.1.19 ammen med For ikringstilsynet i 
det amtidigt oprettede Finan til yn. e .1337. 

86· 
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Ved Rigsarkivets skr. af 15.6.1982 er der givet bemyndige! e til 
kassation efter retningslinjer svarende til bemyndige! er af 1974 
for Sparekassetilsynet og Banktil ynet, jf. ovf. 

Henvisninger: Beretning afgivet til handel mini teren af arbejd -
gruppen vedr. revison af bank- og sparekas elovgi ningen, 1971 
(Sv.2548). Trykte årsberetninger. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). 

Komiteen til Bedømmelse af 
Livrenteselskaber 1810-61 

(TK) 

221 

Ved forordning af 15.5.1 19 blev det be temt. at allebetaende 
og fremtidig oprettede private for ørgel e - og under tøttel e -
kasser, f.eks. pensions-, enke- og ligka er. livrente-, etablering -
og påklædningska ser, kulle underka te til yn af en dertil ned
sat komite. Tilsynet kunne ikke forbyde di e indretninger 
iværksættelse eller vedblive! e, men kulle nøje undersøge og 
prøve planerne til eller lovene for dem og afgive en bedømmel ~ 
derover. Denne bedømmel e kul! e offentliggøre og indføre 1 

ethvert eksemplar af planen eller lovene. Alle enere forandrin
ger i dis e skulle på samme måde prøve af komiteen. Offent
liggørelsen skete bl.a. i Collegialtidende. 

Ved kgl. res. af 22.1.1 61 ophævede komiteen. idet det be
tragtedes som utids varende at opretholde en adan kontrol, men 
det blev ved kgl. re . (gennem Fin an min. af _3 .l. l 6- p lagt 
Direktionen for Livrente og For ørgel e an talten af l 2 amt 
Livsfor ikringsan talten i København enere tat anstalten for 
Liv forsikring) på begæring af offentlige myndigh der og private 
i hele Monarkiet at afgive betænkninger over planer for for-
ørgel es- og under tøttel e el kab r amt forandringer i de -

lige. - Komiteen arki' kende ikke. 

Henvisninger: De tat garanterede dan ke Liv fo ikring -An~ 
talter. Festskrift ved Halvhundredaar dagen for An talteroe a 

1842. Udgivet af Liv for ikring -og Fors rgel an talten af l 71 
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under Ledelse af S. Hertzsprung, 1892 s.63f, 155f. Beretning fra 
Forsikringsraadet forAarene 1905 og 1906, 1907 s. 8-19.- Justits
min. l.Kt., j.nr. 1861/2972. (NP) 

Forsikringsrådet 1904-

Forsikringstilsynet 1981-87 
1485 

Livsforsikringsvirksomhed kunne if. lov 72 af 29.3.1904 kun dri
ves med tilladelse fra indenrigsministeren og skulle være under
kastet bestemte for krifter. Tilsynet med overholdelsen af disse 
blev overdraget Forsikring rådet der skulle bestå af en formand, 
som skulle være matematikkyndig forsikringstekniker, og mindst 
2 andre medlemmer, hvoraf den ene skulle være i besiddelse af 
de for dommere nødvendige egen kaber. Rådet be tod fra be
?Yndel en af 4 medlemmer. Dets afgørelser kunne indankes for 
Indenrigsmini teren, hvi afgøre! e var endelig. Dog kunne et 
~l kab forlange en ag forelagt et nævn (Livsforsikringsnævnet) 

hl erklæring forinden en afgøre! e blev truffet, se ndf. 
Da der i Indenrig mini teriet blev oprettet et Socialdeparte

~ent i 1919, blev livsfor ikring ager (og dermed Forsikrings
radet) henlagt under dettes 1. Kt. De forblev i dette kontor, 
mens det 1924-26 var Socialmin. 1. Kt., 1926-29 Sundhedsmin.s 
l. l<t. og 1929 påny Socialmin. l. Kt. Ved bek. 155 af 3.7.1929 
blev liv for ikring ager lagt under Handelsmini teriet (Industri
ministeriet). 

I 1920 ned attesFor ikring til yn kommissionen til at overveje 
PØrgmalet om til yn med anden for ikringsvirksomhed end livs

for ikring. Den afgav i 1923 betænkning med et udkast tillov om 
for ikring virk omhed, men det tykkede ikke at føre et forslag 
g_ennem Rig dagen. Men ved lov 15- af 2.5.1934 om skade for
fikring virk omhed kom For ikring radet til yn til og a at om
atte denne. Rådet be tod herefter af en formand og en næstfor-

mand og yderligere mind t 3 medlemmer. Formanden eller næ t
formanden ku11e være for ikring matematiker, og der kulle 
blandt medlemmerne være en juri t og en nationaløkonom. Ved 
lov l 3 af 11.5.1935 om til y n med pen ion k a er og lov 355 af l. 
7

-1940 om til yn med begrave! e ka er og ligbrænding forenin
ger blev og a di e for ikring former inddraget under For ik-



1336 Industri, handel og næring 

ringsrådets tilsyn. Sidstnævnte havde til 1940 været underlagt 
Direktoratet for Sygekassevæ enet (s.1422). ed bek. 30 af 4. 
10.1944 blev administrationen af be temmel erne om prislov
givningens anvendelse på for ikrings el kaber henlagt til Forsik
ringsrådet. På grundlag af en ud alg betænkning fra 1957 gen
nemførtes lov 147 af 13.5.1959 om for ikring virk omhed. der 
forenede reglerne om livsfor ikring og kade for ikring i en lo . 
1.1.1963 overførtes tilsynet med fortsætte! e kas er fra Direk
toratet for Sygekassevæsenet til Forsikring rådet. 

Ved lov 171 af 16.5.1962 nedsatte en komrni ion (For ik
ringskommissionen) til at under øge al forsikring virk arnbed og 
eventuelt fremkomme med for lag til ændrede reoler. Kommi -
sionen afgav i årene 1968-76 fire betænkninger om henhold vi 
skadesforsikring, lovpligtig ulykke for ikring, for ikring el ka
bernes økonomiske forhold og liv forsikring . ed lo 19 af 2 .5. 
1975 om ændring af lov om for ikring virk arnhed Uf. lo bek. 
544 af 27.10.s.å.) gennemførte en tilpasning af lovgivningen til 
EFs skadeforsikringsdirektiv. Dette medførte bl.a . . at bygning -
brandforsikringen, der hidtil havde tået under til yn af J u tit mi
nisteriet, nu blev henlagt under For ikring rådet Folketing tid. 
1974/75 2. samling, A sp. 534 og ~37f). 

Ved lov 630 af 23.12.19 O gennemførte en omfattende revi
sion af lovgivningen om for ikring ,·irksomhed. Herunder blev 
også tilsynet omorgani eret, jf. loven kap. _6 _3 -4 ). Det 
bestod herefter af et råd og et direktorat (Forsikring til ynet). 
Rådet udpegedes af indu trimini teren. Formanden kulle være 
jurist, og blandt de øvrige medlemmer kulle for ikring tageme. 
forsikringsselskaberne og pen ion kas eme amt nationaløkono
misk og forsikring matemati k agkundskab være repræ enteret. 
Forsikringstilsynets daglige forretninger varetoge af direktora
tet. Rådets og direktoratet funktioner og indbyrde forhold 
fa tlagdes i bek. 593 af 23.12.19 l om forretning orden for Fo_r-
ikring rådet og 594 af .d. om Direktoratet for For ikring tll

synet. 
Pr. 1.1.1988 sammenlagde Direktoratet for For ikrinv til ynet 

med Til ynet med Banker oo pareka er til Finansri/synet ( e 
ndf.), idet dog regi trering n af fo ikrine l kab r (For ikring -
regi tret) overgik til Erhven -og el kab tyre! en .1324). jf. 

lov 852 af 23.12.19 7. 
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Henvisninger: Beretning fra Forsikringsraadet for Aarene 1905 
og 1906, 1907 (bl.a. om Forsikringsrådets tilblivelse). Bet. fra 
den af Handelsministeriet nedsatte Forsikringstilsyns-Kommis
sion , 1923. (Sv.l198 · og å i: Rigsdagstid. 1923/24 A sp. 4869ff.). 
Bet. ang. lovgivningen om for ikringsvirksomhed, 1957 (184/ 
Sv.l214). Forsikring kommi ionens bet. I , 1968 (490/Sv.1222). 
~orsikringskomrnissionens bet. II , 1970. (579/Sv.1224) . Forsik
nngskomrnissionens bet. III , 1975. (737/Sv.2855). Forsikrings
kommissionens bet. IV, 1976. (758/Sv.2856). Forsikringsrådet 
1904-1954, 1954. 

Indhold: Livforsikring -kopibøger 1904-60. Livsforsikrings-jour
nal ager 1904-60. Stati tiske kemaer vedr. livsforsikring 1905 
-60. De danske livsforsikringsseJ kabers garanti- og hjælpekasse. 
Gotha-banken. For ikring el kabemes årsregnskaber. 

Skadesfor ikring -kopibøger 1934-60. Skadesforsikrings-jour
nalsager 1935-60. 

Pension kasse-kopibøger 1935-60. Pensionskasse-journalsager 
1935-60. 

Begravelseskas e-kopibøger 1940-60. Begravelseskasse-jour
nalsager 1935-60. 

Sager vedr. Monopoltil ynet 1944-60. Manuskripter til rådsbe-
retninger 1905-60. (NP) 

Finanstilsynet 1988- 2432 

Som led i Indu trimin. trukturornlægning oprettedes Finanstil
synet pr .l. 1.1988 ved ammenlægning af Til ynet med Banker og 
Sparekasser og For ikring til ynet. Baggrunden var en betydelig 
u~videl e af aktiviteterne på kapitalmarkedet på tværs af den 
htdtidige traditionelle omradeafgræn ning. jf. lov 852 af 23.12. 
1_987 og lov 853 af .d. amt bek. 436 af 19.7.198 om beføjelser 
ttl F F· tnan til ynet amt om klageadgang. Afgøre! er truffet af 
k tnan til ynet kunne indbringe for Indu trimin.s Erhvervsan-
enævn til endelig admini trativ afgøre! e. Pr.l.l.1990 overgik 

sa~er vedr. til yn med realkreditin titioner fra Boligmin. til Indu
Strtmin. · den løbende admini tration henlagde til Finan tilsynet. 

Finan til ynet journali erede efter de ammenlagte institutio-
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ners eksisterende journalsystemer, indtil en arnlet journalplan 

trådte i kraft pr. 1.1.1992. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (WR) 

Livsforsikringsnævnet 1904-59 14 6 

Skadesforsikringsnævnet 1934-59 

Nævn iht. Lov om 
Forsikringsvirksomhed 1959-81 

Forsikringsnævnet 1981-87 

Ifølge lov 72 af 29.3.1904 om liv forsikring \irk omhed 54 
kunne et livsforsikringsseJ kab indanke en afgøre! e truffet af 
Forsikringsrådet til Indenrig min. fra 192~ Socialmin . . fra 1929 
Handelsmin./lndustrimin.), hvi afgøre! e var endelig. el kabet 
kunne imidlertid forlange, at agen forelagde for et nævn -
Livsforsikringsnævnet - inden afgøre! e blev truffet. ævnet be
stod af 5 medlemmer hvoraf 3 udnævnte af kongen. l af For ik
ringsrådet og l af det pågældende forsikring el kab. ævnet 
bibeholdtes i de følgende love om liv for ikring ( 6- af l ...l.1914. 
!ovbek . 299 af 30.6.1922). I lov l 3 af 11.-.193- om til yn med 
pensionskasser §22 og lov 35- af l. .19 om til yn med be
gravelseskasser og ligbrænding foreninger l- fik Liv for ik
ringsnævnet samme opgave i forbinde! e med afg rel er truffet af 
For ikringsradet. Ved l m 1-- af 2.- .193~ om k a de for ikring -
virksomhed §37 oprettede et kade forsikrin snærn med til
svarende opgave. De to næm havde amme formand. . 

Til ynet med liv for ikring og kade forsikring bl \' forenet 1 

lov 147 af 3.5.1959 om for ikring vir· omhed. og de to hidtidige 
nævn aflø tes af Nævn iht. Lov om Forsikrinos1·irksomlted. jf. 

lovbek. 544 af 27.10.1975. 
I lov 630 af 23.12.19 O om for i ·rin_ vir· mh d . 2~...,. orn 

tradte i kraft 1.10.19 l. kunne For ikrin: ti ) n t afg re l er i en 
række nærmere angivne tilfælde indbring for For ikrin rzæl~
net, men afgøre! er i øvrigt kunne indbrin~ e_ for ind u trimim-
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stereo, der eventuelt kunne forelægge den indankede sag for 
nævnet, jf. forretningsorden for Forsikringsnævnet i bek. 556 af 
23.11.1981. 

I forbindelse med overførsel af Forsikringstilsynets beføjelser 
til Finanstilsynet ophævedes For ikringnævnet pr. 1.1.1988, og 
det bestemtes, at afgørelser truffet af Finanstilsynet iht. lov om 
forsikringsvirksomhed kunne indbringes for Industrimin.s Er
hvervsankenævn (lov 852 af 23.12. 1987). 

Forsikringsnævnenes ekretariatsforretninger varetoges af For
sikringsrådet/-tilsynet, og nævnssagerne indgår i dettes arkiv 
(1937-57: S-j.nr. 592; 1957-87: F-j.nr. 156). 

Henvisninger: Bet. ang. lovgivningen om forsikringsvirksomhed, 
1957 (184/Sv.1214) s.92f. - Handelsmin. Ujoumaliserede sager 
nr. 86 (Livsforsikring nævnet 1930-33). (NPIWR) 

Industriministeriets Erhvervsankenævn 2511 

1988-

Som led i den almindelige udvikling bort fra departementers 
beskæftige! e med afgøre! er i konkrete sager oprettedes Indu-
trimin. Erhverv ankenæ n ved lo 5 af 23.12.1987. Anke-

nævnet er tattede den hidtidige adgang til rekur til Departemen
tet i sager afgjort af de in titutioner som administrerede sel
kabs- og kapitalmarked lovgivningen (Erhvervs- og Selskabs
tyre! en og Finan til ynet). Samtidig nedlagdes Forsikringsnæv

net ( e ovf.). Erhverv ankenæ net formand og næstformænd 
kulle opfylde betinge! erne for at blive udnævnt til landsdom

mer. Formand kab og nævnet øvrige medlemmer beskikkedes 
af indu trimini teren og kulle udpege blandt per oner med 
kend kab til erhverv forhold. herunder kapitalmarkedsforhold, 
nationaløkonomi og for ikring matematik. Jf. bek. 204 af 29.3. 
198 , hvori de love er opregnet. for hvilke Erhvervsankenævnet 
blev endelig admini trativ kJagein tan . 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 
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Statsanstalten for Livsforsikring 
1842-1990 

1247 

Statsanstalten for Livsforsikring havde oprinde] e i to an talter 
oprettet i 1842. Den ene Livrente- og Forsorgelsesanstalten af 
1842, oprettedes som en stat an talt. Den anden. Livsforsik
ringsanstalten i København, tiftede om en privat in titution 
med en 5-årig statsgaranti. Denne ble fra 1.1.1 ~ gjort ted e
varende. De to anstalter havde herefter en fælle direktion og 
bestyrelse udnævnt af kongen . 

Ved lov af 18.6.1870 ophævede an talteme. I tedet oprettede 
staten Livsforsikrings- og Forsprgelsesanstalten af 1871, der over
tog de tidligere anstalters formue, rettigbeder og forpligte! er. I 
1893 ændrede anstalten navn til Statsanstalten for Lil·sforsikring. 

Statsanstaltens virk omhed ad kilte ig principielt ikke fra pri
vate selskabers, dog var den ikke underlagt Forsikring til ynet; 
tilsynet udøvedes af Fin an min., og tatsan talten var i mod æt
ning til private forsikring el kaber omfattet af almindelige for
valtningsretlige bestemmel er (Io om offentligbed i forvaltnin
gen, om ombudsmanden, om offentlige regi tre mv.). tat an
stalten afholdt sine egne driftudgifter. og den formue måtte ikke 
sammenblandes med stat formuen. Den overskud tilfaldt ikke 
statskassen, men forsikring tagerne i form af bonu . Indtil 1919 
havde Statsanstalten den ærlige opoave at tegne pligtige enke
forsikringer for per o n er, der udnæ,·nte i faste tillin ger under 
staten. Indtil 1872 var Stat an talten den ene te egentlige liv for
sikringsvirksomhed i landet. 

Statsanstalten sorterede under Fin an min .. idet dog vi e be
føjelser, herunder det for ikring tekni ke til )11. ved lov 62- af 
21.12.1983 om Statsan talten for Liv forsikring henlagde til In
dustrimin. (Forsikring til ynet, fra 19 Finan til ynet). Ved 
19 3-loven, der til igtede at lige tille tat an talten med private 
liv forsikring selskaber, inddroge ta an talten under lov orn 
for ikringsvirk omhed. 

Iht. lov 251 af25.4.1990 om privati eringaf tat an talten for 
Livsforsikring omdannede finan mini teren 1.6.1990 tat an tal
ten til et livsfor ikring aktie el kab. om indtil 199- kunne Jade 
ordet "Statsanstalten" indga i it nam. Aktierne indgik i tatsan-
talten Holding AJS, h\'i akti majoritet taten lgte til forsik

ring se! kabet Baltica i ept. 19 . 
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Arkivet: Ved omdannelsen i 1871 videreførte den nye anstalt 
de korrespondancesager der var anlagt under de ældre anstalter. 
Der er således arkivkontinuitet fra 1842. Der findes et navnekar
totek over samtlige klienter siden grundlæggelsen i 1842. Karto
teket er nu overført til mikrofilm. Det indebolder oplysning om 
klientens navn fødselsdag, tilting og bopæl samt henvisning til 
forsikringsnummer (klientnurnmer). 

Statsanstaltens arkiv består helt overvejende af klientsager. 
Hertil kommer mindre saggrupper bl.a. de såkaldt "sorte" sager 
(sekretariatssager, ikke afleveret 1990). Navnet skyldes omsla
gets farve. 

Før 1936 dannedes klient agerne på basis af årgangsjournaler 
med rentekammersystem. Journalerne kaldes "flytte journaler", 
hvilket hentyder til kædenummereringen (flytte = fremvise). 
Hvert forsikringsforhold fik et kontoblad i en protokolrække, 
kaldet de ignationer, på h ilket dets forløb noteredes. Fra 1936 
gik man over til fa t nummer for hver klient i en accessorisk 
række. Herefter bortfaldt journali ering. Dog er der i hver sag et 
joumalkort. Når sager tage frem til ekspedition, anbringes jour
nalkortene i et kartotek over cirkulerende sager. 

Statsan taltens arkiv er afleveret indtil udgangen af 1892, da 
den fik navneforandring. oget kontinuitetsbrud i arkivdannel
sen skete dog ikke ved den lejlighed. Arkivet består af journaler, 
J~umal ager, de ignationer og begæringer (om forsikringsteg
nmg). Den sidste række er dannet ved udskillelse fra journalsa
gerne. En tilsvarende række udgør helbredsattester (ikke af
leveret 1990). 

Ved skr. af 4.5.1983 har Rig arkivet givet bemyndigelse til 
ka ation af klient ager flyttejournaler, designationsprotokoller 
amt begæringer og belbred oply ninger 1893ff. bortset fra prø

ver. 

Henvisninger: Collegialtidende l 42. . 243-54, 257-72. Statsan
stalten for Livsforsikring. Udgivet i Anledning af 100-Aarsdagen 
for Oprettelsen af de statsgaranterede Anstalter i 1842, 1942. Fol
keting tid. 19 3/ 4 1. aml., A p. 1369ff. Trykte år beretninger. 

Finan mini teriet ekretariat, Gruppeordnede ager vedr. 
Stat an talten for Li for ikring l 4 -1912, pk. nr. 269-80. 

Indhold: Livrente- og forsørgelsesanstalten af 1842: Journaler 
1842-63. Journal ager l 42-63. 
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Livsforsikringsanstalten i København: Journaler l 42-63. Jour
nalsager 1842-63. 

Livrente- og forsørgelsesanstalten af 1842 og Livsforsikringsan
stalten i København: Journaler 1864-70. Journal ager l 64-70. 

Livsforsikrings- og forsørgelsesanstalten af 1871: Journaler 
1871-92. Journalsager 1871-92. 

Begæringspakker: Litra A I nr. 1-15.97 . A II nr. l .001 
-28.828. a I nr. 1-1.260. a II nr. 1.261-7.424. B I nr. 1- .399. B Il 
nr. 9.001-10.669. D I nr. 1-7.421. D II nr. 7.4_2-11.545. D III nr. 
14.000-14.938. DD I nr. 1-8.3 6. DD II nr. 10.000-1 .4 3. S Il 
nr. 9.000-13.400. Y I nr. 1-1.582. 

Designationer: Litra D I nr. 1-7.421. D I nr. 36-7.407 (om
skreven bog). D II nr. 7.422-11.545. D II nr. 7.470-11.531 (om
skreven bog). D III nr. 14.000-14.600. DD I nr. 1- .3 6. DD I nr. 
642-8.376 (omskreven bog). DD II nr. 10.000-1 .223. DD Il nr. 
10.001-15.016 (omskreven bog). (. P WR) 

Værdipapircentralen 1980- 2405 

Ved lov 179 af 14.5.1980 oprettede ærdipapircentralen pr. 1.7. 
1980 som en privat, elvejende in titution med den opgave at 
edb-registrere de på København Fond bors noterede værdipa
pirers udstedelse, om ætning og ejerforhold. Fra 19 3omfattede 
VP-systemet obligationer, fra 19 tillige aktier og in ve t ring -
foreningsandele. Værdipapircentralen var erviceorgan for fi
nans ektoren og betjente Danmark • Tationalbank. banker. pa
reka ser, andelska ser, bør mægler l kab r. fond b r ,·e k ele
rere, realkreditinstitutter, øvrige ud t ede re og to re in ti tutia
nelle investorer (kontoførende in ti tutter . \ ærdipapircentralen 
var underlagt til yn af Finan til ) net. og de nærmere regler om 
virk arnheden fa tlagde i en af ind u trimini t ren godkendt 'ed
tægt. 

Værdipapircentralen ledede af en af indu trimini teren ud
nævnt bestyre) e, hvoraf 4 medlemmer ind tillede af organi ~
tioner, der re præ enterede ud tedere af fond a ·t h er. 4 af organt
sationer, der repræ enterede kontof rend in ti rutter. g l efter 
indstilling af Danmark ationalban -. B e t) r I n an atte direk
tionen, om varetog den daglige l d l e 
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Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 

Krigsforhold og besættelse 

Udvalget for Økonomisk Samarbejde 1202 

med Tyskland 1940-41 

Stat mini teren ned atte efter aftale med erhvervenes organisa
tioner 7.11.1940 et udvalg, der kulle foretage undersøgelser ang. 
Økonomiske spørgsmål i forholdet Danmark-Tyskland. Udvalgets 
ned ættelse var re ultat af drøfte! er i talsministerens Handels
aftale-Udvalg. Det opgave var at foretage undersøgelser af de 
kon ekven er af principiel og økonomisk art som en told- og 
møntunion med Ty kland ville have amt overveje mulighederne 
for nærmere økonomi k arnarbejde med Tyskland i anden form. 

Formand var generaldirektør for kattevæsenet, Knud Korst , 
og H.P. Gøtrik var sekretær. De øvrige medlemmer repræsen
terede Udenrigsmin., Handel min., Landbrugsmin. , Industrirå
det, Gros erer-Societetet, Landbrugsrådet og Direktoratet for 
Yareforsyning . 

Indhold: Mødereferater m. bilag 1940- maj 1941. Redegørelse til 
statsministeren af 29.4.1941. (KH) 

Udvalget for Ekstraordinære 2402 

Industriarbejder mv. for Tysk Regning 
(Odel-Udvalget) 1941-45 

lidvalget for Ek traordinære Ind u triarbejder, i daglig tale Odel
lldvalget efter det leder underdirektør Axel Odel, Udenrigs
mini teriet kommittered~ i indu tri ager oprettedes 1.5.1941 
med henblik på at føre pri kontrol med " i e entreprenør- og 
byggearbejder for den ty ke værnemagt her i landet." 
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Ved lov 93 af 9.3.1943 om pris- og lønkontrol med vi e arbej
der for udenlandsk regning §4 skabtes lo hjemmel for ud algets 
arbejde. Det bestemtes heri, at der til behandling af de i loven 
omtalte sager nedsattes et udvalg be tående af en af kongen 
udnævnt formand, der ikke måtte repræ entere arbejd giver
eller arbejderinteresser, l repræ entant for Arbejd mini teriet. l 
for Finansministeriet samt 2 for b er af hovedorgani ationerne. 
Overtrædelse af loven kunne indbringe for udvalget af å el den 
kommittede som af hovedorgani ationerne. 

Fra efteråret 1941 skulle alle arbejder for værnemagten an
meldes til udvalget- en frivillig ordning. om det var an keligt at 
effektuere. Især voldte entreprenørarbejderne pa den jy ke ve t
kyst problemer, fordi den ty ke værnemagt af militære år ager 
ikke ønskede indblanding eller havde nogen intere e i at holde 
lønninger og avancer lave; en hurtig etablering af befæ tning -
værkerne gik før alt andet. og udgifterne finan ierede af den 
danske stat over den såkaldte clearingkonto. 

Arkivet indgik tidligere i denrig min. Gruppe ager 1909-45 
som j.nr. 99.F.5/14. 

Efter befrielsen fort atte Axel Odel om formand for Revi
sionsudvalget for Ty k e Betalinger. e ndf. 

Henvisninger: Beretning fra dvalget for ek traordinære Indu
striarbejder m.v. for ty k Regning. For tiden indtil l. Aprii19-l2. 
Udgivet af Udenrig mini teriet 19-L. Beretning til Folketinget 
afgivet 29.9.1948 af den af Folketinget .1.19-l ned atte Kom
mission (Den Parlamentari ke Kommi ion i Henhold til 
Grundlovens §45, V: Udenrig mini teriet und r B ættel en. 
1948 (Sv. 2401). Sigurd Jen en: Le~·e~·ilkår under besættelsen. 

1971. 

Indhold: Udgående journal19-l1--l3. Indgaende journa119-H--l3. 
Gruppesager 1941-45. (H -A1J 

Revisionsudvalget for T' ke Betalinger 1-o 
1945-59 

Ved lov 330 af 12.7.19-l- om revi ion af \i t) ke betalinger 
bemyndigede handel mini teren til at træffe de n dvendige for-
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anstaltninger til gennemførelse af en revision af de fortjenester, 
som var oppebåret af per o n er , firmaer eller juridiske personer 
ved levering af varer eller tjenester for tysk regning under be
sættelsen. Revisionen kulle ifølge lovens § 2 foretages af et 
udvalg, der nedsatte af handelsministeren efter samråd med 
finansministeren , justit mini teren og Danmarks Nationalbank. 
Formand for udvalget blev afdelingschef A. Odel , der under 
?e ættelsen havde været Udenrig ministeriets kommitterede i 
Industrisager med den opgave at føre priskontrol med leverancer 
mv. for tysk regning, jf. "Odel-Udvalget" ovf. De øvrige med
lemmer var afdeling chef H.C. Andersen, Finansmin., politiin-
pektør T. Agda! , udpeget af J u tit min., direktør P. Dons, Dan

marks ationalbank direktør E. Lindgren , Direktoratet for Va
r~forsyning underdirektør Ebbe Groes , Prisdirektoratet og 
Civilingeniør E. Thor en fra firmaet Monberg & Thorsen. Fra l. 
7.1947 blev afdelingschef Odel aflø t af bankinspektør Arne A. 
Eken. 

Revisionsudvalget for Ty ke Betalinger havde til opgave at 
fa tsla de oppebårne fortjene ter , men ikke at tage stilling til, om 
der skulle foretages en ærlig beskatning. eller om strafansvar 
skulle gøre gældende for land kadelig virk omhed. Det ved 
revisionen tilvejebragte materiale skulle være til rådighed for de 
organer, der tog sig af di e opga er. 

Udvalget virk omhed ophørte i 195 dets sekretariat blev 
nedlagt i 1959. 

li_ en visninger: Handel mini teriet, j .nr. 1945119/3. Handelsmini
Oist · enet, Ujournali eret ag nr. 125. 

ln.dhold: (Kende! e protokoller m. regi tre 1946-58 er i Handels
mm. Ujournali eret ag nr. 3r. 
p Kopibøger 19-l5-59. Journaler, ind- og udgået po t 1945-59. 

rotokoller over udvalg møder 19-l--- . Journaler for udvalgs a
ger 19-l5-- . 

1 
Journal ager: Principielle ager. Entreprenør- og byge ager nr. 

-662. Entreprenør- og byggearbejder i Jylland (HJ). Entre
~renør- o~ byggearbejder pa jælland (H ). Entreprenø:- og 
hYggearbejder i Ty kland (ET). Gru leverancer. Indu tn- og 
S andværksleverancer. Fragt- og pedition. tran port m.m. (FN). 

Øfart ager (S). Funktionærgager (G . Pro i ion ager (P). Ty-
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ske privatskoler (DT). Beslaglæggelse ager (B). Diver e (D). 
Tysk krigstjeneste (DS) (bl.a. politikred e). Forfatterhonorarer 
m.m. (DF). Diverse (H). Dansk-ty ke arbejd fælle kaber (Ha). 
Udleje af materiel (Lm). Elektricitet leverancer X). Handels

sager (W). Vognmandssager (V). 
Tyske regnskabsbøger 1940-45. Bauleitung: Hjørring, Hol te

bro, Vesterport, Fyn, Grove, Århus. København. borg. Thi
sted, Esbjerg, Struer, Hadersle . Ty ke udbetaling formularer 
(Ld-anordning). Diverse udtagne ager. Sagen mod entreprenør 

C. Carlsen. 
Journaler og kopibøger (W- ager) 19r--5 (aflev. 1964). Kar-

totek over politiundersøgel er. 
Kassebog. Hovedbog. Ka ejournaler 19-r--4. Journal vedr. 

tilbagebetalingskontoen m. bilag 19-+- . pecifikation af ud
gifter, København og Århu 19-H--L K\itteringer for værdipa
pirer o.l. deponeret ho revi ion udvalget 19-t --3. Fortegne! e 
over indkomne værdipapirer 19-t --t9. Per onale ager (alfabe

tisk). 
Sager vedr. tyske betalinger under be ættel en uordnet). Kar-

( ( 'P) totek over spærrede konti alfabeti k . 

Ankenævnene iht. Lo 499 og 5 af 9. 1509 

10.1945 (vedr. tyske betalinger) 1945-60 

Iht. lov 499 af 9.10.1945 om avancebegræn ning vedr. ,,i e le
verancer og arbejder mv. omfattet af lov 330 af L .. 19-t5 orn 
revision af visse betalinger og lo - af .d. om tilbagebetaling af 
fortjeneste ved erhverv virk omhed i ty k intere e hhv. 13 og 
§19 stk.2 kunne afgøre! er i ager. der faldt ind under lovene. og 
om i første iostao ble truffet af Re,·i ion ud,·alget for Ty ke 

Betalinger (se ovf.). indbringe for ankenæm. hvis afg rel er var 

endelige. 
For begge ankenævn gjaldt, at formand n ·ulle pt)·Ide be

tinge! erne for at blive udnæmt til h je ter t dommer. et med
lem kulle have nationaløkonomi k a~kund ·ab. o~ et m dleOl 
være tekni k sagkyndig. De to næm~ havd am~ tre med
lemmer. En ek pedition ekretær i Handel min . fungerede orn 
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sekretær for nævnene. Ankenævnenes virksomhed sluttede i 
1960. 

Hvert ankenævn havde elvstændigt arkiv. 

Henvisninger: Revi ionsudvalget for tyske betalinger. Beretning 
for tiden l. august 1945 til 31. marts 1950. 

Indhold: Avancebegrænsning: Kendelsesprotokoller, mødepro
tokoller, journal for A- ager, A- ager 1945-59. 

Tilbagebetaling: Kendel e protokoller, mødeprotokoller, jour-
nal for T-sager, T-sager 1945-60. (PO) 

Kommissarius for Konfiskation af Tysk 1510 

og Japansk Ejendom 1945-60 

Det var en følge af Ty kland og Japans betingelsesløse kapitula
tion i 1945, at al ty k og japan k ejendom, der befandt sig i 
allierede lande, blev be laglagt til delvis er tatning af tab. I 
Danmark var bek. 227 af 5.5.1945 ang. spærring af visse bank- og 
spareka ekonti den første foran taltning i denne henseende. I 
den følgende tid blev der truffet andre lignende foranstaltninger, 
der alle var af foreløbig karakter idet regeringen ikke mente at 
kunne tage endelig stilling, før en international behandling af 
spørg malet om er tatning fra Ty kland havde fundet ted. Det 
kete pa en konference i Pari november-december 1945. Her

~fter gennemførte lov 132 af 30.3.1946 om kontikation af tysk og 
Japansk ejendom . 

. Ifølge loven §l kom den til anvende! e pa al tysk , fjendtlig 
eJendom, undtagen adan ejendom, om var taget om krigsbytte 
af de allierede væbnede tyrker. Af bemærkningerne til lovfor
~ag~t fremgår, at ordet 'Ty kland" i denne lov ikke omfattede 
k str~g. 4 fa t log. at al ejendom. der omfatte?e af love_n, 

onf1 kerede til fordel for den dan ke tat. 5 mdeholdt dis
Pen ation muligheder for "ret ubjekter. om finde ikke at 
~Unne betragte om fjendtlige··. f.ek . ty ke tat ~orgere,_som 

avde været forfulgt af det nazi ti ke regime, e D1 pensatwns
næv_net vedr. T k og Japan k Ejendom ndf. 

Til at gennemføre loven oprettede en midlertidig tilling om 
kornrni ariu med den opga e at efter øge og overtage al af 
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loven omfattet ejendom og reali ere den, for åvidt taten ikke 
havde behov for den. I §3 opregnede i 11 punkter , h ilke former 
for ejendom loven omfattede , h oretter om pkt. 12 tilføjes: 
"Alle andre økonomiske værdier, der ikke er nævnt foran··. I 27 
fastsloges, at loven også fandt an endel e på japan k ejendom 

her i landet. 
Ved lov 146 af 13.5.1959 om ændringer i konfi kation lo en 

blev al af loven omfattet ejendom. mod hvilken der ene t 31.7. 
1959 ikke var rejst krav , fritaget for konfi kation. Stillingen om 
kommissarius blev nedlagt fra 31.3.1960. De forretninger, der 
måtte være tilbage skulle varetage af handel mini teren. 

Indhold: (Journaler mv. er ikke afleveret. 1990). 
K-sager. D-sager. Cl- ager (clearing- ager . D - ager ( ager 

behandlet i Dispen ation nævnet). 
Kommissarii kopibøger. Di pen ation næmet kopibøger. 

Dispensationsnævnets mødereferater. Fortegne! e over indgå t 
post. Fortegnelse over udgået po t. Fortegne! e over indgåede 
værdibreve mv. DN- ager, hvortil der ikke er oprettet K- ager. 
Avisudklip. ( P) 

Dispensationsnævnet edr. Ty k og :L30 

Japansk Ejendom 1946-5 

Ifølge lov 132 af 30.6.1946 om konfi k a ti o n af ty k og j a p an k 
ejendom skulle al ty k, fjendtlig ejendom. der nærmere definere
de i loven, konfi kere til fordel for den dan ke tat. Der kunne 
dog, hvis der forelå ærlige grunde. di p n ere fra konfi kation. 
Di pensation sager behandlede af et næm pa medlemmer. 
hvoraf handel mini teren udnæmte 2. og udenrig mini tere~· 
finansministeren, indenrig mini t ren. ju tit mini teren og miOJ· 
teren for ærlige anliggender h' er udnæmte et m dlem. ræv· 

nets virk omhed ophørte i 19- . 
Nævnet arkiv indgar del i ar ·ivet fra ommi ariu for Ko~

fiskation af Ty k og Japan k Ejendom. del i Handel min. arkJ\' 
om Ujournal eret ag nr. L-l m der f rater l 46-- . karre· 
pondance 194 -54). (PO) 
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Konfiskationsnævnet vedr. Tysk og 2231 

Japansk Ejendom 1946-58 

Konfiskationsnævnet vedr. Tysk og Japansk Ejendom nedsattes 
ved lov 132 af 30.6.1946 §7 og havde til opgave at bistå Kommis
sarius ved realisationen af konfiskeret ejendom. Kommissarius 
kunne i øvrigt forelægge nævnet andre spørgsmål vedr. admini
stration af loven. I samråd med nævnet tog Kommissarius stilling 
til eventuel tilbagelevering af konfiskeret ejendom. Nævnets 5 
medlemmer udnævntes af handelsministeren. Dets virksomhed 
Ophørte i 1958. 

Nævnets arkiv indgår i Handelsmin.s arkiv som Ujournaliseret 
sag nr. 125a, b og c (mødeprotokol 1946-53, mødereferater 1946 
-58, mødeindkaldelser 1946-58, korrespondance vedr. honorarer 
1946-54). (PO) 

Danmarks Delegation ved The Inter- 1507 

Allied Reparation Agency (IARA) 
1946-60 

På grundlag af aftalen i Pot dam af 1.8.1945 mellem Storbritan
nien, USA og USSR indgik et antal allierede lande 14.1.1946 i p o 

. ans en aftale om er tatninger fra Ty kland. om oprettelse af et 
Interallieret erstatning bureau og om tilbagegiveise af monetært 
guld. Danmark undertegnede aftalen 20.2.1946 under forebehold 
~f ra.tifikation. Denne fandt ted 20.5 .1946. Aftalen er trykt i 

ovtid. C 1946 . 165-236; om bureauets oprettelse, funktioner 
og opbygning e . 196-207. Det før te plenarmøde blev afholdt 
28.2.1946. 

Henvisninger: Handel min ., j.nr. 19451493. 

Indhold: Journal 194 -59. Breve til Handel min. 1946-52. Breve 
i~a Bandel min. 1946-52. Breve til general ekretæren for lARA 

~6-55 . Bre e fra do. 1946-60. Medlems- og dokumentforteg
ne er 1946-50. Secretary General (dup!. dokumenter) nr.l-1620 , 
1946-52. Løbende ager vedr. "External A et " 1946-48. Fi-

87• 
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nance Committee (dup!. dokumenter). Det græ ke for lag. Ud
levering af værdipapirer fra Ty kland. Captured Enemy War 
Material. Div. sager. Credential . Agenda. ··sven ke penge··. 
Sager vedr. overtræk. ( 'P) 

SØFART 

Skibsregister og skibstilsyn s.1353 

Skibsregistret 1867-
Skibsmaskinenævnet 1916-2 
Overskibsinspektoratet 1920-51 
Direktoratet for Staten Skib til yn 1951- 7 
Over kib synet 1920- O 
Tilbageholdel e nævnet 19 0-
Skibstil yn rådet 1951-
Sø porten Sikkerhed råd 1967-
Flåden Kompa væ en l 7-1946 
Nauti k Prøvekammer 1946-

Søret s.1363 

Sølov udvalget 1977-

Isbrydning s.1364 

Staten I brydning - og I melding tjene te 1937-47 
Staten I tjene te 1947- 7 
1 brydning nævnet, -rådet 1931-

Forhyring sociale forhold s.1366 

Direktoratet for øfarende 1973- 7 
Forhyring rådet 1937-49. øfarten Fælle råd 1949-
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Bemandingsnævnet 1964-85. Be ætning næ net 19 5-
(Bemandingsnævnet vedr. boreplatforme 19 1-. e . 1403) 
Handelsflådens Velfærdsråd 194 -
Søfartens Sundhedsråd 1960- O 
Søfartens ArbejderbeskytteJ e ud alg 1961- O 
Søfartens Sundheds- og Arbejderbe kyttel e råd 19 0- 9 
Fiskeriets ArbejderbeskytteJ e ud alg 19 - 9 
Arbejdsmiljøudvalget under Skib til yn rådet 19 9-
Helbredsnævnet for Søfarende 1979-
(Sygesikringsnævnet for Søfarende 19 1- . e .1427) 

Uddannelse s .1372 

Navigationsdirektoratet 1720-1967 
Navigationsuddannel esrådet 19- -6 
Statens Skoleskib "Danmark'' 193_
Statens Sømandsskoler 1949-67 
Direktoratet for Søfart uddanne! en 196 -
Søfartens Uddannelse råd 1967-

Søfartsstyrelsen 198 - s.137 

Krigsforhold og be ættel e .1379 

Krigsforsikringen for Dan ke Skibe 1914-_0 
Dansk Krigs Søfor ikring for arer 1914-19 
Fragtnævnet 1916-20 
Amerikakommis ionen 191 -19 
Fragtnævnet 1939-49 
Fragtankenævnet 1940-49 
Udligningska en 1940-50 
Skibsfartsnævnet 1952-

(Sømandsskattekontoret og man kan næ\ n r 19- -. 
es.1751) 

(Søkortarkivet 17 4-1973. e 
(Fyr- og Vagervæ enet m . l .l l 
(Redning væ enet l 52-19 3. 
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(Lodsvæsenet 1831-1973, se s.1865) 
(Farvandsdirektoratet 1973- se s.l869) 

Skibsregister og skibstilsyn 

Hovedregistreringskontoret i 
København 1867-94 

Registrerings- og Skibsmålingsbureauet 
1894-1927 

Skibsregistreringskontoret i København 
1927-57 

Skibsregistret 1957-87 

Skibsregistrator (Søfartsstyrelsen) 1988-

1494 

~å· baggrund af van keligheder for skibsførere med - især under 
ng forhold - at dokumentere danske skibes nationalitet be

stemte det i lov af 13.3.1 67 om dan ke kibes registrering, at 
~Ile kibe over 20 ton brutto , der ar berettiget til at føre dansk 

ag, skulle opføre i et kib regi ter. Foruden lokale skibsregistre 
~:v toldk~mre~e oprettede der under O ertoldbestyrelsen et 

edreglStrenngskontor i København, hvor der skulle føres et 
g~neralregi ter over amtlige i riget regi trerede skibe i kronolo
gi k orden. Hovedregi trering kontoret kontrollerede de ind
~endt~ bevi ligheder ed r. ejer kab m.m., reviderede målingen 

0
af ki~et ~mindhold i regi terton ) og ud tedte nationalitets

h g reg1 trenng certifikater - hvori det hidtidige målebrev inde
r 01?te - med oply ning om bl.a. kibet regi trering nummer i 
f eg1 t~ering protokollen. Mhp. ud tedel e af nationalitetsbevis 
for mmdre kibe under 20 ton brutto førte en ær kilt fartøjs
Ortegnel e. 

fø Ved lo 57 af 1.4.1 92, der tradte i kraft 1.1.1 94 gennem
rte en centrali ering af kib regi treringen. I Registrerings- og 
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Indtil Skibsregistrets omlægning til edb (under planltrgnin 1991) benyttedes fort
sat de svære protokoller. IndustrimilliSter Anne Birgiae Lundhalt orienteres om 
Skibregistrets arbejde ved et besøg i S fansstyrelsen .J.-4.1990. Fra reiJStre se~ 
skibsregistrator A. Rafl, indzlSlriministeren, fuldTTill!gtig \'. Auning HaiiSen. muli
stersekretær G. MarcimiSsen og øfanssryrelseiJS direkc r, T.R . Funder (S {arrs· 

styrelsen). 

Skibsmålingsbureauet kulle føre en regi trering dagbog. et 
skibsregister, hvor hvert kib fik en ide. et rederiregi ter og en 
skibs-, skøde- og pantebre protokol. Skib -. k de- og pante
brevprotokollen , hvori alle regi trerede dokumenter l 9-+ff. er 
indført, bortfaldt ved lov 121 af _ .3.19-1 og erstattede af et 
aktsystem. Fartøjsfortegnel en delte i fartoj fortegne! en C -19 
BRT) og bådfortegnel en(-+ BRT og derunder). 

Lov 91 af 4.5.1927 medførte en administrativ omlægning. ale
ctes at skibsmåling væ enetog fartøj fortegne! en overgik til ta
tens Skibstilsyn. Fartøj fortegne! en de entrali erede og førte 
herefter i de lokale regi trering kontorer. i K benham dog af 
Statens Skib tilsyn. Regi trering - og kib måling bureauet o~
hævedes, og kib regi treringen varetoge herefter af kibsregt
streringskontoret i København. ed iden af d t almindelige 
skib register oprettede i 192 ærregi tre for fi ·erfart jer og 
stenfi kerfartøjer. ed lo r af _6 .. 19-H om tillæg til kib .
regi treringsloven indførte regler om kib name og om regi
strering af korsten mærker og kontorflag. 

Ved lov 93 af 29.3.1957 ændrede in titutionen navn til kibs-
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registret. Fartøjsfortegnel en førtes fra Statens Skibstilsyn tilbage 
til Skibsregistret, men førte fortsat af distriktskontorerne, idet 
dog fartøjsfortegnelsen for København førtes af Skibsregistret. 
Samtidig indførtes en bestemmelse om, at lystfartøjer under 20 
brutto tons kunne optage i kib registret under visse omstændig
heder, men ikke i fartøj fortegnelsen, som i øvrigt inddeltes i 
passager-, last-, fi ker- og tenfi kenfartøjsfortegnelsen samt 
pramfortegnel en, jf. bek. 624af22.12.1972. Vedlov206af24.5. 
1972 oprettede skibsbygning regi tret som en særlig afdeling af 
kibsregistret med henblik på registrering af skibe under bygning. 

Pr. 1.1.1988 ophørte Skibsregi tret som selvstændig institution. 
Skib registreringen under lede! e af skibsregistrator indgik i Sø
fart styre! en 4. Kontor. Det ved lov 408 af 1.7.1988 oprettede 
Dan k Internationalt Skib regi ter hørte under skibsregistrator. 

Skib registreringen arterede under Justitsmin. indtil 1.10. 
1905, hvor agområdet overgik til Indenrig min.s l. Kt., hvorfra 
det 17.12.190 overgik til Mini teriet for Handel og Søfart!Indu
trimin. Skibsmåling hørte under Finansmin. (Generaltolddirek

toratet) og overgik ligelede 17.12.190 til Ministeriet for Handel 
og Søfart. 

Arkivet: 1958 o ergik kib registeringen fra protokoller tilløs
blade ("'skibsblade ') og kartotek kort. 

Ved skr. af 20.12.1949 har Rig arkivet bemyndiget kassation af 
ager vedr. ud lettede kibe, bort et fra sager af principiel karak

ter; ved skr. af 13.2.19 7 er der givet bemyndigelse til kassation 

af vi se andre ager af til aren de karakter. 

Henvisninger: Departement tid. l 67 s.l62ff, 194ff. Bet. ang. 
revi ion af skib regi trering lovgivningen mv., 1955 (134/Sv. 
2125). Danmarks Skibsliste (årlig) l 69ff. 

Indhold: (Skib regi ter vedr. Kbh. l 17-65 ("Tykke Maren") og 
andre toldkamre regi tre er 198-+ afgivet tilland arkiverne.) 

1867-93: Hovedregi trering protokol nr.l-15 (nr.ll og 14vedr. 
damp kibe) 1 67-ca.l 97 (fort at til 1917 for De Vestindiske 
Øer). Fortegne! e o er dan ke Fartøjer af og under 20 Tons 
Drægtighed I-II 1 67-94 (fort at till916 for De Ve tindiske Øer). 
Dd lettede kibe (kronologi k) 1 67- 2. Alfabetisk navneforteg
nelse til Hoved kib regi tret 1 67-ca.97. Danske Skibes Kjen-
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dingsignaler (alfabetisk efter kending ignaler fra HBCD til 
NWVT) 1867-89. 

Målingen af danske og fremmede skibe l 63-6 . Beregning -
protokol for skibsmåling 18 5-89. Måling protokol for udenland
ske skibe 1886-1900. Eftermåling protokol 19-0-1927. 

1894-1957 (skibe): Skibsregi tre nr. 1-63 l 94-19- C ). Alfa
betisk navnefortegnelse til skib regi tret (henvi er til bd. nr.l-46) 
1892-1941. Register over skibe foreløbigt nyregi trerede iht. lov 
om indførelse af dansk sølovgi ning i de ønderjy ke land dele 
1920. Udslettelsesprotokoller (vedr. kibe olgt til udlandet. for
list, ophugget, kondemneret) nr. 1-6 l 3-196-l. Forli te kibe 
1902-12. Skibe solgt til udlandet 190--L. Ophuggede kibe 1902 
-12. 

Rederiregistre nr. 1-54 l 94-195 . Alfabeti k namefortegnel e 
til rederiregistrene (henvi er til bd. nr.l-39: efter kib navne og 
rederinavne) 1894-193 . Kartotek over ud lettede rederier -Ø 
1942-57. 

Registre over danske skib førere l 94-19-l . Regi trering bog
staver for handelsflåden . Regi trering dagbøger nr. l-_ l 9-l 
-1951. 

1894-1927 (fartøjer): Fortegne! e over dan ke fart jer under _O 
Tons Brutto I-VIII 1894-1927. Alfabeti k navnefortegnet e til 
fartøjsfortegnelsen (bd.I-VIII) l 9-l-19_ . Fortegnet e over dan
ske både (under 5 Ton Brutto) I-III l 9-l-19- . Fortegnet e over 
ikke selvbevægende lægtere. pramme m.m. for ynede med natio
nalitet - og målingsatte t l 9-l-1936. Alfabeti k namefortegnel e 
til fartøjsfortegnelsen ( tedregi ter) l 94-192-l. ( d lettede kibe 
ca.l951-74 er i Staten Skib til yn arki\'. e ndf.). 

Skibs-, skøde- og pantebrevprotokoller l 9-l-19-1. opib ger 
1920-27. Journaler 1930-40. 

Island: Hoved kib registret for I land l 1-1919 (indlæg vedr. 
1867-ca.l877). Journal edr. maling og regi trering i I land 19 O 
-19. Alfabeti k fortegne! e over i land ke kibe og fart jer 1903 
-08. Register over i land ke fi kefart jer l " (WR) 

Skibsmaskinenævnet 1916-2 

Skib ma kinenævnet oprettede ,. d lo\' -~ af _ ,_.1916 m 
næring §30 nr. 15, jf. IO\ _Ol af l.-L.919. og havde til pga'e at 
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træde ind som undersøgende instans i tilfælde, hvor meddelelser 
om skibsmaskiners hestekraft, indsendt til Registrerings- og 
Skibsmålingsbureauet ikke fandtes at stå til troende eller skønne
des at være utilfredsstillende. Sådanne sager afgjordes af han
delsministeren, der kunne indhente bistand hos nævnet med hen
blik på nærmere under øgel e og evt. afholdelse af en bestemt 
type prøve. Nævnet ophæ edesved lov 73 af 31.3.1928, da mini
steriet nu havde tilstrækkelig agkyndig støtte i Statens Skibstil
syn. Der er ikke bevaret arkivalier fra Skibsmaskinenævnet. 

Statens Skibstilsyn: 
Overskibsinspektoratet 1920-51 

Direktoratet for Statens Skibstilsyn 
1951-87 

(HCW) 

1495 

atten mellem 14. og 15. april 1912 påsejlede den store nybyg
gede engelske oceandamper ''Titanic'' et isbjerg i Atlanterhavet 
og sank i løbet af kort tid, h orved en mængde mennesker 
omkom. Denne ulykke ga anledning til sammenkaldelse af en 
international konference i London, som afsluttedes 20.1.1914 
med undertegne! en af en international konvention ang. for
hold regler til ikring af menne keliv på øen. l. Verdenskrig 
for inkede Danmark ratifikation. men bl.a. ved lov 145 af 29.3. 
1920 om til yn med kibe til ejebragtes lovhjemmel til gennem

føre! e af konventionen be temmel er. 
Det hidtidige til yn med kibe, der havde hjemmel i lovene om 

til yn med damp kibe, med ejl kibe og om fastsættelse af la-
telinjer, foretoge af toldvæ enet og af ynsmænd i de enkelte 

havnebyer. Handel mini teriet, h ortil til ynet i 1908 var henlagt 
fra Indenrig min., havde imidlertid ikke tekni ke muligheder 
eller de fornødne admini trati e mellemled til at varetage en 

fælle overiedel e og kontrol. 
Ved loven af 1920 om til n med kibe (jf. ændringer bl.a. ved 

lov 137 af 1.7.1927 og 93 af 27.3.1934) organi erede Stat.ens 
Skib til yn i et Overskibsinspektorat og tre distrikter (Det ~Jæl
land ke Di trikt, Det F}n ke Di trikt med De SønderJyske 
Land dele og Det J ke Di trikt) under en over kib in pektørs 
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ledelse. Den i loven omtalte over kib ingeniør blev i prak i chef 
for det kontor i Handel min., (Kontoret for Tekni ke Søfart a
ger) under hvilket henhørte ager om udfærdige! e af admini
strative bestemmel er, in truk er for kib til ynet. revi ion af 
synsrapporter og meddele! e af bemyndige! er for Over kib -
inspektoratet. 

Skibstilsynet havde bemyndige! e til at ga ombord i ethve~t 
dansk eller udenland k kib i dan k ha\·n eller pa dan k otem
torium, herunder skibe under bygning eller i tandsættel e. og til 
at foretage de fornødne under øge! er. ed nyan kaffe! e og ved 
ombygning skulle Skib til ynet foretage et hoved yn og herefter 
periodiske syn. I forbinde! e med hoved yn ud tedte et fart cer
tifikat (sikkerhedscertifikat) med angive! e af kib t lovlige a~
vendelsesmuligheder. Der foretoge kontroleftersyn efter havan. 
efter væsentlig reparation eller fornyel e. efter begæring. med 
bestemte tidsintervaller eller lejlighed \"i efter mini teren nær
mere anvisning. Fribord yn foretoge for \·ed måling og under
søgelse at ansætte fribord og for yne kibet med lastelinjemærk~r 
og fribordscertifikat (la telinjecertifikat). kib til ) net bemyndi
gedes i øvrigt til at tilbageholde kibe, om fandte b hæftet med 
sådanne mangler, at det ville være forbundet med fare for men
neskeliv at lade skibene ta til ø i den fart. hvortil de var 
bestemt. En sådan be lutrring kunne indanke for Over kib -
synet, fra 1980 Tilbageholdel e nævnet. e ndf. 

I lov 91 af 4.5.1927 om dan ke kibe regi trering og lov 9- af 
s.d. om skibes måling lagde føringen af fartøj fortegne! en og 
skibsmåling til Statens Skib til n; fartøj fortegne! en gik tilbage 
til Skibsregistret ( .1353) i 19-7. 

På en konference i London undertegnede 10.7 .19-l en for
nyet international konvention om ikk;rbed for menne keliv på 
søen. Ratifikation heraf forud atte ændringer i lov om til yn med 
kibe, ligesom loven i det hele forte ajour. Det kete i lov 117 af 

28.3.1951 (jf. lovbek. 336 af 31. .196- . om lagde til ynet med 
skibe til en direktør for t a ten kib til yn. om herefter be
tegnede Direktoratet for Statens kibsrils.m. Til direktoratet ud
lagdes Handelsmin.' Kontor for Te ·ni ke fart ager 9.Kt.). 

I 1968 indgik Nauti k Prøvekammer ( .136_ i Dire ·torat t for 
Staten Skibstil yn, til del med fortsat !v tændig arkivdann l e 
vedr. godkendelse af lanterner og komp r. 

Ved lovrevi ionen i lov 9 af L.3.19 om kibe ik · rhed 
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Efter nedlæggelsen af Direkroratel for Starens Skibslilsyn blev ansvarsområdet 
1.1.1988 o~·erraget af Søfanssryrelsen (s. 1378). Skibsinspektør .E. Jensen fra 
Sø fartsstyrelsens Region Øst forerager i 1990 i Københa~·ns Ha~·n syn ombord z m s 
LØBERE , Dampskibsselskaber Øresund (SøfartSstyrelsen). 

formuleredes direktoratet opgaver- foruden tilsynet med lovens 
overholdelse godkendel e af kibe, fartsområde og passageran
tal samt udstede! e af certifikater - til den at holde ig orienteret 
om den tekniske og ociale ud i kling inden for områder, der 
Vedrørte kib til ynet virk arnhed amt at medvirke til sikker
hed - og undhed mæ ige forbedringer af kibe og dere udstyr. 

Pr. 1.1.19 ophørte Direktoratet for Statens Skib tilsyn som 
elvstændig institution og indgik i Søfart tyrelsen. 

Arkivet: Pga. uhjemlede ka ationer er Staten Skibstilsyns 
(Over kib in pektoratet ) arkiv 1920-51 meget ufuldstændigt be
varet. I kr. af 2 .4.1970 ga Rig arkivet bemyndige! e til kassa
tion af kopibøger, kontrolkort amt ager vedr. ud lettede kibe, 
dog alede at kib tegninger, hoved yn rapport, maling bevi er, 
evt. ombygning rapport og vi e rapporter vedr. periodi k _ho
Ved yn bevare . om prøve bevare l hel ag pr. ar i hver skibs
gruppe. 

Henvisninger: Rig dag tid. 1919/20 
nets Meddelelser 19-lff. 

p.3-l71-3570. Skibstilsy-

Hjælpemidler: Af] ering fortegne! erne vedr. ager om udslet-
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tede skibe anfører hvert kib inden for flg. grupper: A Kia sede 
passagerskibe, B Ukla sede pas ager kibe, C Klas ede damp ki
be D Klassede motorskibe, E Kia ede ejl kibe m. hjælpema
skine, F Klassede sejlskibe u. hjælpemotor, G kla ede damp
skibe, HUklassede motor kibe, J klas ede ejl kibe m. hjælpe
motor, K Uklassede ejl kibe u. hjælpemotor, M Lægtere o.a. 
materiel uden fremdrivning middel. P Pa agerfartøjer af under 
20 tons, Dyk. Dykkermateriel, U denland ke kibe . 

Indhold: Revisionsprotokoller for kib måling 1925--3. Sager 
vedr. skibe udslettet af skib regi tret ca. 19-1-- (aflev . 1960). 
Do. 1951-64 (aflev. 1970). Do. 196--68 (aflev. 1974). Do. 1969 
-74 (aflev. 1976). Dykker ager 195-l-6-t Kopibøger 19 6-64. 

(HO WR) 

Overskibssynet 1920-80 1496 

Overskibssynet oprettede ed Jo 1-r af _9.3.19-0 om til n 
med skibe §33. Når Skib til net ( .13- ) be tuttede og gennem 
Handelsministeriet meddelte føreren eller rederen af et kib. at 
dette ville blive tilbageholdt pga. øudygtighed. kunne denne 
inden ugedagen efter modtage! e af krivel en herom indanke 
sagen for Over kib ynet. Over kib ynet havde til opgave at 
afgive en af grunde ledsaget kendel e. der enten godkendte eller 
ophævede skibets tilbageholdel e . Til grundlag for in kendel ~ 
modtog Over kib ynet oply ninger fra Handel min . og var 1 

øvrigt bemyndiget til at foretage eller Jade foretage unde gel er 
om bord i samme omfang om kib til ynet. Inden for en fri t af 
4 uger kunne Over kib . net kendel er indank for H je teret. 
Bestemmelserne reviderede \ed lo\ lP af- .3 .19-1. 

Overskibs ynet be tod af en af kongen udnævnt ret kyndig 
formand og et antal ø- eller kib kyndige medlemm r. 'al g t for 
4 år ad gangen af Sø- og Handel retten i K benha\ n. 

Over kib synet nedlagde ved IO\ 9 af L . .., .19 og afl te af 
Tilbageholdel e nævnet, ndf. 

Henvisninger: Skibstilsynet meddelelser. 19 -l ff. 
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Indhold: Forhandling protokol 1923-79. Korrespondance, bilag 
1923-78. Sager 1975-79. (HCW) 

Tilbageholdelsesnævnet 1980- 1497 

Tilbageholdelsesnævnet ned atte iht. lov 98 af 12.3.1980 om 
skibes sikkerhed mv. Samtidig ophævedes Overskibssynet, se 
ovf. Nævnet havde til opgave at behandle og afgøre klager over 
Skibstilsynets , fra 1988 Søfart tyrelsens , beslutninger om til
bageholdelse af skibe. Klager kunne indbringes for nævnet af 
vedkommende rederi . ævnet afgørelser kunne ikke indbringes 
for anden administrativ myndighed . ævnet kunne foretage un
der øgeiser om bord på kibe i samme omfang som Skibstilsynet , 
jf. bek . 120 af 17.3 .19 l om nævnet forretningsorden. Nævnet 
be tod af en af industrimini teren udnævnt formand samt af 4 
andre medlemmer med tekni k eller nautisk sagkundskab samt 
uppleanter. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (HCW) 

Skibstilsynsrådet 1951- 1498 

Skib til yn rådet oprettede ved lov 117 af2 .3 .1951 , jf. lov 98 af 
12.3 .19 O, og fik til opgave at rådgive Handel ministeriet, fra 
1979 Indu triministeriet , og Direktoratet for Staten Skibstilsyn, 
fra 1988 Søfartsstyrel en , i pørg mål edr. kibes sikkerhed og 
til ynet dermed. Det pålagde radet at følge den tekniske ud
vikling inden for kib til net arbejd område, og det bemyndi
gede til at frem ætte øn ker og for Jag vedr. lovgivningen om 
skibe ikkerhed mv. og den dertil knyttede admini tration. 
Skib til yn rådet be tod af en af indu trimini teren udnævnt for
roand amt et antal medlemmer omfattende repræ entanter for 
rederne, de øfarende og kib værfterne . Fra 19 O kunne mini-
teren end idere udpege repræ entanter for andre erhverv om 

rnedlemmer. 
Skib til ynsradet ha d til del elv tændig arkivdannet e ; sa

ger indgik i Indu trimin. ( øfart afd . ) journal. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 1990) . (HCW) 
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Søsportens Sikkerhedsråd 1967- 1563 

Søsportens Sikkerhedsrad ned atte ved Handel min. brev 27.7. 
1967. Rådet udarbejdede oply ende pjecer og film om de for
holdsregler, den hobby-betonede ø port burde iagttage for at 
undgå ulykker ("Kun en tabe frygter ikke havet! .. ). 

I forbindelse med Indu trimin. omorgani ering i lutningen af 
1987, underlagdes radet Søfart tyrel en. Re ortmini teriet til
lede formand og sekretær for Rådets medlemmer. der i øvrigt 
hentedes blandt sikkerhed - og øfart kyndige. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 199 ). 

Flådens Kompasvæ en 1887-1946 

Nautisk Prøvekammer 1946-

(HS-M) 

1500 

Sager vedr. prøvning af nauti ke in trumenter og apparater å
som kompasser, logge, lod, pejl kiver. oure. kikkerter og lan-
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terner sorterede fra 1897 under Marinemin.s 2. Dept. , Admirali
tetsdepartementet. I 1904 udnævntes en søofficer til bestyrer af 
Flådens Kompasvæsen og Prøvekammeret for Skibslys og Kom
passer. 

l 1946 deltes institutionen således at Flådens Kompasvæsen 
forblev under søværnet, men autisk Prøvekammer overførtes 
til Min. for Handel Industri og Søfart (fra 1979 Industrimin.), jf. 
lov 301 af 6.6.1946 om taten tjene temænd §351-353. Prøve
kammeret havde fort at en øofficer om chef. Fra 1968 var det 
underlagt Direktoratet for Staten Skib tilsyn (fra 1988 Søfarts
styrel en). Skibslanterner og kompas er for skibe over 20 tons, 
Marinens åvel om civile, kulle kontrolleres og certificeres af 
Prøvekammeret. auti k Prøvekammer havde ikke egen jour
nal. Der er foretaget ka ation i arkivet. 

Indhold: Udgående kr. 1926-45. Indkomne skr. 1910-45. Ind
komne kr. fra Handel min. 1910-45. Protokol over undersøgte 
lanterner 1909-17. Lanterneprøver, udg. skr. 1904-06, Lanterne
prøver , certifikater 189 -1927, 1930. 1933 1949. Regnskabsbø
ger over indbetalte afgifter for lanterner 1934/35, 1952/53. Pro
tokol over under øgte kib kompa er 1904-16. Kompasprøver, 
udg. skr. 1907-23. Kompasprøver certifikater 1898-1905, 1927, 
1936, 1942. Regn kab bøger over indbetalte afgifter for kompas
ser 1930/31, 1954/55. Regnskab bøger over indbetalte afgifter for 
reflektion instrumenter 1930/31, 1946/47. (HCW/MHIAE) 

Søret 

Sølovsudvalget 1977- 2536 

Pa baggrund af et øn ke fra Det Stående Udvalg for Nordisk 
Lov arnarbejde om at fort ætte det iden l 92 løbende lov am
arbejde inden for øloven område ha de Handel min. 17.6.1957 
ned at et udvalg til revi ion af ølo en. Dette udvalg udarbej
dede 5 betænkninger (1962/315 1965,393, 1970/5 O, 1972/642 og 
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1973/694), som blev indarbejdet i søloven lov 159 af 27.5.1964, 
227 af 8.6.1966, 205 af 24.5.1972, 29-t af 23.-.1973 amt 227. 24.4. 
1974). Da Den Nordiske Embed mand komite for Lovgivning -
spørgsmål besluttede af genoptage det nordi ke ølov amar
bejde, nedsatte Handel min. ved kr. af21.12.197 ølov ud al
get med bl.a. den opgave at fore lå '"de ændringer. der var 
nødvendige for at indarbejde de to øfartskonventioner om hhv. 
passagerer og deres bagage fra 197-t og om redere an var fra 
1976 med henblik på enere dan k ratifikation··. amt andre 
ændringer i den gældende lo givning. om måtte fremkomme 
under udvalgets arbejde. På grund af karakteren i det løbende 
lovsamarbejde kan Sølov ud alget betragte om et · erniperma
nent ad-hoc udvalg'. I udvalget repræ enterede Handel min. 
(senere Industrimin.), Ju tit min. Ad,·okatrådet. øfart rådet. 
Danish Shipper Council, A urandør-Societetet. A urance For
eningenSkuld og Bilfærgerne Rederiforening. ·dvalget korre
spondance journali erede og henlagde i Indu trirnin. 

Henvisninger: l. Bet. afgi et af ølov udvalget. 19 l (9--+ v. 
5748). (MH) 

Is brydning 

Statens Isbrydning - og 
Ismeldingstjene te 1937-47 

Statens Istjene te 1947- 7 

1502 

Efter at de isfyldte dan ke farvande i februar 19 __ ha' d påf rt 
erhvervslivet betydelige ulemp r og tab. fik handel mini teren 
ved lov 251 af 13. 6.192:! bem) ndigel til at an ·affe n 1 bryder. 
om vederlag frit kulle yde i br)derhjælp. t rre kib indklare· 

ret i dan k ha n i vintermanederne piilagd en i afgift til dæk· 
ning af omko tningerne ved i br)·dning tjene ten. Reglerne orn 
isbrydning tjene te og afgift herfor re gul red 'ed l ' l" l af l · 

Søfart 1365 

4.1925. I de følgende år anskaffedes flere statslige isbrydere. 
Isbrydningstjenesten varetoges af Handelmins.s Søfartskontor. 

Ismeldingen påbegyndtes i vinteren 1906-07 og hørte under 
Meteorologisk Institut, indtil den ved bek. 46 af 28.2.1931 §7 om 
isbrydningstjenesten overgik til Handelsmin.s Søfartskontor. 

Da der i 1937 rejste kritik af Søfartskontorets forvaltning af 
opgaverne i forbindelse med i brydningsvæsenet, udtagdes ad
mini trationen heraf ved bek. 325 af 1.12.1937 til Statens Is
brydnings- og Is meldingtjeneste, som foruden ismeldingen fik til 
opgave at assistere kib farten i de danske farvande og at bringe 
skibe til og fra dansk havn ved brug af isbrydningsvæsenets 
materiel. I samme bekendtgøre! e kabtes grundlag for at etab
lere en fælle dan k- ven k i brydningstjeneste i Øresund og 
tilgrænsende farvande. I bekendtgørelsen om isatgiften for 
1947/48 (bek. 493 af25.11. 1947) ændredes institutionens navn til 
Statens Istjeneste. Ved lo 109 af 8.4.1957 om Statens Istjeneste 
bestemte , at de med istjene ten forbundne udgifter skulle af
holde over den årlige finan lov. Indtil 1971 lededes Statens 
Istjene te af en honorarlønnet kib inspektør ved Statens Skibs
tilsyn . 

. Pr. 1.1.1988 ophørte Staten I tjeneste som selvstændig institu
tton og indgik i Søfart tyre! en om dennes 15. Kontor. 

Henvisninger: Rig dag tid. 1921/22 A sp. 7417-36. Is- og Be
sejlingsforholdene i de danske Farvande i Vinteren . . . 1907/08ff. 
Meddelelse om Statens Istjeneste samt om Isberetninger m.m. for 
Vinteren ... , (årlig bilag til Efterretninger for søfarende). 

Bandelsmin., Ujoumali eret sag nr. 29. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (HCW/WR) 

Isbrydningsnævnet 1931-37 

Isbrydningsrådet 1937-

1503 

Isbrydningsnævnet ned atte ed bek. 2 af 3.1.1931 og fik til 
opgave at være rådgi ende for handel mini teren i anliggender, 
d~r angik i brydning tjene ten irk omhed. Foruden Handels
llltn. repræ enterede Marinemin .. De Dan ke Stat baner, Kø-
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benhavns Havnebestyrel e Sammen lutrringen af Dan ke Hav
ne, Dansk Dampskibsrederiforening og De Forenede Damp kib
selskaber i nævnet. Bekendtgøre! en gyldigbed udløb ed 
udgangen af oktober 1932, men fornyede først bek. 27 af 2 .1. 
1936. Med bek. 215 af 23.6.1937 kiftede navn tillsbrydnings
rådet. Det skulle bistå handel mini teren. enere indu trimini
steren ved isbrydning - og i melding tjene ten bed t mulige 
genne:nførelse. Rådet holdt møder, når forholdene pegede på, at 
udsendelse af isbrydere ville blive aktuelt. nder i kampagner 
boldt et af rådet nedsat forretning udvalg regelmæ ige møder 
med lederen af Staten I tjene te . Bekendtgøre! en er løbende 
fornyet, senest ved bek. 590 af 7.11.19 2. jf. forretning orden i 

cirk. 111 af 11.8.1989. 
Isbrydningsrådets/-nævnet arki indgår til 1963 i Handel -

min., Ujournali eret ag nr. 2·r, herefter i Handel min .. Søfarts
afdelingen, j.nr. 864. (HClV) 

Forhyring sociale forhold 

Direktoratet for Søfarende 1973- 7 1547 

Indtil 1973 mønstrerede kib mandskab for den tedlige toldtje
nestemand i denne egen kab af mpn tring be t rrer. jf. lov 76 af 
31.3.1937 om forhyring of møn tringaf kib mand kab. 1.1.1973 
oprettedes Direktoratet for Søfarende ved Finan udvalget akt~ 
stykke 126 af 13.12.1972. Med de underlagte forhyring kontorer 1 

København, E bjerg, Svendborg, borg og Århus fik direktora
tet til opgave at forvalte en n m n tring ordning amt at vare
tage en række opgaver af ø fart ocial karakter. amtidig nedlag
de møn tring kontorerne· direktorate pe onale kom til del 
fra Mønstring kontoret i K benham. • 1 n tring kontorerne 
arkiver er i land arkiverne; d t pr. 1.9.19r oprettede entralkar
totek over alle dan ke folk overgi · dog til mand kattekon

toret, s.1751). 
Møn tring kontrollen gennemf rte herefter aled . at kib -
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førerne pålagdes at udfylde en særlig hyrekontrakt/bemandings
skema ved enhver på- og afmønstring såvel her i landet som i 
udlandet og at indsende en genpart til direktoratet, der kontrol
lerede, at lovgivningen var overholdt. Jf. lov 48 af 31.1.1973 om 
mønstring af søfarende mv., bek. 119 og bek. 120 af 2.3.1973 om 
forhyringskontorernes virk omhed. 

På det søfartssociale område administrerede direktoratet lov 
420 af 13 .6.1973 (sømandslov) , sager vedr. ferie for søfarende, 
sygesikring for og dagpenge til øfarende og den såkaldte Go
vernment Request-ordning (søfarendes flyrejser) m.m. Direkto
ratet sorterede under Indu trimin. dog under Socialmin. for så 
vidt angik sygedagpenge , og under Indenrigsmin. for så vidt 
angik offentlig syge ikring. 

Pr. 1.1.1988 ophævede Direktoratet for Søfarende; dets sag
område indgik herefter i Søfart styrel en se s.1378. 

Rigsarkivet har i kr. af 1 . .1976 givet bemyndigelse til kassa
tion af sager vedr. admini trationen af de øfarendes sygesikring 
og dagpengeordning og af ager vedr. ømænds adgang til hjem
rej e if. ørnand loven med undtage! e af principielle sager 
samt af genparter afforhyring kontrakter. Ved skr. af 6.3.1986 er 
der givet bemyndigelse til ka ation af lægeattester for søfarende 
l980ff., dog således at hver 10. årgang bevares begyndende med 
1980. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (HCWIWR) 

Forhyringsrådet 1937-49 

Søfartens Fællesråd 1949-

1504 

1515 

Ved lov 76 af 31.3.1937 om forhyring og møn tring af skibs
mand kab 5 ned atte der et Forhyringsråd i København. Det 
~e tod af en af mini teren for handel, indu tri og søfart udpeget 
orrnand amt 4 repræ entanter for rederne og 4 repræ entanter 

for f · · · . mand kabet. Forhvring radet kulle rad pørge a mtmstenet 
1 

aiJe pørg mal \edr. -forhyring virk omheden . 
Ved lov 106 af 23.3 .1949 om ørnand uddanne! e 5 ændrede 

radet navn til Søfartens Fælle råd, og det kulle nu og a være 
radgivende i pørg mål vedr. uddanne! en tilpa ning til øfar-
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tens tarv. Navigationsdirektøren deltog i rådet behandling af 
spørgsmål vedr. sømand skolerne. 

I lov 208 af 7.6.1958 om kibe bemanding be temte i 41 at 
tvistigheder vedr. et skib bemanding kunne indbringe for Søfar
tens Fællesråd, som efter at have foretaget undersøge! e kulle 
afgive indstilling til Handel min . ed lov 1- af 2 .5 196-t overgik 
sådanne spørgsmål til det arnticligt oprettede Bemanding nævn, 

se ndf. 
I forbindelse med oprette! en af øfarten ddannel e råd 

(s.1378) ændredes Søfarten Fælle rads opgaver ved lov l af 15. 
3.1967. Fællesrådet skulle herefter være rådgivende for handel -
ministeren i spørg mål om forhyring virk arnheden amt i å
danne spørgsmål ang. de øfarendes ociale forhold eller andre 
forhold af fælles intere e for redere og øfarende, om ikke efter 
lovgivningen behandlede af andre organer. Fælle rådet kunne af 
egen drift tage sådanne pørg mål op og afgive ind tilling herom 
til handelsministeren/indu trimini teren. 

Forhyringsrådet og Søfarten Fælle råd var elv tændigt arkiv-

dannende. 

Henvisninger: Handel min. journali erede ag nr. 341. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Bemandingsnævnet 1964- 5 

Besætningsnævnet 19 5-

(HOV WR) 

1505 

I lov 208 af7.6.195 41 be temte. at tvi ti!!h der vedr . kibe 
bemanding kunne indbringe for farten F;lle rad. ovf. ed 
revision af lov om kibe bemandino (1m 1- af _ . - .19 ) æn
drede dette alede , at vedkoromend rederi Iler mand kab -
organisation kunne indbringe de af Direktorat t for taten 
Skibstil yn trufne afgøre l r for et Bemandin næ~ n. h,; af
gøre! e iht. lovbek. 114 af _..l.196-. var endelig. jf. lo\'b k. --6 af 
12.11.1975. Der ar tale om en praglig ajourf ring. da næ,·net 
kiftede na n til Besætning næl·ner ,·ed lo' _ "'9 af 6.6.19 - ' l · 

Bemanding -/Be ætning nævnet var h tændi~t arkivdann ode. 
(Bemanding næ net vedr. boreplatforme. . l 

Indhold: Der er ikke afleveret ar -· \'alier l ). (HC1\ wRJ 
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Handelsflådens Velfærdsråd 1948- 1516 

Handelsflådens Velfærd råd oprettedes ved lov 188 af 30.4.1948 
om velfærdsforanstaltninger for søfarende. Rådet bestod af en af 
Ministeriet for Handel , Industri og Søfart, fra 1979 af Industri
min., udnævnt formand amt repræsentanter for rederne, de 
søfarende og for almindeligt anerkendte foreninger og institutio
ner , der på frivilligt grundlag varetog velfærdsarbejde for sø
farende. 

Velfærdsrådet fik til opgave at varetage og fremme sådanne 
foranstaltninger i ind- og udland vedr. søfarendes velfærd under 
ophold i havn , om måtte kønne formålstjenlige, ønskelige og 
nødvendige til opfylde! e af internationale rekommendationer. 
Rådet kunne tage initiativ til iværk ættelse af sådanne initiativer, 
træde i samarbejde med andre organi ationer og myndigheder og 
var i Øvrigt rådgivende organ for mini teren i alle spørgsmål vedr. 
Øfarendes velfærd under ophold i havn . 

Rådets arkivdanneJ e aretoge af Velfærdsrådet Sekretariat, 
som omkr. 1981 ble ammenlagt med Velfærdskontoret , som 
varetog de prakti ke opga er (tv-betjening af søfarende, infor
mation til øfarende , redaktion af ''Horisont" m.fl. tidsskrifter, 
s~rvice til kibe i København) . Pr. 1.1.1988 overgik disse opgaver 
ttl Søfart tyre! en (Velfærd tjene ten, 6. Kt.). Ved lov253 af25. 
4.1990 omdannede Handel flåden Velfærdsråd til en privat sel
vejende in titution, om kulle lede af et af industriministeren 
udnævnt råd og en direktion . 

Henvisninger: Bet. afgivet af Udvalget ang. Søfolks Velfærd i 
Havn 1947 ( .2113). Handelsflådens Velfærdsråd. Beretning 
om virksomhed (år beretning) 194 ff. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (HCWIWR) 

Søfarten Sundhed råd 1960-80 2296 

Med bre af 24 .5.19 ned atte Handel min. Søfarten Sund
hed rad. Rådet der havde til formål at behandle medicin ke og 
andre undhed pørg mal om bord pa handel flåden og komme 
med ind tilling til mini teriet herom, ar ammen at af repræ en
tanter fra mini teriet , undhed tyre! en og øfart organi atio-
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nerne. Det afløstes i 1980 af Søfartens Sundhed -og Arbejderbe
skyttelsesråd, se ndf. 

Indhold: Mødereferater, korre pondance. arbejd materiale 1960 
-80. (HS-M) 

Søfartens Ar b e j derbeskyttelsesudvalg 2295 

1961-80 

Med henblik på at drive oply ende virk omhed om ikkerheden i 
handelsflåden nedsatte Handel min . med brev af 16.1.1961 Sø
fartens ArbejderbeskytteJ e udvalg med repræsentanter fra mini
steriet og søfartsorgani ationerne . dvalget nedlagde i 19 O og 
afløstes af Søfartens Sundhed - og Arbejderbe kyttel e råd. e 
ndf. 

Indhold: Mødereferater, korre pondance og regn kab 1961-79. 
(H S-M) 

Søfartens Sundhed - og 
Arbejderbeskyttelse råd 19 

Til erstatning for Søfarten undhed rad og farten Arbejder
be kyttel es udvalg ( e ovf.) oprettede farten undhed - og 
ArbejderbeskytteJ e rad i 19 O med den opgave at oply e orn 
årsagen til ygdomme, herunder erhverv }gdomme og arbejd -
ulykker til ø og ejlede i forebyggel e heraf amt fremme et 
sundt og ikkert arbejd miljø om bord i dan ke kibe . Radet var 
radgivende for indu trimini teren i fart medicin ke p rg rnal 
mv. I rade t re præ enterede rederne og de farend organi a
tioner, lndu trimin. (formand). taten ·ib til yn. undhed -
tyre! en, direktoraterne for farende o_ or fart uddannel
en amt l ø fart læge. Rade t ble' n e la::t i 19 Q o~ r tattede af 

Arbejd miljøudvalget under kib til } n r d t ndf. 
Radet sekretariat forretnin_ r 'aret _ a Dtre -r ratet for 

Søfarende, fra 19 ' ofart t} r; l n. o:: d~ t r j, ind g r i Direk-
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toratet for Søfarendes (Søfartsstyrelsens) arkiv Q.nr. 157-1-80 og 
157-1-86) . 

Henvisninger: Industrimin. , j.nr.762-59. (WR) 

Fiskeriets Arbejdsbeskyttelsesudvalg 2530 

1977-89 

Fiskeriets Arbejderbe kyttel e udvalg nedsattes af Handelsmin. 
ved kr. af 13 .7.1977 med den opgave at tage konkrete sikker
heds- og sundhed mæ ige problemer i fiskeskibe op til behand
ling med henblik på op! y ning arbejde og på at udarbejde forslag 
til ændringer i lovgivningen. Som er særlig opgave skulle udvalget 
udforme et nyt anmelde! e kema til Ulykkesforsikringsforbun
det for Dansk Fiskeri. Udvalget ophævedes i 1989 og erstattedes 
af Arbejd miljøudvalget under Skib til ynsrådet, se ndf. 

Udvalget arkiv indgår i Direktoratet for Søfarendes (Søfarts
styrelsens) arki (j.nr. 161-3- og 161-12-88). 

Henvisninger: Indu trimin ., j.nr. 920-26-75. 

Ar b e j d smil j øudvalget under 
Skibstilsynsrådet 1989-

(WR) 

2531 

Arbejd miljøudvalget ned atte i 19 9 om et udvalg under 
Skib til yn rådet ( .1361). Samtidig ophævedes Søfartens Sund
hed - og Arbejderbe kyttel e råd og Fi keriet Arbejderbe kyt
tel e udvalg. Arbejd miljøudvalget fik til opgave at behandle 
PØrg mål om lægeunder øge! er af øfarende, om undhedsfor

hold, at oply e om ar ·ager til erhverv ygdomme og arbejds
ulykker til ø , at vejlede i forebyggel e af ygdomme, behandle 
~ørg mal om ko tforplejning og om ocialt miljø, tage konkrete 
tkkerhed - og undhed mæ ige problemer i fi ke kibe op, at 
~ehandle de arbejd miljø pørg mal , om kib til yn radet ~g Sø-
art t rel en palagde udvalget. og at behandle for lag ttl EF

arbejd miljødirektiver, om ikke h rte under andre af Skib til-
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synsrådets udvalg. I udvalget repræ enterede rederne og de 
søfarende organisationer amt en række mini terier og t rel er. 

Udvalgets arkiv indgår i Direktoratet for Søfarende (Søfart -
styrelsens) arkiv (j.nr. 70-2 og 79-1-5-f). (WR) 

Helbredsnævnet for Søfarende 1979- 2303 

Helbredsnævnet for Søfarende oprettede ved bek. 37 af 22. . 
1979 §12om lægeunder øge! e af øfarende, jf. bek. 31 af29.L. 
1982 og forretningsorden i bek. 61 af_ .3.19 O. ævnet havde til 
opgave at træffe endelig admini trativ afgøre! e i ager om en 
persons fysiske og psykiske egnethed til at udf re arbejde om 
bord i skib, som indbragte for nævnet af Direktoratet for So
farende, fra 1988 Søfart t rel en. af rederiet eller af den o
farende. Nævnet bestod af en af lndu trimin. udpeget formand. 
som skulle opfylde de almindelige betinge! er for at blive ud
nævnt til dommer, amt af et økyndigt medlem. der ligeledes 
udpegedes af lndustrimin ., og et af undhed t) r el en udpege1 
medlem, der skulle være en læge med ind igt i fart medicin ke 
forhold. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( 'P) 

Uddannelse 

Navigationsdirektoratet 17 _ -1967 

I København var der fra det l . arb. en na,igation le under 
ledelse af en navigation koledirekt r. Da denn ·ole fortrin ,-i 
uddannede øofficerer, oprettede K b nhams kipp rlav kort 
før 1700 en navigation kole for koffardioffi rer und r led l e af 
en navigation me ter. D nne fik i 1-2 und r tilhn-= b t gnd n 
navigation direktør eneret pa at h Ide na\i

0
ation · · le g un-
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dervise i navigation. Dette privilegium ophævedes atter i 1767. 
Ved kgl. res. af 5.2.1833 nedsattes en Navigationsskoledirektion, 
for hvilken navigationsdirektøren blev formand. Navigationssko
len i København udskilte fra Skipperlavet ved kgl. res. af 17 .4. 
1839 og blev statsejendom. avigationsskoler oprettedes i øvrigt 
i Stege (1697-1727) og i det 18. og 19. årh. i Ålborg, Marstal, 
Svendborg, Fanø, Bogø og Rønne. 

På samme måde om navigationsdirektøren i Kongeriget fore-
tod styrmandseksamen og den i 1837 indførte længdeeksamen, 

forestod navigationseksaminatoren i Tønningen eksaminerne i 
Hertugdømmerne, jf. kancelli-plakat af 11.4.1837, kancelli-pa
tent af 7.9.1839 og Marinemin. bek. af 7.12.1852. 

Ved lov af 6.3.1869 om tyrmand eksamen nedsattes en Styr
mandseksamenskommission med navigationsdirektøren som for
mand og eksaminator amt to meddommere, hvoraf en udpege
des af Marineministeriet den anden af kommunalbestyrelsen på 

' det ted, hvor ek amen afholdte , jf. lov om styrmandseksamen 
af 10.4.1874 amt lov 107 af24.7.1 O og lov 47 af 30.3.1892, der 
ændrede de nærmere be temmel er om eksamenskommissionen. 
Ved id tnævnte lo lagde fi ke- og ætteskipperprøverne under 
Styrmandseksamen kommi ionen og tilsynet med de af Mari
nemin. godkendte navigation koler lagdes til marineministeren 
Ved navigationsdirektøren i forening med en meddommer med 
pædagogi k uddanne! e. 

Navigation undervi ning væ enet overgik til Indenrigsmin. 
(Kontoret for Kommune- og æring ager) ved kgl. res. af 14.7. 
1905 og atter herfra til Handel min. ved dettes oprettelse i de
cember 1908. Ved lov 4 af 2 .2.1916 udvidedes eksamensty
perne med kib førerek amen, jf. i øvrigt lov 209 af 7.6.1958 om 
nautiske ek aminer. Med lov 70 af 15.3.1967 bortfaldt Naviga
tion direktoratet, og det opgaver o ergik til det arntictig op
rettede Direktorat for ø fart uddanne! en ( .1377) · 

avigation direktøren var fra 1949 tillige chef for administra
tionen af Staten ørnand koler ( e ndf.), med hvilken Naviga

tion direktoratet ha de kontorfælle kab. 

Henvisninger: Collegialtid. 1 33 .2 9ff. Rig dag tid. 1868/69 A 
P-14 7ff. Th.P.Funder: avigation koler. i: Danmarks Søfart 

og Søhandel II, 1919 .4 7ff. 
Handel min., Ujournali erede ager nr. 214. 
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Indhold: Protokoller vedr. st rmand ek amen i Hertugdøm
merne 1804-06, 1820-64. Eksamen protokoller for alm. tyr
mandseksamen 1781-1869. Do. for længdeek amen l 56-69. Do. 
for styrmandseksamen l. afd. l 69-93. Do. for 2. afd. l 69-93. 
Do. for 3. afd. 1869-81. 

Register til udgåede kri el er l 9 -1921. dgåede krivel er 
(kopibog) 1835-1939. Regi ter til indgåede krivel er l 9 -1940. 
Indkomne skrivelser (ordrebog) l 61- . Indgaede krivel er 
1883-1939. Indgåede krivel er fra ætte- og fi ke kipperskolerne 
1908-25. Do. fra Navigation kolen i benrå 1919-31. Beretning 
fra sætte- og fiske kipper kaJerne 1916-2 . Love og anordninger 
1837-1914. 

Ansøgninger fra styrmand elever om tatsunder tøttel e l 96 
-1908. Styrmandselever: Søfart l 93-9..,. Befarne værnepligtige i 
søfart 1898-1905. 

G.E.Tuxens legat l 76. Juliu Skrike legat 191--3 . Harald 
Halkiers legat 1941-49. Månedlige li ter fra navigation kolerne 
om til- og afgang af elever l kri,·el er vedr. Færøerne: 
Fortegnelse over undervi ning midler 1940-49. T6rshavn: Til- og 
afgangslister, søfart li ter, karakterli ter 1940-64. tat under tøt
telser 1875-1962. 

Skolepenge 1922-62. Sætte- og fi ke kipper kolerne: kaie
penge 1932-62. Over igt over navigation koleme regn kaber 
1947-62. Hovedbøger 1933--9. Hoved-ka journaler 194 -59. 
Kas ejoumaler 1933-5 . Regn kab for na\igation direktøren 
1921-31. 

Aflevering /985: Kopibog 1940-66. Journal. Journal ager 1949 
-67. Brevregi ter for indkomne krivel er 19 -6 . Indkomne 
krivelser 1940-67. D-regi ter 1921 \'i dom bog 1941-4 · 

Lønningsbog for lærerper anale 1931-- . ~ WR) 

Bestyrelsesrådet for Staten Sk le kib 1-13 

'Danmark" 1932-5 

Navigation uddanne! rad t 19- -6 

Statens Skole kib "Danmark .. l _ 

Efter Ø ta i a ti k Kompagni. · l ·ib. ··K n h 'n·· . pari · e 
for vinden i 192 ble' det , ·ed IO\ 7 af 2 ... . ... . 19..,_ \edtaget at 
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anskaffe et statsskoleskib. Det fuldriggede tremastede jemskib 
på 790 bruttoregisterton fik ved stabelafløbningen navnet "Dan
mark". Formålet var i videst mulige omfang at skaffe unge sø
mænd adgang til erhvervelse af sådan praktisk sejlskibsuddan
nel e, om var ønskelig for tyrmænd og skibsførere i handels
flåden. 

Skoleskibets drift kuli e fore ttis af Bestyrelsesrådet for Statens 
Skoleskib Danmark udnævnt af Ministeriet for Handel og Søfart. 
Ved lov 209 af 7.6.195 om nautiske eksaminer m.m. §26 stk.5 
henlagdes skoleskibet drift til avigationsu.ddannelsesrådet, som 
havde navigation direktøren om formand. Ved lov 70 af 15.3. 
1967 bortfaldt Navigation uddanne! e rådet, og driften af statens 
skole- og øvelses kibe o ergik til Direktoratet for Søfartsuddan
nelsen (s.1377). Begge de to nævnte råd havde kontorfællesskab 
med avigation direktoratet. 

An øgning kemaer vedr. optage! e på skoleskibet Danmark 
er ka eret (Rig arkivet kr . af 12.11.1976). 

Indhold: Bestyrelsesrådet og avigationsuddannelsesrådet: Kopi
bog 1932-66. Indkomne kri el er fra ministeriet 1932-60. Skri
ve! er og rapporter fra føreren 1933-67. Handelsmin.s skrivelser 
1961-67. Breve og fakturaer 1954-65. Rømningssager 1965. 
Breve og fakturaer 1966. Ka ejournal for statens skoleskib 1932 
-48. 

Skoleskibet Danmark : Skib dagbøger 1933-40, 1946-66. Ma
kindagbøger 1933-42, 1960-61. Øve! e journaler 1948-56, 1959 

-66. Lægejournal 1939-56 (di . år). Elevprotokol 1933-40, 1946 
-67. (EG/WR) 

Statens Sømands koler 1949-67 2341 

1 in før te betænkning 194 ) fore log Søfart kommis ionen af 
1947, "at der etablere en fa t og rationel uddannelse af menige 
ørnænd, fa tlagt på en adan made , at der kan finde en ud-

Vælge! e af de unge menne ker ted og tilrettelagt åledes at der 
å vidt gørligt give amme faglige og kulturelle uddannelses

muligheder for ordende ø mænd om for lærlinge i land"· Ved 
lov 106 af 23.3 .1949 om ørnand uddanne! e (revideret ved lov 
231 af 7.6.1952) oprettede en tatslig uddanne! e for men~ge 
ørnænd, og Handel min . bem ndigede til at oprette og dnve 
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Starens skoleskib "Danmark" foto
graferer i , ·;, abu ren en stille dag. 
hmr alle sejl er ar for ar fan e de 
SI a e 1·indpusr ( fans tyre/sen). 

sømandsskoler amt at meddele godkendel e af private bmand -
skoler. Driften af ørnand ko Jerne kuli e fore t a af navigation -
direktøren, under hvem der oprettede en sær kilt admini tra
tion, Statens Sømand koler. ed Joy -o af 1-.3.196- bortfaldt 
Statens Sømand ko ler, og opgaverne Yider f rte af det amti
dig oprettede Direktorat for fart uddanne! en ( .l - ). 

Ansøgnings kemaer vedr. optage! e på taten mand koler 
er kasseret (Rigsarkivet kr. af 16.6.1964). 

Henvisninger: l. Bet. afgivet af fart kommi ionen af 19~ 
ang. Sømandsuddannel en (Dæk mand kabet). 19-l \·.-115) . 

Indhold: Kopibøger 1949- . Journalkartore · 1949-6"'. B r \ regJ-
tre til indkomne krivel er 1949-61. Ind ·omn ·riyeJ er 19~9 

-66. Elevprotokoller (nr. l til LOUO 19-l9- . EleYprotoko!ler 
vedr. ørnand kolen i Frederik ha\·n 19~9- 9. D . vedr. E bjerg 
1949-69. Do. vedr. ønderborg 1949- 9. D . \' dr. K gt\ed 19~9 
-69. Elev li ter for ørnand h j kolen i \end b r g 19-t9---. Kur
susrapporter 1949-67. Per naJe ger. timeplan r. l nning bog. 
diver e 1949-69. Hovedb ger f r taren mand k l r 1949 
-5 . Ka e journaler for mand - I rne l 4 -- . (WR) 

Direktoratet for Søfartsuddannelsen 1512 

1967-87 

Direktoratet for Søfart uddanne! en oprettedes ved lov 70 af 15. 
3.1967 og afløste avigation direktoratet (s.1372) og den hertil 
knyttede administration, Staten Sømandsskoler (ovf.), og drif
ten af statens skole kib "Danmark" (s.1374). Loven omfattede 
uddannelse af navigatører, dæk mandskab, kokke og hovmestre, 
m a kinmandskab og radioek pedienter. Ved lov 339 af 26.6.1975 
tilføjedes uddanne! e af re tauration mandskab og fiskere, og 
ved lov 241 af 6.6.19 5 tilføjede uddanne! e af kibsassistenter. 
Direktoratet førte til yn med undervisningen ved alle naviga
tion skoler, øfart koler (indtil 1975 betegnet ømandsskoler), 
Øve! e kibe, kole kibe og kur u med undtagelse af uddannel-
en af maskinmand kab, om hørte under Direktoratet for Er

h erv uddannelserne. Direktoratet fore tod endvidere driften af 
de undervisning in titutioner vedr. øfart, som var oprettet af 
Handel min./Indu trimin. 

I 1970 organiserede direktoratet i to afdelinger. Administra
tion afdelingen varetog budget og regnskab, per anale- og Iøn
pørg mål, tilskud ordninger til koler og kursus, udfærdigelse af 

sønæringsbe i er amt admini trative forhold i forbindelse med 
driften af direktoratet uddanne! e institutioner. Den Pædagogi-
ke Afdeling aretog antage! e af elever til skoler og skibe, 

undervi ning materiel, lærebøger. godkendel e af søfart, eksa
mensind tilling, undervi ning pørg mål amt tilrettelæggelse og 
afholdelse af e k amen. 

Ved bek. 653 af 21.12.19 3 0 erførte til ynet med maskinist
og ma kinme teruddannel erne fra Direktoratet for Erhvervsud
danneJ erne ( . 693) under ndervi ning ministeriet til Direk
toratet for Søfart uddanne! en under Indu triministeriet. 

Pr. 1.1.19 ophæ ede Direktoratet for Søfart uddannelsen; 
det agomnide indgik herefter i øfart tyre! en, e .1378. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (HCWIWR) 
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Søfartens Uddannelsesråd 1967- 1514 

Søfartens Uddannelsesråd oprettede ved lo 70 af l .3.1967 §5 
(jf. lovbek. 518 af 4.12.1985) med den opgave at afgive udtale) e i 
spørgsmål vedr. søfartsuddannel en, der blev forelagt af handels
ministeren (industrimini teren) eller til yn myndigheden. Rådet 
udtalelse skulle indhente , forinden der fastsatte regler om Ø
fartsuddannelsens indhold, adgang til optage! e. undervi ningens 
tilrettelæggelse, eksaminerne afholde! e. betaling for ophold på 
skoler og skibe, undervi ningen varighed. kur us og efterud
dannelse. Rådet fik endvidere adgang til elv at optage uddannel
sesspørgsmål til behandling og afgive ind tilling herom til mini
steren. Rådets formand og ø rige medlemmer. der repræ en
terede de interesserede organi ationer inden for øfart og fi keri. 
beskikkedes af handel mini teren. Direkt ren for ofart uddan
nelsen og undervisning direktøren for Direktoratet for Erhverv -
uddannelserne kunne deltage i rådets m der. 

Forretningsorden for radet fa t atte ved cirk. l l af7.9.1967. 
hvori det pålagde rådet at ned ætte en række faste underudvalg 
vedr. de enkelte uddanne! e områder Skole kib udvalget. avi
gationsudvalget, udvalget vedr. uddanne! e af radioek pedien
ter, vedr. maskinmand kab, edr. kokke og honne tre. vedr. 
sømænd, vedr. erhverv faglige grund- og afslutning kur er inden 

for søfartsområdet mv.). 
Rådet var selv tændigt arkivdannende. 

Henvisninger: Handel min., journaliseret ag nr. 330 og 331. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 1990 . (HCW WR) 

Søfartsstyrelsen 19 _.ns 

Som led i Indu trimini teriet tru ·turomlægning oprett de o
fartsstyrel en pr. 1.1.19 ved ammenlægning af taten kib -
tilsyn (s.1357), Direktoratet for fartsuddanne en .l 
rektoratet for Søfarende .l 66 . kib re · tret .l -... . taten 
I tjeneste (s.1364) og Handel fladen Velfærd rad (.l 9. fra 
Indu trimin. Departement udlagd nd\idere til fart tyre!-
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sens sagområde ager vedr. handelsflådens beredskab , søulyk
ker , søulykkesstatistik og skibsfartens betryggelse, jf. bek. 299 af 
9.6.1988 og 570 af 26.9.198 om henlæggelse af visse beføjelser til 
Søfartsstyrelsen. Vi e beføje) er vedr. flytbare havanlæg (bore
platforme m.m.) tillagt Energi min., udøvedes af Søfartsstyrel-

en, jf. bek. 419 af 15.6.1989. 
Indtil ikrafttræden (1.1.1991) af et for hele Søfartsstyrelsen 

fælles journal ystem fort attes arkivdannelsen i de sammen
bragte institutioner journaler og journalsystemer; sekretariats
sager vedr. Søfart tyre l en journali e redes i l. K t. s (det hidti
dige Skibstilsyns) sekretariat journal. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (WR) 

Krigsforhold og besættelse 

Krigsforsikringen for Danske Skibe 2410 

1914-20 

Ved udbruddet af 1. erden krig etableredes to institutter til 
krig for ikring af hhv. varer og kibe. Krigsforsikringen for Dan
ske Skibe oprettede iht. midlertidig lov 202 af 10.9.1914 om 
dan ke kibe for ikring mod krig fare. edr. Dansk Krigs Søfor-
ikring for Varer, e ndf. Begge be t re! er havde politikeren 
iel eergaard om formand og departement chefen i Handels-

min .. G. Bu ck- iel n. om næ tformand. I be tyreisen for 
Krig for ikringen for Dan ke kibe ar 2 af 6 medlemmer repræ-
entanter for Dan k Damp kib rederiforening, l repræ entant 

for Dan k ej! kib rederiforening. men de øvrige medlemmer 

udnævnte af kongen. . . 
. Med i e undtage! er var alle dan ke kibe pligtige _til at 
Indtræde i for ikring ordningen. 5 procent af præmierne tilf~ldt 
taten og 15 procent de deltagende for ikring elskaber. Kngs

for ikringen tradte i likvidation 1.4.1910 iht. anordning 515 af 22. 
9-1919. Krig for ikringen har bl.a. videre endt oply ninger om 
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krigsforlis til Handelsmin., hvor de i krig årene journali e redes 
på fast journalnummer (nr. 30). Bort et fra 4 regn kab pro
tokoller over tegnede for ikringer yne arkivet at ære tabt. 

Henvisninger: Handel min., j.nr . 1914 ' 74 I og 74 A. 

Indhold: Protokoller over tegnede for ikringer 191 --0 . (MH) 

Dansk Krigs Søforsikring for Varer 2420 

1914-19 

Dansk Krigs Søforsikring for arer. oprettet iht. midlertidig lo 
221 af 24.9.1914 om forsikring af varer mod krig fare til ø . var 
organiseret i et institut og et kon artium . Be t}Tel n for in titut
tet talte 10 medlemmer, af hvilke _ repræ enterede vareejerne 
(udnævnt af kongen), 2 repræsentanter var udp get af for ik
ringsselskaberne, og 3 repræ entanter var udp get af kon ortiet. 
jf. ovf. under Krig for ikringen for Dan ke kib . Af for ik
ringspræmierne tilfaldt 35 procent taten. _Q procent for ikring -
selskaberne og 45 procent kon ortiet. Dan k Krig oforsikring 
for Varer trådte i lik idation 1-.10.1919 iht. an~rdning -6- af 

10.10.1919. 
Bestyrelsesprotokol 1914-17 indgar i Handel min.. journali

serede sager nr. 205. 

Henvisninger: Handel min., j.nr. 1914' /4 I og 4 B. (MHJ 

Fragtnævnet 1916-20 _!53 

Som led i foran taltningeme i anledning af dHtid n under l . 
Verden krig palagde kib fart n pa bagg~nd af h j e fragtpri er 
dels at yde afgifter til taten del at rille kib tonna<>e til rådighed 
for tilfør ler til Danmark, jf. lo\ 161 af 12. - .1916,:, om bidr;g af 

kib farten til landet nødvendige tilf r ler. 
Loven admini trerede af et af Indenri_ min . ned at Fra t

nævn med en kgl. udnævnt formand o_ w~m dl mm r udp get 
efter ind tilling fra Dan k Damp ·ib r~d- riforenin,:,. 1 den f rste 

Søfart 1381 

tid indskrænkede nævnets opgaver sig til opkrævning af afgifter 
og fordeling af transporter med kul og koks. Da blokaderne af 
dansk farvand satte ind , overtog Fragtnævnet dispositionen over 
hele den danske handelsflåde . 

Nævnets øgede ansvar område udmøntedes i lov 95 af 1.3. 
1917 der pålagde nævnet at yde regeringen bistand til at til
~ejebringe den bedste og billigste måde at skaffe de nødvendige 
tilførsler. Endvidere skulle nævnet føre tilsyn med fragtforhol
dene og skibsfartens udvikling. Ved lov 337 af 15.6.1918 deltes 
Fragtnævnet i et Dampskibsnævn og et Sejlskibsnævn. Samtidigt 
overførtes nævnene til Handel min.s ressort. 

Ved den dan k-amerikan ke overenskomst af 18.9.1918 havde 
Danmark forpligtet ig til at tille halvdelen af den danske han
delsflådes tonnage til disposition for de allierede. Efter våbenstil
standen gav USA afkald på denne ret , og ved overenskomst 
mellem Fragtnævnet og regeringen af 17.9.1919 blev skibene 
atter stillet til rådighed for rederierne. ligesom maksimalpriserne 
afskaffedes. Reguleringen af kib farten ophævedes endeligt ved 
lov 728 af 22.12.1920. 

Indhold: Havneregi ter. Protokol over skibe 1918-19. TC-bøger 
m. registre (oply ninger om kibe og deres rejser) 1917-20. Be
fra t · g mnger, fordeling bøger 1917-19. Hovedbøger 1918-22. Kas-
sebøger 1917-20. Regn kab bøger 1919-21. Udklipsbog 1920. 

(MHIBB) 

Amerikakommissionen 1918-19 2267 

V~d overen kom t af 1 .9.191 mellem Danmark og USA for
Pligtede Danmark ig til at tille kib tonnage til rådighed for 
~SA og at begræn e udfør ler ydpå. dfør el begrænsningerne 
Satlagde ved Ju tit min. bek. -94 af 12.11.191 . Gros erer
l Ocietet og Indu trirådet ble an varlige for admini trationen af 
koven, og der oprettede et fælle udvalg. den åkaldte Amerika-
ommi ion . 

fraVed be~. 461 af 25.6.1919 overtog Ju tit min. e~er hens.tilling 
D Amenkakommi ion n an aret for udfør elsd1spensatwner. 

e fle te udfør el begræn ninger ophævede i 1919. 

89• 
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Indhold: Forhandlingsprotokoller 191 -19. (BB) 

Fragtnævnet 1939-49 1501 

Fragtnævnet oprettedes ved lov 2. 7 af 2..9.1939 om ek traordi
nære foranstaltninger vedr. kib farten .• ævnet kulle bi tå ved 
tilvejebringelse på bed te og billig te måde af kib rum til til
førsler, der var nødvendige for landet. Det kulle end\idere føre 
tilsyn med fragtforholdene og kib farten udvikling amt bi tå 
rederne med hensyn til ordning af befragtning forhold. Fragt
nævnet var bemyndiget til at palægge dan ·e reder at indberette 
til nævnet om de re kibe po itioner og re j er. 

Nævnet skulle iht. loven be tå af en af kongen udnævnt for
mand og 9 medlemmer, udnævnt af handel mini te ren efter ind
stilling af Dansk Damp kib rederiforening og Dan k ej! kib re
deriforening. Ved lov 32. af 2.3.9.1939 fik handel mini teren 
bemyndigelse til at udvide antallet af medlemmer. ålede at og a 
andre erhvervsintere ser kunne repræ entere i nævnet. _ ævnet 
sammensætning ændrede igen ved Jm· LO af 13.3.19-B. hvorved 
småskibsrederne fik endnu en repræ entant i nævnet. 

Ved lov 481 af 14.9.1940 udvidede næmet bef jel er. Loven 
gav Fragtnævnet generel beføje! e til regulering af fragtrater og 
befragtning forhold i øvrigt, lige om næmet kunne be temme. at 
befragtningsaftaler og re j er kulle godkende af næ\ net. Den 
22.4.1940 bestemte Fragtnæmet. at befragtning af eth\ert dan k 
fartøj over 400 BRT, der b fandt ig inden for linjen Lindene 
Emden, skulle godkende af Fragtnæmet. Den l .. 19-L ud
videdes be temmel en til at gælde alle regi trering pligtige dan
ske fartøjer, dv . kibe over _o BRT. 

Fragtnævnet admini trerede i \rigt de b temmel r om valu
takontrol med hen yn til kib farten. m bl ' ud tedt iht. lo\' 
406 af 3.8.1940 om erh\ef\ ·on mi ·e foran taltninger. ,are
for yning mv., jf. lov 133 af 29. 3 .19-H . I marb J d med Brænd-
el olienævnet og Direktoratet for \ arefor \ni n g f rt Fragt

nævnet kontrol med tildelingen af olie til ~j!- -g moto _kibe 

under 500 BRT. 
Nævnet kontrol med befragtningen 

ophævede 13.12.1946. 
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Efter ophøret af den tyske besættelse varetog nævnet for
bindelsen til United Maritime Authority (UMA) i London og 
udførte den kontrol som den danske regering ifølge UMA skulle 
udøve over for skibsfarten. Efter nedlæggelsen af UMA 2.3.1946 
varetog nævnet de danske ager under United Council og United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration. 

Fragtnævnets afgørelser kunne indankes for det i 1940 nedsatte 
Fragtankenævn, se ndf. -Loven af 2.9.1939 gjaldt kun til 31.3. 
1940, men blev hvert år forlænget, sidst ved lov 107 af23.3.1948. 
Loven udløb 31.3.1949, hvorefter Fragtnævnets virksomhed op
hørte. 

Til varetagelse af Fragtnævnet daglige administration oprette
de i 1939 et ekretariat, fra 1940 tillige en Befragtningsafdeling. 
Sager vedr. tildeling af olie til småskibe samt korrespondance om 
valutaspørgsmål er ka eret. 

Henvisninger: Beretning om Fragtnævnets Virksomhed 5. Septem
ber 1939- 31. Marts 1949, 1950. Chr. Tortzen: Søfolk og Skibe. 
Den danske handelsflådes historie under anden verdenskrig I-II, 
1981. 

Handelsmin., j.nr. 1939/2019-1. Handelsmin., Ujournaliseret 
sag nr. 113. 

Indhold: Forhandling protokoller 1939-49. Fragtnævnets møder 
(T.C.Christen en papirer) 1939-42. 

Regi ter over udgåede bre e 1939-49. Udgåede brevkopier 
1939-45. Udgåede brevkopier (valutasager) 1941-46. Journaler 
1942-49. Regi ter o er indgåede breve Qoumalregister på løs
blade) 1943-45. Karre pondancekartotek A-Ø 1942-49. Indgået 
karre pondance (alf. efter af ender) 1939-42. Indgået korrespon
dance ( agligt ordnet) 1939-49. Di . karre pondance 1939-45. 
. Skib mapper (karre pondance m . ordnet efter enkelte skibe; 
Indtil 1942 alf. efter kibet na n, derpå efter et nummersystem) 
1939-49. Skib mapper vedr. må kibe 1942-49. Skibsmappekar
totek 1942-49. Po ition kort vedr. måskibe 1940-46. Kartotek 

over fragtapprobationer 1942-46. 
Udlejninger. Bjergninger. Stati ti k materiale. Div. sager. 

(PO) 
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Fragtankenævnet 1940-49 2115 

Fragtankenævnet oprettede iht. lo 4 l af 14.9.1940 om eks
traordinære foranstaltninger vedr. kib farten. For Fragtanke
nævnet, der bestod af en formand og to medlemmer, kunne 
Fragtnævnets (se ovf.) afgørel er indbringe . Ankenævnet afgav 
derefter indstilling til handel mini teren, der traf endelig afgØ
relse. Fragtankenævnet virkomhed ophørte i 1949. 

Ankesagerne er journali eret i Handel min. øfart journal 
under nr. 3006 A, jf. Ujournali erede ager nr. 136. End\·idere er 
der fra boet efter nævnet formand, ret præ ident L. .Hvidt, 
afleveret en pakke sager edr. Fragtankenævnet. der indgår i 
Fragtnævnets arkiv. (PO) 

Udligningskassen af 27.6.1940 194 -50 _124 

På initiativ af Brænd elsnæ net under Det Erhverv konomi ke 
Råd blev det straks efter den ty ke be ættel e af Danmark be
sluttet at gennemføre en regulering af fragtraterne for tran port 
af tyske kul, koks og andet fa t brænd el til Danmark. Formålet 
var gennem en udligning af fragterne for åvel vært om Iand
værts transport at gøre det muligt at ælge kullene til amme pri 
over hele landet. 

Ved Handel min .s bek. 3-H af _ .6.19 oprettede en ud-
Iigningskasse, der omfattede al tran port af kul. ko· mv .. her
under importen til tat lige og kommunale myndighed r. d
ligningskassen trådte i funktion l. .19 og ble\ ledet af en 
bestyrelse, hvoraf Fragtnævnet udpegede et medl m. Dan ke 
Kulimportører Fælle repræ entation et. og handel mini teren et 
eller flere medlemmer. Be tnel en fast atte oenn m nit rater .. ~ 

for tran port af kul, kok mv... om ladning modtag ren eller 
mægleren indbetalte til dligning k en. om derefter afreg
nede med transportøren . 

Den daglige admini tration blev , aretaget af en direktion i 
nært arnarbejde med Fragtnæmet. om d n d !te k ntor og 
per onale med. Udligning ka en ,;r- mb d oph rt i 19-0. 

Henvisninger: Handel min., j.nr. 1939/1012-187. 

Indhold: Uregistreret arkiv (113 bd. og pk.). 

Skibsfartsnævnet 1952-

Søfart 1385 

(PO) 

1499 

Skibsfartsnævnet oprettede ved lov 120 af 31.3.1952 om et skibs
fartsnævn, jf. Iovbek. 14 af 4.4.1979, med en af kongen udnævnt 
formand og 6 andre medlemmer udpeget af handelsministeren og 
af Dansk Dampskib rederiforening. ævnet havde til opgave at 
overtage brug retten til amtlige dan ke oceangående skibe og 
eventuelt til ikke-oceangående kibe og fartøjer fra det tids
punkt, hvor det under ATO oprettede skibsfartsorgan, Defence 
Shipping Authority, trådte i virk omhed. Skibsfartsnævnet ville 
få an varet for udnytte) en af de til brug overtagne skibe, når 
fælle forsvar foran taltninger og foranstaltninger for at sikre 
Danmark tilfør ler og arnfærd Jen mellem landsdelene blev 
nødvendige. ævnet ille kunne foreskrive, at befragtningsaf
taler og rej er skulle godkendes af nævnet, og bestemme regler 
Vedr. fa tsatte fragtrater. Endelig kunne nævnet pålægge rede
rier, offentlige m n digheder og private oplysningspligt om alle 

forhold af intere e for nævnet. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (HCW) 
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Til ynet med Nukleare Anlæg 1973- 7 
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Energistyreisens Projektstyring ud alg for Information -
systemet for det Danske aturga projekt 19 1- 3 

Kontaktudvalget vedr. aturga projektet 19 -
Kontaktudvalget vedr. Olierørledningsprojektet 19 -- 4 

Havanlæg s.1403 

Bemandingsnævnet (boreplatforme) 19 1-
Koordinationsudvalget edr. Ha anlæg 19 1-
Aktionskomiteen vedr. Større held på Havanlæg 19 l
Havarikommissionen vedr. Ha anlæg 19 1-

(Råstofforvaltningen for Grønland 19...,9-. e .1916 

Arkiver fra institutioner vedr. for yning med brænd el og energi 
under l. og 2. Verden krig, e af nittene vedr. Den Overordent
lige Kommission m.m. ( .9.r) og Indu tri. bandel og næring 
(s.1274ff). 

Energifors rung 

Indenrigsmini teriet Tekni ke d alg 
1920-23 

1339 

Indenrig min. Tekni ke d\alg ne arte __ .11.19-0 med de~ 
opgave at under øge mulighederne for at fremm ud n) ttel en af 
vand- og vindkraft, mo ed rift mv. dvalget \ir· omhed oph rte 
med udgangen af 19-3. 

Henvisninger: ocialmin. l.Kt.. j.nr. ~9-1 70. 19_ 

Indhold: Tørvelan . Brunkul b rin:o-er. Alm. k rr 
ud tillinger. 

ndance og 
·p) 
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Rådet for Kraft og Varmeforsyning 1344 

1957-61 

Rådet for Kraft og Varmefor yning nedsattes af regeringen ved 
Statsmin.s skr. af 21.10.1957, foreløbig for en periode på 3 år. 
Baggrunden var de meget store valutaudgifter til import af 
brænd el mv., de betydelige investeringer, som forsyning med 
energi og varme krævede, og den betydning for erhvervenes 
udvikling, det måtte tillægges, at der var billig kraft til rådighed. 
Radets opgave var at søge fremmet den bedst mulige energi- og 
varmeøkonomi. 

Rådet havde 7 medlemmer. Til formand udpegedes J.L. 
Mansa, administrerende direktør i NS Titan og tidligere pro
fe or ved Danmark Tekniske Høj kole. De øvrige medlemmer 
var departement chef i Min. for Offentlige Arbejder, P.O.M. 
Chri tensen, formanden for Atomenergikommissionens forret
ning udvalg , H.H. Koch profe or ved Danmarks Tekniske Høj-
kole, K.A. Meldahl afdeling chef i Handel min., O. Muller 

departement chef Erik Ib Scmidt, Det Økonomiske Sekretariat, 

og kontorchef i Boligmin., E. Engberg. 
Rådet , der arterede under Økonomimin .. afgav årsberetnin

ger for 1958 og 1959. ed Stat min.s skr. af 18.10.1960 for
længede rådet kom mi iorium til l. 7.1961, hvorefter det i en 
beretning for det id te l 112 år af in virk omhed gav en sarn
menfattende vurdering af problemerne vedr. Danmarks energi
forsyning. 

Henvisninger: Stat mini teriet, j .nr. 1957/32. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (NP) 

Olienævnet 1973-74 1562 

Som kon ekven af oliekri en i november 1973 blev det iht. bek. 
575 af 19.11.1973 palagt oliebranchen at oprette en fo~delings
central med den opgave at ikre forbrugerne for ymng m.ed 
mineralolieprodukter til rumopvarmning. Under Handel mm. 
oprettede ved amme bek. et olienævn til at føre tilsyn med 
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fordelingscentralens virksomhed og at afgøre klager. Bek. 112. 
113 og 114 af 11.3.1974 ophævede reguleringen af olieforbruget, 
og Olienævnet ophørte. 

Indhold: Ansøgninger 1973-74. Referater. notater m.m. 1973-74. 
Avisudklip 1973-74. Div. regn kaber 1973- 4. (BB) 

Energispareudvalget 1973- 2140 

Energispareudvalget, som oprindeligt ble kaldt d alget vedr. 
Brændselsbesparende Oply ning virk omhed, ble ned at 24.10. 
1973 som følge af energikri en 19 3 4. Energi pareudvalget 
havde til opgave at tilrettelægge og fore tå gennemføre! en af 
sådanne foranstaltninger i form af propaganda. oply ning virk
somhed mv., som kunne være egnede til at formå åvel pri ate 
forbrugere som erhverv li et til at gennemføre den tørst mulige 
økonomisering med forbruget af energi. 

Udvalget bestod af l formand og l medlemmer repræ en
terende såvel offentlige om pri a te in titutioner. h vi ir k om
hed havde berøring med energiforbrug. Der ar endvidere til
knyttet 2 tilforordnede fra reklamebranchen . 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990) . 

Energiministeriets Rådgivende 
Olieudvalg 1978-

( PAE) 

2143 

Den 7.3.1978 ned atte Energiminini teriet Radgiv nde Olieud
valg med henblik på at kun n indkald i kri ~ ituationer til 
drøftelse af overordnede problemer i forbinde med Danmark 
olieforsyning og -forbrug. dvalget dr ftede lagerpolitik og be
redskabsplanlægning ved uro på oliemarkedet . I ituationer med 
et roligt oliemarked fungerede udvalget m forum for dr ftel e 
af olieforsyning ituationen, internationalt amar Jd om olie
spørgsmål, lagerpolitik, kri ebered kab foranstaltninger og be
red kab planlægning iøvrigt. Formand var Energimini teriet de
partement chef. Udvalget var i ,·rigt ammen t af re pr entan-

Energi 1391 

ter for oliebranchen, elværkerne, Energimin., Energistyrelsen, 
Udenrigsmin. og Monopoltilsynet. 

Udvalgets sager indgår i Energimin.s journal. (NPIAE) 

Energistyrelsen 1976- 1561 

Energistyrelsen oprettedes iht. lov 194 af 28.4.1976 om energipo
litiske foranstaltninger 3. Styre! en blev henlagt under Handels
min. Den skulle bi tå dette ministerium og andre myndigheder i 
energianliggender og følge den inden- og udenlandske udvikling 
med hen yn til produktion, for yning, forbrug og forskning. Sty
re! en kunne få overdraget opgaver og beføjelser, som efter 
lovgivningen påhvilede mini teren . 

Energistyret en beføje! er ble nærmerebe temt ved bek. 236 
af 10.5.1976. Ved ovennævnte lov blev Atomenergikommissio
nen ophævet. En del af den beføje! er blev overført til Ener
gi tyre! en. Bekendtgøre! en om Energistyrelsen blev senere æn
dret ved bek. 20 af 17.1.197 og 377 af 23.8.1979. 

Ved Energimin.s oprette! e i 1979 blev Energistyrelsen henlagt 
under dette . Energi tyre! en havde 1984 10 kontorer. 

Indhold: Kopibøger 1976. Per onale 1976-77. Mødereferater 
(Ba trup-Birk papirer) . (NPIAE) 

Energirådet 1976- 1914 

If. lov 194 af 2 .4.1976 om energipoliti ke foranstaltninger skulle 
handel mini teren udarbejde energipoliti ke redegørelser til Fo~
ketinget indeholdende 1) vurderinger af energibehov og energi
for Yning muligheder, 2 mal ætninger og planer for en hen-
igt mæ ig frem kaffe! e og udnytte! e af for kellige fo~m.er for 

energi amt 3 programmer for energifor kning og -udvikhn~ .. 
Ved udarbejde! en af di e redegøre! er radgave handelsm~n!

teren af et nid for energiplanlægning og -for kning (Energira
det). Det b tod af en formand og 11 andre medlemmer, der 
Udnævnte af handel mini teren. fr~ 1979 energiministeren. Det 
ammen atte af 4 for kere med agkund kab inden for ener-
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giområdet samt 7 medlemmer efter ind tilling fra Arbejderbe æ
gelsens Erhvervsråd, Industrirådet Forbrugerrådet, Danske El
værkers Forening, Oliebranchen Fælle repræ entation. Forenin
gen Dansk Gas og Dan ke Fjern armeværkers Forening. 
Desuden kunne ministeren knytte repræsentanter for berørte 

ministerier mv. til rådet om tilforordnede. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Energistyreisens Rådgi ende 
Fjernvarmeudvalg 1977-

( P) 

2142 

Den 24.11.1977 ned atte Energi tyrel en Radgivende Fjern
varmeudvalg. Udvalget fik til opgave at rådgive t}Tel en ved 
behandling af tilskudsan øgninger i forbinde] e med projekter 
inden for fjernvarmeomradeL dvalget radgav t}Tel en i for
bindelse med behandlingen af an øgninger indkaldt iht. lov 472 
af 14.9.1977 om stat til kud til udnytte! e af over kud varme 
samt senere ordninger inden for fjernvarmeomradeL Medlem
merne blev rekrutteret fra myndigheder og in ti tution r. der 
rådede over den nødvendige. i ær tekni ·e agkund kab. 

Udvalgets sager indgår i Energi tyreisen journal. ( 'P) 

Det Rådgivende 
Energiforskning ud alg 19 0-

Som led i en tyrkel e af planlægningen og \Urderingen af Energi
min. for kning programmer ne atte mini teriet Det Radgi
vende Energifor kning udvalg ved -ri\'el af 2 . .., .19 . d
valget be tod af 12 medlemmer fra Energiradet. Planlægning -
rade t, Teknologiradet, Energi tyre l en o B e t} re l en for 
For øgsanlæg Ri ø. 1ini teren udpeged tre medlemmer af ud-
valget, herunder formanden. d' al",et ar ·j, ind!!ar i Energi-
min.s arkiv, j. nr. 2_22. ~ (BB) 

Energi 1393 

Energistyreisens Rådgivende Udvalg 2147 

vedr. Tilskud til Vedvarende 
Energikilder 1981-

Ved lov 2 af 2.1.1981 om til kud til udnyttelse af vedvarende 
energikilder blev der givet mulighed for statstilskud til større 
anlæg inden for vedvarende energi, f.eks. andelsvindmøller, var
mepumpeanlæg i forbinde] e med kommunale rensningsanlæg, 
alvarmeanlæg varmepumpeanlæg og vindmøller i forbindelse 

med fjernvarmeanlæg, tore biogas- og kornposteringsanlæg 
m.m. Som led i til kud admini trationen nedsatte Energistyrel
en et rådgivende ud alg, der dels skulle bistå styrelsen ved 

fast ættelsen af retning linjer for administrationen, dels skulle 
rådgive tyreisen ed behandlingen af tilskudsansøgninger. 

En repræ entant for Energi tyrel en blev udvalgets formand. l 
udvalget var repræ enteret: Miljø t rel en, Teknologistyrelsen, 
Kommunernes Landsforening, Danske Elværkers Forening, 
Dan ke Fjernvarmeværker Forening, Industrirådet , Hånd
værk rådet, Organi ationen for ed arende Energi og Energi
min . 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1991). (N P/AE) 

Styringsgruppen for 2191 

Energikonsulentordningen 1981-

Til opfylde] e af kra ene om begræn ning af energiforbruget i 
bygninger (lo 301 af 10.6.19 1 med enere ændringer) med 
hen yn til varme n og ud te del e af energiatte t mv. beskik~ ede 
Bygge tyre! en (fra 19 9 Energi tyre! en) ingeniører og arkitek
ter om energikan ulenter efter ind tilling fra Styringsgruppen 
for Energikan ulenter, jf. bek. 37-t af 22.7.19 l. bek. 422 af 14.7. 
19 2 og bek. l 7 af 29..t.l9 5. tvring gruppen. om bestod af 
repræ entanter for faglige og særligt agkyndige organi ationer, 
admini trerede energikan ulentordninoen, førte til yn, behand-l b . 

ede klage ager. gennemforte kurser mv. amt foretog edb-regi-
trering af varme n rapporter og amkøring heraf med Byg-
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nings- og Boligregistret (BBR). Til udføre! e af Styring gruppens 
praktiske arbejde oprettede et ekretariat - EK-Sekretariatet - i 
forbindelse med Teknologi k In titut, om an atte ekretæren. 

Energibesparende foran taltninger i bygninger overførte 1.5. 
1989 fra Boligmin. til Energimin. Sager vedr. energikan olen
tordningen varetoges af Bygge tyre! en -. K t., fra 19 9 af Ener
gistyreisens 13. Kt. 

Indhold; Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (WR) 

Kulforsyningsudvalget 1980- 2145 

Energiministeriet ned a!te i marts 19 O Kulfor yning udvalget 
med den opgave at under øge problemerne ved Danmark frem
tidige forsyning med kul under hen yn til Folketinget og regerin
gens opfordring til elværkerne om at undga indkøb af kul i 
Sydafrika. Udvalget kuiie op tiiie et handling program for mu
lighederne for at sprede indkøbene og under ge. hvorlede ta
ten om nødvendigt kunne hjælpe med at ikre Danmark kulfor
syninger. 

Udvalget be tod af repræ en tanter for Energimin .. Energi ty
reJsen, Min. for Offentlige Arbejder. denrig min.. 1iljømin. 
amt for elværkerne. dvalget har ikke \æret ammenkaldt iden 

1985. Udvalget ager indg;r i Energimin. JOUrnal. (SP) 

Atomenergi 

1129 

8.3.1955 ned atte regeringen en forel bi~ · mmi i n med den 
opgave at forberede en akti\ ind aL fra d n - ide for udn~ ttel·e 
af atomenergien til arnfundet tan. D r ble\ i juni .a. truffet 
aftaler med U A og torbrit · nm n r :: rin er. d r muli~gjorde 

Energi 1395 

opførelse af en forsøgsreaktor og dens forsyning med beriget 
uran. Ved lov 312 af 21.12.1955 nedsattes en permanent Atome
nergikommission. Dens sammensætning og medlemstal skulle 
bestemmes af finan ministeren, idet der skulle drages omsorg 
for, at den videnskabelige og tekniske forskning og de væsent
ligste samfundsinieres er forbundet med den fredelige udnyttelse 
af atomenergien, blev repræsenteret. Et forretningsudvalg be
stående af indtil 7 af kommis ionens medlemmer skulle varetage 
opgaver i forbindelse med kommissionens daglige virksomhed. 
Kommissionens medlemmer be kikkedes ved skr. af 24.1. og 31. 
1.1956. Antallet af medlemmer blev 24 repræsenterende industri 
og andre erhverv, kraftværkerne, videnskaben og arbejderorga
nisationerne. 

31.1.1956 nedsatte et koordinationsudvalg, Det Interdeparte
mentale Atomenergiudvalg, be tående af repræsentanter for de 
ministerier og direktorater, om inden for deres sagområder 
havde opgaver, der t od i forbiodel e med Atomenergikommis-
ionen arbejde (ophævet 1962). Ved beslutning af 2.3.1956 ned

satte Folketinget et udvalg med den opgave at modtage be
retninger fra kommi ionen og på anden måde følge dens virk
omhed. 

Atomenergikommi ionen organi e redes i to afdelinger, en 
teknisk-videnskabelig og en admini trativ (Sekretariatet), der 
fungerede om departementalt organ ved behandlingen af sager 
om atomkraften fredelige udnyttelse. Dens vigtigste opgave blev 
etableringen og styre! en af For øg anlæg Ri Ø, der blev taget i 
brug 15.8.1957. 

Ved bek. 120 af 2 .3.1960 blev Atomenergikommissionen 
overført til Stat min. og ed bek. 303 af 3.9.1962 til Under
vi ning min. Ved bek. 35 af2 .1.1976 overførtes den til Handels
~in. , idet dog til ynet med nukleare anlæg henlagdes til Mil
JØmin. Ved Jo 194 af 2 .4.1976, ved hvilken Energistyrelsen 
oprettede , ble Atomenergikomrni ionen ophævet. 

Henvisninger: Chr. L. Thom en: Atomenergikomrni sionens før-
te ar i: ationaløkonomisk Tidsskrift 1957 . 295-312. Beret

ninger om Atomenergikommi ionen virk omhed (årlige). 

Indhold: Kopibøger 1955-76. Journaler 1955-75. U-journaler 
1957-75. Per onale-journaler 1966-69. Journalkort 1971-76. Jour-
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Instrumenter i der nyindviede Forsøgsanlæg Ris 1·ise i /9- frem for prommente 
gæster. l midten (uden overrøj) es finansminister \ 'i o Kampmann flankeret af 
atomfysikeren og nobelpristageren Sie/s Bohr (med h 1st r ·/æde) og Folkerin ets 
formand Gusrav Pedersen. Bag Bohr sr r minister for offentli e arbejder og 
grønlandsminisler Kaj Lindberg. 

naJsager 1955-76. Journal ager (EF- ager) 1971-76. tomenergi
kommissionen mødereferater 19-6--6. Atomenergikommi io
nens medlemmer 1964-76. Forretning udvalget m dereferater 
1956-76. Forretning ud alget gule dag ordener 19 ..,_ 6. For
retningsudvalget gule referater 19-6-/ . Forretning udvalget 
udsendelser 196 -76. Forretning udvaloet medlemmer 19 - 6. 
Div. kontrakter 1955-67. Folketinge ::: Energi liti ke dvalg 
1975- O. European Atomic Energy iet) 19.::9-/9. 

Embedsmandsarkiver: Dir. Han \On Bulo\\ papirer. (\P 
AE) 

Forsøgsanlæg Ri ø 19~7- 1916 

Atomenergikommi ionen • r te P::: ' \ar tab le ring af en 
for øg reaktor tation. del \ed :::en n m f rhandlin:::er med A 
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og Storbritanniens regeringer at sikre de nødvendige leverancer, 
dels ved at erhverve et pas ende stort areal i forholdsvis nærhed 
af de videnskabelige og tekniske institutioner i Hovedstaden , 
som stationen skulle samarbejde med. Halvøen Risø på den 
Ø tlige side af Roskilde Fjord blev valgt som egnet til formålet. 
Det lykkedes at erhverve tørstedelen af arealet ved frivillig 
aftale med ejerne, men da der opstod vanskeligheder, der kunne 
forsinke projektet, gennemførtes lov 126 af25.5.1956 om ekspro
priation af vi se arealer m . til brug ved forsøgsvirksomhed i 
forbinde! e med den fredelige udnyttelse af atomenergi. Det 
samlede areal udgjorde 293 ha. Byggeriet blev påbegyndt i juli 
1956. Den første bygning ble taget i brug maj 1957 (Kemilabora
toriet). Den officielle indvie! e fandt sted 6.6.1958. 1960 var 3 
forsøg reaktorer (DR l, DR 2 og DR 3) i drift. 

For Øgsanlæg Ri ø, der blev Iandets største forskningsinstitut, 
var underlagt Atomenergikommis ionen. Den daglige ledelse va
retage af en direktion be tåen de af en direktør, en vicedirektør 
og 2 underdirektører. Ri ø rolle om forskningsinstitution blev 
gentagne gange gen tand for debat, bl.a. om forholdet til indu-
trien og om, hvorvidt akti iteteme alene skulle omfatte nuklear 

for kning. En arbejd gruppe be tående af repræsentanter for 
Indu trirådet, Danmark Tekru k- idenskabelige Forskningsråd, 
Atomenergikommi ionen og Regeringens Økonomiudvalg ud
~rbejdede i 1963 en redegøre! e om di e emner og afgav en 
Ind tilling til regeringen, der blev tiltrådt af denne 10.12.1963. 
Den indebar bl.a., at Atomenergikommisionen blev udvidet 
med 3 ind u trikyndige, udpeget efter ind tilling fra Industrirådet. 

Ved lo 194 af 2 .4.1976 om energipoliti ke foranstaltninger 
Ophævede Atomenergikomrni ionen. For øg anlæg Risø vide
reførte om elv tændig in titution. Lovens 4, stk. l bestemte 
om det formål ''at udføre for knino udviklingsarbejde og kon-

1 b' 
u entvirk omhed af betydning for anvende! en af og kontrollen 

med atomenergi til fredelige formår. If. tk. 2 kunne det des-
Uden d . . . . " u Ø e til arende aktiviteter .. vedrørende energt IØvngt · 
Det var på dette tid punkt uvi t. om der vilJe blive nuklear 
ene · · rgiproduktion i Danmark. men det antoge . at det ærlige 
for kning miljø, der \ar kabt pa Ri ø. ville udgøre de rette 
rammer og a for energifor kning pa ikke-nukleare felter. If. lo
Ven tk. 3 kunne Ri o for offentlige eller private rekvirenter 
mod vederlag påtage ig Iø ning af opgaver inden for de nævnte 

90• 
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områder, bl.a. skulle det yde Miljømin. agkyndig bi tand ved 
varetagelse af sikkerhed forhold i reaktor pørg mål. 

Forsøgsanlæg Risø ble if. loven ledet af en be tyreise på indtil 
10 medlemmer udpeget af handel mini teren. fra 30.10.1979 af 
energiministeren. Medlemmerne kulle bl.a. repræsentere viden
skabelig og tekni k forskning. Miljømin. amt erhverv mæ ig 
indsigt. 2 medlemmer udpegede efter ind tilling fra medarbej
derne på forsøgsanlægget. Den daglige lede! e varetoge fort at 
af en direktion, nu be tående af en direktør og 2 underdirek

tører. 

Henvisninger: Risø, Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg. 
1968. Beretning om Atomenergikommissionens ~'irksomhed i ti
den l. april1963 til3. marts 1964 . lOff. og . 1- -

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

Tilsynet med Nukleare Anlæg 1973- 7 1909 

Tilsynet med Nukleare Anlæg oprettede ptember 19 3 under 
Undervisningsmin. (Atomenergikommi ionen. . 139-t) . ed 
bek. 35 af28.1.1976 blev Til ynet 0\·erf rt til . Wj min. Det blev 
lovfæstet ved lov 244 af 12.-.19 6 om ikkerhed mæ ige og 
miljømæssige forhold ved atomanlæg mv . . T! tk. l. Til ynet 
med Nukleare Anlæg var henlagt under , Wj tyre! n og bi tod 
denne ved varetagel en af de opgaver. den if. loven kulle vare
tage. Af denne lov tradte imidlertid kun 11. der bl.a. omhand
lede Miljøstyrel en for kning - og fo \ir · omhed. arnt 
ovennævnte §12 tk. l, i kraft. 

If. §18 kulle loven ikrafttræden i \Tigt fastsætte ved ærlig 
lov. En sådan lov gennemf rte ikke. hvilk r ha\ de ammenhæng 
med be lutningen om ikke at opf r atomkraft, ær ·er i Dan
mark. Tilsynet virk arnhed kom i bove agen til blot at omfatte 
til y net med For øg anlæg Ri og forbind l en til d t \en k e 
atomkraftværk ved Bar e back . Ved k_l. re . af r . 11.19 ~ n d
lagde Til ynet med ukleare Anlæ~ . R rtomradet bl \ over
taget af Indenrig min. ( Civilfor ,.a t~ re l n . idet , lilj tyrel-
en indtil 1.7.19 dog varetog Ind nrig mm .· bef jel r e 
.928). 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). 

Udvalget vedr. det Nukleare 
Brændselskredsløb 1977-
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(N PI M H) 

2141 

Den 16.8.1977 nedsattes Udvalget vedr. det Nukleare Brændsels
kredsløb. Udvalget fik til opgave at følge og analysere den inter
nationale udvikling i henseende til det nukleare brændselskreds
løb såvel ud fra det offentliges interesser som ud fra kommer
cielle synspunkter. Ud alget kulle endvidere rådgive regeringen 
i spørgsmål vedr. det nukleare brændselskredsløb og efter re
geringens nærmere be temmeise føre forhandlinger med udlan
det om spørgsmål, som havde umiddelbar forbindelse med forud
sætningerne for Danmark eventuelle anvendelse af kernekraft. 

Udvalget be t od af re præ en tanter for Energimin., Ministeriet 
for Grønland, Udenrig min., Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, 
ELKRAFT og ELSAM. Det afgav beretning i 1978 og 1980. Med 
opgive! en af planerne om anvendelse af kernekraft i Danmark 

Ophørte udvalget akti iteter. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (N P/AE) 

Dansk olie og naturgas 

Dansk Naturga 1972-73 2433 

Dansk Olie og aturga (DONG) 1973-

1 l972 atte det før te dan ke oliefelt i ord øen i produktion. B . 
enned abnede og a mulighed for an ende! e af naturgas en 1 

Nord Øen. Pa for lag fra d alget vedr. Energipoliti ke Spørgs
lllal Oprettede Handel min. ved Finan udvalget aktstykke 256 af 
8·2.1972 aktie el kabet Dan k . aturga . el kabet ejedes af sta-
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Produktion og markedsføring af natur as fra de n}abnede felter i S ordspen b/el' i 
1972 lagr i hænderne ptl der starsejede akneselskab Dansk Sarur as. i 1973 om
dannet til Dansk Olie og arurgas (DOSG). Energikrisen i 19 3 understregede 
behovet for sikre og billige energirilførsler, og ener isp r smiller fik i 1970'erne 
skarpere politisk profil bl.a. ved oprercelsen i 1919 af Ener iminisreriet. Energimi
nister 1982-86 Knud Enggaard er steger ud af bilen. Besryrelse.sfonnand i DOSG, 
tidligere departementschef i Mi/j ministerier. Hol er Lmesen, holder paraplyen. 

ten og skulle under øge mulighederne for og fore ta en eventuel 
forsyning af Danmark med naturgas. 

I 1973 skiftede el kabet navn til Dan k Olie og aturga 
(DONG). I 1978 engagerede el kabet og å i am~endel e af 
geotermisk energi Uord arme . 

Ved anlægslov 232 af .6.1979 for naturg fors ·ning vedtog 
Folketinget at indføre naturga i Danmark. og bygning af tran -
mis ionsnettet og alg af ga en overdroge til DO, ' G. 

I 1980 besluttede at vedligeholde et ta ligt lager af råolie i 
Danmark. Driften heraf overdroge til Dansk Oliefors.rnin A S. 
der blev et datter el kab af DO. 'G. I 19 l oprettede dattersel-
kabet Dansk Olierør A (DORA med den opga'e at oprette 

og drive en olierørledning fra Gorm-feltet i ord· n til Frederi
cia. I 19 3 oprettede datte el -ab t Dans - Iie o Gaspro
duktion AIS. Sel kabet deltog m p rtn r i alle tillad l r til at 
søge efter olie og naturga pa dan - mr d . d r bl , givet fra 
19 4. I 19 4 ud kilte opgaverne vedr. - b o.:: alg. herund r 
ek port, af naturga i datte l -ab t Dansk an.r as 
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Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (TK) 

Energistyreisens 2144 

N aturgaskoordinationsudvaig 1978-

I Handelsrnin.s bek. 236 af 10.5.1976 om Energistyrelsen, ændret 
ved bek. 20 af 17.1.197 pålagde det Energistyrelsen at varetage 
koordineringen af ikkerhed mæs ige spørgsmål vedr. anlæg og 
drift af transmission - og di tributionsanlæg mv. for naturgas. I 
midten af 1978 ned atte Energistyreisens Naturgaskoordina
tion udvalg med den opga e at forestå nævnte koordinering. 
Udvalget skulle herunder ikre , at alle involverede myndigheder 
blev inddraget ved projektforelæggel e og -behandling, samt fo
~etage generelle ikkerhed mæ ige urderinger af forelagte pro
Jekter. Udvalget ha de endvidere til opgave at samordne reg
lerne vedr. naturga tran mi ion anlæg med reglerne for distri
bution anlæg og at ajourføre det arnlede regelsæt. 

Foruden Energi tyre! en blev følgende myndigheder repræsen
teret i udvalget: Indu trimin., Min. for Offentlige Arbejder, 
Byggestyrel en, Miljø tyre! en, Direktoratet for Arbejdstilsynet, 
Danmarks Fi keri- og Ha under øgelse, Danmarks Gasmateriel 
Prøvning DSB, Farvand æ enet autiske Afdeling, Justervæ-
enet, Ky tin pektoratet Po t- oa Telegrafvæsenet, Statens B . , o 
randm pektion og ejdirektoratet. 
Ud alget ager indgår i Energi tyre! ens journal. (NP/AE) 

Energistyreisens Projekt tyringsudvaig 2146 

for Information y ternet for det 
Danske Naturga projekt 1981-83 

~en 2 .1.19 l påbeg ndte arbejdet med at opbygge et informa
tion tern for det dan ke naturga projekt om egnede sig til at 
tyre et komplek t projekt, h or tore re ourcer og mange par

ter var invol eret, og h or 0\·er kridel er af tid terminer kunne 
~: ~konom~ k betydning. amme dag ned atte Energistyrelsen 

OJekt t nng udvalget for Information · ternet for det Danske 
aturga projekt. d alget fik til opgave at ikre, at alle parter 
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fik relevante oplysninger gennem et pålideligt informationssy
stem, at problemområder ble identificeret, at forhold regler, 
som blev besluttet, fulgte op og at konkrete problem tillinger 
som lå uden for udvalgets kompetence. ble iderebragt til andre 
besluttende myndigheder. 

Udvalget bestod af repræ en tanter for Energis tyre! en amt for 
de aktieselskaber og interessentskaber. der tod for udførel en af 
naturgasprojektet. Udvalget blev ophævet i 19 3. 

Udvalgets sager indgik i Energistyrel en journal. ( P AE) 

Kontaktudvalget vedr. 2148 

N a turgas projektet 1982-84 

Den 13.4.1982 nedsattes aturga kontaktudvalget med det for
mål at sikre den bed t mulige koordination af aktiviteterne om
kring naturgasprojektet og dermed den arnfundsøkonomi k 
bedste gennemføre! e af projektet. dvalget ned ættel e inde
bar ingen ændring i de enkelte el kabers og myndighedere 
kompetence. Udvalget kulle gennem forhandling ikre den 
bedst mulige løsning af fælle problemer. om f.ek . etablering af 
et fælles datagrundlag og løbende økonomi k e vurderinger, drøf
telse af prisproblemer, herunder pø r g målet om en fælle mar
kedsføring. Udvalget kunne tage andre emner af betydning for 
naturgasprojektet op. 

Energimini teren var formand for udvalget. der i 'rigt be tod 
af finansmini teren, indenrig mini teren. l repræsentant f. Amt -
rådsforeningen, 2 for Kommunerne Lan forening. l for Kø
benhavns Kommune l for hver af de regionale naturga el-
kaber og l for Dan k Olie og 'aturg 

En ekretariat gruppe varetog de daglige forretninger gennem 
Energimin. 2. Afdeling 3. Kontor , ·aturg ekretariatet). d
valget sager indgik i Energimin. journal. ( 'P AE) 

Kontaktudvalget ed r. 
Olierørledning proj kt t 19 

Den 2 .10.19 2 ned atte onta ·ru \al t , . dr. Oli r ried
rring projektet med den opgave pa b i af ~pi) nin-=er fra Dan k 
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Olierør AIS (DORAS) at følge olierørprojektet med henblik på 
at fremme myndighedsbehandlingen og løse eventuelle proble
mer i denne forbindelse. 

Udvalget bestod af en formand og 9 medlemmer repræsen
te~ende Energimin., Energistyrelsen, Miljømin., Miljøstyrelsen, 
Min. for Offentlige Arbejder, Finansmin. og DORAS. Udvalget 
?Iev ophævet i maj 1984. Udvalgets sager indgik i Energimin.s 
Journal. (NP) 

Havanlæg 

Bemandingsnævnet (boreplatforme) 2514 

1981-

Iht. lov 292 af 10.6.19 1 om vi e havanlæg §7 nedsattes et 
:e.mandingsnæ~n varende til Bemandingsnævnet iht. lov om 
kibes bemandmg ( .136 ) . Det havde til opgave at behandle 

anke ager om godkendel e af bemanding - og organisationspla
~er for platforme og andre anlæg til brug ved efterforskning og 
Indvinding af rå tofter i undergrunden under havbunden. Disse 
godkendel er meddelte fra 24.6.19 9 af Søfartsstyrelsen som i 
å hen eende hørte under Energimin. jf. bek. 419 af 15.6.1989. 

Vedkommende ejer, bruger eller arbejd tagerorganisation kunne 
endvidere indbringe ager for næ net vedr. bemanding og mand
skabet uddanne! e. æ net afgøre! er kunne ikke indbringes 
for anden admini trati m ndighed. ed bek. 507 af 28.10.1983 
Ud tedte Energimin. nærmere regler for Bemandingsnævnet 

Bemanding næ net ager indgår i Energi tyre! ens journal. 
(W R) 
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Koordinationsudvalget vedr. Havanlæg 2516 

1981-

I medfør af lov 292 af 10.6.19 l lO om,; e havanlæg (boreplat
forme m.m.) nedsatte Koordinationsudvalget af energimini te
ren med den opgave at bi ta Energi tyrel en med at arnordne 
tilsynsmyndighederne arbejde, med\irke ved udarbejde! e af 
regler iht. loven, følge den tekni ke udvikling vedr. havanlæg og 
fremsætte ønsker og for lag i forbiodel e med de af loven om
fattede forhold. Udvalget forretning orden fastlagde ved bek. 
508 af 28.10.1983. 

Koordination udvalget 
n al. 

ager indgår i Energi tyre! en jour
(WR) 

Aktionskomiteen vedr. Større Uheld på _-17 

Havanlæg 1981-

I medfør af lov 292 af 10.6.19 l om \'i e havanlæg (boreplat
forme m.m.) ned atte Aktion komiteen vedr. t rre held på 
Havanlæg for at overvage forhold regler truffet af ejeren eller 
brugeren i tilfælde af tørre uheld pa et ha,·anlæg. eller nar det 
ud ætte for væ entlig fare herfor. amt for at arnordne myndig
hedernes redning - og bekæmp I e foran taltninger. dvalget 
forretningsorden fa tlagde ved bek. -L- af l. .19 

Aktionskomiteen ager indgar i En rgi l}Tel n journal. 
(WR) 

Havarikommi IOnen 
1981-

d r. Havanlæg 

I medfør af lov 292 af 10.6.19 l om , . havanlæg '1--19 

ned atte en Havarikommi ion af en rcirnini teren f r at under
øg død fald og alvorlig til kade ·om ~ m f Joe af phold pil 

havanlæg, kader eller fejl. m n d' endi_gj r e t rre repara-
tion amt h i et havanlæg avned eller 'ar u u l æn!?.eligt . - - -
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Kommissionen kunne forlange retligt forhør efter retsplejelovens 
§1018 (forhør ved undersøge! esret) . Dens undersøgelser afslut
tedes af en rapport til energimini teren om undersøgelsens resul
tater og kommi ionen vurderinger. 

Havarikomrni ionen ager indgår i Energistyreisens journal. 
(WR) 



SOCIALE FORHOLD 

Socialforsorg generelt s. 1411 

Socialrådet 1919-29 
Det Socialpolitiske Ud alg 1943-69 
Direktoratet for Re alidering og For org 1967-70 
Socialstyrel en 1970-90 
Den Sociale Anke tyrel e 1973-
Socialt Tid krift 1924-70 
Socialfor kning in tituttet 19- -
Kon ulentholdet for For org hjemmene i Jylland og på Fyn 

1961-70 
Konsulentholdet for For org hjemmene 1970-76 
ocialstyrel en Kon ulent vedr. For orgsbjem 1976-90 

Socialpædagogisk Center i København (Familiecentret på 
Ve terbro) 1962-71 

Kontaktud alget til det Fri illige ociale Arbejde 1983-
LSD Er tatning næ net 19 6-

Sygekasser. Syge ikring s. 1422 

Ygeka ein pektoratet l 92-19-7 
o· 

_1rektoratet for Sygeka e æ enet 1927-73 
Sikring tyre! en 1973- 9 
~geka enæ net l 92-1960 

erflytning nævnet 1960-73 
Syge ikring næ net for farende 1971-
Socialmini teriet Forbinde! e kontor \'edr. Dan k-Ty k 

Socialfor ikring 1953-7-+ 
Voldgift radet for geka r og Læger 1915-
Syge ikringen Forhandling ud alg 19 2-



1408 Sociale forhold 

Landssamarbejdsudvalget vedr. O eren kom ter mellem Den 
Offentlige Syge ikring og Lægerne 19 3-

Ulykkesforsikring. In alidefor ikring. 
Revalidering s. 1430 

Arbejderforsikringsrådet l 9 -1933 
Direktoratet for Ulykke for ilaingen 19'"3- 3 
(Sikringsstyrelsen 1973- 9, e . l .f_-) 
Arbejdsskadestyrel en 19 9-
Ulykkesforsikringsnævnet 1919-2 
Ulykkesforsikring radet 1933- 3 
Invalideforsikring retten 19_1-_ . 19..,..,-

Invalideforsikring rådet 19_ -33 
Invalideforsikring fonden 19-1-2 
Invaliderådet for De ønderjy ke Land dele 19-0-7 
Ankenævnet for Invalidefor ikring retten 19- - 3 
Invalideforsikringsretten Revalidering afdeling 19 -66 
Revalideringsnævnet 1966-7-t 
Samordning udvalget vedr. Revalidering 19-6- 6 
Udvalget vedr. Revalidering in titutioner 19o6- 6 
(Direktoratet for Re alidering og Forsorg 19 - O. . HL) 

Mødrehjælp. Børne-og ungdom for org 
s. 1443 

Det Kgl. Vaj enhu 172 -
Mødrehjælpen Fælle rad 19..,9- -6 
Mødrehjælpen Til yn rad 19-6-""'6 
Overinspektionen for Opdrage! e an taltern 
Overinspektionen for B rnef r rg n 19~3-
Direktoratet for Børne- og ngd m fo r"'en l 
O erværgeradet 1905-33 
Land nævnet for Børnefor o r-=> 19"'..,--

Land næ net for Børne- ·n"'d r::: l -
Bidrag fonden 1937- _ 
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Udvalget vedr. Børnefor org in titutionernes Økonomi 1951-58 
Børne- og Ungdom forsorgen Økonomiske Nævn 1958-76 
Børne- og Ungdomsfor orgen Pædagogiske Nævn 1958-76 
Børnefor argens Pen ion ka e 1926-76 
Pensionsordningen af 1976 , 1976-
Kontaktud alget vedr. Ungdom -og Fritidsklubberne 1958-74 
Kontaktudvalget mellem Ungdomsorganisationerne og 

Stat administrationen 1959-7 
Det Tværministerielle Børneudvalg 1987-

Handicapforsorg generelt s. 1454 

Det Centrale Handicapråd 19 9-
Sekretariatet for Handicapliret 19 l 

Specialkonsulentordninger for personer med 
handicap s. 1456 

Blindekan ulenterne 19-4-70 
Staten Kon ulentvirk arnhed for Blinde 19 0-89 
Den tat lige Speciaikon ulentordning for Blinde 1990-
Erhverv - og ejledning kontorerne for Tunghøre og 

Dø blevne 1939-79 
Staten Kon ulent irk arnhed for Tunghøre og Døvblevne 

19 0- 9 
Den tat lige pecialkon ulentordning for Tunghøre og 

Døvblevne 1990-
Erhverv -og ejledning kontorerne for Døve 1939-79 
Staten Kon ulentvirk arnhed for Døve og S ært Tunghøre 

19 0- 9 
Den tat lige pecialkon ulentordning for Døve og Svært 

Tunghøre 199 -
taten Kon ulentvirk om hed for P ) ki k dvikling hæmmede 
19 0- 9 

Den tat lige pecialkon ulentordning for d ikling handicap 
199 -
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Landsforeningen af Vanføre Hjemmekan ulenter 1956-79 
Statens Konsulentvirk omhed for anføre 19 0- 9 
Den Statslige Speciaikon ulentordning for Be ægel e handicap 

1990-

o 

Andssvageforsorg s. 1460 

Sterilisationsnævnet 1934-67 
Åndssvagenævnet af 1937, 1937-4 
Statens Åndssvagefor org 1959-70 
Åndssvageforsorgen Centralnævn 19-9--3 
Åndssvageforsorgen Centrale ejledende Råd 19 0- 9 
John F. Kennedy-Instituttet 196 -

Blindeforsorg. Døve- og tunghørefor org 
s. 1463 

Administrationen af Staten Blindevæsen 1944- O 
Statens Øjenklinik 193 -
Blindenævnet 1956-7 
Statens Trykkeri- og Bibliotek for Blinde (1924 19-__ O 
Staten Bibliotek og Trykkeri for Blinde 19-0- 9 
Danmarks Blindebibliotek 19 9-
Statens Hjælpemiddelcentral for Blinde l 
Døvenævnet 1950-7 
Tunghørenævnet 1950-7 
Børneklinikken 1952-7 
Statens Hørecentraler. Laboratoriet for Tekni ·-Audiologi k 

Forskning 1964- 7 
Tekni k-Audiologi k Laboratorium 19 
Døvefilm Video (1963)19 -

Skader fra be ættel e tiden . 14 

Kommi sionen vedr. GenopbLningen af R nn 
1945-54 

Bornholm komiteen 194 --4 
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Bornholmsfondet 1954-61 
Arkitekthjælpen 1945-52 
Er tatningsrådet 1945-
Det Rådgivende Udvalg til Bevarelse af Kontakten med 

Frihedsbevægel en Organer 1946-47 
Fordelingsnævnet iht. Lov 242 af 10.6.1960 (vedr. ydelser efter 

nazistisk forfølgel e) 1960-63 
Ankenævnet iht. Lov 242 af 10.6.1960 (vedr. ydelser efter 

nazistisk forfølgel e) 1960-63 

Flygtninge. Indvandrere s. 1475 

Den Danske Flygtningeadrnini tration i Sverige 1943-45 
Kommi ionen for det Højere Dan ke Skolevæ en i Sverige 

1944-45 
Flygtningeadmini trationen 1945-49 
Flygtningeadrnini trationen Undervi ning udvalg 1945-49 
Politiafdelingen under FI gtoingeadministrationen 1945-50 
Udvalget for Kirkelig Betjening af Flygtninge i Danmark 1945 

Kirketjene ten for Flygtninge i Danmark 1945-49 
Klittegaard-Arkivet 1945-65 
Barakreali ation udvalget 1946-54 
United ation Refugee Organization (IRO) Mis ion to 

Denmark 194 -51 (194--54) 
Samarbejd udvalget edr. Ikke-Ty ke Flygtninge 1950-55 
Indvandrer ekretariatet 19 1-
lndvandrerradet 19 5-
(Flygtningenæ net 19 3- , 6 

Socialforsorg generelt 

Socialrådet 1919-29 1808 

Ved k 1 · · S · l • g .re . 1.12.1919 n d atte under Indenng mm. oc1a ra-
det F · · · · t I t g · ormalet var at kab et organ. hvon m1m tene e 0 
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uhindret kunne få drøftet problemer vedr. reformer i den ociale 
lovgivning med lederne af de under mini terlet horende ociale 
institutioner samt med repræ entanter for arbejd markedet ho
vedorganisationer. Efterkrig tiden Danmark forventede. om 
det hed i indstillingen til kongen, ··at der i den kommende tid vil 
fremkomme krav fra for kellig ide dv . arbejderbevæget en) 
om reformer i den ociale lovgiming."· I 1923 ned atte ocial
rådet det s.k. Funktionærudvalg. der kulle overveje porg målet 
om gennemførelse af " ærlige ociale foran taltniTiger for funk
tionærklassen." Arkivet herfra indgår i Rade t arkiv . 

Henvisninger: Han Sode-Mad en: Indenrig mini terlet ocial
departement, i: Arkiv 5. bd., 19 -. 

Indhold: Journal ager 1919--6. Di,·erse 1919--9. (HS- 1) 

Det Socialpolitiske Ud alg 19-+3-69 1 09 

Med brev af 27.2.1943 ned atte ialmin. Det ialpoliti ke 
Udvalg. Udvalget, der ha de til opgave at radgive mini t ren om 
ændringer i ociallovgivningen, be tod af repr entanter fra oci
almin. og de lokale ocialforvaltninger. Invalidefor ikring retten. 
Sundhed styre) en og andre, kiftend . organ r med særlig ek -
pertise. Udvalget ned atte en række underud\ alg til at udarbejde 
redegørelser for nye ocialpoliti ke initiativer. fortrin ,j inden 

for ældrefor orgen og for enlige m dre. 
Arkivet indhold er tilfældigt og uegalt. Der er formentlig tale 

om efterladte papirer fra udvalget ·retær. 

Indhold: Journal, rapp rter. m dereferater 19-r'-69. 
Socialpoliti k Forening, Privatar ·iy nr. l O.OL ). 

Direktoratet for Re alid nng g 

Forsorg 1967-7 

e tillige 
H .Jf) 

Begrebet revalidering ) n e at 'ær ·ammet ind i l ' _ proger 
omkr. 1960, hvor d t afl t udtr. - - t .. f ran taltnin.=- r for er-
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hvervshæmmede", jf. lov 170 af 29.4.1960 om revalidering§ l stk. 
l. Denne lov samlede en række hidtil spredte sagområder, som 
nu blev underlagt et nyt kontor i Socialmin., Revaliderings
kontoret. I 1965 anbefalede Administrationsudvalget af 1960, at 
der oprettedes et for org direktorat omfattende særforsorg og 
revalidering. Dette gennemførtes ved lov 231 af 8.6.1966 om 
ændring i lov om re alidering. Direktoratet for Revalidering og 
For org trådte i funktion 1.6.1967 (bek. 125 af 10.4.1967). Til 
direktoratet overførte bl.a. Invalideforsikringsrettens Revalide
ring afdeling oprettet iht. 17 i revalideringsloven af 1960. Direk
toratet havde 5 kontorer og en ærforsorgskonsulent. 

Direktoratet for Revalidering og Forsorg fik kun en levetid på 
3 år. I 1969 fore log ocialreforrnkommissionen af 1964, at det 
blev sammenlagt med taten Ånd vageforsorg og Direktoratet 
for Børne- og ngdom for orgen til en institution, Socialstyrel
sen. Dette gennemførte ed Io 227 af 27.5 .1970 om styrelse af 
ociale og vi e undhed mæ ige anliggender og lov 229 af s.d. 

om ændring af lov om revalidering. 

Henvisninger: Admini tration ud alget af 1960. 4. bet. Admini
strationen af arbejd - og ociallo gi ningen. 2. del. 1965 (380/ 
Sv.736). Socialreformkomrni ionen. l. bet. Det sociale tryg
hed sy tern. Struktur og dagpenge. 1969 (543/Sv.1281) s.148. 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990). (NP) 

Socialstyrelsen 1970-90 1862 

I overen temmel e med folketing be lutning af 29.5.1964 ned-
atte en Socialreformkommi ion der bl.a. fik til opgave at 

forberede en om tru turering og integration af hele den sociale 
forvaltning, jf. ocialmin. krivel e af 11.9.1964. Kommissio
nen l. betænkning 1969 anbefalede ålede at ammenlægge 
n· Irektoratet for Børne- og ngdom for orgen, Direktoratet for 
~evalidering og For org amt~ taten Ånd vagefor org til en 
In · · f htut10n, ocial t rel en . ed lov :L af27.5.1970 om tyre) en 
a Ociale og vi undhed mæ ige anliggender (jf. lovene 228, 
229 ~ . 
. og 230 af amme dato kete denne ammenlægmng med 
Ikrafttræden 1.7.1970. 
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Loven oprettede et Styre! e råd med Social t Tel en chef om 
formand og 13 medlemmer, der repræ enterede Amt radsfor
eningen, Kommunerne Land forening. København Borgerre
præsentation , LO, Dansk Arbejd giverforening. arbejd ministe-· 
ren ved Arbejdsdirektoratet, indenrig mini teren ved undheds-· 
styrelsen, Undervisning min. og ocialmin. ed lov 25 af .6. 
1978 om særforsorgen udlægning mv. blev Styre! e radet 
udvidet med repræ entanter for De Sam\irkende Invalideorgani·· 
sationer. Styre! en chef kulle radfore ig med radet i det om·· 

fang, socialministeren fa t atte. 
Efter en kort overgang ordning blev o ial tyrel en ved oci·

almin.s cirkulære krivel e 204 af -Ul.l9..,1 organi eret i 5 af
delinger for hhv. byggeadmini tration. b rneforsorg. for org og 
revalidering (herunder and vageforsorg). planlægning - og ud
dannelsesadmini tration amt okonomi- og per onaleadmini tra-

tion. 
Den omfattende udlægning af opgaver i den ociale ektor til 

primær- og amt kommuner medf rte en ændring i cialstyrel-
ens rolle og organi ation; med bi tand loven nr. 3"'3 af 19.6. 

1974), der trådte i kraft l ..t.19 6. overf rte det direkte an var 
for børne- og ungdom for orgen fra ocial tyrel en til kommu
nerne. Styrelsen be tod herefter af Admini tration afd.. Bi-
tandsafd., Særfor org afd. og dlægning afd. Den id te be
kæftigede ig med de ærlige problemer. der op tod i forbinde l e 

med overfør el af opgaver til kommun rne. 
Ved lov 257 af .6.197 om udlægrnn::.- af ån \ageforsorgen 

og den øvrige ærfor org ID\' . be temte det. at amt kommu
nerne, København og Fred rik b rg ·ommuner amt primær
kommunerne fra 1.1.19 O med enkelte undtage! r kulle over
tage statens forpligte! er inden for ærfor r::.-en. Ved cirkulærc~-
krivel e 657 af 6.12.19 9 omdanned _ 1 L t' re l en oc kom ul 

at be ta af to afdelinger. Admini tration afd~ o_ Bi · t~nd afd. 
hvortil kom en midlertidtg ærfor r udi _ning:afd. Ho,·edop
gaven for ocial t) r l en-ble\ nu. i- t am-ar b J d med cial
mi n .. at varetage den entrale fon al nin::.- oci l anh::.-gender 

inden for bi tand JO\·en omrad . 
Ved lo\ 196 af29.3.19 9 0\ert ::.-

opgaver 

overgik til ocialmin. Depart ment 
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Henvisninger: Socialreformkommissionens l. bet. Det sociale 
tryghedssystem. Struktur og dagpenge, 1969 (543/Sv. 1281). Soci
alstyrelsen. Organi ationshåndbog 1973 (Adm.saml.). Socialmi
nisteriet. Styringsgruppen vedr. omlægning af Socialstyrelsen. 

Totalrapport 1975 (Adm. aml.). 

Indhold: Åndssvagefor orgens klientregister m. anonymiseret 
klientdata 1971-79 (edb 1 62:1, jf. edb 1252:10). (NPIHS-M) 

Den Sociale Ankestyrelse 1973- 1856 

Socialreformkommi ionen fore log i 1969 at oprette en socialret 
som øverste admini trative ankeorgan for afgørelser inden for 
den ociale lovgivning. Dette gennemførtes ved lov 605 af 20.12. 
1972 om styre! e af ociale og vi e undhedsmæssige anliggen
der jf. lovbek. 313 af 7.6.1973. Den nye klageinstans fik navnet 
~en Sociale Anke tyrel e. Lo en be temte, at dens afgørelser 
tkke kunne indbringe for anden admini trativ myndighed. Om
fanget af den virk om hed kuli e bestemmes ved lov, hvilket 
Umiddelbart skete ed gennemføre! e af 16 følgelove af samme 
dato (606-621) om ændring i be tående sociale love. Heri fast
satte der klageadgang til Den Sociale Ankestyrelse, og An
kenævnet for In alidefor ikring retten, Ulykkesforsikringsrådet, 

nd vagefor orgen Centralnævn og Landsnævnet for Børne

og Ungdom for org bortfaldt. 
Den ociale Anke tyre! e be tod af en styrelseschef, et antal 

ankechefer, et antal be kikkede medlemmer og et sekretariat. 
Antallet af be kikkede medlemmer fa tsatte af ocialministeren. 
De be kikkede efter ind tilling fra Dan k Arbejdsgiverforening, 
Land organi ationen i Danmark. Amt råd foreningen, Kommu
nernes Land forening, Folkepen ioni tforeningernes og Invalide
organi ationerne Kantaktud alg. København og Frederiksberg 
kommuner. Anke tyre! en af g re l er i de enkelte sager fore
toge af 2 ankechefer og _ be kikkede medlemmer. Ankestyrel-
en forretning orden blev fast at ved bek. 460 af 9.7.1973, jf. 

bek. 119 af 2 .3.19 5. 
Ved lov 224 af 12.6.1975 om ændring af lov om styrelse af 

sociale og vi e undhed mæ ige anliggender oprettedes amtsan
kenævn om klagein tan for afg re! er truffet af de sociale ud-
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valg. Ved lov 196 af25.5.1983 blev amtsankenævnene afgørelser 
gjort endelige. Dog kunne Den Sociale Anke tyrel e optage en 
sag til behandling, når den kønnede, at den ar af principiel 
betydning, jf. cirk. 82 af 30.6.19 3 med vejledning om regleflll~ 
for klage til amtsankenævn og Den Sociale Anke tyrel e på det 

sociale område. 

Henvisninger: Socialreformkorruni sionens l. bet. Det socialte 
tryghedssystem. Struktur og dagpenge, 1969 . l -- 3 (543/Sv. 

1281). 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier 1990). (NP) 

Socialt Tidsskrift 1924-70 2292 

Socialt Tidsskrift blev udgivet pa Socialmin. foranledning og 
med ministeriets ledende embedsmænd i redaktionen. 

Indhold: Korrespondance 19~ ---. Drift regn kaber. regn kabs.
bilag, revisionsprotokol 19~1-60. Kas ejournal19~ -t9. (MH) 

Socialforskningsin tituttet 195 - l 57 

Ved lov 101 af l .4.19- oprettede ialfo kning in tituttet 
som en selvstændig in titution. D t fi- til opgave ··pa grundlag aJ 
de af socialfor kningen omfattede \id n ·ab r at foretage:. 
fremme og arnordne unders gel r o fo g arb jd r til be
lysning af ociale forhold. herunder af d n ciale forsikring og 
for org, af arbejd livet amt af d ·ale ider af familie- og 
ungdom pørg mal og bo li~- og undh d forhold". Det b tyre·
de af et for kning rad og en dir ·r r. Rad t. d r e ki ·kede alf 
ocialmini teren, b tod af 1- m dlemm r udpeg t af univer ite

terne, Socialmin .. Arb jd min .. Boligmin .. Indenn~ min. og 
Det Stati ti keD part m nt fra 19 Danmar · tatl ti· . arnt 
direktørerne for henhold n Danmar · Pæda ogi ·e In titut og 
Socialfor kning in ti tuttet. Dire ·t ren ha\ de de~ fag!J 0 e og adl· 
mini trative lede! e og udnæmte efter ind tillin

0 
fra F knings· 

radet. 

Soclalforsknlngsin Ututtet 

Platz 
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publikation 
157 

Længst muligt i eget hjem ... 

Soc [•r. . . • · J95 .;r. nrfiguiort sine under-
10 ,orskmngsmswurcet har t den oprercelsen t 0JJe 01 • rf 

søge/ · r. . . • b ·d e~·t grundmatertale a -ser 1 1 orskelltge pub!tkarions tmer. Forar eJ er og · . . 
le~·er ·1 R. . . . . rf rf · n·ruuets publtkatwner fra es fl tgsarkrvet. Bt/ledet ~·tser Jorstden a en a tns 
1987 om ældrepolitik. J /990 mr der ikke afl~·eret materiale fra un.dersøgels~n, 
som dreJede sig om ældre i Odense Kommune og ble~· gennemført L samarbejde 

med tatens By~ efor. knin sirumut. 
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Ved lov 207 af 18.5.1977 (jf. lovbek. 665 af 16.12.s.å.) ændre
des Forskningsrådets sammensætning· univer iteterne udpeg
ningsret overgik til Statens Videnskabelige For kning råd, og 
arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer repræ enteredes. 

Ved lov 184 af 9.5.1984 aflø tes Forskningsrådet af en be
styrelse, hvis formand, der skulle være en erfaren forsker inden 
for det samfundsvidenskabelige område, udpegede af ocialmi
nisteren. l medlem udpegedes af Statens Samfundsvidenskabe
lige Forskningsråd, de øvrige af socialmini teren, arbejdsmini
steren, Kommunernes Land forening, Amt rådsforeningen i 
Danmark og København og Frederiksberg kommuner. Be tyrel
sen havde den overordnede faglige og administrative ledel e af 
instituttet. 

Socialforskningsinstituttet overtog ved oprette! en færdiggØ
relsen af en række undersøge! er, om Socialmin. havde i ærk
sat. Afleveringsfortegnelsen indeholder en fortegnelse over de 
undersøgelser hvorfra der er afleveret materiale. 

Henvisninger: Socialrnin. 6. Kt., j.nr. 19~ 
Direktør Henning Friis, Privatarki nr. 

Indhold: Undersøge! e over "'De langvarigt Forsorg understøt
tede" 1945-46. Undersøge! er vedr. arbejdseffektiviteten 1943 
-45. Selvmordsunder øge! en 19_1--0 (19-6. 1orbiditet under
søgelsen 1951-54. Uidentificerede unders gelse kemaer 1945. 

Postlister 1962-72. Sager til dan k-nordi k journal (materiale 
vedr. undersøgelser) 1951-T. Diverse materiale vedr. under
søgelser 1959-70. Psykisk årbare personers leveYilkar 19 (edb 
1857:35). ( P TK) 
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Konsulentholdet for Forsorgshjemmene 1792 

i Jylland og på Fyn 1961-70 
Konsulentholdet for Forsorgshjemmene 
1970-76 

Socialstyrelsens Konsulent vedr. 
Forsorgshjem 1976-90 

Ved lov 113 af 31.3.1960 om ændring af lov om offentlig forsorg 
skiftede de offentlige arbejdsanstalter for subsistensløse, alkoho
lister mv. navn til for org hjem. Hjemmene skulle nu ved siden 
af opbevaringen af klientellet også varetage en socialpædagogisk 
behandling. Det bestemte ( 36 stk. 4), at socialministeren skulle 
drage omsorg for at der ved enkelte forsorgshjem kunne ydes 
særlig lægelig og ocial behandling. Det hertil fornødne personale 
skulle tillige rådgive de ø rige forsorg hjem. I forlængelse heraf 
oprettedes i 1961 Kon ulentholdet for For orgshjemmene i Jyl
land og på Fyn. Holdet fungerede administrativt som en afdeling 
under Sociallægein titutionen i Århus. Konsulentholdet stillede 
behandling for lag for klientellet på for orgshjemmene, varetog 
uddannelse af per onalet og foretog statistiske undersøgelser: 

I 1970 blev Kon ulentholdet et organ direkte under Social
min. 2. K t. , og det arbejd område udvidedes til at dække hele 
landet. Samtidig bortfaldt de behandlingsmæ sige opgaver. Det 
skulle herefter varetage uddanne! e af hjemmenes pe~son~e, 
koordination mellem hjemmene, rådgive og oplyse Sociali~un., 
amt rådene og Samarbejd udvalget for Danmarks Fors~rgshJem, 
lø e tati ti ke opgaver, bi tå hjemmene med udbygrung af en 
efterfor org for klientellet. Endelig kulle Konsulentholdet fort-
ætte det centralkartotek over indlagte på for orgshjem, der fra 

1966 var blevet ført af For org hjemmet i Sak købing. 
Ved bi tand Io en (lo 333 af 19.6.1974) ikrafttræden 1976 

Udlagde opga en fra ocialmin. til Social tyre! en. Konsulen
tholdet nedlagde 1990. 

Henvisninger: Bet. om arbejd an talterne, 1959 (220/Sv.1262)· 
Redegøre! e fra en under ocialmin. ned at arbejd gruppe vedr. 
~et fremtidige igte med for org hjemmene og de private institu
ttoner for hjemlø e m.fl., 1972 (S .- 64) . 55-60. 
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Indhold: Journalsager vedr. klienter 1961-90. Kartotek vedr. kli
enter 1966-90. Mødereferater 1969- . Interne arbejd journaler. 
korrespondance, afgøre! er 1961-90. (TK) 

Socialpædagogisk Center i Københa n 1 59 

(Familiecentret på Vesterbro 1962-71 

Under ledelse af forstander Otto Krabbe tog ··ve terbro-ud
valget" i 1960 iniatitiv til en for og virk arnhed med henblik på et 
bedre samarbejde mellem ociale in titutioner i forbinde! e med 
støtte og rådgivning for familier i van keligheder. I arnarbejde 
med Socialforskning in tituttet ( FI) og Kbh . Kommune op
rettedes 1.1.1962 den eh·ejende in titution Familiecentret på 
Vesterbro, som virkede om et koordinerende og formidlende 
rådgivning center. Knap 200 familier indgik i fo get pa at male 
effekten af denne \irk omhed. 

Henvisninger: P.-H. Ki.ihl: nder o eiser l·edr. scoueaktil itet Ol'er 
for vanskeligt stillede familier. F1 ntdie nrA. 1963. amme: 
Familiecentenmdersogelsen, Fis publikaTion nr. T. 1969. Ila 
Frøstrup: Hjemløse mænd. Publikation nr. 3. ud!{. af ocia/pæda

gogisk Center, 1972. 

Indhold: Mødereferater 196 -6 . Korre -pondance ager 196~--2. 
Interviewskemaer til under ogel en "Hjeml e mænd" 19/1. Kli·· 
entjournaler 1965-71. Div. regi tre ffi\ . WR) 

Kontaktudvalget til d t Fri' illig 
Sociale Arbejde l "' 

Sociale Arbejde . dvalget 
deltagel e i !ø ningen af 
mellem det frivillige ial arb jde := d t o ntli_ . 

ocialmini teren udp ced f rm nd n. l repr 
cialmin. amt -l p r nligt udp c de m dl mmer. 

l 6 
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lemmer udpegede af socialministeren efter indstilling fra Amts
rådsforeningen, Kommunerne Landsforening, Sammenslutnin
gen af Sociale Udvalg, Københavns og Frederiksberg kommu
ner , Socialstyrelsen , Dagin titutionernes Landsorganisation, Af
holdsselskabernes Land forbund, Landsforeningen Lænken, 
KFUMs Sociale Arbejde i Danmark, Omsorgsorganisationernes 
Samråd Børne agen Fælle råd, Pensionisternes Fællesråd og 

De Samvirkende Invalideorganisationer. 
Kontaktudvalget kulle ind amle information til og rådgive 

offentlige myndigheder og frivillige organisationer og frem
komme med for lag til brug for di se. Forslag, der havde til 
formål at ændre love og andre ret forskrifter, skulle fremsætt~s 
over for socialmini teren. Vedtægt for udvalget udstedtes af Soci
al min. 18.10.1983 og 9.12.1985. Udvalgets sager journaliseredes 
oprindelig i Socialmin . journal (6. Kt.). men fra 1986 blev ud
valget elv tændigt arki dannende. Det sekretariatsforretninger 

varetoge af Socialmin . 

Henvisninger: Beretninger 19 3- 5 og 1985-87. - Socialmin., j.nr. 

1983/634-01. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

LSD Erstatning næ net 1986- 2378 

Iht. lov 219 af 23.4.19 6 om er tatning for skader ved LSD
behandling oprettede L D Er tatning nævnet. Det sk~lle træffe 
afgøre! er om er tatning for p yki k og fy i k kade forarsaget af 
behandlingen med L D inden for det offentlige undhedsvæsen. 
An øgning om er tatning kulle være indgivet enest_ 1.6.1988. 

ævnet be tod af en formand. der kulle opfylde betmgelserne 
for at kunne be kikke om dommer. den ledende neurologiske 
lægekon ulent i ikring tue! en og et medlem udnævnt efter 
· · . - ~ · · · Loven tnd hlhng fra De am\irkende Invaltdeorgam atwner. 
gennemf~rte af indenrig mini teren. men nævnet kulle iht. 

4 

ned ætte af ocialmini teren. Denne fa t atte og a det forr~t
ning orden bek . 439 af _7.6.19 6). 'æ\net var elv ~æ~dtgt 
arkivdannende. ekretariat funktionerne varetoge af Stknngs-

tyrel en, fra 19 9 Arbejd kade tyre! en. 
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Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). 

Sygekasser. Sygesikring 

Sygekasseinspektoratet 1892-1927 

Direktoratet for Sygekassevæ enet 
1927-73 

( P) 

l 06 

Den kommission til under øgel e af arbejderforholdene. om 1 
1875 blev ned at af Indenrig mini teriet. anbefalede. at taten 
påtog sig at støtte private ygekasser. mod at di e i et \i t 
omfang underkastede ig taten til yn. De politi ke forhold be
virkede, at der først blev naet et re ultat med lov - af LA.1 92 
om anerkendte sygeka er for ubemidlede. lf lge denne lo 
skulle Sygekasseinspektoratet foretage ind tilling til mini teren 
om anerkendelse af ygeka er. Det kulle f re til vn med. at 
kasserne i dere virk omhed overholdt loven fo krifter og være 
til rådighed med vejledning. herunder bi tand ved oprette! e af 
nye kasser. 

Senere love udvidede Sygek ein pe ·toratet opgaver. ed 
§2 i lov 55 af 1.4.1905 ble alede tilsmet med be!!Tavel e ka er 
henlagt under sygeka ein p ktøren .. Ved -t i J~v l-t-t af 10.5. 
1915 om anerkendte ygeka er blev der kabt hjemmel for. at 
sygeforeninger. der ikke kunne anerkende m vgeka er. 
kunne blive stat kontrollerede om ··fortsætte l ·a . ; .. for y-
gekassemedlemmer, h i medlem ·ab op h rte p a grund af for
bedrede økonomi ke forhold. 

Ved lov 253 af 6.5.1921 oprettede en imalid for ikring. der 
knyttede til medlem kab af en yge · e. }ge · emedlern
merne og for ikring pligtige arbejd gi\'ere Lht. ul) · ·e forsik
ring loven indbetalte bidrag til en Imalid for i ·nn fond. Af
gøre! en af, om der i det en el te tilfælde forel im al1ditet i J ven 
for tand, henlagde til Invalidefor ikrin retten. fond n adrni
ni tration varetoge af Direkti nen for Invalide{ rs1 ·nng fon-
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11891 kom der ny farriglov og i begrænser omfang ble~· der med lov 69 af9.4.1891 
åbner mulighed for ar gire alderdomsunderstørrelse ri/ uformuende og uberygrede 
ældre mennesker. 11892 ble~· der indført større ri/ sygekasser for ubemidlede, og til 
a~ føre tilsyn opreuedes ygekasseinspekrorarer. Grad~·ist blev der i de følgende år 
8!0 rt noget ved de sociale problemer, men ubemidlede og syge gamle var i mange 
lilfælde fortsar hem·isr til farriggårdene, som i stort tal ~·ar blevet opfØrt både på 
la:Jder og i byeme fra /860'eme . .\taleren }eTJS Birkholm (1869-1915) har med 
bl!le~er "Til Bords" (190-1) gil·er sin opfaue/se af de gamles tilværelse på fauiggår
den 1 Fåborg ( Kunstakademiers Bibliotek). 

den, for hvilken ygeka ein pektøren var forretningsfører, se s. 
1439. ed lov 197 af 16.7.1927 om invalidefor ikring ophævedes 
direktionen. fonden b e tyre! e henlagde under direktøren for 
Ygeka e æ enet, en betegne! e der ved lo 188 af s.d. afløste 

betegne! en geka ein pektør. Direktoratet for Sygekassevæse
net fik herefter _ kontorer. et for vgefor ikring og et for in-
validefor ikring. · ~ 

Lo en om anerkendte \oek er blev aflø t af lov 182 af 20.5. 
l933 om folkefor ikring d;r \ar et led i ocialreformen af 1933. 
I . 
følge denne ble medlem kab af en vgeka e reelt gjort obliga-

tori k. idet adgangen til alder - og i~validerente blev gjort be-
t. -
ID ger af ydende eller nvdende medlem kab af en ygeka e. Med 

hen yn til den central . forvaltnino kete ingen ændringer af be
tydning. 
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Ved lov 355 af l. 7.1940 flyttede til y net med begrave! es
kasser og ligbrændingsforeninger fra Direktoratet for Sygekas e
væsenet til Forsikringsrådet, e . 133-. I 1941 fik direktoratet et 
tredje kontor for juridi ke ager og i 19- et fjerde kontor for 
lægeoverenskomster. 

Lov 239 af 10.6.1960 (i kraft 1.4.1961) om den offentlige yge
sikring medførte betydelige ændringer i ygekas e y ternet. Såle
des kunne der fremtidig i princippet kun anerkende en yge
kasse i hver kommune. Fort ættel e ka erne kom fra 1.1.1963 
under tilsyn af Forsikring rådet. Reglerne om direktoratet ( 42) 
forblev i det væsentlige uændrede. Ved lov 230 og _31 af .6. 
1966, der trådte i kraft 1.6.196 (jf. bek. L- af 10.4.196 ) blev 
Invalideforsikring fonden adrnini tration overf rt fra Direkto
ratet for Sygekassevæ enet til et nyoprettet Direktorat for Reva
lidering og Forsorg. e . 1412. 

Ved lov 311 af 9.6.1971 om den almindelige yge ikring. i kraft 
1.4.1973, ophævede ygeka erne. Syge ikring blev herefter en 
kommunal opgave under til ) n af ikrin ssryrelsen, e ndf. Di
rektoratet for Sygeka e' æ e net ble\ ophævet med udgangen af 
maj 1973. 

Inspektoratets og direktoratet ager journali erede i en A
journal, som indeholdt korre pondance. der ,·edrorte flere yge
ka ser, principielle og almindelige ager og ager vedr. in pek
toratet/direktoratet. Hertil kommer B-journalen for til ynet med 
begravelse ka erne. C-journalen for korre pondancen med de 
enkelte ygeka er, om er henlagt i en do i e ag for hver y g e
k a e (fortegne! e over C-journalen nurnme v tern 19..,- finde i 
rækken af aflevering fortegne! er). D-Journalen for fort ættel
sessygekas erne, F-journalen for de fær ·e b fordring ka er. 
en journal over arbejd forhe ager o~ en AR-journal for ager 
vedr. tidlig alder rente. 

Iht. Rig arki et i 194 gi' ne tilladel er - eret materiale 
vedr. valg til ygeka e næ\ net. a,:,er 'edr d mrnel af ube
midlethed ( folkefor ikring IO\ en · o~ ..t~er , ed r. h !bred be-
tinge! erne for optage! e 1 en ~~e · ældre end 19:.., amme 
lov §7). Sagerne til B-J urn<1len er · ret ud n tillad l e. Iht. 
Rig arkivet kr. af 27 .l. l r alle a ·ter 'n_re n d 93 k a -
eret i C-journalen yg ka e ager f r land-- rnmun me. idet 

dog amtlige ager fra K ben ha\ n arn r d ·re ~d nder
jy ke land dele amt i d · mrnun er be-
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varet. Af AR-journalen sager vedr. tidlig aldersrente er alle 
ager før 1955 ka eret dog således at der er bevaret en pakke fra 

hvert femte år som prø e. 

Henvisninger: Bet. afgiven af den ifølge kgl. Resolution af 20.9. 
l 75 til Under øget e af Arbeiderforholdene i Danmark nedsatte 

Kommis ion, l 7 (S .166) . 

Indhold: Kopibøger l 92-1902. Register over anerkendte syge
ka er ca. 190 . A-journaler (alm. ager) 1892-ca. 1949. A-jour
nal ager 1892-1960. B-journaler (begravelseskasser) 1905-41. C
journaler ( ygeka er) 1 92-1924. C-joumalsager 1892-1960. D
journaler (fort ættel e geka er) 1916-49. D-journal ager 1916 
-60. F-journal (færø ke befordring kas er) 1917-49. F-journalsa
ger. Journal over arbejd førhed ager 1931-48. AR-sager (tidlig 

alder rente) 1960. 
Vi dorn bøger A-E ca . 1926-33. i dom bøger I-IX 1933-ca. 

1940. Vedtægt revi ionen 1940. Rapporter vedr. rationalisering 
1947. Fortegne! e o er cirkulærer og love vedr. sygekasser 1933 
-56. Scrapbøger. Di . ager 1 92-1966. Udvalg protokoller 1931 
-42. S geka eregn kaber og beretninger 1956, 1960. Ko~mune-
og tat tilskud kemaer 1956, 19 . Regn kaber og ratstilskuds-
kernaer for Færøerne 19-3-- . Kommunerne afregning med 

Invalidefor ikring fonden 19-1-6" . letlemregninger mellem de 
enkelte ygeka er og Invalideforsikring fonden 1962-63._ Me~
Iemregninger med kommunerne vedr. for kud beløb til mvab
derente 19-4-62. Regn kab bilag l 9293-1917/18. Revisioner 
1916-20. Rapporter ang. revi ionen. (NPIBBJ) 

Sikring tyre! en 1973- 9 1864 

I ocialreforrnkommi ionen 1. betænkning. afgivet 1969, fore-
loge det ( . 14 og r3 at forene de agomrader. der_ var 

hentagt til Dir ktoratet for )geka evæ enet ( e ovf.) og Dtrek
toratet for lykke for ikringen ( . 1430 til en Sikringsstyrelse. 
Dette gennemf rte , . d -W i lov _62 af 7.6.1972 om dagpenge 
Ved ygdom eller f d el, der tradte i kraft 1.4.1973. Ifølge denne 
lo ,·ar det ikring tyre! en opgave at bi ta kommunerne ved 
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lovens administration. Styre) en blev tilligerekur myndighed for 
afgørelser om ret til dagpenge. 

Sikringsstyrelsen fik 3 afdelinger: Admini tration - og Plan
lægningsafdelingen, Afdelingen for Syge ikring. Dagpenge og 
EF-anliggender amt lykke forsikring afdelingen. De 2 id t
nævnte afdelinger aflø te de 2 ovennævnte direktorater . Da Den 
Sociale Ankestyrelse ( . 14r) blev oprettet 1."" .19-3. indtrådt1e 
denne på en række områder om rekur m:ndighed for Sikring -
styrelsen i stedet for om tidligere ocialmini teren . 

Ved lov 79 af .3.197 om arbejd kadeforsikring bortfaldt 
ulykkesfor ikring om betegne) e for arbejd givere lovpligtige 
forsikring mod følgerne af kade under arbejde. 

Sikringsstyrelsen nedlagde i 19 9. og den opgaver delte 
mellem Social tyrel ~n ( . 1-H" og den nyoprettede Arbejd -
skadestyrel e ( . 1433). 

Henvisninger: Socialreforrnkomm· ionen l. b tænkning. Det 
sociale tryghed y tern. truktur og dagp nge. 1969 (5-B 
Sv.1281). 

Indhold: Stati tikregi tre over re\ al idering - o~ pen ion nævne
nes afgøre) er i førtid pen ion ager 19 6-19 ( db l 64:6). 

(NP) 

Sygekassenævnet l 9_-196 

Overflytning næ net 9 -73 

Iht. lov 5 af 12.4.1 92 om an 

medlem tallet til 12. 

l 07 
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et medlemstal. Til det opgaver hørte herefter også at indstille til 
regeringen om af lutrring af overenskomst med andre stater om 
gen idig overflytning af medlemmer mellem anerkendte sygekas
ser. 

Ved lov 239 af 10.6.1960 om den offentlige sygesikring ændre
des navnet til Overflytningsnævnet. Det skulle fremtidig have 
sygekassedirektøren om formand samt to medlemmer valgt af 
det ordinære repræ entant kabsmøde i Centralforeningen af Sy
gekas er. Dets opgaver begræn edes til spørgsmål vedr. over
flytningen af medlemmer mellem ygekasser. Det kunne træffe 
endelig afgøre! e i ager om uoverensstemmel er mellem syge
kasserne om medlemmer o erflytning. Overflytningsnævnet op
hævedes pr. 1.4.1973 ved Io 311 af 9.6.1971 om offentlig sygesi
kring. 

æ net var ikke elv tændigt arkivdannende. Dets sager er i 
Direktoratet for S geka evæ enet arki , e s. 1422. (NP) 

Sygesikringsnævnet for Søfarende 1971- 1868 

Iht. lo 311 af 9.6.1971 om den offentlige sygesikring §24 stk. 3 
Oprettede S ge ikring næ net for Søfarende. Det skulle bestå af 
mind t 5 medlemmer der udnæ nte af socialministeren. Af 
medlemmerne kulle l repræ entere rederne og l de søfarende. 

ævnet kulle for de øfarende i udenrig fart varetage de samme 
opgaver, om ifølge loven p åh ilede de kommunale sociale ud
Valg. ævnet hørte 1971- 3 under Socialmin., 1983-87 under 
Indenrig min. og herefter under undhed min. Det synes sjæl
dent ben ttet. Det var ikke ned at eller ammentrådt 1983-90. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (NP) 

Socialmini teriet Forbinde! eskontor 1795 

Vedr. Dan k-Ty k Socialforsikring 
1953-74 

Den 14 .. 1953 Iuttede mellem Danmark og Forbund republi
ken Ty kland en o eren kom t om ocial tryghed. Til at behandle 
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sager i henhold til denne oprettede det åkaldte Forbinde! es·
kontor, der ikke betragtede om hørende til mini te riet de par·· 
ternentale organi ation. I 1974 blev det henlagt til Sikring tyrel·

sen (s.1425). 

Indhold: Kopibøger 1954-70. ( 'P) 

Voldgiftsrådet for Sygeka er og Læger 1 6~-

1915-

Voldgiftsrådet for Sygeka er oprettede iht. lov 1+-l af 10 .. 191:
om anerkendte ygeka er _ . Det be tod af en formand og 6 
medlemmer, hvoraf 3 valgte af De am\irkende ygeka e
Centralforeninger og 3 af Den Almindelige Dan ke Lægefor
ening. Rådet valgte elv in formand med mind t 4 temmer. 
Opnåede dette temmetal ikke. udpeged formanden af for
manden for Den Fa te oldgift ret. Radet af agde kendel er i 
tvi tigheder mellem ygeka r og læger om for tael af ind

gåede overen kom ter. 
Ifølge overen kom terne mellem ygek r og læger oprette-

de i 1960'erne et Land amarb j d ud\ al ( ndf.) til at b ·
handle spørg mal om tolkning af overen kom. ten. Herefter 
trådte Voldgift rarlet kun jældent amm n. 

Iht. lov 311 af 9.6.19 l om offentlig H~e ikring . -- i k.ralft 
1973) kulle formanden f r \ 'oldgtft ;ad~ 'ær ~u fhængig af 
parterne, og ed temmelighed ·ulle formanden nu udp g af 
mini teren. om følge af ændringer i Læ~ef renin~en organi a
tion tru k tur blev 1971-1 'en 'oldci rad aldri_ ned t. I ted :t 
blev der iht. } g e i k ring 'e ren -~m terne n d at ' Id gift rad 
inden for h ert O\eren k m t mrad . jf. Land am rbejd u l
valget ndf. 

Rarlet hørte indtil 192 under Indenri_ min .. 19-4- 3 und :r 
ocialmin .. 1926-29 dog under undh d ~in .. 1 :- 7 under In

dcnrig min og herefter und r undh d min. 

Henvisninger: ~g . J!.,ring l ' n. · mm nt r t af k Ra mu'-

en, 19 . 2_2-24 . 
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Indhold: Forhandling protokoller 1915-61. Journaler 1915-65. 
Journalsager 1915-65. (NPITK) 

Sygesikringens Forhandlingsudvalg 
1972-

1866 

Iht. lov 311 af 9.6.1971 om den offentlige sygesikring §26 (i kraft 
1.1.1972) jf. bek . 474 af 25.10.1971. oprettedes et centralt for
handling udvalg om på den offentlige sygesikrings vegne skulle 
af Iutte overen kom ter med organisationer af læger m.fl. om 
vilkår for yde! er iht. loven. Overenskomsterne skulle godkendes 
af socialministeren . Udvalget, der benævntes Sygesikringens For
handlingsudvalg, be tod af 7 medlemmer valgt af Amtsrådsfor
eningen i Danmark amt Københavns og Frederiksberg kommu
ner. Kommunerne Land forening udpegede 2 repræsentanter, 

der deltog i forhandling udvalget møder. 
Udvalget ha de elv tændig arki dannelse. Det sekretariats-

forretninger aretoge af Amt råd foreningen. 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990). (NP/TK) 

Land samarbejd udvalget vedr. 1867 

Overenskomster mellem Den Offentlige 
Sygesikring og Lægerne 1973-

Iht. lov 311 af 9.6.1971 om offentlig yge ikring §27, om trådte i 
kraft 1.4.1973, kulle der oprette et Land arnarbejdsudvalg 
Vedr. Overen kom ter mellem Den Offentlige Sygesikring og 
lægerne. Det kulle be ta af 3 medlemmer udpeget af Den 
Almindelige Dan ke Lægeforening og 3 udpeget af Syge ikrin
gen Forhandling udvalg e O\f.). dvalget kulle behandle 
Pørg mal om fortolkning af overen kom ter og være en fort æt

te! e af det land arnarbejd udvalo. der fra 1960'erne havde væ-
ret o ned at ifølge overen kom t mellem ygeka er og læger. 

d alget bl v imidlertid aldrio ned at. idet Lægeforeningen 
organi ation truktur ændrede amtidig med loven ikrafttræ-

92• 
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den. Herefter var det ikke længere Den Almindelige Dan ke: 

Lægeforening, men delforeningerne Prakti erende Læger Orga·· 
nisation og Foreningen af Speciallæger. der var aftale berettigede: 
med den offentlige yge ikring. I tedet kom yge ikring over·· 
enskornsterne til at indeholde be temmel er om etablering af 
overenskomstmæ ige land arnarbejdsudvalg med repræsentan·· 
ter for Sygesikringen Forhandlingsudvalg på den ene ide og 
med repræsentanter for de inden for hvert overen korn tområde 
aftalernæssigt kompetente organi ationer på den anden ide med 
den opgave at behandle pørg mål vedr. fortolkning af indgåede 

overenskomster. 
Landssamarbejd udvalgene arki\·er indgår i yge ikringens 

Forhandlingsudvalg arkiv, e ovf. 

Henvisninger: Syge ikring loven. Kommenteret af Ole Ra mu ·· 
sen, 1988 s. 222-24. ( 'P TK} 

Ulykkesforsikring. Invalidefor ikring. 
Revalidering 

Arbejderforsikring rådet l 9 -1933 1 9l 

Direktoratet for Ul kke for ikring n 
1933-73 

Ethvert ulykke tilfælde, d r ·unn n t t rnedf re krav 1 
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henhold til loven, kulle anmeldes til Arbejderforsikringsrådet, 
der efter under øge! e traf afgørelse om, hvorvidt krav om ydelse 
var begrundet og i bekræftende fald ydelsens størrelse. Rådet 
be tod af 3 kongeligt udnævnte medlemmer, hvoraf en skulle 
være læge, samt repræ entanter for arbejdsgivere (udpeget af 
indenrigsmini teren) og arbejdere (udpeget af Sygekassenævnet) 
hørende til irk omheder, der var omfattet af loven. Derudover 
kunne sygeka ein pektøren og de 2 fabriksinspektører tilfor
ordnes rådet. If. bek. 62 af 1 .4.1 98 blev Arbejderforsikrings
rådet oprettet fra .d. at regne, mens loven i øvrigt før t trådte i 
kraft fra r.l.l 99 (bek. 127 af 29.9.1898). 

Ved lov 71 af 3..+.19 om dan ke fi keres for ikring i ulykkes
tilfælde oprettede en Ivkke for ikrinosforening for Danske Fi-

- b 

kere, om tildel anvendte amme reoler som 1898-loven, men 
. b 

tkke var underlagt Arbejderfor ikring rådet. Dog indeholdt lo-
ven 5 hjemmel for at oprette en ærlig afdeling af Arbejdertar-
ikring radet til afgøre! e af ager vedr. fi kere. Dette skete 1.2. 

1902. Afdelingen be tod af de ~af kongen udnævnte medlemmer 

af Arbejderfor ikring radet amt 2 af indenrig ministeren ud

nævnte medlemmer med tilknytning til fi keriet. 
Ved lo 5-.l af l.·U90- om øfolk for ikring mod følger af 

ul}kke tilfælde i øfart virk omhed oprettede en tredje afdeling 
af Arbejderfor ikring radet. Og a den bestod af de af kong_en 
udnævnte medlemmer, hvortil kom medlemmer udnævnte af m

denrig mini teren, om repræ enterede rederne og de forsikrede. 
. ed lov 1-1 af 27.-.19 om for ikring mod følger af ulykkes
:~lfælde i landbrug. kO\·brug. havebrug m.m. oprettedes en 
Jerde afdeling, der foruden de af kongen udnævnte medlemmer 

Omfattede repræ entanter for De arnvirkende Landboforenin
ger, De arnvirkende Dan ke Hu mand foreninger og landarbej
~erne (udpeget af ygeka enævnet). Fra for ikringspligten un~
e~g loven landbrug, kovbrug og havebrug, der va~ an at _hl 
Jendom kyld pa 6. kr. eller derunder, men gav dt e muhg-

hed for fri\illig for ikring. 
nder denne udvikling kom Arbejderfor ikring radet kontor

f~rretninger i tærk væk t. ed IO\ -3 af 21.3.1906 blev til

hngeme om kontorchef og fuldmægtig gjort til fa te embeder. 1 
1915 var der l kontorchef, l ek pedition ekretær og 2 fuld
lllægtige. Tillige var der foruden den læge, der var medlem af 
r · d ~ 
a et, knyttet 2 læ~er til det. 
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Ved lov 205 af 6. 7.1916 (i kraft 1.4.1917) om ikring mod følger 
af ulykkestilfælde samledes al lovgivning om pligtig ul kkesfor-· 
sikring i en lov. Denne gjorde det til en almindelig pligt for 
private arbejdsgivere at afgive dere risiko til et anerkendt for ik·· 
ringsselskab. Lovens 2. kapitel omhandlede Arbejderfor ikrings-· 
rådet. Det skulle som hidtil være delt i 4 afdelinger og have 3 af 
kongen udnævnte medlemmer hvoraf l kulle være læge og l 
opfylde betingelserne for at ære dommer eller agfører. Endvi-
dere bestod hver afdeling af repræsentanter for de forsikring ·· 
pligtige og de forsikrede. Ind tillingsberettigede for de før te vaJr 
Dansk Arbejdsgiver- og Me terforening. Fælle repræ entationen 
for Dansk Skibsfart landboforeningerne og hu mand forenin-
gerne. Indstilling berettigede for de id te var De arnvirkende 
Fagforbund (industri og øfart) Dansk Fiskeriforening og Syge·· 
kassenævnet (landbrug). 

Det forudsattes i loven, at amtlige ager kom til behandling i 
Arbejderforsikring rådet. I praksi var dette ikke muligt på 
grund af det stadig vok ende antal ager. Efterhånden blev fler
tallet af sager afgjort af råd formanden alene efter kontormæ ig 
behandling af rådet embed mænd. Dette gav anledning til, at 
Adrninistrationskommi ionen af 19_3 fore log oprette! e af et 
direktorat, sålede at kun ager. om de pagældende n kede at 
anke, blev forelagt rådet. End\idere gik kommi ionen ind for at 
sammenlægge de 4 afdelinger af rådet. fordi den hidtidige ord
ning havde medført en noget uensartet pr · i . 

Oprettelsen af Direktoratet for Llykkesforsikringen blev gen
nemført ved lov l 3 af 20.-.1933 om led i ocialreformen. Ar
bejderforsikring radet ændrede nam til :ly ·ke. forsikring rådet 
(s. 1435), og den hidtidige opdeling i afdelinger oph rte. Rådet 
blev nu et rådgivende organ og en ankeinstans. Ved lov l 6 af 1-·· 
4.1949 om ændringer i ul_ kke fo ikring loven ·f. b k. 19 afl-:. 
4.1949) be temte , at alle ul) · ·e tilfæld . d r antage at ,ille 
medføre krav efter loven kulle anmeld til ved ·ommend for-
ikring el kab. ager kulle kun forelæ~ e direktoratet. hvi 

ulykken medførte arbejd udygtigh d i mere n d l" uger. e U er 
hvi til kadekomne n kede den forelagt. eller hn et forsi~:
ring el kab i tvivl tilfælde n ·ed d n rela~t. 

Ved lov 261 af 7 .6.19 -· i kraft 1.-U _.,.. ble~ Dir ·t rate t for 
Ulykke for ikringen ophæ\ et g d a~ mr d b nlagt un~~·r 
den ved lo 362 af 7 . . 197_ pretted i ·nn orel e .l.t2 J· 
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Ved ophævelsen havde direktoratet 6 kontorer, l for sager af 
retlig karakter 2 for sager af lægelig karakter, l kontor vedr. 
lægelige anerkendelsesspørgsmål, l beregner- og statistikkontor 
og l sekretariatskontor. 

l rådets/direktoratets forretningsgang har der altid været skel
net mellem afviste, afsluttede og afgjorte sager. Afviste sager er 
sager, der ikke er skønnet omfattet af loven. Afsluttede sager er 
sager, som omfattes af loven, men ikke har ført til varig for
ringelse af arbejd evnen. 

Hjælpemidler: Brugervejledning ved Erik Stig Jørgensen, 1967. 

Henvisninger: 3die Betænkning afgivet af Administrationskom
mi sionen af 30. Juni 1923, 1925 (Sv.707) s. 372ff. Beretning fra 
Direktoratet for ulykkesforsikringen for årene 1971 og 1972 samt 
l. kvartal af 1973, 1974, . 9-29 (Ulykkesfor ikringsloven i 75 år). 

Indhold: Sager l 9 -1933 (Aflevering 1968; journaler mv. er ikke 
afleveret). (NP) 

Arbejdsskadestyrelsen 1989- 2468 

Ved lov 196 af 29.3.19 9 nedlagdes Sikringsstyrelsen (se 1425), 
og den opgaver delte mellem Socialstyrel en (s. 1413) og en 
n~oprettet Arbejdsskadestyrelse. Arbejdsskadestyrelsen varetog 
St~ringsstyrel en hidtidige opgaver efter arbejdsskadeforsi
knng loven, lov om er tatning til kadelidte værnepligtige m.fl., 
lov om er tatning til be ættel e tiden ofre (jf. Erstatningsrådet 
· 1472) og lov om er tatning for vaccinations kader. Styrelsen 

foretog endvidere efter anmodning in aliditetsvurdering uden for 
arbejd kadefor ikring lo en område. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (TK) 

Dlykke for ikring nævnet 1919-27 1799 

~~t. lo 2 7 af 9.- .1919 2, der ar en ændring i lov 205 af 6.7. 
16 om for ikring mod f Iger af ulykke tilfælde, fik de aner-
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kendte forsikringsseJ kaber hjemmel til at forhøje præmierne for 
de lovpligtige for ikringer med et beløb svarende til de udgifter 
loven medførte. En for ikringstager kunne indbringe forhøjelsen 
til endelig afgøre! e for et Ulykkesforsikringsnævn. Det udpege
des af indenrig mini teren og bestod af repræsentanter for ar
bejd giverne og ulykke for ikring selskaberne og havde en jurist 
som formand. Be temmel en om Ulykkesforsikringsnævnet blev 

optaget som 79 i lovbek. 395 af 28.6.1920. 
Ved lov l 6 af 14.7.1929 9 bortfaldt nævnet, idet selskaberne 

nu forpligtede til at ned ætte præmierne. Skete det ikke, kunne 
for ikring tageren op ige for ikringsaftalen med kort varsel. 

Arkivdannel en efter Ulykkesfor ikringsnævnet kendes ikke. 
(NP) 

Ulykkesforsikring rådet 1933-73 1800 

Ved lov l 3 af 20.5.1933 om for ikring mod følger af ulykkes
tilfælde oprettede Ulykke for ikring rådet. Det rådgav Direk
toratet for Ul kke for ikring ( . 1·B2), om var berettiget til at 
forelægge rådet en ag, inden afgøre! e blev truffet. Desuden 
fungerede n'ldet om klagein tao for afgørelser truffet af direk
toratet. 

Direktøren for lykke for ikringen var formand, og rådet be
tod de uden af ligelig repræ entation fra arbejdsgiver- og ar

bejd tager ide amt to kongeligt udnævnte medlemmer, hvoraf 

den ene kulle være læge. 
Ulykke for ikring rådet ble ophævet ved lov 605 af 20.12. 

l972 om Den ociale Anke t}rel e, hvorved dets funktioner 1.7. 
1973 ble o ertaget af Anke tyre! en . 1415), jf. bek. 315 af 7. 
6-1973. I lvkke for ikrina radet arkiv indgik ager fra An
kenæ net for- In aJideforsikring retten 1957-73, e ndf. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). ( P) 
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Invalideforsikringsretten 
1921-27, 1933-77 

Invalideforsikringsrådet 1927-33 

1729 

Invalideforsikringsretten (IFR) oprettede ved lov --3 af 6.5. 
1921 og trådte i funktion 1.10.1921. Den opgave var at af ige 
kendelser om, hvorvidt en invaliditet havde medfort en ådan 
nedsættelse af erhverv evnen. at der kulle be,·ilge invaliderente 
(senere: invalidepen ion), e\·t. behandlinger eller hjælpemidler. 
Y deJseroe kunne ændre , evt. bortfalde. h vi der ved an øgning 
eller kontrolbe øg blev p a vi t en ,·arig ændring i erhverv evnen. 
Retten kunne palægge an øgere eller klienter at underka te ig 
behandling og kulle henvi e til ærforsorg. 

IFR udgjorde af et admini trati\1 apparat og en kollegialt 
ammen at ret. Denne ledede af en fa t an at juridi k uddannet 

præsident, senere formand. og b tod oprindelig af to læge ·yn
dige medlemmer, to medlemmer, der opfyldte b tingel eme for 
at være medlemmer af en tat anerk ndt ygeka e og en ar
bejdsgiver; sammen ætningen ændrede kun lidt ved neden
nævnte love. Forretning ordenen ble\· fa at af indenrig mini
steren, senere ocialmini teren. 

Fra 1921 indbetalte bidrag fra de invalidite for ikrede. ar
bejd givere, staten og kommunerne til Imalidefor ikring fonden 
(s. 1439), hvorfra yde! erne blev ami t' ia ~-=--ek r Lier oci
ale udvalg. Fonden indgik 19_7 i Dire ·tora te t .or L eka evæ e
net, og an øgninger kulle herefter indgive d1re ·re til IFR. Ken
del eme var inappellable. indtil An · næ,net for Imalidefor ik
ring retten ( . 1440) ble oprettet ,·ed IO\· l1 af LA.l9-~. torn~ 

ændringer er gennem{ rt ved f lgende 10\e: 197 af 16 .. 19-' 
(ændrede navnet til Im·afide r: iknn~ rader . l _ af _o.- .1933 
om folkefor ikring (genindf rt na\ net IFR. gj rd imalidefor i
kring obligatori k for alle mellem _l ::::- år -=-- udvi d retten 
med tilforordnede repræ ntanter ~ r ar jd mar - d rgani -a
tioneme m.fl.). 143 af 31. - . 19.:- . 17 a _Q .l prettede pr . 
1.4.1961 re alidering entre. h\ortil IFR · _a, . _ r m arbejd-
træning, uddanne! e~ m\'.) , 23 afl .o 1 -im alidit t yd Ler til 

an øgende invalide per n er. r tr d re i m alidit t ha Yde 
erhverv arbejd ) og 219 af ~ . 6 . 1 : . \"ed I , _"l f - .1966 

oprettede pr. 1.6.1 Dire ·r ratet f r Re' lid rin-=-- -=--F r~ rg. 
hvortil IFR afga\ ager m hjæl midi r. 
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Ved lov 336 af 26.6.1975 overførtes IFRs og revaliderings
centrenes opgaver fra 1.4.1976 til de amtskommunale revali
derings- og pen ion nævn. IFR skulle afslutte de indtil 1.4.1977 
indgåede sager og i øvrigt fungere som rådgiver for nævnene; ved 
bek. 427 af 12 .. 1977 ophævede IFR med virkning fra 1.10.1977. 
De sidste arkivalier afle erede i 1990 fra Socialstyrelsen. 

Af egentlige admini trati e arkivalier er næsten ingen bevaret. 
En klient ag ble oprettet for hver ansøgning. Sagerne udgjorde 
oprindelig en række 1921-77, forsynet med kronologisk tildelte 
numre fra l til 16.356· et hal t hundrede tusind numre er dog 

ikke benyttet. 
Udtynding af klient ager er gennemført flere gange, særlig 

Omfattende efter den af Ria arkivet oodkendte instruks af 16.4. 
b b 

1959, der tillod, at fotografier, røngtenbilleder og sociale akter 
fjernede fra agerne . Der er i 1964 eller 1967 foretaget uhjemlet 
ka ation af "ML- ager·· ( ager vedr. mulig invaliditet). . 

Rig arkivet har meddelt to vidtrækkende ka sationsbemyndi
gel er. 11.3.196 be temte , at et mindre antal sager skulle be
vare totalt, og at der af alle øvrige ager kulle bevares udvalgte 
akter. Sager med hovednumrene 1-20.000, ager med hoved
numre der ender på 00 20. 40 , 60 og O amt alle visdom~bogs
sager kulle totalbevare . I de øvrige ager kulle begænnger, 
ind tillin ger, lægelige akter, kontrolindberetninger og foto.gr.afier 
be are · andre akter amt ag om lag (der blev anvendt til JOUr
naii ering) kulle ka ere . Kas ation (udtynding) fandt sted 1968 
-70 i Rig arki et, men ophørte, da man var nået til sag nr. 

200.000, idet der manglede for mange ager. 
Ka ation bemyndige! e af_ .10.19 O opretholdt 1968-bemyn

digel en for ager med hovednumre 1-20.000 og vi domsbogssa
ger. Bevaringen af ager. hvi numre ender pa 00, 20, 40,60 og 80 
begræn ede til kun at gælde de til RA før 1979 afleverede sager 
og de til ocial tyre! n udlante .. hjælpemiddel ager"· Sagerne 
Vedr. krig kad de under 2. erden krig kulle bevares. Be
myndige! en to af g rende nye træk var. at ager vedr. personer' 
om er født den 1., 11. og 21. i en måned, kulle bevares, og at 
ager, om ikke bevare efter et af 19 O-kriterierne, kulle kas
ere . 

Iie · · . . . · · f 1956· Betænk-. nvtSnm er: Invalidefor 1knng komm1 wnen a · . 
Ding, 19-9 (-2 v.L6 ) . dmini tration radet: Betænkm?g 
Vedr. IFR admini tration. 19 ( \'. ~1L) . ocialreformkomrru-
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·ionen: l. betænkning. l 9 - 3 
-58. 

- l o 
retninger 1921 

Indhold: Kendel e protokoller 1921--.: . Regi ter h rtil 19-1. 
Forhandling protokoll r 19-----. J urn l ' r fore p rg l r 
1921-26. Regi ter O\'er IFR a_ rel r 1.-U97 -"' .9-lt -- (edlb 

~ -
1729: l). Journalkort (pr \e . 

Kartoteker: B: ca. 

60.0 

h r foretaget 
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l. Sager nr. l - 20.000 (oprettet 1921-23 . Nr. 10.000- 13 .000: 
ingen sager). 

2. Sager fra afleveringer før 1979 samt de til Socialstyrelsen 
midlertidig udlånte ager, hvi nr. ender på 00, 20, 40, 60 eller 80 
(761 pk.) (bort et fra de i gruppe 1 og gruppe 4 indgåede sager). 

3. Sager afleveret 1990 vedr. personer født den l., 11., 21. i en 
måned, ordnet efter ag numre (766 pk.). (Fra denne gruppe er 
der blevet ud kilt ager til gruppe 4). 

4. Sager vedr. krig kadede under 2. Verdenskrig max. 3.700 
inden for 7 erier mellem nr. 160.001 og nr. 260.112 (100 pk.). 

(SR) 

Invalideforsikringsfonden 1921-27 1662 

Invalidefor ikring fonden oprettede ed §5-11 i lov 253 af 6.5. 
1921 om invalidefor ikring, h orved og å Invalideforsikringsret
ten ( e ovf.) oprettede . Formalet ar at fin an i e re Invalideforsi
kring retten udgifter. Midlerne kom fra fa te bidrag fra in
validitet for ikrede geka emedlemmer og fra arbejdsgivere, 
om be kæftigede ådanne, amt fra til kud fra staten og kommu

nerne. 

Til In alidefor ikring fonden ind endtes an øgninger om in
validerente (-pen ion). Fonden ble be tyret af en direktion be-
tående af en af indenrig mini teren udnævnt formand, et af 

finan mini teren udnæ nt medlem og s gekas einspektøren, ?er 
var forretning fører; forr tning ordenen blev fa t at af indenngs
mini teren. 

Ved 7 i lo 197 af 16.7.1927 om invalidefor ikring ophævedes 
direktionen. Fonden finan ielle opga er blev fra 1.10.1927 hen
lagt til Direktoratet for }gekassevæsenet ( . 1422) m~ns. an
øgninger herefter ble\ ind endt direkte til In alidefor Ikrings

retten. Denne overtog agerne vedr. an øgning 1921-27. 

Indhold: . d b 9 1 om ger l -1-- . 
(SR) 
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Invaliderådet for De Sønderjyske 
Landsdele 1920-77 

l 04 

Ved lov 740 af 1.12.1920 om midlertidig understottel e til mili·· 
tære invalider og sådanne efterladte i De nderjy keLand dele 
oprettedes et Invalidenævn og et Invalideråd for De onderjy ke 

Landsdele. 
Invalidenævnet be tod af - medlemmer og ha\·de æde i Søn·· 

derborg. Det varetog tildeling af invaliderente til militære in·· 
valider og dere efterladte, om ved nderjylland indlemmel e 
i Danmark fik dan k indfød ret. Invalidenævn t afgøre) er 
kunne indbringe for InvalideradeL 

Invaliderådet be tod af 4 af kongen be ki ··ede medlemmer. 2 
af disse skulle opfylde b tingel erne for at eklæde et dom·· 
merembede, og l kullevære læge. Ind tilling ret til den 4. plad: 
havde Foreningen for Krig be kadigede og Faldne Efterladte. 
Ved lov 119 af 4.4.1932 udvidede radet med endnu en repræ en·· 
tant for Foreningen for Krig b kadigede . Invalideråd t afgøre!·· 
ser var endelige og kunne ikke indbringe for d m tolene. Dets 

virk omhed ophørte 1977. 
Rådet hørte under Finan min .. indtil det i 19_4 henlagdes 

under Socialmin. 
Invalidenævnet arkiv hører under Lan arkivet i Ab nrå. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (l 

Ankenævnet for 
Invalidefor ikring r t t n 19--- 3 

andre medlemmer repr 
om udnævnt for ek 

(NP) 

l o:. 
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605 af20.12.1972 oprettede Den Sociale Ankestyrelse (s. 1415), 
om pr. 1.7.1973 overtog Ankenævnets opgaver, jf. bek. 315 af 

7.6. 1973 og cirk. 129 af 7.6.1973. 
Ankenævnet ager indgik i Ulykkeforsikringsrådets (s. 1435) 

journal og ag række. 

Henvisninger: Årsberetninger 195 -73. 

Invalidefor ikring rettens 
Revalideringsafdeling 1960-66 

Revalideringsnæ net 1966-74 

(SR) 

1812 

Ved lov 170 af 29.4.1960 om revalidering 17 oprettedes In
va/ideforsikringsrettens Revalideringsafdeling. De afgørelser, der 
iht. denne Io blev henlagt til In alidefor ikringsretten, skulle 
afgøre af oven næ\ n te afdeling. der be tod af rettens formand og 
7 andre medlemmer. Af di e kulle 5 udnævnes efter indstilling 
fra henhold vi Arbejd min., DA. LO , De Samvirkende ln
valideorgani ationer og be tyrel en for Samfundet og Hjemmet 
for anføre. l medlem kulle være lægekyndigt og udnævnes 
efter ind tilling fra undhed tyrel en. og l medlem kulle have 
tilknytning til den O\erordnede ociale admini tration i en kom
mune . 

ed lo _31 af .6.1966 om ændring i lov om revalidering, 
h or ed Direktoratet for Revalidering og For org oprettedes, 
Omdannede Imalidefor ikring retten Revalidering afdeling til 
Rel•a/ideringsnævnet med revalidering - og for orgsdirektøre_n 
om formand. Da direktoratet ble\ ophævet ved lov 229 af 27 .). 

l970, fort atte Re\aliderina nævnet. nu med en repræ entant for 
~ 

Ocial tyre! en om formand. 
ed IO\ 333 af 19 .. 19 4 91-9- (i kraft 1.4.1976) overførte 

r~\alideringen til amterne. I I ven 139 ophævede revalide-

nng lo\en, hmn·ed Re\ ahdering næmet bortfaldt. 

indhold: Ind tillinaer oo kendel er 1960- 6. Kendel e protokol
ler 19 -_76 . ~ ( P) 
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Samordningsudvalget edr. 
Revalidering 1956-76 

U d valget vedr. 
Revalideringsinstitutioner 1966-76 

234: 

Det Socialpoliti ke Udvalg ang. Foran taltninger for Erhvervs.
hæmmede foreslog i 1955, at der oprettede lokale kontaktudvalg 
med den opgave at tilvejebringe den forn dne kontinuitet i rehat
bilitationsproce en for erhverv hæmmede . amtidig fore loges 
det at oprette et fa t ud alg, der kunne tage principielle pørgs
mål op til behandling og ikre den forn dne koordination meJJern 
de forskellige centraladmini trative organer. der b kæftigede ig 

med erhvervshæmmede forhold . 
Ved lov 130 af 25.5.19-6 om arnordning af foran taltninoer for ~ o 

erhvervshæmmede ned atte iht. ·.t et udvalg fra 19 kald ·t 
Samordningsudvalget vedr. Remliderin b t~ nd af en af o i
alministeren udpeget formand amt repr ntanter for kommu
nerne, arbejd markedet hov dorgani ation r. im·alideorgani a
tionerne, Socialmin., Økonomi- og Arbejd min .. Indenrig min .. 
Arbejdsdirektoratet, Direktoratet for L e ·a ev net. Direk
toratet for Ulykke for ikringen. undhed tnel en. Invalidefor-
ikring retten og Samfundet og Hjemmet fo~ Vanf re . dvalget 

skulle følge udviklingen i alle forhold vedr. erh,er. hæmmede og 
over for socialmini teren frem tte fo Jag til adanne foran
taltninger, om udviklingen gjorde påkræv;t. li~ e m udvalget i 

fornødent omfang kulle bi ta de i loven · 1-2 næmte lokale 

kontaktudvalg. 
Udvalget videreførte i en lidt ændret 

29.4.1960 om re alidering 16. \ed IO\ 
dring i lov om revalidering opr tted d 
Revalideringsinstirutioner. D t bi t h f n f r det v d amrne 
lov oprettede Direktorat f r R 'alid nn F rg ved b -
handlingen af ager om tablerin

0 
o

0 
dri ~r-, lid ri~~ in titu

tianer og be k ttede 'ir · m h r o0 om uddann L af pers'o-
nale. Dette ud alg b t d af en d l a m rdmn udvalget 

medlemmer. -
Ved lov 229 af 27.- 19- bl ' r 'alid ri n n me 

talte udvalg lagt und r tal t\ re l n. D J~, om 
(333 af 19.6.1974) tradt t ·raf;i l - . ophæ\e 
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d . enng, hvorved Samordningsudvalget og herunder Udvalget 
vedr. Revalidering institutioner bortfaldt. 

Henvisninger: Folketingstid. 1955-56, A sp. 583-94. 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990). (NP) 

Mødrehjælp. Bøme- og ungdomsforsorg 

Det Kgl. Vaj enhus 1727- 1820 

aj enhu et oprettede ved kgl . re kript af 8.4.1727. For perio
den indtil l 4 hen i e til I . 209 . aj enhu et var underlagt 
amme direktion om Mi ion kollegiet og havde ekretariatsfæl

le k ab med dette indtil l 59, da 1i ion kollegiet blev ophævet. 
Tre kurator r (Kuratelet) varetog tiftel en økonomi. Før 1848 
arterede aj enhu et under Dan ke Kancelli, derefter under 

lu tit min. 2. Kontor. Efter at det ed kgl. re . af 4.12.1869 
fortrin vi fik til opgave at yde koleundervi ning til forældreløse 
børn i Københa n. ble det i 1 O henlagt under Min. for Kirke
o~ ndervi ning æ enet 2. Kontor. fra 1916 Undervisnings
fOto. l. Departement , hvor det i 19_1 kom under det nyopret
~ede Særfor org kontor, om 192.t kom under Socialmin. Vajsen

f ~ et økonomi h ilede herefter på til kud iht. lovgivningen om 

b
n koler, men havde tadig indtægter fra alg af bibler og salme
øger. 

Indhold: Se I . -09-10. ( P) 

Mødrehjælpen 

Mødrehjælpen 

~ødrehjælp n tiftede 
orrnaJ at ,·ejlede og 

93 

Fælle rad 1939-56 l 13 

Til yn rad 1956-76 

om en privat forening i 1924 med det 
tte enligt t!llede m dre under vanger-
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skabet og i barnets før te le\'eår. ed lov 119 af 1-.3.1939 om 
mødrehjælp institutioner vedtoge . at der for tat lige og kom
munale midler kulle oprette modrehjælp in ti tutioner over hele 
landet til hjælp for graYide kvinder og m dre med må barn -
gifte såvel som enlige. ocialmini teren fik betydelig indflydel:e 
på institutionerne oprette! e og drift. Til t tte for koordinerilll
gen og styringen af in titutionerne oprettede , t drehjælpens 
Fællesråd. Det be tod af formændene for m drehjælp in titutio
nernes bestyre! er og dere ledere amt medlemmer udp get af 
Socialmin., Indenrig min., Dan ke Kvinde • -ationalrad. De 
Samvirkende Fagforeninger m.fl. Fælle rade t kuli radgi\ e oci
alministeren, vejlede modrehjælp in tituti neme og t tte det 
almindelige oply ning arbejde ,·edr. mode ka et. Fælle radet 
arnledes sjældent, undertiden med flere ar mellemrum. 

I 1956 (jf. lov bek. 227 af 2-l . . 19:6 'L ændrede Fælle rade t 
til Mødrehjælpens Tilsyn rad. der ·om til at b ta af fire folke
tingsmedlemmer. repræ entanter for d ber rte mini teri r. for 
kommunerne og for Lægeforeningen. Radet kulle udtale ig i 
principielle pørg mål, det fik forelagt af ialmini teren. og det 
kunne selv rej e porg mal og tille fo lag. ialmini teren 
udpegede tilsyn radet formand. • 1 drehjælp in titution rne 
skulle aflægge arlige beretninger til rninist ren. 

Ved lov 333 af 19.6.19 -l om ial b1 tand . _ ff. og .101 
overgik mødrehjælp in titution rne op<>aYer til de kommunale 
og amt kommunale o iale m~ ndi<>h der. :: i forlængel h raf 
nedlagde den offentlige m drehjælp pr. 1.4.19/6. Til yn radet 

holdt it id te m de i 19 -l. 
Beretninger m'. fra m dr hjælp in titunonem md i oci

almin. ager vedr. l drehjælp n: 19"'9-: ~ 1 - · Kt. under fa t 

j.nr. 306, 19- -63 i 5. Kt. O!!. fra l "'atter 1 2. Kt. r ·i\'erne fra 
mødrehjælp in titutionern . herund r r hjælp n 1 K ben

havn 1939ff., er i land arki\ ern . 
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Mødrehjælpsinstiturioneme og Mødrehjælpens Fællesråd, der opreuedes i 1939, 
ha~·de bl.a. baggrund i den debat om seksualoplysning og reuen til svangerskabsal 
bryde/se, som lægen J. H. Leunbach (l ~-1955) i 1920'erne og J930'eme fik u/ at 
gløde. l 1932 tibnede han en ratis seksualr dgimingsk/inik for ubemidlede, og 
samme ar nedsaue Justitsministeriet en kommission, som skulle behandle spørgs
~nalet om lovligheden af s1·anger kabsafbrydelse ( kommissionsarkiv 051199-300J: l 
936 ble1· Leunbach dømt for ufodig nangerskabsafbrydelse og sad fængslet t 3 

m~neder. Billedetl·iser ham (til højre) ~·ed løsladelsen fra Vestre Fængsel (Det Kgl. 
Bzb/iotek). 

Indhold: Journal 1939--3. Journal ager 1939-56. Mødereferater 

og karre pondance 1939-7-l. (TK) 

Overin pektionen for 
Opdrage! e an talterne 1905-33 

O erin pektionen for Børnefor orgen 
1933-5 

Direktoratet for Børne- og 
Dngdom for orgen 19 .... -7 

1815 

Iht. lo 2 af 1-l.-l.l - om behandling af forbryder ke og for-
ørnte born og ung p r n r .'_.t opr~ttede Overifispekti~nen 

for Opdra el e an calreme. Q, e ri n pe ·tionen varetog overtilsy-

9)• 
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net med samtlige offentlige og private tat anerkendte børne
hjem og opdragelse an talter amt overvågede de lokale vær
geråds virksomhed. Overin pektøren var tillige formand for 
Overværgerådet, se ndf. For børnehjem hørte anerkendel e og 
tilsyn under Min. for Kirke- og ndervi ningsvæ enet. for OJP
dragelsesan talterne under Ju titsmin. 

Loven afløstes af lov 237 af L.6.19 __ om værgeradsfor o1rg 
mm. Overinspektøren var herefter ikke længere formand for 
Overværgerådet, men menigt medlem. Betegne! en opdrage! e -
anstalt blev aflø t af opdrage! e hjem. ed o ialrnin. opret
telse 1924 blev til ynet med åvel b roehjem om opdrage! e -
hjem henlagt under dette med Overin pe ·tionen om faglig me:l
leminstans. Denne hørte 1926-_9 under • firristeriet for Sund
hedsvæsenet. 

Værgerådsloven af 1922 ble\ i forbinde! e med o ialreforrne:n 
afløst af lov 181 af20 .. 1933 om offentlig forsorg af nit II b roe
værn (§§83-1 1). Til yn myndigheden ·iftede nam til arer
inspektionen for Børneforsorgen . 1-6 . 

Ved lov 192 af 7 .6.19~ om ændringer i IO\ om offentlig for-
arg, jf. lovbek. 329 af 19.11.19- '1-6 henla~de en række 

afgørelser, der hidtil var truffet i Land næ\ n t for B roefor oJrg 
eller i Socialmin., til Overin pektionen. om herefter ·om til at 
hedde Direktoratet for Børn e- o L' n domsfor ·o r en. 

Ved lov 227 af 27.:.1970 m t_ re! n af 1al og vi se 
undhed m æ· ige anliggender 1 :2 pretted tal t) re l :n 
om overordnet centralorgan for ·ale anli~~ oder. Direktora· 

tet for Børne- og Ungdom fo or~en ble\' herefter en afdeling i 
Social tyrel en, jf. o ialmin. ir·. 2 af ·Ul.l971. 

Kopibøger 1916-39 er ka . ret iht. Ri::, ar ·h -r. af 10. 7. 
1970. 

Henvisninger: Bet. fra dv. til Revi ion af B mel v n g Pleje-
børn loven. 1920 ( \.12 ). B t. \edr m for r ... en admi!11i-
tration ID\'. Afg. af det af Arb jd - !min. d '; : 1l.l9:·3 

ned atte udvalg. II. del. 19: l 

Indhold: Kopib g r l 
1905-51. Journal. ag r l 
gc ager 1937--o J urnaler f 
ner 19-U>--3. F.B.- ger til 

nd tn ututio· 
in nwuoner) 
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1 l 95 blev der indføn offentli r ri/syn med plejebørn, og ved lov 72 af 14.4.1905 
ble1· der nedsar lorpligri e nzrgerad i kommunerne, som bl.a. skulle behandle 
sager 1·edr. anbringe/ e af fors mre og forbryderske børn uden for hjemmet. Der 
01·erordnede ri/syn med opdrage/sesanstalterne og andre ''forbedringsmidler", som 
~~ kaldtes i lo1·en, lå hos 01·en·ærger, der i Københa1·n. Pressefotografen Holger 

amgaard (1870-1945) 1•ar med sine fotografier med til ar fastholde opmærksom
hed på nøden i Københam og dermed på de 1·ilkår. som i mange tilfælde førte til 
forsømthed i datidens forskellige betydninger af delle begreb. Billeder fra ca. 1910 
er formentlig i nogen grad a"an erer af fotografen. således ar beskueren ser både 
l'ærdigheden og ydmy e/sen (1·ereranen med 1864-medalje til venstre og personen, 
som kjuler ansigter til h '}re) .. \f en den "øsresløse ramme for børn ar vokse op i 
synes auremisk (Der Kgl. Bibliotek). 

1951. B-journaler (budget, til kud m.m.) 1939-51. Budgetsager 
1939-50. A-journaler (anbringe! e af børn) 1923-53. A-Journalsa
ger 1923-76. Principielle ager 19-t --1. 

"F- ag "journaler 19-t6- -3. Journal for børne- og ungdoms
hjem 1946-51. Journaler vedr. forebyggende in titutioner løn
bager 1946- 3. Bidrag journaler 1936-5 . E-journaler (enke

Ørn bidrag) 195--6-. i dom b ger. 
Direktør Holger B. Horsten embedsarkiv 1954-75. 

(NPITK) 
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Overværgerådet 1905-33 1791 

Landsnævnet for Børnefor org 1933-58 

Landsnævnet for Bøme- og 
Ungdomsforsorg 195 -73 

Bidragsfonden 1937-72 112 

Ved lov 72 af 14.4.190~ om behandling af forbryderske og for
sømte børn oprettede kommunale værgerad og et O•·en·ærgertld 
med sæde i København. Overværgeradel be tod af overin pek
tøren for opdrage! e an talterne (formand) og to medlemmer 
udpeget af ju tit mini teren og mini teren for kirke- og under
visningsvæsenet. Et af radets medlemmer kulle være eller have 
været dommer. Rade t kulle godkende de lokale \ ærgerad af-

~ ~ 

gøreiser om børn fjerne! e fra hjemmet og træffe b lutning orn 

forældremyndigheden. 
Ved lov 237 af 12.6.19-- om værgerad fo rg kom Over

værgerådet til at be ta af en af kongen efter ind tilling fra j u tit -
ministeren udnævnt formand. der kulle opf) Ide b tingel erne 
for at blive land dommer. et af jus ti mini teren udpeget med
Jern, to af Rig dagen algte medlemm r amt merin pektoren 

for opdrage! e hjemmene. 
Overværgeradel h rte fra in oprette! und r Ju tit min. Ved 

bek. 137 af 23.4.1924 henlagde det und r det nyoprettede ocl
almin. Fra 1926 til 19-9 h rte det und r undbe min .. derefter 

påny under Socialmin. 
ed lov l l af _Q.- .193 om offentlig f r r~ .' 1-1 afl te 

Overværgeradel af Land næn1et for B mefor or . der bl ' arn
men at pa amme made m Ov n ær~eradet. Land næ' net 
ha de o ertil ynet m d d k mmunal roe\ æm og fungere·de 
om ankein tan i ag r m rn fjerneJ fra hjemmet V d IIO' 

192 af 5.6.195 om ændrin_er i lm m o ntli_ f r_ ph rte 
~ ~ ~ 

Land nævnet med at ha,·e mertil n m d d ·ommunale b me-
værn. Denne funktion 'er _i - til Di re ·r rat t f r B m - og 
Ungdom for orgen. Land n;, n bl ' nu h 1t 'en·ejende en 
ankein tan . Det na\ n ændr d il L ndsntr\"ner fo r B rne- og 

Ungdom for org. 
O er ærgerade Land næ' net f n H v datdeling og 
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en Regn kab afdeling, der også kaldtes Revisionsafdelingen. 
Denne afdeling havde til opgave at kontrollere inddrivelsen af de 
bidrag, det pålagde de for ørgel espligtige at yde til børn , der 
var anbragt uden for hjemmet. ed lovændringen i 1958 nedlag
de Re vi ion afdelingen . 

Lov 131 af 7.5.1937 om børn uden for ægteskab gav i §14 
mulighed for, at det i fader kab ager kunne pålægges flere sag
søgte mulige fædre at betale fuldt bidrag til et barn født uden for 
ægte kab men barnet moder kun fik udbetalt, hvad der sva
rede til et bidrag. Til at admini trere denne ordning oprettedes 
Bidragsfonden om en afdeling under Land nævnet for Børnefor-
org. De i fonden op arnled midler anvendtes til formål vedr. 

børnefor org i almindelighed . Ved lov 200 af 18.5.1960 om børns 
rets tilling ophævede reglen om. at flere mænd kunne blive 
bidrag pligtige til et barn uden for ægte kab. De hidtidige be-
temmel er opretholdte dog for børn født før 1.1.1961. Bidrags

fonden ble ophævet ed cirk . 41 af 9.3.1972. Fondens midler og 
fremtidige indbetalinger indgik i tat ka en. Inddrivelse og ud
betaling af bidrag overgik til kommunerne ociale udvalg. 

Land næ net bl ophæ t 1.7.1973 iht. lov 605 af20.12.1972 
om Den ociale Anke tyre! e . 1415), som overtog funktionen 

om admini trati klagein tan pa børnefor org området. 
Land nævnet arki\ bygger på argang journaler ført efter kan

celli Y ternet. agerne er henlagt på journalnummer. I Revisons
afdelingen arki\ er journal ager og dubletter af registrantkort 
ka eret. Kopibøger for 1920 er ka eret uden hjemmel. I Bi
drag fonden arkiv er kopib ger og journal ager med undtagelse 

af argano 1941 ka eret. 

Hen vi ninger: tati ti k beretning fra Land næ net for Børnefor-
arg ( arlig). 

Indhold: Ho,·edafdelin en: Forhandling protokoller 1905-53. 
Brevkopier 19 6-39 . Breue<>i tre 19 --tD. Protokoller for an
~ragte børn (A.B .) nr. 1-L. ~ . tamliter nr. 1-30.500. Journa-
er 19o---- . Journal ager 1 . 

Regn kabsafde/in e1; (Re\/Sion afdelingen) : Brevbøger (kopi
bøger) 192 -- . Regi tre til bre\ Per 19 6--1. Journaler 1920 

--4. Regi trantkort.~f li . alfab ti k
0

ordnet 1930ff. 
Bidra fonden: K pib ger 19-H . Journal ager 1941. (BBJI P). 
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Udvalget vedr. 1 17 

Børneforsorgsinstitutionernes Økonomi 
(Økonomiudvalget) 1951-5 

Børne- og Ungdom for orgen 
Økonomiske Næ n 195 -76 

Ved forsorgsloven tk. L om ændret ved lov 9_ af 14.3. 
1951 om ændringer i for org lm en vedr. for get offentlig tØW:! 

til institutioner for børnefor org. ned atte L'dml et ~·edr. Bome
forsorgsinstitutionernes Økonomi. Det ha\ de m formand direk
tøren for særfor orgen og b t d i nigt af O\ erin p ktoren for 
børnefor orgen. repræ en tanter for Finansrnin.. rbejd -og o
cialmin .. den lokale admini tration o.:: B me agen Fælle råd. 
Udvalget kulle navnlig komme med ind tillin.:: til cialmini-
teren om fordelingen af mini teren r dighed ummer til de 

anerkendte opdrage! e hjem og in tituti ner for forebyggende 
børnefor org. 

Ved lov 192 af 7.6.195 om ændringer i I ,. om offentlig for org 
indføjedes heri en ny 1-0 A. H refter oprett de Børne- og 
Ungdomsforsorgens Økonomiske . æm. D t havde amme op
gaver som Økonomiudvalget. men ialmini teren kunne de:
uden bemyndige nævnet til at træffe afg re! e i gerne. Herud
over kunne nævnet af~ke erklærin.::er om principielle p rg:
mål af økonomi k karakter. Ved amme J ' ud kilte rne- og 
ungdom for orgen fra særforsorg dire ·t rens arnrad . og oveJr
in pektøren er tattede af en direkt r for me- og ungd m foJr-
orgen. Denne blev herefter formand for næmet. m i nigt fik 
amme ammen ætning om 0 ·onorniudvalget. 

Ved lo 193af4.6.19 om b m -o~un~d m fo org vertog 
Direktoratet for B me- o~ ngdom fo r.::en ni ·ud tildelin
gen fra nævnet. D t fik herefter til op.::a\ e at ud tal i O\ er for 
Socialmin. om p rg m J vedr. finansi nn.::. bLrun mæ ig:e 
forhold og andre øk nomi - r.:: m.ll edr. m - og ung· 
dom for orgen. ed oprette! n af 'al t_Tel n i 197 under

lagde nævnet denne. 
Med bi tand loven l ,. 333 af 19. .1974 . er tradt i ·raft 1.4. 

1976, overførte det dire ·t m - oo un d m for-e .. 
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sorgen fra Social tyre! en til kommunerne. I forlængelse heraf 
nedlagdes Bøme- og Ungdomsforsorgens Økonomiske Nævn. 

Henvisninger: Bet. vedr. Børnefor argens Administration mv. Il 
del, 195 (191/S .131-) . 41. 

Indhold: Mødemateriale vedr. forebyggende børneforsorg 1958 
-64 . Mødemateriale vedr. opdragelseshjem 1959-65. Journalsa
ger 1963-76. Bygge ager 1963-76. Møder, referater m.m. 1963 
-76. Andre ager 195 -72. Div. ager 1963-76. Ø- ager 1963-76. 

B ørne- og Ungdomsforsorgens 
Pædagogiske ævn 1958-76 

(TK) 

1819 

:'ed lov 192 af 7.6.195 om ændringer i Jo om offentlig forsorg 
Indføjede i denne en n 1-0 A. Herefter oprettedes Bøme- og 
Ungdom for orgen Pædagogi ke ævn. Nævnet, der var råd
givende for ocialmini teren, kulle navnlig udtale sig om ret
ning linier for den fremtidige udbygning af bøme- og ungdoms
for orgen undervi ning og uddanne! e på institutionerne, plan
lægning af for kning opga er og tati ti ke undersøgelser, ud
~annel e af ledere og medarbejdere ed børneforsorgens institu
tJoner og problemer i forbiodel e med efterværnet. 

Det Pædagogi ke æ n ha de direktøren for bøme- og ung
dom for orgen, H. B. Hor ten, om formand. Herudover skulle 
det i 195 be tå af en repræsentant for Land nævnet for Børne
og Ungdom for org. en læge og en pædagog udpeget efter for
handling med hh . Sundhed tyre! en og Undervisningsmin. og 
to repræ entanter for b roeforsorgen organi ationer. Iht. lov 
l93 af 4.6.1964 om b me- og ungdom forsorg §7 stk. 2 skulle 
næ net medlemmer, der be kikkede af ocialrninisteren, repræ-
entere agkund kab inden for in titution forsorgen, bøme- og 
~?dgom æmene virk arnhed og undervi ning, de centrale myn

Igheder undhed æsenet og e en tue! anden agkundskab. Ved 
OpretteJ en af ocial tyre! en i 19 O underlagde nævnet denne. 

Med bi tand lo en lo 333af19.6.1974),dertrådteikraftl.4. 
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1976, overførte det direkte an var for børne- og ungdom for
sorgen fra Social tyre! en til kommunerne. I forlængel e heraf 
nedlagdes Børne- og ngdom for orgen Pædagogi ke 1ævn. 

Henvisninger: Bet. vedr. Børnefor orgen Admini tration mv. Il 
del, 1958 (191/S .13r) . 41. 

Indhold: Bilag, mødereferater m.m. 19- -~6. P- ager 19- -76. 
Sager 1958-76. (TK) 

Børneforsorgen Pen ion ka e 1926-76 1 T2 

Pensionsordningen af 1976. 1976-

Børnefor orgen Pen ion ka e er oprettet 1926 om en videre
førelse af en j y k og en k benham k pen ion · ·a e for m dar
bejdere i børn e a gen tjene te, oprett t i 1911. ~tedl romerne 
var fortrin vi an atte i privat . eh·ejend in tirurioner: d ind
betalte pen ion bidrag, og tat n yded til kud. I forbindeJ:-e 
med reformerne for tjene r mand pen ionern i 1969 bortfaldt 
medlemsbidraget, og raten indtradre om garant. Pr. 1.4.1976 
nedlagde Børnefor orgen Pen ion k taten 'idereforte 
pen ion forpligte! en und r namet Pensi IISordnin en af 19 6. 
Admini trationen varetoge af ial t~rel n ( . l-tl"') og fra l. 
1.1988 af Staten Regn kab direktorat ( . r2 ). \ edtægt aLO.-· 
1972 afløste af ocial t~rel ·en regul ti\ .9.19-6. 

Pen ion ordningen af 19~6. d' . ial t~rel en. admini tre-
rede tillige den private Pen 1 •Il k e J o r A ) Ib e f) rerinder for 
København og Omegn rift t _9 9.1916. der d _ opretholdt for
mel elv tændighed indtil nedlæ __ el n U .. 

Indhold: Der er ikke afle,· r r arki\ alier l 

Ko n taktud 
Fritid klub 

Pa for ·lag fra · 
og nd ni nmg. min . i l : 

n_d m-
4 

(.\fHJ 

·mlmin. 

l ·alg. 
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det Kontaktudvalget vedr. Ungdoms- og Fritidsklubberne. Det 
oprettedes, fordi der under begge ministeriers område blev dre
vet fritid klubber for 1-t-1 årige, anerkendt dels iht. ungdoms
lovens §44, del iht. for org lovens 126. De to klubformer havde 
for kelligt udgang punkt og et noget for kelligt sigte, men nær
mede ig tærkt til hinanden. dvalget skulle arbejde for , at de to 
klubformer så nær om muligt fik samme ydre betingelser, her
under amme aflønning af medarbejderne. Udvalget organisere
des meget uformelt. Det vedbie at bestå, elv om nogle af de 
fritid klubber, der hørte under Socialmin., ved bek. 296 af25.9. 
1961 overgik til Undervi ning min. Det virksomhed synes op
hørt, efter at en arbejd gruppe i 1974 havde afleveret en rapport 
om ungdom klubberne centrale admini tration. 

Henvisninger: ocialmin . Børnefor org kt., j.nr. 1952-61/H 163. 

Indhold: Korre pondance m . 19- -71. 

Kontaktudvalget mellem 
Ungdomsorgani ationerne og 
Stat administrationen 1959-78 

(NP) 

1870 

ocialmin. ned atte 19.9.19-9 Kontaktudvalget mellem Ung
dom organi ationerne og tat adrnini trationen. Det skulle give 
ungdom organi ationerne mulighed for med repræ entanter for 
admini trationen at drøfte øn ker og yn punkter med hen yn til 
~ørg mal af ærlig intere e for ungdommen, herunder lovgiv

nmg mæ ige og admini trative p rg mål. dvalget fik 13 med
lemmer. hvoraf 6 ind tillede af Dan k ngdom Fællesråd, 
men 6 re præ enterede mini re rier, der havde ungdom pørgs
rna( inden for dere omrade . ialforskning in tituttet direktør 
var formand. 

Den 27.4 .19 - udvidede ud,·alget med 4 repræ entanter ind-
tillet af hh,. Dan k Idræt forbund. Dan ke tuderende Fælles

rad, tudieradet ved Dan ke Teknika og Lærer tuderendes 
Land rad. amridig ændred kommi oriet. Udvalget kulle 
herefter del redeg re for. i hvilker omfang ind tillingerfra Ung
dorn kom mi ion n 19-t-_- _ . .., ) var blevet fulgt, del gøre 
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rede for, hvilke særlige problemer der yderligere matte være 
aktuelle for ungdommen, amt h\'orvidt det kønnede af be
tydning at underka te di e problemer en nærmere undersøge! e. 
Dette resulterede i en betænkning, ·· arnfundet og ungdommen", 
1970. 

Efter 1978 yne ud\'alget ikke at ha\'e været i \irk ombed. 

Henvisninger: Samfundet og ungdommen (bet. . 19 O C-9 Sv. 
950). - Socialmin. 6. Kt.. j.nr. 197 116-1. 

Indhold: Karre pondance, m dereferater m\'. 19-9-7 (_\T') 

Det Tværministerielle Bømeudvalg _39-.... 
1987-

Socialmini teren ned atte L.3.19 Det Tværmini terielle Hor
neudvalg med den opgave at unders g e. om IO\ gi\'ningen kunne 
blive mere børne enlig, og om fri,·illige organi ationer om pej
derbevægel er, idræt organi ationer. kir ·eJige organi ationer og 
oplysningsforbund kunne indga i et t'. ærga n de arnarb j de. d
valget skulle ikre en mere koordineret in a pa b meområdet. 
Udvalget be tod af repræ entanter for ocialmin .. Ju tit min .. 
Undervisning min., Kulturmin ... 1ilj min .. Indenrig min .. Ar
bejd min., Finan min., tatsmin .. O ·onomimin ... fin. for Of
fentlige Arbejder, Boligmin. og Kir ·ernin. Cdval~e ekretari
at forretninger varetoge af ialmin. o. Kontor under j.nr. 
6025-01 og 6025-02. 

Henvisninger: Socialmin. 6. Kt.. j.nr. 19 (VP) 

Handicapfor org generelt 

Det Centrale Handicaprad 197 -

Iht. lov 25 af .6.197 m ændrin~ af l ' om 
love 2 tk. 4ogb k. _99 af_ .. 197 oprette 

- IJJ 

·a1 i tand rn.fl. 
Det ntralt~ 
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' · E. Bank-Jtikkeltn (1919-1990). I næsren fyrre ar prægede Bank-Mikkels
46
en 

adm· · · . o k s 1·urisr blev han tl9 llllsrrauonen af sært·~r. ors: arbtjder 1 Danmar . om ung 
ansar i Arbejds- g ialmini.srm r o kom den ed i forbindelse med dels andsva-
gtro . b•d o D k ogpa mrernauonalr 1 ' rsorgen, dtl andrt tder af ærforsor tn u t l anmar 
pl~n. Bank-Mik e/sen ble1 i 19::9 fo OIT! chef, os: ;·ar i 1970'erne formand for 
811~denæ,ner, Dø1enæ1ntr, Tun h rentnntr og Ands,·~geforsorgens Ce~rr~l~ 
Vtfltdtndt R d, om i 19 9 afl res af Der Cenrrale Ha~d1caprdd. B~nk:·~f,kkel 
sen l'ar Stkreranarschef for Handicapr d r i deu førsre uar (fotografi 1 pmar eje). 

1-Iandicaprad. Det m dlemmer udpegede efter indstilling fra 
De arnvirkende ln\'alideor~>ani ationer. Amt rad foreningen, 
Kommunerne Land f renin~. K benha\n og Frederiksberg 



1456 Sociale forhold 

kommuner samt Social tyre) en. Hertil kom l medl m fra Social
min. Til støtte for Handicaprådet arbejde udp gede ocialmini
steren 7 særligt agkyndige inden for boligforhold. regionplan
lægning, trafikforhold, arbejd miljo. ocial- og undhed forhold 
amt uddanne) e - og be kæftigel e forhold . 

Det Centrale Handicaprad var radgivende for o ialmini teren 
i generelle anliggender af bet) dning for personer med handicap. 
men også andre centrale offentlige myndigheder kunn rådføre 
sig med Handicaprådet. Det kunne de uden eh tage initiativer 
og fremsætte for lag til ændringer. 

Med Handicaprådet oprette) e b rrfaldt Blindenævnet ( . 
1464), Døvenævnet ( . 1-+6 ). Tungh renæm t ( . 1-+6") og 
Åndssvagefor orgen Centrale \ej ledende Rad . 1-+62). 

Indhold: Der er ikke afleveret ar ·ivalier (1990 . (,\'P) 

Sekretariatet for Handicapåret 19 l 1 (3 

De Forenede Nationer gen ralfor amling' drog i 19 6 (r olu
tion nr. 311123) at erklære 19 - ~ for internationalt handicapå.r. 
Socialmini te ren ned atte herefter i ·rive L af P."' .19 O en 
nationalkomite til at koordinere are handi ap-arrang menter i 
Danmark. Hertil kn) ttede et arbejd ud' alg g en række under
udvalg amt fra 1.-U9 O t e ·retariat I prote. t m d indf rel t!O 

af socialindkom t begrebet trak De am' ir - n d J m alideorgani-
ationer ig ud af ationalkomiteen. 

Hen vi ninger: ocialmin. :. K t.. j.nr. 4 

Indhold: Der er ikke afle,·eret ar ·i\'alier (W RI 

Speciaikon ul nt r nin,:, r f r p r n r 
m h ndicap 

cd ærfor orgen. 
rctholdte iht. bi tand I 

mmun m i l op· 
.,.:·" 

m ndret ' d l ' --
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af 8.6.1978 de ek i terende land omfattende konsulentordninger 
for blinde , døve , tunghøre og anføre i tatsligt regie, og der 
oprettede en kon ulentordning for psyki k udviklingshæmmede. 
Kon ulenteme betjente hver dere geografi ke område og ydede 
sagkyndig bi tand og radgivning del over for kommuner og 
amt kommuner, del over for de enkelte klienter. Konsulentord
ningerne var elvejende in titutioner. for hvilke Socialstyrelsen 
fa t atte de nærmere regler. Regler for kon ulentordningeme er 
fa t at ved ocialmin. bek. -7 ~f 1.2.1990 om de under Social-
t rel en hørende tat lige pecialkon ulenter og i Socialstyrel
en ejledning nr. l af 26.1.19 O og ej ledning nr. l af 1.3.1990. 

Be t rel erne be tod af to repræ entanter for den pågældende 
handicaporgani ation, en for kon ulenterne og en for Social
tyre! en. 

Henvisninger: Folketing tid. 197 9 D. p . 3496. (TK) 

Blindekan ulenterne 1954-79 

Staten Kon ulent irk omhed for 
Blinde 19 0-89 

Den Stat lige Speciaikon ulentordning 
for Blinde 199 -

2438 

ed lov 117 af 11.5.19 6 om foran taltninger for blinde og stærkt 

vag ynede 10 an atte cialmini teren efter ind tilling fra Blin
denæ net kon ulenter til at bi ta blinde med erhverv vejledning 
rn · Ordningen, der indledte allerede i 195-L blev drevet af 
Dan k Blinde amfund . Der \ar i 19 9 9 blindekon ulenter. 

Hem·isninger: Bet. vedr. forsorgen for blinde og tærkt vagtsy
nede. 19 - ( L9. .11 ) . ---- . 

Indhold: D r er ikke af! e, e ret arkivalier (199 ). (TK) 
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Erhvervs- og Vejledningskontorerne for 2439 

Tunghøre og Døvblevne 1939-79 

Statens Konsulent irksomhed for 
Tunghøre og Døvblevne 19 0- 9 

Den Statslige Specialkonsulentordning 
for Tunghøre og Dø blevne 199 -

Efter indstilling fra Kommi ionen ang. de D ve og Tunghøre 
Forhold i Erhverv mæ ig Hen eende be\'ilged ocialmin. fra 
1939 tilskud til et Erhverv - og Vejlednine kontor for Tunghø,re 
og Døvblevne. Kontoret henlagde under en be t)Tel e udpeget 
af Dansk Tunghøreforening og Socialmin. \'ed lov _l af 27 .1. 
1950 om foran taltninger for døve og tungh re l f t loge 
taten forpligtel e til at opr tte de forn ne erhYerY -og \ejled

ning kontorer. Der var i 19 O -l tungh re ·an ul nter. 

Henvisninger: Bet afg. af det af ialmin . ned ·atte udv. ang. 
Døves og Tunghøre Forhold i ErhY n m ig H n ende. 1941 
(Sv.1158). Bet. afg. af den af ·almin. n d atte D Yekommi · 
sion, 1949 ( v. 116-l) . .., -32. 

Indhold: Der er ikke afleveret ar ·hali r 1990 . (TK) 

Erhverv - og V jl 
Døve 1939-79 

nin .... k nt r rn 
'-' 

Staten Kan ulent 
og Svært Tungh r l 

Den Stat lige p cialk 
for Døve og S ært Tungh r 

Under amme om tændieh d r . m 
for tunghøre g d 'bl 'n pr tt 

ning kontor r for ' . K n 
Dan. ke Døve Land or und 

r 
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§ 18 fa tslog ligelede taten forpligtelse til at oprette vejled
ning kontorer for døve. I 1979 var der konsulentkontorer i Ål
borg, Århu , Herning, Fredericia, Oden e og København. 

Henvisninger: Se ovf. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (TK) 

Statens Konsulent irksomhed for 2441 

Psykisk Udviklingshæmmede 1980-89 

Den Stat lige Specialkonsulentordning 
for Udvikling handicap 1990-

Kan ulent irk arnheden oprettede i 19 O med hjemmel i bi
tand loven _9 tk. 2 om ændret ved lov 25 af 8.6.1978. 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990). (TK) 

Landsforeningen af Vanføres 
Hjemmekonsulen ter 19 56-79 

Staten Kan ulentvirk arnhed for 
Vanføre 19 O- 9 

Den Stat lige Speciaikon ulentordning 
for Bevæge! e handicap 1990-

2440 

I henhold til Finan ud . akt tykke 63 af 27.9.1956 bevilgedes 
land foreningen af an} re til kud til at drive en hjemmekonsu
lentordning, der kulle hjælpe med uddannel e pørgsmål, be-
kæftigel e problemer og p r mål vedr. det offentlige hjælpe

foran taltninger. I 1979 var der - kan ulenter. 

Indhold: Der er ikke afl veret arkivalier 1990). (TK) 
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o 

Andssvageforsorg 

Sterilisationsnævnet 1934-67 l .w 
Sterilisationsnævnet oprettede ved lov l l af 16.- .1934 om for
anstaltninger vedr. ånd vage. æ\net. der arterede under Soci
almin., behandlede ind tillinger fra an taltiedel m e om fore
tagelse af sterili ation indgreb pa person r und r ånd vagefor
sorg. Det be tod af 3 medlemmer udnæmt af ocialmini teren: 
En dommer (formand), en cialpraktiker og en læge uddannet i 
psykiatri eller ånd vagefo org. terili ation nævnet nedlagde 
iht. lov 234 af 3.6.1967 og lovbek. -- af 13." .19 . hvorefter 
behandlingen af ind tillinger om terili ation overgik til lokaJe 

lægeråd. 

Henvisninger: Bet. om and vagefor rgen. 19-
Sv.1172). Bet. om terili ation og ·a tration. l 

Socialmin. 3. Kt., j.nr. 193 "'1:. Ju tit min . Lmkt.. j.nr. 

1964/261. 

Indhold: Journaler 193+ . Journal ager 19"'+ 
kartotek 1934-6 . 

o 
Andssvagenæ net af 19., . 19.,'"'--l 

Med henblik pa en ko rdinerin.-:.- af d n d 
gefor org ned atte 
næ n. Det be tod af . 

om aret. m n d tte ble\ i · · 
refereret i næ\ n d f r h ndlin.-:.-

. Per nnavne-
(VP) 

l 33 

r de and va
t n d 'age

iale 
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Henvisninger: Betænkning om åndssvageforsorgen, 1958 s. 23 
(204/Sv .1172). 

Indhold: Forhandling protokol 1937-48. Akter vedr. forhand
linger 1937-3 . (NP) 

Statens Åndssvageforsorg 1959-70 1838 

Ved lov 192 af 5.6.1959 om for orgen for åndssvage og andre 
ærligt vagtbega ede ammenlagde de hidtidige selvejende stif

tet er Ø titterne Ånd agean talter og De Kellerske Åndssva
gean talter (arkiverne herfra er hhv. i Landsarkivet for Sjælland 
m.m. og i Land arkivet for ørrejylland). Den ny fælles admini
s~ration benæ nte Staten Ånd agefor org. Administrationen 
fik en kollegial t rel e, og uan et navnet betegnedes den i loven 
om elve j ende. I realiteten ar den tillet om en tatsinstitution. 
nd vagefor orgen indgik i 1970 i Social tyrelsen. 

Henvisninger: Bet. om ånd agefor orgen, 1958 (204/Sv.1172). 
O erlæge Carl Clemmen en, Privatarkiv (depot). Læge Aage 

Gj_er Øe, Pri atarki nr. 6 . Overlæge Bent Borup Svendsen, 
Pnvatarkiv (depot). 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). ( P) 

o 

And svagefor orgen Centralnævn 
1959-73 

1835 

Ånd vagefor org n entralnæm oprettede iht. lov 192 af 5.6. 
1959 om for org n for and , age og andre ærlig vagtbegavede 
4· ævnet ned atte af ocialmini teren og be tod af en for

mand, der kuli opfyld b tinoel eme for at kunne blive lands-
d • .-:.-
1 om~er. en ialpraktiker og n af for orgen uafhængig pecial-
æge 1 P ) kiatri . For ntraln , net kunne indbringe afgøre! er 

truffet af for orgen mht. und n i ning pligten og oplæring plig-
~n . - . 0 Pt}ld l for and , ag , ·er 1 ar 9) amt om 1værk æt-
te! - • 

e 0 oph r af hj lp f ran talminger for ånd vage over l ar 
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(§10). Anke til Centralnævnet kunne foretage af den pågæl
dende selv eller af den, der handlede pa denne vegne . Central
nævnets afgøre! er kunne inden l måned begære forelagt retten 
til afgørelse efter de i ret plejeloven kap .. r'a fa t atte regler 

(prøvelse af admini trativt be temt frihed ber vel e). 
Iht. lov 619 af 20.12.1972 om ændring af lov om forsorgen for 

ånd svage og andre ærlig vagtbegavede bortfaldt Centralnæv
net, idet anke fra og med l. .19 " kulle indbringe for Den 

Sociale Anke tyre! e. 

Indhold: Forhandling protokoller 19-9--_. Journal m. regi ter 
1959-73. Journal ager 19-9--". Beretninger 19- - . Dombog-

9 6 (."'])) udskrifter 1954-57. Ka ebo"' l --_ - · ; ~ 

Åndssvageforsorgen Centrale 
Vejledende Råd 197 -79 

l 37 

I 1970 indgik Staten And \ agefo org i den mtidigt oprettede 
Socialstyrel e. ed lov 22 af _..,.- .197 om ændring af lov ollll 

forsorgen for ånd vage mv. opretted An va~efor orgen 
Centrale Vejledende Rad . Radet rulle bi ta ocial tyre! en ved 
for orgen udøvel e. og tyre! en f atte re)er for det \irlk-
omhed. Radet be tod af en formand og l m dl mm r udp get 

af ocialmini teren efter ind tillinger fr; t\T l n. oder
visning min., den land omfattende samm n Iut~ing af foræld:re 
og andre parørende til and vage. de forhandling berettigede 

per onaleorgani ationer inden for and \ a_e o rgen. amt -
kommunerne amt K nhavn o_ Fred ri· ber_ ·ommunalbe-

tyrel er. 
Ved udlægningen af and v a_ efo 

ved lov 257 af .6.19- n dla_d 

ager indgar i ocial tyre! n arki\ 

John F. Kenned -In titutt t l 

mmuneme 
Rade t 

(Tl) 

For midler, om indkom \ d J hn F. r en n d\ • lind Lnd arn
lingen i Danmark, prett d i 1 i J hn F. r ~n d~ -In tituttc:t. 
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Det blev drevet om en stat institution i tilknytning til åndssvage
for argens centralin titution, Lillemosegård. Ved udlægning af 
ærfor orgen til amterne i 19 O forblev instituttet en statsinstitu

tion under Social tyre! en. 

Instituttet hovedopgave var diagnostik behandling og forsk
ning vedrørende phenylketonuri (PKU/Følling sygdom), men 
det foretog og å prænatal geneti k diagnostik og arbejdede med 
andre kromo om gdomme og arveligt betingede stofskiftesyg
domme. 

Henvisninger: Folketing tid. 197 9 D sp. 3490. 

Indhold: Der er ikke afle eret arkivalier (1990). (TK) 

Blindeforsorg. Døve- og tunghøreforsorg 

Administrationen af Statens 
Blindevæ en 1944-70 

2570 

~et Kgl. Blindein titut i Københa n oprettede om statsinstitu
tion i l 57. Det Kgl. Blindein titut på Ref næs oprettedes som en 
afdeling af in tituttet i København i l 9 og blev elvstrendigt i 
1.918. ed delingen ble be tyre! en for in tituttet i København 
hllige overbe tyre! for in tituttet pa Ref næ . Ved lov 77 af 14. 
3

·1934 henlagde in ti tutterne direkte under Socialmin., og be-
tyrei en nedlagde . ave! de to in titutters arkiver om be tyrel

e arkivet er i Land arkiv t for jælland m.m. 
Da forstander tillin eme \ed blindein titutteme i København 

og pa Re f næ i 19-B t od foran m be ættel e. gennemførte Soci-
al · - . • 

min. fra 1944 en om rgani ring af taten blindefor org, ale-
de - -

at de admmi trati\t-jundi ke opgaver blev overdraget en 
admmi tration hef, d r tillige kulle formidle arnarbejdet mel-
lem tat b - . . . . en hndein tituti ner "' de pri\ate m t1tutwner og or-
gan1 ationer for blind mt virke for at fremme blinde er-
hverv 1. mu 1ghed r. 
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Statens Blindevæ en, der nu var arnlet under en fælle admini
stration, blev nærmerebe temt i lo 11 af 11.-.19-6 om foran
staltninger vedr. blinde og tærkt vag ynede. Admini trationen 
af Statens Blinde æ en bortfaldt med oprettet en af ocial tyrel
sen i 1970. Blindevæ enet benlagde under den afdeling af tyrel

sen, hvorunder ærfor orgen borte. 

Henvisninger: Staten In titut for Blinde og vag ynede i Køben

havn 1858-1958, 195 .10-f. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 19 ( P) 

Statens Øjenklinik 193 - _313 

Fra Det Kgl. Blindein titut oprettelse i l - havde en jenlæge, 
der tillige fungerede om hu læge. været f t tilknyttet. I 193 fik 
instituttet egen hu læge. amtidig blev dr.med. H . .H. Ehler · 
øjenlæge for både Det Kgl. Blindein titut i K enhavn og Det 
Kgl. Blindein titut på Ref næ , og der indrettede en centralt 
øjenklinik ved det københavn ke institut. Lov 11 af 11.5.1956 
om foran taltninger vedr. blinde og tær ·t v a~ ) nede be te m te: 
(§11) at staten driver en jenklinik med tilb rende )geafdeling. 
Fra 1957 normerede en tjen temand tilling om m·erlæge ved 
tatens blindevæ en. Lov _- af .6.19/ om udlægning af ånd ·· 
vagefor orgen og den vrig ærfo r g ID\. b ;em t; tk · 

4), at Øjenklinikken fort at kulle drive af taten. 

Henvisninger: taten In ti tut for Blind o c \a~ y ned 1 b n· 
havn l 58-195 , 19- . l - . 

Indhold: Der er ikke afle\ e ret ar .·,alt r l 
(. rp) 

Blindenævn t 19- - l _.3 

Ved lo 117 af 11.- .l : m r n taltnin:: r ' dr. linde og 
tær k t vag y nede :l pretted Blind næ\ n . D t ·ulle rad

gi e ocialmini t r n amt f 1:: ud,; lin= n in n f r l ven 
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område og over for socialmini teren fremsætte forslag til sådanne 
foran taltninger , om udviklingen gjorde påkrævet. Nævnet be
stod af direktøren for den ociale særforsorg (formand) , admiru-
tration chefen for Staten Blindevæsen, Invalideforsikringsret

ten formand , for tanderne for statens institutter og skoler for 
blinde og vag ynede amt af repræ entanter for lærerne og for 
forældre til ele er ved hver af disse institutter og skoler. Hertil 
kom lederen af Staten Trykkeri og Bibliotek for Blinde og 4 
medlemmer udpeget af Dan k Blindesamfund. Ved oprettelsen 
af Direktoratet for Revalidering og For org i 1966 gik formands-
kabet over til chefen for dette og fra 1970 til chefen for den 

afdeling i Social t rel en , hvorunder særfor orgen hørte. 
Ved lo 25 af .6.197 om ændring af lov om social bistand 

med flere love ophævede lo en af 1956 om foranstaltrunger 
vedr. blinde og tærkt vag nede. Herefter bortfaldt Blinde
nævnet , og det opgaver o ergik til Det Centrale Handicapråd, 
e . 1454. 

Blindenæ net var ikke elv tændigt arkivdannende. Dets sek
retariat forretninger aretoge 1956-66 af Socialmin.s Særfor
arg kontor , 1966-70 af Direktoratet for Revalidering og Forsorg 

og 1970-7 af ocial tyrel en . (NP) 

Staten Trykkeri og Bibliotek for Blinde 1825 

(1924)1952-70 

Staten Bibliotek og Trykkeri for Blinde 
1970- 9 

Danmark Blindebibliotek 1989-

Det Kgl. Blindein titut før te for tander, Johanne Molden
hawer, havd inden in tiltræden i l 5 ved be øg i Pari at sig 
ind i den af Loui Braille opfundne punkt krift for blinde og 
tartede pa Blindein tituttet ammen med kgl. kapelmu iku 

Yald. chøtt en pr duktton af b ger for blinde i bog tav krift og 
node krift. Til bog tav krift anvendte dog i begynde! en latin ke 
reliefbog taver. 

Et bibliotek for blinde opb ·ggede tillige af foreningen "Dan
mark Blinde - De Blinde 'nder t ttel e - og Læ eforening af 
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1883". Både foreningen og in ti tuttet bibliotek ud b ·ggede til
dels ved håndafskrivning udført af intere erede personer. Fra 
1924 blev en del af dette arbejde udf rt af fæng el fanger. i 
begyndelsen som fritid arbejde. Senere blev overføring af bøger 
til blindeskrift udført om fanoearbejde i rid l elille og Hor-
ens statsfæng ler. I 1937 påbegyndte indlæsning af b ger på 

plader, senere afløst af indlæ ni n g på bånd. 
I 1924 blev trykkeriet under navn af Statens Trykkeri og Bi

bliotek for Blinde en elv tændig afdeling i Det Kgl. Blindein ti
tut. I 1952 blev det ud kilt fra Blindein tituttet og gjort til en 
selvstændig institution, jf. lov 11 af 11 .-.19-6 om foran talt
ninger vedr. blinde og tærkt a0 'Tiede L . Den ovennævnte 
forenings bibliotek ble forenet med tatens Trykkeri og Biblio
tek for Blinde. 

I 1970 ændrede na net til Statens Bibliotek o Trykkeri for 
Blinde. Ved bek. 37 af 5.2.19 - er taten Bibliotek og Trykkeri 
for Blinde overført fra Socialmin. til • fin. for Kulturelle An
liggender. På eget forslag kifted in titutionen i 19 9 nam til 
Danmarks Blindebibliotek. Efter forberede r fra 19 6 overtog 
Blindebiblioteket i 1990 funktionen om over entral for folke
bibliotekernes lydbog udlån. 

Henvisninger: Staten In titut for Blinde 0 0 vae ynede i K ben
havn 1858-195 , 195 . 193-- 3. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivali r 1990 . 

Statens Hjælperniddele ntral f r Blind 
1963-

Indhold: Der er ikk afl~.:\ t:rd r "l\ 

( 'P) 
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Døvenævnet 1950-78 1828 

Døvenævnet oprettede iht. lov 21 af 27.1.1950 om foranstalt
ninger vedr. døve og tunghøre §l. Det bestod af direktøren for 
den ociale ærforsorg (formand) forstanderne ved statens kost
skoler for døve amt repræ entanter for lærerne og for forældre 
til elever ved hver af dis e skoler. Desuden udpegede Dansk 
Døvstummeforbund et medlem. ævnet skulle efter modtagne 
indberetninger ørge for dø e og vært tunghøre børns inddra
ge! e under for orgen . Det kulle rådgive socialministeren og 
frem ætte for lag til foran taltrunger som udviklingen gjorde 
påkrævet. 

Ved oprettel en af Direktoratet for Revalidering og Forsorg i 
1966 gik formandskabet over til chefen for dette og fra 1970 til 
chefen for den afdeling i Socialstyrel en hvorunder særforsorgen 
hørte. Ved lov 25 af .6.197 om ændring af lov om social 
bi tand med flere love bortfaldt Døvenævnet, og dets opgaver 
overgik til Det Centrale Handicapråd. 

Døvenævnet var ikke el tændigt arki dannende. Dets sekre
tariat forretninger varetoge 1950-66 af Socialmin.s Særforsorg
kontor, 1966-70 af Direktoratet for Revalidering og Forsorg og 

1970-78 af Social tyre! en . (NP) 

Tunghørenævnet 1950-78 1829 

Iht. lo 21 af 27.1.19 O om foran taltninger edr. døve og tung
høre 2 oprettede Tunghørenæ net. Det be tod af direktøren 
for den ociale ærforsorg formand) og medlemmer udpeget af 
Invalideforsikring retten Dan k Tunghøreforening amt et med
lem udpeget af ocialmini teren blandt det pædagogi ke per a
nale \ed taten kole i ·borg. ævnet kulle be kæftige sig 
med foran taltninger \edr. de ikke vært tunghøre. Det skulle 
radgive cialmini teren og frem ætte for lag til foran taltninger, 

om udviklingen gjorde pakrævet. 
ed opr ttel en af Direktoratet for Re,alidering og Forsorg i 

19 gik formand k b t over til chefen for dette og fra 1970 til 
chefen for d n afd lino 1 ial tvrel n. hvorunder ærfor orgen 
hørte . ed Io\ _- f .o. l · om ændring af lov om ocial 
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De: d'"tummu lla.a.udal!abc.t. 

l l 7 oprtn~des i K benham Del 
K l. D ntummeinsliiUl. og hele del 
19. drh. i enn~m var der b de i Dan· 
mar · o imernaliona/1 deba1 om de 
principper. hi'Orefter d ~-e og døv
srumm~ s ·ul/e unden·ises. Gnmd
læ ende i den danske unden·isning, 
som i slumin en af drhundredel også 
foregik p insriiuner i Fredericia og 
. )borg, ~ar Julndalfaberer. som i 
Danmar: am endres i den oprindeligt 
for:m fra dn 17. rh. Fi r:sr i 1950 
samledes ud~ i ·lin. en af o~ rilsyntr 
m~d d~ offenrli e Joransralmin er for 
d ~e o næn run h re i er cenrrair 
nll'\n, D ~ æ.ner., 'll'\ner ble~· op
hil'\ er ~ed særforsar ens om/æ ning i 
197 o op a~eme henla~r ri/ Dt•r 
Central~ Handicapr d (illusrrarion 
fra lmonsens Kom·er:sarionsleksl'-
·on, J ). 

bi tand med fJer love bortfaldt Tungh renæmet. og det op

gaver overgik til Det C ntrale Handi aprad. 
Tunghørenævnet \ar ikk Jy tændi", ar -·vdannend . Det 

ekretariat forretninger varetog 19- 'almin. ærfor
org kontor, 1966-70 af Direktoratet for R \ alidering og For org 

og 1970-7 af ocial t)rel en. (SP') 

Hern·i ninger: 
(1952ff.). 

1almin .. 

l 31 

e/se. - o \ ejlednin~ klmik 
1.1.1 -2 fin .... nJo\ 19-l 

m d udlæ_mn",en af 
. .l 7 . -' erf rt til 

j.nr. 
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Børneklinikken ud endte Årsrapport. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Statens Hørecentraler. Laboratoriet for 
Teknisk -Audiologisk Forskning 1964-87 

Teknisk-Audiologisk Laboratorium 
1987-

2444 

Laboratoriet for Tekni k-Audiologi k Forskning oprettedes pr. l. 
4.1964 i budgetmæ ig tilkn tning til tatens hørecentraler. Som 
sådan hørte det under ocialmini teriet til 1970 og herefter under 
Social t re! en. ed udlægningen af Staten Hørecentraler til 
amterne pr. 1.1.19 O forble laboratoriet om en selvstændig 
tat in ti tution under ocial tyrel en. I 19 7 blev det en selvejen

de in titution under ocialmin .. 'Social tyre! en. Instituttet lede
de herefter af en be t re! e med medlemmer udpeget af Social
tyre! en, Amt råd foreningen og Københavns og Frederiksberg 

kommuner, Sundhed tyrel en. ndervi ning min. samt Lands
foreningen for Bedre H re! e og Dan keDøve Landsforbund . 

Laboratoriet udførte kon ulentarbejde for amtskommunerne 
og Kø ben ha n og Frederik her g kommuner, herunder typeaf
prøvning og ud ikling af høreapparater m . og udvikling af un

der Øge! e - og målemetoder 

Henvisninger: r beretninger 19 7ff. 

Indhold : Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (TK) 

Dø efilm ideo 1963 19 2445 

I 1963 Opretted D ~·efilm med til kud fra Dø efonden. Døve
;lm producerede film o fra 19 O fjern yn programmer for døve. 

h:~ 196 m dt?ge til k~d fra taten. I 19 O'erne_ gik ~an efter-
o ?en _over tll pr dukti n af programmer pa 1deoband. Ved 

Cialmm. c1rk . af 14 .. l 79 o dkendte videomaskinen om 
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hjælpemiddel for døve. Afgøre! e om udlån af videoma kine1r 
skulle træffes af kommunerne ociale udvalg efter ind tilting fra 
institutionen Døvefilm. ideomaskinerne leverede gennem Dø
vefilm, hvorfra og å udlan af \ideobånd fandt ted. I forlængel e 
heraf blev Døvefilm med finan loven 19 O en elvejende in titu
tion under Social tyre! en med navnet Døvefilm ideo. 

Institutionen ledede af en be tyre! e be taende af en formand 
udpeget af Social tyre! en, tre medlemmer udpeget af Dan ke 
Døves Landsforbund og et medlem af Danmark Radio. De:r 

førtes et klientkartotek. 

Henvisninger: Døvefilm ideo. Jubilæum b gen 19 3- , 19 . 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990}. 

Skader fra besætte! e tiden 

Kommissionen vedr. Genopbygningen 
af Rønne og ek ø 19-r -5-l 

Bornholmskomiteen 19-l---4 

Bornholm fondet 19--l- l 

Arkitekthjælpen 19-l - ~ _ 

Efter den ru i ke bombnin-=- nn 
ned atte Indenrig min. _ . ~.l .r t m 

den opgave at till f r la_ til ihj lpnin.:c-
tand. Foruden Finan min. d 

t d ud alget af dt.:partem~:nt 
og cialmini t rit:me mt r r 

Dette " dvalgt:t \ed r. b m 

holm udmlger) fort attt: frem til l 1 .1 

lo 350 af _o 7 l -t: m rli_ ~ r 

(TK) 
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Der n~.ssiske lufrbombardemmr af Rønne og Xeksø 7.-8.5.1945 forlirsagede srore 
ødelæggelser og affødre forske/li e hjælpeforansralrninger fra offenrlig og privar 
side. Den l .6.19-15 bes, re kronprins Frederik og kronprinsesse lngrid Bornholm 
og be ii skaderne ledsager af omrmand P. Chr. mn Stemann og omgiver af soldater 
fra Den Danske Brigade (Der Kgl. Bibliotek). 

sionen vedr. Genopbygningen af Rønne og eksø. Denne kom til 
at be tå af -t medlemmer, nemlig et medlem fra hver af de to 
byråd amt to repræ entanter udpeget af Indenrigsmin. Med 
henblik pa at aretage n dvendige ek propnation - og matriku
lering forretninger oprettede ved amme lo en regulerings- og 
en tak ation komrni ion. Genopbygning kommisionen nedsat
te ved Indenrig min. krivel e af 6 .. 1945 og fik arntmanden 
over Bomholm om formand. Til Kommi ionen knyttede sig 

den af Akademi k Arkitektforening oprettede private organi a
tion Arkicekthjæ/pen, amt den ligelede privat organiserede 

Bornholmskomiteen , der tog ig af hhv. boligmæ ige og økono
mi ke problemer ved genbu ningen af de udbombede familier. l 
19 4 reorgani erede Komiteen og ændrede na n til Bornholms
fondet. 

Alle de næ nte or aner arkiver er indgået i Genopbygnings
kornmi ionen ar i . I B ggenævne arki ( . 1560) indgår kor

re pondance om Bomholm enopb gning. 

HenJ..·isninger: Inden ri min. l. Kt. KK , j .nr. 1945/1699 og 
1945/27-13. 
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Indhold: Kommissionen til Genopbygning af Rønne og eksø': 
Forhandlingsprotokoller 19-r -52. Journaler for indgåede krivell
ser 1945-53. Journaler for udgåede krivel er 19-o--3. Journal for 
an øgninger 1946-52. Korre poodance 19-r--3. 

Bomholmskomiteen: Forhandling protokol19-r .. t derefera.
ter 1945-54. Korre pondance 19-r . Korre pondance (materi
ale) vedr. Bornholm komiteen overgang til Bornholm fondet 
1954. Ansøgninger 19-r--3. dbetaling li ter til lo ·alkomiteerne 
1946-53. Scrapbog vedr. ind amtingen maj 19r. 

Bomholmsfondet: An øgninger 19-+-61. 
Arkitekthjælpen: Korre pondance m.m. 19r- ·1. Kartoteker: 

Genopbygning ager, reparation ager. tegning kartotek. 
(HS-M) 

Erstatningsrådet 1945- l 41 

Umiddelbart efter Be ættel en oph r' ar tog Kontorer for ær
lige Anliggender forbered l en af ager v dr. e tatning til be
ættelsestiden ofre, e .3 -· \'ed lov .r- af 1.1 .194- om er tat-

5. 
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Jing med til ejebringel e af oplysninger på grundlag af rådets 
agsmateriale om de relevante personkredse. 

Formanden for rådet kulle opfylde betingelserne for at kunne 
be kikke tilland dommer ; de ø rige ek medlemmer beskikke
de af mini teren for ærlige anliggender efter indstilling fra 
Arbejds- og Socialrnin ., Finan mio . . Handelsmin . og Justitsrnin. 
amt fra Frihed bevæge! en Samråd. Bestemmelserne i loven 

ble løbende ju teret, na nlig for å vidt angår afsnit l ved lov 
290 af l .6.1969 , jf. i ø rigt lo bek . 6 af 8.2.1974, Iovbek . 890 af 
12.12.19 6 og lovbek. 472 af 4 .. 19 . 

Sager edr. er tatning til be ættel e tiden ofre, herunder Er
tatning rådet, o ergik til ocialmin. ed Ministeriet for Særlige 

Anliggender nedlæggel e (kgl. re . af 13.11 .1947). 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (WR) 

Det Rådgi ende Ud alg til Bevarelse af 1842 

Kontakten med Frihedsbe ægelsens 
Organer 1946-47 

Med brev af 9.10.1946 oprettede 1in. for Særlige Anliggender 
Det Radgivende dvalg. Det kulleer tatte det oplø te Friheds
be ægel en amrad og havde til formål at genetablere et organ 
gennem hvilket myndighederne kunne få kontakt med personer 
og grupp r. der m d agkund kab kunne vejlede i pørg mål om 
frihed kamp n for k llig fa r og Mod tand bevæge! en orga
ni ationer. Konkret drejed d t ig om oply ninger til brug ved 
den tore mængd an gninger om konomi k hjælp eller er tat
ning for tabt arb jd fortj ne te o .lign . om følge af Be ættel en 
amt vurdering af anm Id I r om kollaboration med den ty ke 

b ættel e magt. 
D t Radoivend d\alg pa L mand ammen atte af per oner 

fra Frihed rad t og kr d en h rom. Efter at ud\ alget pa et møde 
i januar 1947 ha,~de dr ftet den fremtidige kontakt med Be
rette! e tiden organ i a ti ner. ebb de det funktion ud for helt 

at phor m d n dl ::-,..el n af 1in . f r ærlige Anliggender ved 
reg rino k' f l" tl ~ ::- ·• tet . 1 • .a. 
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Udvalget havde ikke elv tændig arkivdanneJ e; det virk om

hed fremgår af min. journal ager. 

Henvisninger: Min. for ærlige Anliggender. j .nr. 19-l6- O. 
(HS- .1) 

Fordelingsnævnet iht. Lo _ .. L af l .6. 
1960 (vedr. ydelser efter nazi ti k 
forfølgelse) 1960-63 

1 .. n 

Efter overen kom t af _,t_ .19-9 mellem Forbund republikk1~n 
Tyskland og Danmark om yde! er til ford l for dan ke talt -
borgere, om havde været ramt af nazisti · forf !gel e. betalte 
Forbundsrepublikken et bel pa 16 mio D L d r kulle fordele 
efter den dan ke regering k n. 

Fordelingen blev fa tlagt i IO\ _,t_ af 10.6.1 60. Iht. loven 10 
ned atte et Fordeling næm. om ·ull b handl alle ager 
vedr. y del er, d r ar omfattet af l ven e tatning for tabt Iler 
forringet erhverv evne. godtg rel for lid I og tort i forbin
delse med fangen kab. hjælp i særlige tilfælde). Fordeling nævnet 
bestod af en formand og to m e dl mm r. alle udnævnt af cialnli
ni teren. æ net kulle if. loven .·11 t A ophæve af 
ni teren, når alle indkomne an gnin.::- r' ar behandl t. 
ophørte i 1963. 

Foredeling nævnet afg re l er ·unne indbrin_ e for et anke
nævn, e ndf. 

Indhold: Kopib ger l 60- -· In tillin.:,er \edr en.::-ang yde! :r. 
do. vedr. fangetid godtg r I . do. , . dr. rtig hjælp. 1 dere-
ferater. Anke ager. Journal ager. rPO) 

Ankenævn t iht. L v _.f_ a l .6.1 l -t-t 
( vedr. y del er ft ti · 
forfølgel e) 19 

Iht. lov 242 af l .6.1 m f rd lin )d l r til dan · tat
borgere, om havd \ær t u t f r nazi · f rf l,:, eJ· . n d-
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atte et ankenævn, for h iJket de afgørelser, der blev truffet af 
det iht. samme lo ned atte Fordelingsnævn (se ovf.), kunne 
indbringes. Ankenævnet be tod af en dommer og to andre med
lemmer, alle udnævnt af ocialministeren. Det virksomhed op
hørte i 1963. 

Indhold: Brevkopier 1960-63. Mødeprotokol1961-63. Journal og 
journalsager 1960-63. (PO) 

Flygtninge. Indvandrere 

Den Dan ke Flygtningeadministration i 1845 

Sverige 1943-45 

Kort efter 29. .19.t3 erklærede Det Dan k e Gesandtskab i Stock
holm at det betragtede ig om frit tillet ved "udøvelsen af sine 
e_mbed pligter og ed aretagel en af dan ke intere ser i Sve
nge". Med formelt grundJag i denne erklæring og i arnarbejde 
med foreningen orden oprettede arntidigt et Kontor for 
~ansk Flygtningehjælp under ge andtskabet med dettes lega-
IOn ekretær om leder. om følge af den tærkt forøgede strøm 

af f1 gtninge fra Danmark i de følgende måneder omdannedes 
~tte 29.10.1943 til Der Damke Flygtningekontor under ge andt

abet. om leder udpegede prof. tephan Hun itz, om 15.11. 
1944 af! ø te af kontorchef i cialmin., igurd Wech elmann. 
Fly t . . g nmgekontoret havde egne lokaler i tockholm og organJ-
~re_de med et kretariat~ Alm. Afd., Afd. for Finan ielle 

nhggender og Hov dk n (Hovedk en ud kilt om elv-
tændig afd. l .2.1944 . Arb jd afd., Forlægning afd., Idræt

afd.· Journal, arki og centralregi ter Centralregi t ret ud kilt 

p~~. elv_ tændi afd. 1.3.1944 . ulturel Afd., Pa afd., Afd. for 

l 
.. lhanhggend r. R n a afd . og Regi trering kontor for Po-
Jhkorp (h' et, men n R vi ion afd . og en Tran portafd. Jern-
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rejse) oprettede 1.7.19-M. - ed Be ættel en lutning var der 
ca. 20.000 dan ke flygtninge i Sverige. heri inkluderet tidligere 

koncentrations! jrfanger i Ty kland. 
I Malmo, Goteborg, Lund og Hal ingborg oprett de 1.11. 

1943 distriktsflygtningekontorer. om \ideref rte det private hjæl
pearbejde, men filialkontorer oprettede ved de dan ke vice
kan ulater i Bora , Halm tad og Varberg amt i Aling a . Fra l. 
3.1944 oprettede over det me te af verige lo ·a1e liin in pektcr
kontorer som forbiodel e l d til forlægningerne. Dan k e ko ler 
oprettedes i Lund, Gateborg og Hal ing rg. men to ma folke
skoler oprettede i Jonkoping og. ·orrkopinc: Kommi · ionern 

for det Højere Dan ke kolevæ en 19-f'-t: .l-P . 
Efter BesætteJ en o ph r ah ikled Fl~ gtninc ·ontor t. og i 

okt. 1945 overflyttede de re t rend medarbejd re og arki\et til 
Kbh., hvor ag behandlingen af lun d 1 Afi i klin kontoret for 
Den Danske Flygmingeadmmistrarion 1 ~·eri e nedlagt 19-H) 
under Mini teriet for ærlige Anligg od r mt i Re\ 1 m komi
teen vedr. Regn kab materialet , ra Den Dan ke Flymin eadmini
stration i Sverige, Den Dan ke Brioade nn. Afd. for Finan ielle 
Anliggender arki\ overgik til • -. tionalb n ·en Bi tand til hjem

vendte flygtninge m.fl. 'aretoce fra maj l -C af Kontorer for 
Særlige Anliggender i en ræk ·e pro in b_ r c ntralkontoret 

for Særlige Anliggender 1 tor· enha n. 
Arkivet fra Kommand en for lilitær fl~ctninc . nere Den 

Danske Brigade i verige. indeh lder c r fra Fl}ctningekon

toret, e liLl .63- 4. 

Henvi ninger: Per \1 lier oc Kn. r: De dat ke F!) ~ming · 1 

verige, 194-. 
Ge andt kabct i 
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Ved ankomsten til ~·erige under 1. Verdenskrig skulle flygtningene identificeres og 
ha~·e. udle1·eret rationenng ma!rker. Arki1·et fra Den Danske Flygmingeadmini
stranon i s~·erige 1943..-J5 er i Ri sarkh·et (Det Kgl. Bibliotek). 

Indhold: Forhandling protokol for Flygtningekontoret. Refera
ter af ledermøder i verige. Chefen for Flygtningekontorets kor

r~ pondance. Div. ager fra Flygtningekontoret. Sekretariatets 
VI dom bog. Journal (ca. 17. kort . Per on ager (vedr. per-
anlige forhold, arbejd mæ ig og økonomi k tilling, understØt

t~l e m\.). Emne ager vedr. Flygtningekontoret administra
tion, organ i ation. principielle afgøre! er. forbandlinger med 
:·en ke myndigbeder m\ .. Per onregi ter over flygtninge i Sve

nge ( entralregi ter, bd.). røgle til Centralregi tret. Konto
kort \edr. de enkelte flygtninge .• Tavnekartotek til kontokort 
~edr. de enkelte flygtninge . Di'. regn kab materiale. Ankom t
h ter. Li ter O\er dep rtered pa ygehu e og forlægninger i 

'e rige. F d el anmelde l er. \'i el e anmelde! er. Død fald i 
verige. In truk for ydel af hjælp til flygtninge i Sverige. 

Anerkendel e ud\ alge t. 

. Rni ion afdelin ew ir ·ulærer. korre pondance, regn kab -
bilag (\i e ager er ka er t . 

Afdelingen for Fin an 1elle n/i ender: Brevkopier, journal-
ko · rt. JOurnal aoer, emne a_er. er ·Iæringer. kartotek vedr. lån, 
f:emmed 'aluta. r mi er. ;df r el tillad~el er. deponenter, poli
hrapp rter. anerkendel af dan ke flygtninge. journal over de-
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ponenter , henlagte ager fra Politiafd .. afdelin kontorerne 

Malmo, Goteborg, og Hål ingborg mm. 
Afdelingen for Politianliggender: Journal ager. Div. kartote

ker. Rejsesekretær, kaptajn .B.Schou rej erapporter 1943-45. 
Distriktsflygtningekontorer i Jfalm6: Journalkort. Journal a-

ger. 
Distriktsflygtningekontoret i Goreborg: Journalkort. Journal a-

F · ~) 

Kommissionen for det Højere Dan ke 1752 

Skolevæsen i Sverige 1944-4-

Kommi sionen for det H øjere Dansk n i verige nedl-
attes 22.1. 1944 af Det Dan ke Ge and ·ab i tockholm med 

prof. Franz Blatt om formand. Kommi ionen h rte unde r 
Flygtningekontoret i tockholm ultur U e Afd.. ovf. Den 
opgave var at lade afholde e k aminer. f re til ) n m d under
visningen og behandle ager vedr. lære an ættel r. optage l ~ af 
elever mv. ved de dan ke koler i Lund. Gateborg og Hal mg

borg, af hvilke de to fø te havd grun ·ole. mellem kole og 
gymna ium , den id te und ·ole o", · am n fri m llem kol :. 
Kommis ionen holdt ig nd,ider orienteret m d n under
visning. om pa de enk !te lærere ininath fandt ted v d for
lægningerne. ed b ættel n lutnin~ var d r a . - - el ve r og 
ca. 50 lærere ved di k ler. I ·h lm andre ted :r 

·e 

Henvisninger: Per • 1 Il r n. d nske Fl_\ min e: 1 

verige, 1945. 
Beretning fra Flygtning nt r t 

den o mb r 19-B til Juni 1 -l- dupl. 
tockholm , aflev. 19- :J.nr. l - . L- . '.1. 

Indhold: ag r l 4 -4-. Dl\ 

E k amen prot koll r 1 4-l-4 · l ' · 
umopgivel er 1943}-1 4: . HJ mr j 
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Flygtningeadministrationen 1945-49 1846 

Ved de ty ke tropper kapitulation i maj 1945 matte danske 
myndigheder påtage ig opgaven at hu e og forpleje et da ukendt 
antal civile ty ke flygtninge. om den ty ke værnemagt havde 
indkvarteret i landet. Opgaven opfattede i første omgang som 
midlertidig, og med direktiver fra allierede militærmyndigheder 
indledte en regi trering af flygtningene (Flygtningeregistrerin
gen. e Politiafdelingen under Flygtningcadmini trationen ndf.). 
Imidlertid meddelte briti ke militærmyndigheder 24.7.1945, at 
det pga . forholdene i Ty kland foreløbig var udelukket , at de 
godt 200.000 flygtninge kunne hjem ende . Den dan keregering 
blev alede nødt til at opbygge et ærligt forvaltning apparat , og 
det kete med danne! en af Flygtningcadmini trationen 6.9 .1945 
under lede! e af folketing mand. fhv . mini ter Joh . Kjærbøl. 

Meget af det daglige arbejde i fl}gtningelejrene kunne udføre 
gennem Dan k R de Kor og taten Civile Luftværn ( . 924). 
Senere blev lejrbevogtning overtaget af dan k politi og militær. 
Flygtningcadmini trationen orterede under Arbejd - og Social
min. (2. Kt.. e . 294) , indharteringen dog under lndenrigsmin. 
(3. Kt.. e . 21 ) og anitet tjene te mv. under Statens Civile 
Luftværn; det amme gjorde Politiafd. ( e ndf.). Dertil kom 
Kirketjene te ( . l -). ndervi ning udvalg ( e ndf.) og Op
ly ni n g afdeling mv . Efter hjem ende l en (15.2.1949) af de id te 
ty ke flygtninge kunne Flygtningcadmini trationen afvikles , e 
Barakreali ation udvalget . 14 -. 

Arkivet be tar af 3 rækker agligt opbyggede journaler (fast
nummer J tem) med tilhørende regi tre. kopibøger og sager. 

Hem•isninger: Akt tykker ~·edr. tyske Flygtninge i Danmark 1945 
-49, 1949. Flygtninge i Danmark J9.r-.J9. 1950. Henrik Ha re
hed: De t_v ke fly min e i Danmark J9.r-.J9. 19 7. Bente Thom-
en: De balri ke Flv min e i Danmark J9r-.J9. Hi torie 12. bd. 

1977-7 . l 6-: : Dan k R d Kors· arkiv. Privatarkiv nr. 
10.227. 

Indhold: l Almindeli r: opib ger m. re
0

i tre 1945-4 . Journaler 
~-regi tre (hO\· dnummer 1 _-, - ' · agligt ordnede ager. Div. 
JOurnaler. Indbcretnin~ r fra fl~ ",tmngem pc k t rerne. 

II Indhanerin K pib 
0
er (br , g) 194 --o. Journaler (ho-
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vednummer 1-25) 194---o. Journal ager 19.r--o. Kartoteker 

(over ejendomme). 
III Sanitetstjeneste mv. : Brevkopier 19-U>- . Journaler 19-~6 

-50. Brevregi ter. Indgaet po t. kontrolark . Af lag 19r -4 . For
handlinger om hjem ende! e af ty ke flygtninge. Div. pakker 31 
-49. Materiale vedr. overen kom t 26 .2.19-3 om refu ion fra 
Vesttyskland for udgifter til ty ke flygtninge . .. Flygtninge i Dan
mark" manu kript og karre pondance . Hjem ndel e li ter 19-t6 
-48. Protokol over ty ke flygtninge 1946--47. ( IH) 

Flygtningeadmini trationen 
U n dervisning ud al g 19-+---+9 

l 4611 

Et udvalg be taende af dan ke em e mænd og dan ke og ty ke 
pædagoger ned atte _-.l .194- for at f re til ~n med kole
undervi ningen i flygtningelejren og i r med ud killel en af 
nazi ti ke lærerkræfter. I f r inde! · med dette ar ejd opbyg
gede udvalget et kartotek 0\·er t: · ·e lærere blandt flygtningene . 
Udvalget virk arnhed oph rte med de id te ty ke flygtninge 

hjem ende! e . 

Henvisninger: Fly min e i Danmark l .r -4 . l - . l / ff. Hen
rik Havrehed: De ry ke Fly minere i Danmark J9..r --19. l 

15 ff. 

Politiafdelingen un r 
Flygtning admini tr ti 

P litiafdelinoen oprctt d 
gercgi treringen . Den bk\ tt:r _::: n n::: 
rette l ( 'f.) kn~ ttet til d~:nn . m n ' 
Flygtningeadmini. trati n n _h rt i h n 
under Rig p litichd~:n . 

Kartot1e~ 
r.\!H) 
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~ej rene for ry ke flJ mm e 1 Danmor · J9.r --19 ble1 administrerer af en særlig 
/grmn eodmini rrauon under ledelse a( fhv. minister Jo/u . Kjærbøf (l 5-1973). 
k o; der prakr. ke arb 1de stod rar ·en ile Lufrwrm, h1-ilker es af reksren på 
,.u pandene 1 f7) min eleJren p Kl 1ennor ·en, Arna er. De sidste flygtninge 
"unne · h" fi re1 e 1em 1 19-19, o p btlleder ro tr Jo/u . Kjærbøf afsked. Herefter 
ore rod afvlklrn o r afis rion afbar kerm1. (Det Kgl. Bibliotek). 
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Afdelingen havde til opgave i arnarbejde med od tand be
vægelsen at regi trere flygtninge af forskellige nationaliteter efter 
retningslinjer givet af de briti ke militærmyndigheder. herunder 
foretage den akaldte nationalitet be temmel e. d\ . afgøre 
hvilke flygtninge der kunne omfatte af ·ategorien ··allierede 
flygtninge". Afdelingen havde og a egentlige htimæs ige op
gaver, f.eks. efter øgning af efter! y te per n er blandt flygtnin
gene, kontrol med flygtningene· be\ ægeJ·e nhed og enere till
synet med dere udrej e af landet. 

Afdelingen ophørte 19- . En del •1. ar -h et er inden aflev rin
gen ka e ret uden aftale med Ri :o arki\ et. 

Henvisninger: Flygtninge i Danmark 19-C --19. 19-0 . 1..,6-43. 
Henrik Havrehed: De ru k e Fl\·nminne i Danmark 1949-r. 19 
. 103-115. Erik tig Jø~gen e~: 'ittegaard-arki,et. i: Arki~· bd. 

l' 1967 . 1·+7-59. 

Indhold: Journaler for Politiafd lin:oen l 4--49. Journal ager 
1945-49. Kartotek over ikke-ty ·e fly:otninge OP 2- og OP 3-
kort). Protokoller over fly :otninge 19-l6-47. ··w hrma h t tran:
porter"' 1946-4 . Hjem endeLe li ter tran portli ter) 19-l6-4< · 
Flygtninge ager fra lejrene 194 ~. Lazarettet pa Hald 19-l6--+< · 
Kartotek over anholdte. Kart o te - 0\ er ru i ·e fl. gtninge (D P 
3-kort). Sagregi terkort A- tn:oere. r h :o e ort -Z og u b :-
kendte børn. (\'P .HH) 

Udvalget for Kirk lig B tj nin-=-- f 
Flygtninge i Danmark l -+-
Kirketjene ten f r Flygtning 
Danmark 19-t.---+9 
Klittegaard-Arki\ t l -+-- -
Pa initiativ fra n 'ir 

l 49 

50 

- ,-
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Det ble1 en stor opga1·e for Fly~tningeadministrationen at sørge for tusinder af 
tyske flygtninge, der mr kommet til Danmark under 2. Verdenskrig. En af op
ga1·erne m r at sørge for skole an for de mange børn og sikre, at der ikke ansattes 
nazistisk indstillede lærere. Et ærligt unden·isningsud1·alg (19-15-49) tog sig af 
sagen. Udvalgetsarkir og FlygcningeadministrQlioneru arkh· indeholder arkivalier 
om flygmingelejrenes skoler. Foto raflet 1·iser en skoleklasse i en lejr (Det Kgl. 
Bibliotek). 

valget \irk arnhed ophørte med udgangen af 1945. Kirketjene-
ten regi trerede f d ler. viel er og død fald blandt flygtningene. 

I forbinde! e med flygtningene hjem ende! e og Kirketjene tens 
afvikling ble\ politia i tent Harrvig Klittegaard. der havde arbej
det i Flygtning ad mini trationen Politiafdeling ( e ovf.), 19 .l. 
1949 tillet til rarlighed for Kirkemin. for at varetage den fort atte 
admini tration af Kirk tjen ten regi tre og protokoller. Klitte
gaard oparb jd de pa d tt grundlag et omfattende amling -
arki vedr. flygtning og ty ke oldater i Danmark, om 1965 
ble, aflev ret til R1g arki\'et. ·r k tjene ten regi tre m . har 
været tærkt udnyttet i forbinde) m d efter poring af avnede 
amt udfærdige l af att t r m\. 

tande amr fzir deur che Fhichrlin e auf Filnen 19-15-46 l 52 
" tande amt" r den t\ ·e te!!nel for folkeregi ter-myndig
hed. Pa initiati\ fra -n fl\ _t ni~!!. Kon i tonalrat Harhau en, 
o -~ -

pr ttede D t T) k on ul t i Od n 1 april 194 et tande -
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amt, som foretog regi trering i overen temmel e med ty k lov af 
fødsler, vie! er og død fald blandt de ty ke flygtninge pa Fy10. 
Virk arnheden ophørte 1.2.19~6 pa forlangend af Kirketjene
sten for Flygtninge i Danmark . Arkivalierne er i Rig arkivet 
indordnet blandt de øvrige protokoller 1 Kirketjene ten arki . 

Henvisninger: Flygtninge i Danmark 19-r--19. 19- . l-6f. Hen
rik Havrehed: De tyske Fly tninge i Danmark 19.r -49, 19 7 · 
187-224. Erik Stig Jørgen en: Klittegaard-arkivet. En tudie ov,er 
et admini trati t amling arki' vedr. flygtnin_e m\. 19~0--+9. i: 
Arkiv I1967 . 1~7- -9. 

Hjælpemidler: Folioreg. C) over de i Danmar - f dte t) ke Flygt

ninge. 

Indhold: Forhandling protokol f. d\ al~et for Kirkelig Bet j e
ni n g af Flygtninge i Danmark 19~-. 

Regi trering protokoller kontramim terial ~er for ty ke 
flygtninge. Regi trering pr· tokoll r (h vedmini terialb ger) for 
ikke-ty ke flygtninge. Dab. prot ·ol for t~ ·e O~~tninge 1945. 
Regi trering protokol for f d l r i fl~ ~tnin~el j r i al b rg. . 

avnekartoteker over t\ _ke oldater. t\ · fh_tnin~ . amen
kan k e og engel k olda.t r. i · ·e-t) ·e. fl) ~t ni n-~ o: ukendte 
begravet i Danmark 'L af ·art te ·eme rdn t efter ted). 

avnekartoteker over f dte. d 
ikke-ty ke flygtninge . 

Død atte ter for t). k e 
ikke-ty ke flygtninge. D 
ninge. Fød · l -, dab - ",.' eL 
ninge. 

Li ter over fod ler bl. t) . · fl _ ~tnin~ 
19~5. 

ælland 
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Barakrealisation udvalget 1946-54 1847 

Ved krivel e af 21.12.19~ ned atte Arbejds- og Socialmini-
teriet et ud alg til at udarbejde for lag til den fremtidige an

vende! e af de barakker, ty kemyndigheder havde efterladt her i 
landet, amt af de barakker. der var opført til indkvartering af 
ty ke flygtninge. 

Formand for udvalget blev chefen for Flygtningeadrninistratio
nen. Derudover be tod udvalget af re præ en tanter for Krigsrnin. , 
Marinemin., Finan min., Indenrig min., Handel min. og Ar
bejd - og Socialmin. dvalget virk omhed ophørte 1954. 

Henvisninger: Flygminge i Danmark 1945-49, 1950 . 63f., 291f. 

Indhold: Kopibøger 19~7--~- Div. ager og protokoller. "Deut-
che achrichten·· (avi for ty ke flygtninge) 10.7 .1945-30.6. 
19~ . Diver e tegninger. ( P MH) 

United Nation International Refugee 2000/1 

Organization (IRO i ion to 
Denmark 194 -51 (19-+5--4 

For orgen for ikke-t) ke fly_ tninge i Danmark under og efter den 
ty ke b ættel e varetoge af R de Kor . derefter af Flygtninge
admini trationen indtil 19 . I perioden 19~ --1 varetoge op
gaven af IRQ .\fis ion w Denmark og overgik derefter pr. 1.1. 
19-2 til ocialmin . 2. K ntor (OF) . 

ed ophæ,el en af IRO ved udgangen af 19-1 ble IRO 
principielle ager 19~ --1 afl \eret til IRO ho\edkvarter i Ge
neve. aoer vedr. nk ltp rs ner. d r var rej t til andre lande, 
afleverede til vedkommende land IR O-kontor, men ager 
vedr. enkeltp r on r. der tadig opholdt 1g i Danmark, amt 
andre ag r. m IR ha\ de 0\ crtaget fra R de Kors og Flygt
ningeadmim tration n. overgik til ialmin . Her fort atte ag -
b handlingen pa d m dta~;e . ger ud n om mini t riet almin
delige j urnal ag danneJ . _ 'æn ærende arkiv er al ede en 
blandet prO\ ni ~ . 

Jf. i 'ri",.t a m r j d ud\ al",et , ed r. Ikke-Ty k e Flygtninge 
n d f. 
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Indhold: Dan k R d Kors· o~ Fl~ ~tnin~e 
per on ager og principi li ag r 
Beretninger vedr. in p ktion af ry 
Billeder, a vi udklip vedr. fl~ _t ni n~ 

A Peronager 19-r-:-t . B Erno DI\ 
ker. Regn k aber vedr. Pra~ u l \ rd-1 j r n 9 -l- -3 

Samarbejd ud 
Flygtninge l 

r. Ikk -TY k 

kartot :-
(WR) 
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1950 gik admini trationen af ikke-ty ke flygtninge i Danmark 
tilbage til dan ke myndigheder. 

Socialmin. ned atte i 1950 Samarbejd udvalget vedr. Ikke
Ty ke Flygtninge, om kulle træffe foranstaltninger til, at lejrene 
for ikke-tyske flygtninge kunne nedlægges , og at ikke-tyske flygt
ninge, der fik arbejd - og opholdstilladelse i Danmark, kunne 
blive optaget i det dan ke arnfund. Socialmin.s 2. Kt. (Offentlig 
For arg) var ekretariat for Samarbejdsudvalget og udskilte den 
ndf. anførte ærjournal for ud algets karre pondance U .nr. 1950/ 
241). Enkelte ager finde henlagt blandt 2. Kt. journalsager. 

Henvisninger: Bente Thom en: De balti ke Flygtninge i Dan
mark 1945-49, Historie bd. 12 , 1977-7 s. 136-58. 

Indhold: Fa t nr. journal (1950 41) 1950-55. Per onkartotek. 
Journal ager 1950-55. Ikke-journali eret materiale 1950-55. 

(MH) 

Indvandrer ekretariatet 1981-

Indvandrerrådet 19 5-

2447 

Med Indenrig mini teren om formand ned atte i februar 19 l 
et regering ud alg med det formål at koordinere de for kellige 
be træbel er og tiltag af ind andrerpoliti k karakter og i det hele 
taget virke om et forum for debat i regeringen om di e pørg -
mål. I tilkn tning til udvalget arbejde etablerede et Indvan
drer: ekrerariat i Indenrig mini teriet. Foruden at være udvalget 
ekretariat ha de det til opgave at arnle op! ninger om ind an

dreme forhold, anal ere \irkningerne af den hidtil førte poli
tik, koordinere fo la om re\i ion af IO\regler edr. ind an
dreme. ad mini tre r ærlige til ud ordninger for indvandrere 
og føre forbandlin r med indvandrerne organi ationer og de 
kommuner, m i rlig grad hus de indvandrere. 

ekretariatet bl , or ani ret m t elv tændigt kontor i 
min. Kommun afd ling i p ri den 19 1- 3, derefter blev det en 
del af 2. ommun k n tor 1 - - . Da en Økonomi k Afd. op
rettede i m1m t ri t j 1 . bl ' indvandr r ager varetaget af 
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afdelingens l. Kontor for i 19 at overgå til min. Almindelige 
Afd.s 2. Kontor. 

Indvandrerrader blev oprettet ved Indenrig min. krivel e af 
2.1.1985. Rådet var forretning udvalg for Ind\ andreme Repræ-
entantskab, om var fælle organi ation for indvandrerforenin

gerne i Danmark og rådgivende organ for regerincen. Repræ en
tant kabet afgav udtale! er om indvandrerpoliti ke p rg mal og 
kunne tage ager op på eget initiativ. Ind\ andrerradet havde 14 
medlemmer. Formanden udpegede af indenng mim teren. Det 
administration ble\ \aretaget af lnd,•andrer ekretariat t. 

Indvandrer ekretariat t arkiv. herunder Indvandrenadet a
ger, indgari Indenrig min. arki' 19 1-: j.nr. 16 .19 :ff. (j.nr. 
1617). Muligvi var Ind\ andrerradet tillige h tændigt arkiv
kabende. 

Henvisninger: Finan udvalget a -r t~ · -er 
af 10.3.19 2. 

Indhold: Der er ikke afleveret arkh alier ( l 

af ~.6.19 1 og 1r 

(BB) 

ARBEJDSMARKEDS
FORHOLD 

Generelt. Forlig. Voldgift . 1491 

Projekt- og dvikling ekretariatet 19 7-
Staten Forlig in titution i Arbejd tridigheder 1910-
Den Permanente Den Faste oldgift ret l Arbejd retten 1900-
Tremand udvalget iht. lov 4 af 14.9.1940 om Arbejd forhold 

1940-4-

Fælle udvalget iht. lov 4 af 1-L9.19 om Arbejd forhold 
1940-4-

Arbejd- og Forlig næmet iht. lov 4 af 14.9.1940 om 
Arbejd forhold 19 -4-

Møn tenedtægt - tandardvedtæot udvalget 1960-

B kæftigel forhold. Arbejd lø hed s. 1497 

taløvhøj 193-l-36 
-7 

l-Il 

i n n l rbejd marJ...ed radet Det 

d\ al c 1949-
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Arbejdsdirektoratet 1921- 9 
Statens Udvandring kontor l Arbejd direktoratet -. Kontor 

1934-79 
Direktoratet for Arb j d l ø hed forsikringen 19 --
Arbejdslø bedsnævnet l Arbejdsnæmet Land arb jd næmet 

1907-
Arbejdsløshed fonden 19-1-
Arbejdsmin.s Rådgivende dvalg vedr. ngdom arbejd lø bed 

1978-
Ankenævnet for Arbejd !ø bed for ikringen 19 O 

Arbejdsanvisning. 

Arbejdsmarked uddanne! e . 1-2_ 
Tilsyn rådet for Centralarb jd ami nin~ ·ontoret 191 --1 
Arbejdsdirektoratet P kotekni ·e Afd. 1 Rand 19 .t- 3 
Kur u nævnet 1962-
Arbejdsmarked uddanne! f nd n 19 ... _ 
Uddanne! e udvalget om Langti ledi~e · ddann l L 

198 -
Erhverv vejledning radet 19- - l 
Rådet for Uddanne! og Erh,er. v Jl dnin~ 19 l
Sekretariatet for ddann l rader for l-· -Faglærte 19 -
Sekretariatet l Direktoratet for Ar jd mar · uddann l erne 

(AMU) 1973- 9 
Uddanne! e radet for p 1alar jd re l 
Udvalget edr. Efteruddann J af Fa_! rt l -
Om koling udvalg t l 
Arbejd marked tyre! n 19 -

Ar b e j der b kytt l 

Til net med Fabrikk r 
l 7 -19 l 

r mil j 

l t-: 

Arbejdsmarkedsforhold 1491 

Specialin pektionen vedr. Militære Anlæg 1955-
Specialinspektionen for Grønland 1972-88 
Arbejd - og Fabriktil ynets Laboratorium for Arbejdshygiejne 

l Statens Institut for Arbejdshygiejne (SIFA) l 
Arbejd miljøinstituttet (AMI) 1946-

Det Lægeligt-Tekni ke Udvalg efter Arbejderbeskyttelses
lovgivningen 1954- 6 

Arbejdsrådet l Arbejd miljørådet 1901-
Arbejderbe kyttel esfondet l Arbejdsmiljøfondet 1955-

Udbytte. Ferie. Pension s. 1542 

Lønkontralud alget 1943-45 
Udbyttedeling næ net 1957-
Ferienæ net 193 -53 
Arbejd min. Ferieud alg 19-3-
Feriefonden l Arbejd markedet Feriefond 1938-
Ti! yn ud alget for Dan k Folkeferie Feriebyer 1943-49 
Arbejd markedet Tillæg pen ion (ATP) 1964-
Ankenæ net for Arbejd markedets Tillæg pen ion 1964-
Lønmodtagerne Garantifond 19 l-
Lønmodtagerne D rtid fond 19 -
Arbejd gi erne Elenefu ion 19 -

Generelt. Forlig. Voldgift 

Projekt- og 
19 7-

d ikling .... kretariatet 2407 

om l d i en r ni ati n tilpa nin~ md n for Arbejd min. om-
radeoprett de Pr 1·ekt-o_ d,i·Iin kr tariatet1..f.19 7 om 
et f ~ ~ 
t ~II organ for Depart ment t o~ d und rliggende di rektora-
er til af! a t n in~ f de p rt m m h f n 'ed l ni n g n af tværgå-



stændig journal. 

Indhold: Der er ik ·~..: afl 

Statens Forligsin titution i 
Arbejdsstridigheder 1910-

Arbejdsmarkedsforhold 1493 

1431 

Forlig in ti tutionen virk omhed var ikke af permanent karakter. 
Den medvirkede ærlig i forbinde! e med o eren komstforhand
linger til at bilægge tridigheder mellem arbejd givere og arbej
dere eller mellem organi ationer. om repræ enterede parterne. 
Forlig in titutionen kunne indkalde parterne, hvis forhandlin
gerne mellem dem ar ført til ende. uden at der var opnaet 
enighed, og hvi en konflikt mente at ramme arnfundet inter
e er. Forlig manden (efter 1921 forlig mændene) kunne hen-
tille til partern om at af tå fra fordringer. om hindrede forlig . 

Forlig in titurianen ble" oprettet ved lov 2 af 12.4.1910 om 
udnævne! e af en forlig mand (gyldigheden forlænget ved lovene 
3 af -.1.1914 og 20 af l .1.191 ). Forlig manden udnævnte af 
indenrig mini teren efter ind tilling fra Den Fa te Voldgift ret, 
e ndf. ed lov -r af 21.12.19_1 om mægling i arbejd tridig

heder udvidede antallet af forlig mænd til 3. De fordelte op
gaverne mellem ig og \aJgte af dere midte en formand, jf. lov 
34 af 2-.2.1927 og- af l .1.193-l. 

nder Be ættel n var overen kom tfomyel eme u pende
ret pørg mal om l n- og arbejd forhold ble ved lov 47 af 14. 
9.1940 henlagt til Fælle udvalget ( . 1496) og Arbejd - og For
lig nævnet ( . 1496). Efter krigen retablerede Forlig in titutio
nen ved lo 2 af _l.L.l9r med L mægling mænd, der ved 
iden af de 3 forlig mænd kulle med,•irke til Iø ning af mere 

tekni k betonede overen kom tproblemer. Antallet af mægling -
mænd ud,idede ved IO\ 9 af 22.1.19- til 21, jf. lov 63 af 25.3. 
1961, -20 af 22.L.19 O. b k . --9 af _1.12.1971. 

Henvisninger: Forhg m tnutionen har iden 19 l udgi et 2-årlige 
Indberetninger. 

Dept.chef Erik Dreyer. Pri\ atar ·i, nr. 

Indhold: dvalg tænkning l 7. Beretninger 1910-3 . Regi-
tre OYer indk mn oo udo ende krivel r 1910-31. Kopibog 

1910-21. rh e overe~ - 7n tf rhandlinger 191 -40, 1946-6-l. 
Opmand a~e; 191-l-1 . d nland · arbejderforhold 1910-13. 
Kopi af forbund , r n - m ter ind ndt iht. lo\ -26 af 21. L. 
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19211900-1940. Kas ejoumall931-46. Forlig mand Erik Dreyers 
embedspapirer 1935-4 . (MH) 

Den Permanente Voldgiftsret 19 -1910 1432 

Den Faste Voldgiftsret 1910-64 

Arbejdsretten 1964-

De kollektive overen kom ter mellem arbejdere og arbejd gi
vere, der blev indgået fra lutningen af l Oerne. indeholdt oft•e 
en bestemmelse om faglig voldgift til behandling af fortolkning ,
spørgsmål og overen kom tbrud. l l 9 luttede den for te 
overenskomst mellem De Sam\irkende Fagforbund (LO) og 
Dansk Arbejd giverforening DA). If lge denne ned atte e-t 
fællesudvalg med en neutral formand. m i tilfælde af tridig
heder skulle afgøre, om der forelå overens ·om tbrud. ed ep
temberforliget efter torlo kouten i 1 99 aftalte oprette! en a~ 
en permanent voldgift ret til afg rel e af ret ni t r. Den tradte 1 

kraft året efter. ed lo - af 3.·U900. jf. ·gi. anordning 109 af 
16.3.1900 kabte der hjemmel for \idnef el for Den Perma

nente Voldgiftsret. 
Ved lov l af 12.4.1910 oprett d Den Faste ~o/d ifcsret om 

en egentlig dom to!, der\ ar ·oll ~alt ordn t. LO og DA valgte 
her 3 ordinære dommere og " upple n t r. D ordinære dom
mere valgte til ammen n f rmand :: l lier_ n tformænd .. der 
kulle opfylde betinge! me for ·i · · l til f t mme.r l t::n 

ordinær ret. Domm af agt af D n Fa te\' ld::t r t u li tf lg 
16 fuldb rd om odelige _ r L ·r 1- d mm - - -
Loven blev ændr t fl re ::an:: . d l \ 

1919, 135 af 2. -.1934. a 1:: l : . · _:.".1 
3.1964, jf. lovbek. L4 af_ .. l . \e d n 
ændrede d m. t len na\ n til rbej 

ed lov 317 af 13.6.1 1: ud\id d 
omfatte brud pa k llekti\ 
forhold af enhver art. d\ . :: 
ved rgani ation r 
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På arbejdsgiver iden valgte DA 3 ordinære dommere, arbejds
giverorgani ationer uden for DA l dommer og offentlige ar
bejd givere (Finan mini teriet og kommunale organisationer) 2. 
Pa Lønmodtager iden algte LO 4 dommere og organisationer 
uden for LO 2. ed behandlingen af de enkelte ager deltog l 
ret formand og 3 dommere fra hver ide. I ager af principiel 
betydning kunne formandskabet ud ide til 3 medlemmer. 

Henvisninger: Beretning fra Fælle udvalget ang. Arbejdsstridig
heder, 1910 (S .169). Beretning fra Fælle udvalget ang. Arbejds-
tridigheder , 191 ( .171). l. bet. afgivet af Arbejdsretskom

mi ionen af 1956, 1957 (l 6/S .-09). 2. bet. afgivet af Arbejds
ret kommi ionen af 1956. 1963 (336/Sv.213). Bet. afgivet af det 
af Arbejd min. i oktober 1970 nedsatte udvalg om Arbejds
retten, 1973 ( 5/ .2-33). C. Ove Chri ten en og Verner Søren-
en: y arbejdsret. Retsregler i forholdet mellem arbejdstagere og 

arbejdsgivere, der er underkastet kollektive overenskomster, 1983. 

Indhold: Den Permanente Voldgiftsret: Ret protokol 1900-10. 
Sag akter nr. 1-34. 

Den Faste Voldgiftsret: A Ret bøger 1910-46. B Voteringsbø
ger 1910-46. C Kendel e bøger 1910-20. Kopibog 1920-26. Jour
nal 1923-41. Mødeli te 1931-36. Sag omko tning protokol 1931 
-37. Sag akter nr. l-

Forhandling protokol for den mellem Foreningen af Fabrikan
ter i Jemindu trien og Dan k mede- og Ma kinarbejderforbund 
be taende oldgift ret l 96-190-. 

Forhandling protokol for ek traordinære voldgift retter 1906-
10. 

Forhandling protokol f rt mellem Dan k Arb jd giverfore-
ning og Dan k Arb jd mand forbund 1910. (NP) 

Tremand ud alg t iht. Io 47 af 14.9. 1436 

194 om arb jd f rh Id 2 194 -45 

Iht. IO\ 47 af 14 .9.19 _ tk. _om arb j forhold nedsatte 
Den Fa te Id gift r t t ud\ al g taende af 3 medlemmer , der 
kuli e af re. m tin 1 m \ar til t ede for at u o e ren -
temmel er om kollektive el! r _enerell l n- og arbejd ilkar for 
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arbejdsgivere eller arbejdere, der ikke var omfattet af en over
enskomst herom, kunne forelægge til afgorel e for rbejd - og 
Forlig nævnet, e ndf. Tremand udvalget ophævede 31.10. 1945 
iht. lov 445 af 1.10.19-l- om arbejdsforhold. 

Indhold: Udvalget ager nr. l-t -. 1940--t-. ( ~PI 1H) 

Fællesudvalget iht. lo\ 47 af 14.9.19-+ 143 

om arbejd forhold -+ 19-+ --+-

Iht. lov 47 af 14.9.19 . -l ned arte ar ejd mmi teren efter 
indstilling fra arbejd markedet hovedorgani ationer et Fælle.;
udvalg med 3 medlemmer og "' tedfortræd re fri1 hYer af de to 

hovedorgani ationer til at afg re p rg maJ om 0\eren kom t
mæ ige løn- og arbejd forhold. om i · ·e ha\d ·unnet afg re 
ad overen kom tmæ i g' ej, og hvor af", re L n i · t h t. l ' e li :r 
overenskom t ar tillagt admini trative ell r f ."r tlige rganer. 

Fælle udvalget flertal afg re! r var bindende for part rn !: 
parter som ikke var medlemmer af en af d to hovedorgani atio
ner kunne dog appellere afg re! n til Ar Jd - og Forlig næv
net, e ndf. Fælle udvalget ophæ,·ede i medf r af l ' +l- af 1.10. 
1945 om arbejd forh Id. 

Indhold: Kendel e protokoller m. regi tre l -. Kopi 'g 
1944. Journaler m. regi tre 19 w:. Joum l a_er 19-l --L 

- r.HH) 

Arbejd - og Forlig n Yn t iht. l v 4 
af 14.9.194 19-+ --+-

rbejd -og F rlig n 'nt:t bl ' 
om arbejd forhold. Det traf f:: 
om forelagde af det iht. l ' n n 

ovf.), amt i p rg mal n:dr. · Il ti 
ikke Yar omfattet · n ",c.:n 
at en fa t ætt l e af d nn 
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forholdene rolige udvikling. Derudover kunne nævnet på eget 
initiativ gøre ind tilling til arbejd mini teren om foranstaltninger 
til fremme af landet produktion - og erhverv forhold. 

ævnet be tod af et formand kab med 3 af kongen udnævnte 
medlemmer, 3 repræ entanter for Dan k Arbejd giverforening 
og 3 for De arnvirkende Fagforbund. Loven gjaldt til1.11.1941, 
men ble\ forlænget, ene t ved lovanordning 337 af 31.10.1944 til 
udløb 1.11.194-, hvorefter nævnet bortfaldt. 

Henvisninger: igurd Jen en: Le~·evilkår under Besættelsen, 1971 
f. 

Indhold: Journal ager 1940-4-. 

Møn ter edtægt ud alget 1960-62 
Standard edtægt ud alget 1962-

(PO MH) 

1466 

Møn tervedtægt ud\alget, fra 196_ tandardvedtægt udvalget , 
behandlede pørg mal vedr. tilvejebringe! af en artethed i ved
t~gter for for kellige fagforeninger. dvalget ager blev journa
~ eret i Arbejd direktoratet journal (j.nr. A --M. A 5-MS og A 
-l-K). e . 1-0 . Der kende intet elv tændigt arki fra ud

\alget. 

(MH) 

Be kæftigel e forhold. Arbejdsløshed 

Ind nrig mmt t n rbejd ud alg 1469 
1917-_.f 

ocial-) r b j d mm t t n t 
Ar b j d ud al g l _.f--+ 1 

rbeJd ud,•alg t ned .... tt \ed Ind nng mm . brev 16.11.1917 
og lo,fæ tedc.: i m~ t \Cd l ,. -_9 af __ _ 12.1921 om arbejd an-
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visning og arbejdsløshed for ikring 32. dvalget, hvi medlem
mer repræsenterede re ortmini terium. arb jd direkt ren og ar
bejdsmarkedets hovedorgani ationer. kulle forberede og plan
lægge nødhjælp arbejder til de perioder. hvor der he kede ek -

traordinær stor ledighed. 
Udvalget videreførte ved arbejd l bedsloven af _0.5.1933 

§31, men aflø te med lo 67 af_ .L.19 om iværksætte!~ af 
offentlige arbejder og be kæftigel e af arbejds! e af ArbeJds
ministeriets B e kæftigel e ud al g ( . ndf.) . Formelt ophævede 
udvalget dog før t med Arbejd min. kri,el e l . . 19-l . 

Henvisninger: Han Sode-Mad en: Indenri sministeriec socialde
partement 1913-20. i: Arkiv -. 19 4. Han de-. 1ad n: Ung
dom uden arbejde. Ungdom foranstalmin er i Danmark 1933-50, 

1985. 
Arbejdsmin. l. Kt., j.nr. 1-6 194"'. 

Indhold: Div. uregi treret materiale (13 p · .) . 

Arbejdsløshedsrådet 193--3 

Henvisnin er: 

Indhold: Journal l 
- 137. 

Kt . j.nr. l 

(H - 1) 

110 

o 193-
~ ( \ 'P) 
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Det Tilsynsførende U d valg vedr. 
Kolonien Måløvhøj 1934-36 

2547 

På privat initiati og om led i bekæmpelsen af arbejdsløsheden 
byggede i 1933-36 elvfor yning kolonien "Måløvhøj" i Balle
rup-Måløv Kommune uden for København. Da byggeriet trods 
et betydeligt tat til kud gik i tå i foråret 1934, overtog staten 
projektet. Ved kr. af 13.11.1934 ned atte Socialmin. Det Til-
yn førende d al g vedr. Kolonien Måløvhøj, om havde mini
teriet kon ulent, Jørgen S. Dich, om formand. Det skulle føre 

til yn med byggeriet færdiggøre) e, kolonien drift, godkende 
lejekontrakter m.m. I 1936 overtog taten ejendommene som 
ufylde tgjort panthaver, og udvalgets arbejde ophørte. Kolonien 
ble herefter et almindeligt boligk arter. 

Henvisninger: 1orten ~ e trup: Projekt Måløvhøj. En episode 
under 1930'rne arbejd I hed. i: Erhvervshistorisk Årbog , 1974 
. 171f. 

Indhold: Udvalg materiale 1934-36. (WR) 

Arbejd mini teriet 1450 

Be kæftigel e ud alg 193 -70 

ed Io 169 af 13.4.193 om be kæftigel e af arbejd Iø e am
lede taten b kæftigel foran taltrunger i et lovkomplek ad
mini treret af den amtidigt oprettede Be kæftigel e central ( . 
3 -l). Efter l tk. _ n d atte ialmini teren et ud alg, Be
skæfri el e udml et. med re ortmini teriet departement chef 
om formand amt B kæftig l entralen leder, arbejd direk-

tøren o en repræ ntant for hh\. Dan k Arbejd gi erforening 
og De arnvirkend Fagfor und . d\alget kulle efter ind tilling 
fra Be kæfti el ntralen afg re. om en foran taltning kulle 
Udf re m n dhjælp arb J de, be kæftigel e foran taltning eller 
ungd m foran taltning I tdste tilfælde kulle Be kæftigel e ud
valget uppler i med n dom ud\ alget. jf. ndf. P denne 
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måde kontrollerede udvalget. at in_en næ\ nte initiativ ·r 
konkurrerede m d det pri,~ate rh ~n Il\ - h\il · t ' r B kæfti

gel e udvalget eg ntlig op~av . 
ed de efterfolgende lm 

der og be kæftigel e af arb jd l 
~0.6.19-H, 169 af :o :.1 

Hem·i nim~er: L 

Indhold: D iver e r1 'derdt.: r t r l - H - \fl 
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Arbejdsministeriets Ungdomsudvalg 1439 

1933-70 

Ved lo l 6 af 20.5.1933 om til kud i anledning af ungdom -
arbejd lø heden ned atte med Socialmin. brev af 10.6.1933 et 
radgivende udvalg, der kulle følge loven gennemførelse. For
uden den af re ortmini teriet udpegede formand be tod ud
valget af repræ entanter for Dan k Arbejd giverforening, De 

am irkende Fagforbund og Rig dagen 4 tore partier. 
Med lo 169 af 13.-U93 om be kæftigel e af arbejd Iø e gled 

arbejd marked repræ entanteme ud, men da Ungdomsudvalget 
ved behandlingen af ager om foran taltninger til be kæftigelse af 
ungdom ledige kulle upplere Arbejdsministeriets Beskæftigel
sesudl'Gig, og da der heri var en re præ en tant for hhv. Dan k 
Arbejd giverfor ning og De arnvirkende Fagforbund, indgik 
arbejd marked kontrollen ad denne vej i Ungdom udvalget 
virke. En igtig nydanne! e med 193 -loven var, at Ungdom ud-
alget fik tillagt eh tændigt initiativ mht. oprette! en af stat -

ungdom l jre. 
Lov -91 af 11.11.1940 om ungdom lejre betød en ad killel e af 

be kæftigel e foran taltninger for unge og ældre (nødhjælp ar
bejder); hermed bortfaldt arnarbejdet mellem ngdom ud al
ger og Be kæftigel e udvalget. , 1ed udlobet i 1970 af lov 19- af 
l . -.19 O om b kæftigel.. og uddanne! e af unge, ophørte ng
dom udvalget. 

Hem·isnin er: Arb jd - o~ ialmini teriet. Be kæftigel e cen
tralen. Ber tning foraret 19-H. 194_ (omfatter arene 193 Alf.). 
Han de- lad n: Un dom uden arbejde. Ungdornsforanstalt
ninger i Danmark 1933- -o. 19 - . 

ialmin., l. Kr.. j.nr. 1-3_ 1933. 1-- l 1933 og 1-200 1933. 
ialmin., j.nr. -_-L/19-0. Arb jd min .. l. Kt., j.nr. A.Ol.OO 

19-3-63. 

Indhold: JournaL journal ae-er 193"-3 . , 1 dereferater m. regi-
tre 19"' -:9. Dh. arb Jd materiale 19 - . (HS-Af) 
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Statsministeriets Arbejd ud alg af 1940 2007 

16.3.1940 ned atte stat mini teren et udvalg til overveje! ~ af 
foranstaltninger til imødegåel e af den om f lge af de for_rrund
skede tilfør ler truende forøge! e af arbejd l heden. Til for
mand for udvalget, der kaldte ta mini teriet Arbejd udvalg 
af 1940 beskikkede amtmand R. Las en. De uden udpegede 
14 andr'e medlemmer, enere yderligere -l. om overvejende re
præsenterede organi ationer og erhverv. Tdvalget fik eget ekre-

tariat. 
12.6.1940 ophæ ede udvaloet med hem i ning til. at forhol-

dene havde forandret ig a tærkt og på en dan ma~e. at ~et 
havde fremkaldt overveje! er angaende udvalge arbejd mulig
heder og re ultater, hvilket havde f rt til den opfatte! . at det 
ville være naturlig t at ind tille udvalge · vir · mhed. I tedet. 
ned atteset mini terudvalg under ta mini teren lede! e. kaldet 
Regeringen Be kæftigel e udvalg. ndf. Arbejd udvalget ek·· 
retariat opretholdte om ekretariat for det n)e udvalg. 

Henvisninger: Stat mini teriet, j.nr. 19 

Indhold: Mødereferater, korre pondan e mv. 19 

Regeringen Be kæftigel 
1940-47 

Ved tat min. 

udYalg 

kæftigel e ud alg med den P.:oa,·e a 
planer til at ka e nye eller f r .:= d 
ly et af de ændrede mark d forh Id 
udbrud. dvalget afl te · 
1940, men ar til for kel fra den 
tat mini teren m f rmand. finan . -. 

( 'P) 

l p 

rdine
t end 

Arbejdsmarkedsforhold 1503 

af departementscheferne fra de nævnte ministerier, se ndf. Det 
amtidigt oprettede Generalsekretariatet for Regeringens Beskæf

tigelsesudvalg varetog tillige ekretariatsfunktionerne for Beskæf
tigelse rådet. I den regering lø e tid 29.8.1943-5.5.1945, hvor 
Be kæftigel e udvalget ikke fungerede fortsatte Beskæftigelses
rådet sin virk omhed . Efter Besættelsens ophør genoptog ud
valget sit arbejde. Fra no ember 1945 bestod det af statsmini-
teren finan - arbejd -og ocial- handels-, landbrugs- og trafik

ministrene. Efter regering kittet i november 1947 ophævedes 
Regeringen Be kæftigel e udvalg. 

Arkivet er ammenblandet med arkivet fra Beskæftigelses
rådet. 

Henvisninger: Fl . Marten en-Larsen: Regeringens Beskæftigelses
udvalg og dets virksomhed i: Kommunal Årbog 1946. Hans 
Sode-Mad en: Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i 
Danmark 1933-50, 19 5. 

Stat min . j.nr. 19 /33_ og 19-l9/6. 

Indhold: Mødeprotokoller 19-+0-47. Kopibøger 1941-47. Brevre
gi ter 1942. Journaler, journalsager 1940-47. (HS-M) 

Be kæftigel e rådet 1941-4 2009 

Efter be lutning i Regeringen Be kæftigel e udvalg ( e ovf.) 
ned atte 19.4 .1941 Be kæftigel e rådet. h i medlemmer var 
departement cheferne til de i Be kæftigel e ud alget iddende 
mini tre: tat -, finan -.ar j -O" o ial-. offentlige arbejder , 
handel -, indenrig -,landbrug -og undervi ning mini trene. ed 
regering mdannel n novem r 194_ udtradte ndervi ning -
min . departement heL m n lederne af Be kæftigel e centra
len g Tekm k entr l indtradte. Det i april 1941 dannede Ge
neral e kretanoret f or Re e ri n e liS B e k æ fri el e ud~ al g aretog 
og a kretanat funkti neme for B ·æftigel radet. For at til
\'ejebrin e forbinde l og a m d andre mm i t rier end dem, der 
\ar repræ ntt:r t i B ri l rad t. udpeged denrig -, 
J u tit -. Kir ·e-, Kri_ - _ . arin min . en tilforordnet embed -

g J efter re rino n tilb g træd n 29 . . 19-l3 var der tæt - ~ -
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forbindelse mellem mini tre og departement chefer i p rg mal 
om koordinering af be kæftigel e fremmende foran taltninger. 

Radetophævede ved tat min. bre\ af 3 .Ll9-t . 
Arkivet bør anvende ammen med Regeringen· Be kæftigel

e udvalgs arkiv. 

Henvisninger: Fl. farten en-LaLen: Reoerin en Be kæftioe/ses
udvalg og dets virksomhed. 1: Kommunal Arbog 19-l . Han 
Sode-Mad en: Ungdom uden arbejde. n domsforan ralmin er i 

Danrnark 1933-50, 19 -. 

Indhold: Mødereferater 1941-4 H -J!} 

Arbejdsfordeling næ\ net 19-+ -4 

Arbejd fordeling nævn t ble\ o pr ttet ' d l ' 2 af "' - .19-tO 
om midlertidig fordeling og r gul ring af arbejd 4. æ\ n t 

godkendte ordninger om arb jd f rdelin~ o~ ind tilled til re

geringen om foran taltninger til f r ~ l f ntall t af b k fti

gede og lette! e af arbejd fordeling. 
ævnet havde en af kongen udnæ ·nr f rmand. der hverken 

H en visninger: ocialmin. 

Indhold: Kopib ger l 4 -
46. Journal ager 194 -4:. 

Akk rdl n udval_ t i 41-71 

kkordlon. udvalget oprdtc; 

om i'ærk ættel e a offl:ntli~ 

bejd k' e .'.t. If. l \l:TI ·ull 

r."' med-

~ 1"'-l. 

. J uroall 40-
'P) 
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muligt udføre i akkord. Aftaler om akkorder kulle godkendes 
af et ud~alg be taende af en repræ entant for Dan k Arbejd gi

verforemng og en repræ entant for De Samvirkende Fagforbund 

med en af formand kabet for Arbejd -og Forlig nævnet ( . 1496) 
udnævnt formand, der tillige fungerede om opmand. I tilfælde af 

uenighed mellem parterne kulle akkorden fa t ætte af udval

get. Ligelede kulle ud\ alge t træffe afgøre! e i tilfælde af uenig
hed mellem parterne om. hvorvidt et arbejde kulle udføre i 
akkord eller for timeløn. 

Lo en aflø te af lo\ 169 af 30.3.19-t6, hvor be temmel erne 

o~ u?valget finde i -. Formanden kulle udpege af Forlig in
titutwnen.Dennelo\afl te igenaflovr-taf27.12.195 ,hor 

be temmel erne om Akkordion udvalget er i 10. Formanden 

kulle udnævne af arbejd mini teren efter ind tilling af For
lig in titutionen ( . 149"'). 

kkordløn udvalget ophævede ved lov 10-t af r .3.1971 om 

~ndring af IO\ om arbejd formidling og arbejd lo hed for ikring 
. 2 tk. 2. 

Indhold: Bre\kopier 19-t1-66. Journaler 19-t1-66. Regi ter 1941-

66. Journal ager 19-tl-66. Di\. 19-tl-66. ( P .W.H) 

Anlæg ud alget 1947-6 143 

nlæg udvalget ble\ ned at 12. 1 _.19-t7 på foranledning af Mini-

~erud' alge t for Okonom1 og Forsyning med den opgave at råd

give 1ini terudvalget og de enkelte mini terier om iværk ættel e 
af offentlige og offentligt t ttede bygge- og anlæg arbejder (of

fentligt tottet b ligb~ ~ e ri dog undtaget . dvalget be tod af 

~~b d ~ænd ~epræ nteren~e f lgen~e mini t_erie~: Boligmin., 
1~an mm.. tm .• or ffenthge Arbejder. oc1almm .. Arbejd -

mm .. Landbrug min .. F r \ar min.. ndeni. ning min., Det 

Økonomi k k.n.:tariat ·onomimin.) og Indenrig min. d-

valget forelagd ine ind tillin~er f r Regeringen Økonomiud-
\a)g Rt: r(m i_t h nla_d det under rbejd min. 

n læg ud\ al~et ti h ej bra~te ar lige budgetter for den civile 
offentli~e bL~e- og ni _\ir · mhed. del i form afbudgetram

me~. del i form at forddin.:- af '\Oter til n}e arbejder. 

\ed rb jd min. ·r. af "'.7.1 phæ\ed Anlæg udval et 
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med henvisning til den foretagne afvikling af byggere triktioner 
og overgangen til tyring af offentlige iove terioger geonem fier

årlige budgetover lag. 

Henvisninger: Arbejd mini teriets l. Kt., j.nr. l. 

Indhold: Mødeindkaldel er 19 6 . Regn kab materiale. MØ
dereferater 1947-51, 195+-6 . Korre poodance 19 -6 . Arbejd -
materiale 1948-57, 1960-67. ( P) 

Arbejdsmarkedskommissionen 1949-5 1462 

Arbejdsmarkedsrådet 19~ -7 

Det Arbejdsmarked politiske dvalg 
1970-
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Den 1.4.1970 aflø te rådet af Det Arbejdsmarkedspolitiske 
Udvalg, om kulle virke rådgivende for arbejdsministeren i 
pørg mal af principiel arbejd markedspolitisk karakter. Antal

let af medlemmer ind krænkede til Arbejd min.s departements
chef o~ 4 repræ entanter for hovedorganisationerne. Udvalgets 
mødevuk ornhed ophørte i foråret 1976. 

Arbejd marked komrni ionen havde eget sekretariat, som 
1.4.195 omdannede til Arbejd min. 4. Kontor. Arbejdsmar
ked kommi ionenl-rådet havde fort at elv tændig arkivdan
neJ e, men i prak i var det ikke muligt at kelne mellem rådets 
og mini teriet (4. Kt.) ager. og rådet ager er i en del tilfælde 
journali eret og henlagt i 4. Kt. arkiv ( . 312) og ført i 4. Kt.s 
kopibog. 

Det Arbejd marked politi ke dvalg ekretariat forretninger 
\aretoge af Arbejd min. Økonomi k-Stati ti ke Kon ulent (i 
19 omdannet til Det Arbejd marked politi ke Sekretariat) , 
h\or ud alget ager er journali eret og henlagt i Den Økon.

tat. Kon ulent arki 19 0-T: J.nr.00-11; 1976- O: J .nr. I-82; 
19 1- : Arbejd min ., j.nr. 61- 2) ( . 312). Udvalget havde 
ær kilt kopibog og række af mødereferater. 

Henvisninger: Folketing tid. 1969- O A. p.2407.- Socialmin. 1. 
Kt., j.nr. 1949 -o 

Indhold: Diverse I-III 1949--- · 1ødereferater 1950-57. Mø
d.eind tillinger 19-0--6. Kopib ger 19-6-69. Be kæftigel e over
tgt 19-0-67. Journal ager 1949- O. Internationale ager 1950-55. 
tati tik 19-9. Di\. ager 19 O- -l. ( P'WR) 

Arbejd l h d in pektoratet 1907-21 1446 

Di r k tora t et for Ar e j d an i ningen 
1913-21 

Ar ejd dir kt rat t l 

L v n m an rk ndt 
bygged p mm prin ip m 
omfatt d ··For nin~ n af p ~ 

r lo af9.4.1907), 
lov n af l 92, idet den 

m have Iuttet ig am-
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Arbejdsløshedsforsikringen med den begrundel e, at den rudti
dige betegne! e ikke dækkede de funktioner, der udøvedes under 
~illingen. Lov 179 af 23.6.1932 genindførte betegne! en Arbejd_

direktør. 

Der var i de følgende ar kun et kontor i direktoratet. I 1942 
oprettede et kontor for arbejdsløshed ka serne økonomiske 
forhold og i 19-t6 et kontor for pørg mål om medlem -og under
~Øttel e ret. I 19 oprettede et 4. Kontor med erhvervsvejled

nmg om agomrade. ed lov 105 af 25.3.1959 blev Statens 
d andring kontor ophævet og det forretninger henlagt til et 5. 

Kontor i rbejd direktoratet ( . 1~12 . 

I _1961 overtog taten København Kommune P ykotekniske 
In titut. Det ar oprettet pa for øg basi i 1924 og etablerede 
f~ t i 1929. ed taten overtagelse henlagde det under Arbejd -
direktoratet med betegne! en P ykologi k Afdeling. 

If. lo 114 af -4.3.19 O om arbejd formidling og arbejd Jø -
hed for ikring, jf. lo bek. 3 af _9.6.19 9 og lovbek. 444 af 2 . 
7.19 2, var Arbejd direktoratet opgave at føre til yn med de 
a~erkendte arbejd lø hed kas er. I i e ager kunne arbejd -
direktøren afgøre! er indanke for Ankenævnet for Arbejd -
lø hed for ikringen ( . 1-_l . Direktoratet var under medvirk
ning af Land arbejd nævnet . l l ) centralmyndighed for den 
offentlige arbejd formidling. 'nder direktoratet orterede de -
ud~n er~verv vejledningen, lærlingeloven, ud andring loven og 
regi trenogen af gæ tearb jdere. 

_Pr. 1.1.19 - delte direktoratet i et Arbejd direktorat og et 
Direktorat for Arbejd l hed for ikringen ( . 1517), idet til ynet 
m d arb jd l hed ka rne O\ergik til id tnævnte (lov 235 af 6. 
6:196-, lo bek. -9 af l .9.19 . Pr. 1.11.19 91agde Arbejd
direktoratet ammen med Dire 'toratet for Arbejd marked ud
danne! erne . l-26 til den amtidigt oprettede Arbejdsmar
ked t}rel e ( . r -9). 

Arbejd direktor tet \ar ·retariat for Land arbejd nævnet, 
Kur u nævnet ( . l-_ . 1 n ten·edtægt udvalget . 1497 og 
Til }n rad t \·edr. Arb jd am·i nin~ kontorerne . 1522) . 
. Indtil 19 ~ rte to eh tændige journaler for de to oprinde

lige omrader: Ar jd anvi ning og arb jd l hed for ikring. I 
19 ble\ d a mm nla~ t til en journal. men enere oprettede 
0

) J urnaler f r O) ag mr der. m direktoratet fik tillagt: 
ko! a~er. lærlin a~ r. indr j a er. arb jd fordeling ager 
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og Ty kland ager. I 1946 fik direktoratet en hovedjournal om
fattende alle det agomrader med undtagel af lærlinge ager. 
Den byggede pa en gruppeindd !t journalplan. m med vi e 
ændringer benyttede indtil 19 l. \ed overtaeel en af taten 
Udvandring kontor ideref rte man dette journal. . 1ed henblik 
pa forslag til lov om ændring af arbejd a m i ning og arbejd -
Iøshedsforsikring oprettede l A.19 9 en rlie journal for norm
dannende ager, kaldet EHX. omfattende alle i:1egrupper. Fra 
1982 benyttede direktoratet et edb-journal ~ tern .. m efter op
rette) en af Direktoratet for Arbej l hed ·for i ·ri n e i 19 - ta
dig omfattede de agomrader. der var 0\·erga. t hertil. 

Rig arkivet har i flere tilfælde eivet tilladel e til ka ation i 
Arbejd direktoratet ager. ene t ved kri,el af9 .L.l9...,-l. ved 
hvilken tidligere givne ka . ation tilladel r b rtfaldt. \B- ager 
er undtaget ved alle ka. dtioner. Kopib ger fra f r 193'"' er ka -

eret uden tilladel e. 

Henvisninger: Arbejd !ø hed fol il nin en i Danmark er111em
Aar 1907-32, 1932. Arbejd lohedsfor ikrin"en i Danmark 1932-
57, Ud endt af rb jd direkt r t t i an! dnine af ar jd l -
hed for ikringen 50 ar jubilæum. 19 ·7 . De offemfioe Arbejd -
an vi ningskontorers -o ar jubilæum _9. april 1963. ært f) · af 

ocialt Tid krift. Rapport l·edr. unders el en a Arbejdsdirek
toratet, Forvaltning næ' n t ·r tari t 11 l ~ Rede re l e 
for Arbejd formidlingen. Rap rt fr Fini111 m1m t n t turnu -
gennemgang, Admini trau n dep rt m ntet l -
retninger. 
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Protokoller vedr. arbejd Iø hed ka serne 1907ff. Protokoller 
edr. Arbejd Iø hed fonden 1922ff. Protokoller vedr. arbejds

fordelingen 19-lOff. 

A-ka erne, love og cirkulærer 1936. Skole ager 1925-45. 
A l Regn kaber l 7--l- . A 3D iver e p r o n al e ager 191 -45 . 

A .J Regn kab ager 190~--l-. A 5 Admini trative ager 1907--n. 
A 6 Sekretariat ager 1911-4-. A 7 A-fonden 1907-45. A 8 Sta
ti tik 1907--lS. A 9 Hoved ager ekretariat ager) 1923-45. Div. 
ekretariat ager 1907-r. A 10-11 Div. ekretariat sager 1915-

4-. A 11. A-fond 1919--l- . 

1F Hoved ag, Ionmodtager bidrag 1931-45. AFV Arbejd for
delmg tati tik 19 -l--l- . AK rbejd kort 19-l2-45. AL Hoved ag, 
lov 496 af 23 .9.19-lO. Ek teaordinær under tØttel e. 

B Sager vedr. A-ka erne 1909-r. B I Anerkendel e af A
ka ~r 19 -r. B II trejke. lockout 1934-4-l. B III Hoved ag, 
pen JOn ordning for -ka erne tillid mænd 1942-45. B 12-13 
~rincipielle ager vedr. A-fo ikringen 1923-3 . B I4 Cirkulærer 
tll A-ka erne 1923--l-. B r -ka erne. Jane ager 1920-36. B 
40I edr. A-ka erne 191 -1 . B-nævn 1922-45. 

DF Hoved ag. Godtgøre! e udbetalt til ikke-medlemmer 1940 
-45. DFR Ho\ed ag, regn kab. direktoratet fordelingskasse 
1940-4-. 

E Hoved ager, arbejd ami ning kontorerne 192 -45. EA Ar
bejd ami ning kontorerne. admini tration 1927-45, møn terreg
lement 19-B-4-l. p r o n al ager 19_ --r. regn k ab ager 1935-45, 
reglement. til yn rad og filialer 19_ -4-. 

EB Hoved ag, anvi ning \irk omhed m\. 1934-45. ED Hoved-
ag. le~ige p lad r 19 2--l-. EE-EF H o' ed ag, beretning, til yn 

1932-4 . EG Hoved ag, pri\at arbejd anvi ning 1933-45. EGH 
Anerkendte hu gerning kontorer 1934--+4. EGFForeninger, ko-
ler 193+-3 . EG ygeplejebureauer 193 -45. 

E Be kæftigel. ud\al IO\en 19-l2-r. EVA og EUB Be
kæftigel foran taltning r. Ex Hoved ag - diver e - kontor

be t) rerm der m\ 19.2: -L. 

k F Arb jd giverbidra~ til Arbejd l hed fonden 1922--+4. G A
a erne. l diohed 192 _ . K ' nderkontrol teder 19 -43 . L 

A-ka erne. drageri 19 ___ ..,..,_ \! -k erne. fond 1925-4- . 

1
10n t~ng kort ~ 4-. æ&ring 19_4--l . ' dhjælp arbejde 
9_ -4 . Gen 1d1~hed \eren ·om ter 191 --l . 
P -ka rne. ~ nd n 1 Q - ·· erne, lan 1935-45. R 

A-ka rn . h ' d a l . ·a erne. regn kab 1933-r. 
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RD A-kasserne regn kaber 1907-r. R VD A-ka erne. gl. 
vedtægtssager 1907-45. T Ty kland arbejdere 19 -4_. 

UA og UF Arbejd IØ hed fonden 19 __ -4-. Vedtægt ager 
hovedsag 1933-45. VD A-ka erne. ,·edtægter 1QQ -r. DB A

kasserne, vedtægter/økonomi 193 -r. 
X Ekstraordinær under tøttel 19-~-. XA Ek traordinær 

understøttelse 1932-33. XB Ek traordinær und rst ttel 194-. 
XC Ekstraordinær under tøttel 19"'~. XD E - traordinær un
der tøttel e 1933-34. XR Ek traordinær underst tt l 1931 

Y-Æ Hoved ager 1926--l- . 
Perioden 1946-: HovedjournaJ kort) 1946-69. Journal ager 

1946-69/70 (Sekretariat A . Erhv rv kartot · KEH. tat aner
kendte arbejd lø hed ka r. Ami nin." kontorer. Arbejd tilla
del e for udlændinge. Forb rede! e af love og b ·endtg re! er. 
Om ko l ing. efteruddanne! af faglærte. Pri\ d t ar j d ami ning. 

Stati tik). Lærlinge 1951-~. 
Kartoteker: Ka e ager. Efter! n. R j til ·ud til lærlinge. 

Indvandrer ager. Om koling. Erhvef\ \ejlednin.". 
Det Centrale Register O\'er Arbejdsmarkeds tatistik RA 1): 

År registre 19 6- 7 edb l ·" tandardjournal y te m: Brev
registre, agregi tre. journalregi tr . journ lind · re."· tre 19 --

7 (edb 1446:6) 
Psykologisk Afdeling: In tru ·tion r. n rm r. pr 'er g op-

gaver 1930-75. 
5. Kontor: e taten d\ andnn." ·o n t r n . (. P ~~H) 

Statens Udvandring k n t r 19 -l-

Arbejd direktoratet -. K n t r l -

Med lov af 1.5.1 

144 
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SteiJlcÅ·e i Syda1nerika 

Socialreformen redder Sin Ophavsma nd ud af en me&et uhyg&eli& Situation. 

f P' 11~/s n a ra~ d1 andrm onror i J93.J 1 ar umidd~lbarr [oranl~d1 er af er 
0 ' lag om or anL'><r~ ud1 ndnn nl dam~riko. ocialmmiSfer K. K. reinckes 

delta ~~ c 1 du ~ o ~n ~jelstr ne til denn~ fanr ifulde regmng i Politiken 
11 • . 193-J. 



1514 Arbejdsmarkedsforhold 

afleveres til politiet, der og a fore tod til ) net med de ikker
heds- og undhed mæ ige forhold pa ud\ andrer kib ne. Efter 
1927 var kibs ynet overladt tat n kib til yn. aeer over 
mi Iigholdelse af udvandring kontrakter afg.Jorde endeligt af J u-

tit min. 
186 -loven, der mht. den indirekte udvandring justerede ved 

lov af 25.3.1 7?., kontrollerede tran partom tændieh derne. 
hvorimod formidlingen af udvandring propaganda. om ikke 
havde umiddelbar forbindet med indea l af en ud\ andring -
kontrakt, var overladt det frie - og ofte fanta ifuld - initiati\. 
Herpå blev der radet b d med oprett l en i 19-1 af denrig -
mini teriet Oply ning bureau for Erh,·ervene ( . 99 . Bureauet 
arnarbejdede med en rækk in titutioner med inter e f r emi

gration pørg mal, bl.a. Dan k arnvir ·e. ' •. Engage
ring kontoret for Handel og Indu tri. Land · n mi k Rej e
bureau, Dan k Ingeniørforening o_ Te ·ni · Land for und. Her
ved lagde grunden til et gentligt ud\ andring · ntor . 

I 1927 ned atte Indenrig min. et udvale til at O\ rvej p-
rette! en af et centralt organ. der kuli tih j brinee tkre p
ly ninger om forholdene i indvandrerland n . m t .. h, orl de 
der eventuelt på anden m de kan yde udvandrere bi tand."' 
Foruden Indenrig min. afdeling vedr. ar J f r h Id' ar den
rig min. Oply ning bureau g Re afd line. arb Jd dir ·t ren 
og København Politi repr nteret. I m b tæn ·mne fra kto
b r amme ar fore log ud\ al e t. at d r prett d t udvan
dring kommi ariat. der fra Ju tit min. oe politi t 
tage agern e vedr. ud\ andrine aeent r e-'- ntr ·t r. n tt l e 
af kib læger pa ud,andrer t n mt u r jd ud\ ndrer ta
ti tik. Udvandring k mmt. natet ·ull nd,id r O\ rta~e g 
udbygge Udenrig min pi_ nin:: ur u. d l:: t for tillede 
ig, at kommi ariat t ti - din.: · t r t m . i:: t t u . Et l 'f r-lag 

med dette indhold frem. attc.: i l 2 . m n ·om d r ft r til at h' il 

til 1932. da 

ner vertaget af dc.:nri:: mini 
Baggrunden f r den 

ar arbejd l hed pr blc.:m t i 
verden kri e. m n d n umiddd r n 
kol nivi udvandring tilland ru_ r j 

m 
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af den dan ke kan ul i Bueno Aire . Det nye udvalg, der fik 
ocialmin. dept.chef om formand, afgav betænkning i 1933. 

Betænkningen be kæftigede ig næ ten udelukkende med den 
kolonivi e udvandring. der tærkt anbefalede , og om følge 
heraf ind tillede til mini teren. at det tidligere for lag om en 
central udvandring in titution nu øgte gennemført . Det kete 
med lov 13-t af 2.- .1933 vedr. udvandring (kap. VII), om trådte i 
kraft l. 7 .193-L Loven ad kilte ig kun meget lidt fra det i 1928 
frem atte lovfor lag. 

talens Udl'Gndrin skontor blev en el tændig in titution un
der ocialmin., fra november 19~2 under det nyoprettede Ar
bejd min. Kontorchefen havde direkte referat til mini teren, til 
hvilken der kulle udarbejde en årlig beretning. Kontoret havde 
elv tændig arki\dannel e efter et henlæggel e tern overtaget 

fra denrig min., . 9- . 

Den økonomi ke kri i 1930'erne medførte imidlertid, at den 
oversøi ke udvandring og dermed kontoret virk arnhed ind-
krænked til et minimum. Efter den 9.4.1940 forventede den 

t ke b ættel e magt. at l dig dan k arbejd kraft øgte be kæfti
gel e i Ty kland, og i juni 19~0 be tuttede det at henlægge 
admini trationen heraf til taten dvandring kontor. Undtaget 
herfra \ar principielle ager. der behandlede i Udenrig min. 

elve hvenningen foregik gennem DeLilsche Arbeitsvermittlungs
telle i København og dette provin filialer, men Udvandring -

kontoret bi tod og kontroll rede udvandringen i arnarbejde med 
de ty ke m)ndighed r. Fra ommeren 1941 delte kontoret i 5 
afdelinger, regn kab- og p r onaleafd .. juridi k afd., pakkeafd., 
der tog ig af for odel n af tandardle\ned middelpakker til 
t) klan d arbejd rn . arki\ et og kartoteket. Hertil kom i 1942 en 
afd. for b handling af ager , ·edr. udf r el tilladel e for beklæd
ning gen tande og en afd. for ·ontrol med pengeo erfør ler. 
Kontoropd lin~ en fik in_ n ar ·i, mæ ige kan k en er. 

Da lov w- af 2 .3 .19-9 m ud\andring ophæ\ede en række 
u tid 'aren de ttl ) n . og kontrol b t m mel er, nedlagde ta
t n 'dvandrin . kant r m . h tændig in titution, og de til
bage' ærende P.::a' c.: r af pi) ntn.:: formidlende karakter over
f rte til Arbejdsdirektoratet -. Kr.. der i fon·ejen ad mini tre
r d ud\ e k lingen a ar j d ·raft mellem de nord i k e lande. 
lndttl 31 197 \iderer n udvandring ageroe om ær kilt 
arkh i fort tt l dvandring kontors arki med 
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rækker af protokoller ("journaler"' over ind- og udgaend korre-
pondance, kartoteker ho ed ager, d' . alm. journal ager. jour

nalsager på enkelte lande. tagiaire ager ndf .. enkelte ud
vandrere, per onale ager og diver e ager. I forb.m. kontorom
lægning og ud kiftning af journalf rer indgik ageroe herefter i 
direktoratets alm. journal. 

Indtil BesætteJ en 19-W var dvandring ·ontoret hoved agelig 
be kæftiget med ud andring n til Venezuela. og i aren 19 -r 
med admini trationen af d n dan ke arbejd ·raft til Ty kland og 
de ty k-be atte lande. Den f r te ag 'ar meget Iill . men ad
mini trationen af omkr. O. en ·eltpe on ager vedr. ty k
land arbejdere medførte en k pi ion agtie per onal ud,·ikling 
og kaoti ke arkivforhold. Efter 19-l- d min red d a ·aldte 
tagiaire ager, d v . ager om ar b j d forhold i udland t for unge. 

der ville udbygge faglige og pr glige ·und · amt ud\ an-
dringen til i ær Canada og Au tralien. 

Arkivet er ikke tilfred rill nd ordnet og 'an ·e ligt at be
nytte. 

Henvisninger: Bet. fra d t af Ind nng mm. ned .1tte udvalg vedr. 
Udvandring væ enet. 192 '. 1 _ . B t. af.::-. dvandring -
udvalget af 7 .11.1932. 1933 '. ! 1- . Poul Eri · Ol en o e Heil 
Otte: En stat an at ud\andrertante. Opr tteL n af tdten ·d
vandring kontor, i: por- arkiler oo hi torie. }1 n ·fin er til
egnet Niels Petersen, 19 

Hjælpemidler: Journaln gie l 

Indhold: Protokoller ("j urnal 
1934-41. Journaler f r dan 
Journaler for dan ke arbejd r 

Kartoteker: 
d re 19-t -4:. gen~rdh.: 

i et 
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henvendel er til Arbejd direktoratets 5. Kt. 1963-79, tagiairesa
ger 1948-79 (ufuld tændigt). 

Dan ke cen orer og tolke i Ty kland 1945-54. Den kanadiske 
laneordning 19-6-59. Regn kab bøger 1939-59. År beretninger 
1940-61. Di er e 1920-79, herunder materiale vedr. udvandrings
lo givningen, udvandrer tati tik, ty kland arbejdere, redegø
re) e for kontoret virke 19.W-t5 mv. Vi domsbog 1949-66. 

(HS-M) 

Direktoratet for 2167 

Arbejdslø hed for ikringen 1985-

ed lo 2r af 6.6.19 -om ændring af lo om arbejd formidling 
og arbejd Iø hed for.;ikring mv. ud kilte Direktoratet for Ar
bejdsloshedsforsikrin en fra Arbejd direktoratet ( . 1509). Den 
egentlige deling af Arbejd direktoratet var imidlertid foregrebet 
allerede ed udnæ neJ en af Troel ørgaard til direktør for 
Arb j d l ø hed for ikringen pr. l.- .19 4. Han overtog Arbejd -
direktoratet hidtidige For ikring afdeling amt de bemyndigel-
er, der ha de været tillagt arbejd direktøren i lovbek. 35 af 25. 

7.19 3om arbejd l hed for ikring af nit III. 
19 -- 7 benyttede de to direktorater fælle databa e for dere 

edb-journaler. idet Direktoratet for Arbejd Iø hed for ikring 
overtog det af nit (af nit ) i Arbejd direktoratet journalplan 
om f r delingen havde \!æret ben ttet af For ikring afdelingen 
amt de hidtil tomme af nit 6, og . Delingen af ageroe i af nit 

3 foretoge i en overgang p ri de fra 1.1.19 - til medio 19 7. 
Delingen af d Hi e acer foretoge ved omjournali ering pr. 
l. l. 19 -. Fra med i 19 hav d Direktoratet for Arbejd I ø -
hed f r ikring h tændig arkivdanneJ e. 

Indhold: Der r ikke afleveret arkivalier (19 ). (TKIMH) 



Arbejd l ø hed nævn t l 

Arbejdsnæ net 19_1-

Land arbejd næ n t l 

idede næm et med re r nt 
ed l ' :_g af 12.L.l _l 

14 ., 
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lø hed for ikring 35 aflø te Arbejdslø hed nævnet af Arbejds
nævnet. Dette be tod af 3 afdelinger: A for arbejd anvisning, B 
for arbejd lø hed for ikring og C for ek traordinær arbejdsløs
hed. Medlemmerne repræ enterede arbejd markedet organisa
tioner, Rig dagen og arbejd lø hed ka eme. æ net førte tilsyn 
med ka eme og var ankenævn i ager om nægtelse af under-
tøttel e. C-nævnet bortfaldt ved lov 151 af 1.7.1927. A-nævnet 

ophørte fra 1961 med at holde møder. ed bek. 127 af 24.4.1924 
overførte nævnet fra Indenrig min. til Socialmin. og ved bek. 
490 af 23.11.1947 o erførte det herfra til Arbejd min. 

ed lo 114 af 24.3.19 O ophævede næ net. Det opgaver 
overgik til Land arbejd næ net og Ankenævnet for Arbejds
lø hed for ikringen. e ndf. Landsarbejdsnævnet var ammen at 
af arbejd direktøren (formand. e Arbejd direktoratet . 1508) 
og 17, fra 1976 14 repræ entanter for arbejd markedet parter og 
et antal mini terier. Det medvirkede ved planlægning, koordina
tion og ledel e af arb jd formidlingen og var rådgivende for 
arb jd direktøren i alle p rg mal om arbejd lø hed for ikring 
jf. IO\ bek. 3 9 af_ .6.19 3. lovbek. 41 af 4 .. 1976, lovbek. 423 
af 7 .. 19 l og lo bek. -w af 19 .. 19 9. 

Arbejd lø hed næ net arkiv overtoge og idereførte af Ar
bejd nævnet. Land arbejd næmet havde ekretariat i og arkiv
fælle kab med Arb jd direktoratet. fra 1990 med Arbej~ mar
ked tyrel en ( . 1-0 og l--9). 

Henvisninger: Bererning fra Arbejdsministeriets kontaktgruppe 
mellem centrale o lokale in eanser i arbejdsformidlingen, Folke
ting tid. 1969/ O A p. _46 - . Redegørelse for Arbejdsformid
lingen. Rapp rt fra Finan mini teriet tumu gennemgang Ad
mini tration departem nt t 19 -· 

Indenrig min. K . j.nr. l '- l. 1913 75-4. ocialmin. l. 
Kt.. j.nr. 19-l!l 1• 

Indhold: A-nævn: 1 
dvalg und r A-næm r 19_ -_4. B-næ~n: ødereferater 19_2-

0. dv l und r B-nævner 19--- 9. A- o B-næl-n: Fælle møder 
19 __ -4 . ( P MH) 
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Arbejdsløshedsfonden 1921-- 146 

Arbejd løsbedsfonden ble\ oprett t ,·ed IO\ -29 af--· L.l9_1 om 

arbejdsanvisning og arbejd l h d for ikring med den opgave at 
yde tøtte til arbejd Iø hed kas erne under e· traordinær ar
bejd løshed amt finan iere n dhjælp arbejder og ·ur u for ar
bejd Iø e. Midlerne tiiYejebragte \Cd bidrag fra arbejd givere. 

arbejdsløshed ka erne og taten. 
Fonden be tyrede 1922-2 af Arbejd næ n t . e ovf .. m n 

fik ved lov 151 af 1.7.19_ in e~en b t~rel m d arbejd -

direktøren om formand. 
Arbejd Iø hed fonden phæ\' de Yed IO\ 4 af _/ __ .19- om 

arbejd anvi ning og arb Jd l hed for i ·ring. 

Henvisninger: ocialmin. l Kt.. j.nr. 192111- 1
• 

Indhold: Mødereferater 192 -: Bre\ ·opi amlin_ 1941. ReYi
on protokoller 19-1--9. Indb taling til Arb jd l hed fonden 

1933-44. , P) 

Arbejd mm1 teriet Radgiv n d v _l"' 

vedr. Ungdom ar ejd l h d mv. l 

foran taltning r. der h r· 

muner. del genn m d f r 

for lag til ændrin_ af i.:- n~' 
ter. 

d\alget fik 16 mcdkmmcr m 
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mand. 3 medlemmer udpegede af arbejd mini teren per onlig. 
Endvidere udpegede Arbejd min. 2 medlemmer og LO, DA, 
Amt råd foreningen. Kommunerne Land forening. København 

og Frederik berg kommuner (i fælle kab ). Lige tilling rådet, Fi
nan min .. Indenrig min.. nden·i ning min. og Socialmin. hver 
l medlem . 

d alget yne ikke at have været i funktion iden 19 l. Det 
arkivdanneJ e indgik i Arbejd min. Departements arkiv. ( P) 

Ankenævnet for 1464 

Arbejd lø hed for ikringen 1970-

Afgøre! er truffet af arbejd direktøren ( e Arbejd direktoratet, 
. 1-09) iht. lo\ 11-l af _-l .. 19 O om arbejd formidling og ar

bejd !ø hed for ikring "16 t k. 3 og 9 kunne iht. 100 ind
bringe for et ankenævn. h vi afgøre l er ikke kunne indbringe 
for anden admini trativ m ndighed. Det ammen atte af en kgl. 

udnævnt formand, to m dlemmer udnævnt af arbejd mini teren 
efter forhandling med hhv. ju tit mini teren og ocialmini teren 
og to medlemmer udpeget hh\. af Land organi ationen i Dan
mark og Dan k rb jd gi\erforening. Rig arkivet har i 19 5 
gi\ et bemyndige l til ka ation af edb-regi ter for intern kontrol 
og i 19 9 til kas ation af journal ager. 

Henvisnin er: Beretning for Ankenæmet for Arbejd Iø hed for
ikringen (arlig). 

Indhold: D r r ik ·e afle\eret arkivalier l ). ( PIMH) 
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Arbejdsanvisning. 
Arbejdsmarkedsuddannel e 

Tilsynsrådet for Centralarbejd -
anvisningskontoret 1913-_1 

1336 

fu d det of-I ht lov 110 af .5.1913 om arb jd a~vi nin~ . nge_re . Ko-
. 1 b anv mno k ntor 1 fentligt anerkendte. kommuna e _ar. eJ b hel landet. 

benhavn om Centralarbejd an' t mng ·ontor .or. . . t f rte 
.. d. ·r ren mt ,nu Det ledede af arbejd amt mng ue . . . . b Direk-

tat ligt til y n med amtlige arbejd am t·mnb _onrodrefr. b J. d -
. . . 1- ~ m bt ran or ar 

toratet for Arbejd amt nmgen · af ·C t alarb jd nvi ning -
an i ning direktøren ved ledeL n . en r d d • rb jd an-

. k h d opretted et til 'n r m iJ 
kontoret VIr om e d )". tort ntaJ arbejdere 
vi ning direktøren om forman og ~t . 1-:o d mar-

og arbejd givere valgt af in_d~nng mmt t r ni ~t ~l a~mJ r 'algt 
ked organi ationerne ind ttlhng ~mt er nra 
f Københa n Boroerrepræ entauon. d 

a o d d d n en af l9_l. o_ et p-
Til yn radet ophæve me u :::_~9-:o af 

1 
19 1- prettede 

gaver ide re førte af det 'ed lm - -- · - · -
Arb jd næ n ( . 151 ). . . 

Der er ikke bevaret noget ar 'I \ fr tll ~n ra r. 

. . D n o"em/ioe Arbejdsam isnino Henvi ninger: Aage ater. e 'JJ' "' ... 

Danmark gennem Aarene 1913-193 . l . . . . en). 
D t t o r r J d O\ L m n_ Arbejd direkt rater tr ·r ra . - l m n7 ol! 

b ·d 10 en l 13-1 J nr · 1 r - -Journal for ar J am 1 0 o · · - (WR) 
j.nr. 40 (meddele! r m m d · 

Lig om Arb jd dir 
Den P k t kni k 
(19 4) ·om ehej nd 

l +l 

,. r 
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om en lag privat arbejd anvi ning, idet unge menne ker gen
nem teoreti k og prakti k prøvning kunne blive rådgivet mht. 
erhverv alg. En overgang var det en temmelig benyttet service, 
men i 1960eme blev den fortrin vi benyttet ved henvisning af 
revalidender. og antallet af klienter var dalende. In titutionen 
overtoge 1976 af raten (Arbejdsdirektoratet) og afvikledes 
19 3. 

Arkivet be tar fortrin vi af klient-journaler, om er iagttagel
e protokoller ført under klienterne teoreti ke og prakti ke prø

\'er. 

Indhold: Klient-journaler 19-r- 3. Kartoteker 1934-83. Regn
kaber 1937- 3. Lektor Graver en notater, crapbøger mv. 

(MH) 

Kur u næ net 1962-
1465 

Kur u næ net ble oprettet iht. 3_ i lov 238 af 27.6.1962 om 
arbejd an i ning og arbejd lo hed for ikring. Det blev ammen-
at af arbejd direktøren (formand. e Arbejd direktoratet . 

l ) og repræ entanter for arbejd gi ere og arbejd lø hed -
k r amt af ærligt agkyndige. 'æmet behandlede pørg mål 
vedr. under t ttel e til ku er for arbejd lø e og til arbejd Iø e 
deltagel e i andre kur ·er. Ih r. lov _ l af 2 .. 1971 om erhverv -
mæ ig uddanne) e af pecialarbejdere m.fl. og om koling blev 
næ, net anke in tan i a er om ·d J e af godtgøre) e til kur u -
deltagere. 

Arbejd direktoratet, fra 19 9 rbejd marked t rel en ( . 
1-29) 'ar ekretariat for Kur u næmet. h\ i ager er indgaet i 
direkt rater journal A -_ --K . A -1-K og A 9 amt i 
peri den 19 ff. j.nr. '· (MH) 

Arb jd mark d uddann l 
19 3-

fonden 2137 

~ nd n opr tted ved lo 67 af 
- n 1 - o_ lovb k. O af 16.2. 
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1988 om en Arbejd marked uddannet e fond amt lov af_21. 
12.1988 om ændring af lo ene om arbej tilbud m.m .. arbeJd_
formidling m.m. og om en arbejdsmarkedsuddannel e fo~d. BI
drag til fonden opkræ ede gennem Arbejdsm~ ·ed~t T1llæg -
pension ( . 1545). Fonden havde ikke eh tænd1g ar 'Jvdannel e; 
kone pondancen indgar i Arbej dire ·torate . l O ). efter 
1989 Arbejd marked tyre! en . 1-29 journaL (.\1H) 

Uddannelse udvalget om Langtid - _4 -

lediges Uddanne! e L 19 

Som led i en for tærket ind at mod lan~ arig l dighed. jf. lov 
40 af 21.12.19 om ændring af IO\ om ar jd tJI ud m.fl. love. 

ned atte et t ærmini terielt uddanne! ud' alg. CL . med k
retariat bi tand fra Kulturmin.. nd ni nin~ min. og Arb j -
min. Ud alget, hvi arb jde k rdin rede i Ar jd min . ha\ de 
elv tændig arkivdanneJ e. 

Indhold: Der er ikk afleveret ar ·j, al i r (l 

Erhverv vejl dning ra t l 

Rådet for Uddann l 
Erhver vejl dnino l 

"Det af Arbejd - g 

(J!H) 

l 1460 
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ledningen og rådga arbejd - og socialmini teren på området. 
Det var ammen at af repræ en tanter for Arbejd -og Socialmin. 
Arbejd direktoratet, de offentlige arbejd anvisningskontorer, 
arbejd markedet organi ationer og for lærer- og ungdomsorga
ru ationer. ammensætning og opgavefelt udvidedes ved den æn
drede lo 117 af 3.-.1961 bl.a. med repræ entanter for kvinde-, 
landbrug - og tjene temand organi ationer. Rådet skulle frem
komme med for lag til retning linjer for udvælgelse af personale 
til erhverv vejledning og arbejd an i ning og for personalets un
dervi ning og kuli o ervåge og evt. koordinere arnarbejdet 
mellem in ti tutioner, der ga erhverv ej ledning. Erhverv vej
ledning rådet ha de el tændig arki danneJ e til 1970· derefter 
ble det ager journali eret i Arbejd direktoratet. 

ed lov 270 af 10.6.19 l om uddanne! e og erhverv vejledning 
ændrede radet navn til Rådet for Uddannelse og Erhvervs
~·ejledning. Foruden en række arbejd marked organi ationer, 
kvinde- og landbrug organi ationer ar kommunale organi atio
ner, ndervi nin min. og Arbejd min. repræ enterede. Den 
daglige irk omhed ble fore tået af et forretning udvalg. Rådet 
publicerede bl.a. tid kriftet .. ddannel e og Erhverv' . Rådet 
for ddannel e og Erhverv vejledning havde elv tændig arkiv
danne! e. 

Henvisnin er: Ind tillino 19r) til Arbejd - og ocialmin. ang. 
etabl ring af n off ntli erhverv vejledning 1950 ( . 936). 

Arbejd min. l. t.. j.nr. 19-B 11-40. Arbejd min., Det Råd
ivende dval af 11.1.19-B _? 199-6 : Referater, korre pon

dance, b retninoer og bila~ materiale 1943-47, heri materiale 
'ed r. p ykotekni k pr ,. r, ven k arbejd an i ni n g amt kon
ulent Hennin Frii · mat riale 1943-46. 

ndan e. referater. udenland k materiale, re
r l r fra arb Jd ud\alg 19- -6 . Ind tilling fra Erhverv
dning rad t l (H -M AfH) 
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Sekretariatet for Udannel e rådet for 1443 

Ikke-Faglærte 1960-73 

Sekretariatet for Arbejd marked -
uddannelserne 1973-76 

Direktoratet for Arbejd mark d -
uddannelserne (AMU 1976- 9 

Sekretariatet for Uddanne! e rad t for Ik · -Faglært ( nere: 
Specialarbejdere, e ndf. ). oprettet l 60. bl \ fra 1.-U9 under 
navn af Sekretariatet for Arbejd mar · uddanne! erne tillige 
ekretariat for dvalget vedr. Efteruddannel af Faglært 

152 ), oprettet 1965 og for Om ·oling udvalget . 1-2 . op
rettet 1969. Fra 1.4.1976 fi · det etegn l n Dire ·t ratet for 
Arbejd marked uddanne! erne (A 1 ). 

Ifl. lov 237 af 6.6.19 - var f !~ende ud\ al~ h ni ~t til 
Uddanne! e rade t for Arb j d m ar ·e udd nnel r. ddannel-
e rade t for pecialarb j d re. ddann l ud\ al~ t f r Er-

hverv forberedende ddannel r. ddannel ud\ t t f r Fag
lærte Efteruddannel , Koma ·r ud\ al g t o r Ar b J d markeds

Indhold: 
dann l r: 

med Erh\ef\ ·ompetan ~iv nd 

r ddannel e -
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Uddanne! e rådet for Ikke-Faglærte 1440 

Arbejdere Specialarbejdere 1960-

If. .'1 i lov 194 af l .-.1960 om erhverv mæ ig uddanne! e af 
ikke-faglærte arbejdere 'ar det 10\·en formal at tilvejebringe 
fa te rammer og økonomi k grundlag for en adan erhverv -
mæ ig uddanne!. e af ikke-faglærte arbejdere. om til enhver tid 
varede til den tekni ke udvikling og forholdene på arbejd -

markedet. Til fremme af dette formal oprettede under Arbejd -
min. et uddanne! e rad be taende af en af kongen udnævnt for
mand amt medlemmer udpeget af DA og af LO amt tilfor
ordnede repræ en tanter for Arbejd min .. Handel min., nder
,j ning.min .. For \ar min. amt arbejd direktøren. 

Ved lo\ 17 af 2 .4.1971 ændrede 10\en titel til lov om er
hven.mæ ig uddannd e af pecialarbejdere m.fl. og om koling. 
Radet na\ n blev ddannel. e radet for pecialarbejdere. A;. 
tallet at organi ation \algte medlemmer ble\ øget fra 7 til fra 
hver ·ide. I in n~e kikkel e ud tedte loven om bek. 271 af2.6. 
1971. 

ddannel eradet fik fra in oprette! e eget ekretariat. I 1973 
blev dette tillige ekretariat for dvalget vedr. Efteruddannel e 
af Faglærte og for Om koling udvalget under navn af ekretariat 
for Arbejd marked uddanne! erne. fra 1976 Direktorat for Ar
bejd marked uddannel erne. e 0\i. ddannel e radet journal 
er vid refort af ekretariate 'Direktoratet for Arbejd marked -
uddanne! ern . fra 19 m et emneinddelt journal y tern, revi
deret 19 . En række a~er vedr. pecialarbejderuddannel er 
( - g H- ager) ud k1lt fra Arbejd direktoratet journal 

ddannel e radet arkiv. 

Indhold: JournaL a~er l -6...,. AH-journal ager 1963-70. 

(I PIMH) 
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Udvalget vedr. Efteruddannel e af 1441 

Faglærte 1965-

Som ændring for lag til 3. behandling af finan 10\iorslaget for 
1964/65 (Folketing tid. D, p. 3 - ~ vedtoge pa Arbejd mini-
teriets budget en bevilling til fo g vi at ivær · tte efterud

dannelse af faglærte på lignende \"il ·ar om i Iovgimingen om 
erhverv mæssig uddanne! e af ikke-faglærte arbejd re. Der ned
sattes et udvalg til at bi ta arbejd mini teren ved tilrettelæggel e 
og admini tration af efteruddanneJ en. I udval et repr entere
de DA, LO, Undervi ning min. o~ Ar jd min. R tning lin
jerne for ydel e af til kud blev f at i cir ·. lo6 l .. 19 . jf. 
lov 237 af 6.6.19 5 om arbejd mar ·ed uddann r og be · . 
af 11.7.19 6 om efteruddanneJ af faglært . Efteruddannel en 
havde form af korte kur r med henbl" · p at aj urf re ud
dannet en i takt med den te ·ni · udviklin~ . 

Udvalget ekretariat forretnin~er blev indtil l T vareta~et i 
Arbejd mini teriet, derefter i ekretariat t fr 197 Dir ktora
tet) for Arbejd marked uddanne l rne . l -2 . d\ alget var 
indtil 1973 elv tændiot arkivdann nd . 

Indhold: Der er ikke afleveret ar ·ivali r 1990). 

Om koling udvalget l 

ed lo 49 af _0.2.1969 m 

( P \fH) 

1+L 
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Jing amt lo 237 af 6.6.19 5 om arbejd markedsuddannelser, jf. 
bek. 46-l af 11.7.19 6 og bek. 506 af 1986 om erhvervsforbe
redende uddanne! er. 

Om koling ud alget havde elv tændig arkivdannelse, indtil 
det ekretaria t forretninger l. 4.1973 blev overtaget af Sekretari
atet for Arbejd marked uddannelse. fra 1976 Direktoratet for 
Arbejd marked udannet erne ( . 1526), fra 1989 Arbejdmar
ked tyre l en . 

Indlzold: Der er ikke afleveret arkivalier (1990). (N PI M H) 

Arbejd marked tyreisen 1989- 2490 

ed arbejd mini teren re olution l .10.19 9 blev Arbejd direk
toratet ( . 1-0 ) og Direktoratet for Arbejd marked uddannel-
eroe ( . r26) nedlagt pr. 1.11.19 9, og der oprettede et nyt 

Direktorat for Arbejd marked tyrel en. Indtil en nyorgani e
ring ble gennemfort l .4.19 . b e tod direktoratet af Arbejd -
marked t re l e ekretariatet og to afdelinger, et for hver af de 
gamle direktorater. 

lndlzold: Der er ikk afleveret arkivalier (1990). (MH) 

Arbejd rbe kyttelse Arbejd miljø 

Til ynet m d Fabrik er og Fabrik - 14-4 

mæ ig Dr n ærk t der l 73-1901 

Dir kt ratet f r - og 
Fa riktil n t l 

Dir kt rat r jd til net 1954-

rb~.:jd milj in tituttet ( 1- 7). arb Jd til yn -
n mt. r ·jqjJ ~n 'ed land arkiverne) og peci-
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under øge! e af arbejd \ ilkarerne i ~- fabrikker for Det Før te 
~ ·ordi ke Indu trimøde l 72 fremkaldte en re olution med for
lag om lov om børnearbejde. og amme krav rej te Dan k 

Arbejder amfund. l. Kred København) i en henvendel e til 
regeringen af 17.12.1 72. 

ed loven om børn og unge menne ker arbejde i fabrikker 
og fabrik mæ ig d re\ n e værk teder og det offentlige tilsyn med 
di e (lov ~ af 23.: .l 3 oprettede under Indenrig min. et 
Tilsyn med (Boms og unge fenneskers Arbejde i) Fabrikker og 
fabriksmæ si~ drewze ærk reder. idet der an attes to arbejds
in pek1orer (cand. pol~ t. Bernhard 1. Jen en og dr.phil. Haldor 
Top e) med di tri ·ter hh\. ø t og ve t for Storebælt. 

I de ,·ir k om heder. der var underka te t l 73-loven til y n -
be temmel er. m en og arbejd in pektørerne \ed l m 56 af 12.4. 
l 9 om foran taltninger til forebyggel e af ulykke tilfælde , ed 
brug af ma kiner p litiet adgang til uventede. arlige og ordi
nære. trearlige efter ~n af dampkedler pa landjorden (lov 23 af 
24.3.1 -). Be t mmel erne om. at dampma kiner inden ibrug
tagning kulle be igtige af agkyndige udmeldt af øvrigheden 
(Kobenha\n • tagi trat eller den tedlige amtmand). gik tilbage 
til Dan ke Kancelli (2. Dept.) frd. af 2 .4.1 32. Ifølge Io af 12. 
4.1 -1 ang .... til ynet med dampkedler. dampma kiner og 
damp kibe ha\ d y n mændene afgøre! er kunnet indanke gen
nem politiet til t overap )O udnæ\nt af Ju tit min. (1. Dept.). 
For dampked ltil yn t opretholdte en ær kilt lm.givning indtil 
ophæve l n ved l v _26 af ll.6.19-~ ""'6. 

\' d l 9-loven ændrede b te~nel en arbejd in pektør til fa
briksin pekl r. fed hen ) n til l 3-loven henhørte fabrik in-
p~.:ktorerne under Indenrig. min. Kt. for Off. rbejder). men 

d med hen )O til kedeltil ynet ffi\. henhørte under Ju tit min. 
(1. K t. . t ett rhanden \ok. n de dO tal a i tenter under fabrik -

)n mænd. dt r l 

·a]e til y n opga\er (lo\ 33 af 19.3. 
-1m en kommunalt be kikkede til 

·in ) n mænd ... der indtil 1971 vare-
tog til ) n t m t: d m a k in r i landbrug og lignende mindre farlige 
bedrifter. 

Vt:d l ' 71 af U ~ l l m arb j de i fabrikker m\. - den id te 
) tern ·iftet - oprettede under Indenrig -

.1 ejd -o Fabrikril.nzel. amt et Arbejd -

_ ' in tillin:> o:> C r lag 'ed r. arb j der-

' tad tt:t inden 
min. et Direkwrat 
r d . 1:.:' . 



1532 Arbejdsmarkedsforhold 

fart og 
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lov 171 af 13.4.193 om ferie med løn jf. lov 65 af31.3.1953, lov 
273 af 4.6.1970 og enere ændringer, jf. lovbek. 352 af2.7.1981 
lo bek. 560 af 13.11.19 4 og bek. 124 af 29.3.1984. 

Fra 30.3.1917 hørte fabriktil ynet og fra 19.7.1919 hørte ar
bejd til ynet under Indenrig mini teriet Afd. for Sociale Sager, 
enere Socaldept. ocialkontor 'Socialmini teriet l. Kt. (s. 290 

og 293). Fra 30.10.19-o hørte agområdet under Arbejds- og 
Socialmini teriet -. Kt. og fra 27.3.1963 under Arbejdsmini
teriet 3. Kt. . 296 og 311 . 

Organisation 
Direktoratet ar indtil l9T organi eret med en direktion og 2 
afdelinger: Teknisk Afd. med 3 kontorer og Juridisk-Social Af
deling med _ kontorer for hh . ekretariat - og per analean
liggender og for IFA. Hertil kom 2 Specialinspektioner (for 
militære anlæg), de lokale til TI kredse amt Leverandørin pek
tionen. In p ktionen for B ·gge- og Anlæg ir k o mb ed (begge 
oprettet 19 , nedlagt 19 -) og In pektionen for La tning og 
Lo ning oprettet 19-7, nedlagt 19T . Direktoratet havde iden 
19 6 eget Laboratorium, der i 19-4 blev omdannet til SIFA ( . 
1-3 . Der kete i løbet af 1960'erne en betydelig per onale
mæ ig oprustning af !ve direktoratet. 

Med de enere udbygninger b tod Direktoratet i 19 O'erne af 
en Direktion med n International ektion, en Økonomi ektion 
fra 19 _ og en Information tjene te fra 19 -: 4. K t., journal) 
amt 13 kontorer. nemlig: Planlægning kontoret ddannel e -
ektionen i 19 _ afgivet til - · Kt. l. Kt.) Per onalekontor, 

Økonomi ekti n n i l - afgivet til 3. Kt. 2. Kt.), Til yn -
k ntoret, fra 19 : Økonomi og Admini tration kontoret 3. 
Kt. , Dokumentari n ·ontor -L t.. ra 19 5: 12. Kt.) Juridi k 

t. - . t.. i 19. - f r n t med 6. K t. . ontor for ikkerheds
rgani ati n IO. B drift undh d tjene te B T og Branche ik

k rhed rad B R - . t. mdannet 19 -). Juridi k Kt. 6. Kt. , 
K d 1- g B hold r ·ont r. . ' aturga_ ktion. fra 19 5: Kt. for 
I) kbær nd Ani K t . , !aterialekontoret, tøj ektionen 

ud kilt m d 19 - ( . t. , Almentekni k Kt. 
(9. Kt. . Ar t.. ra 19 -: undhed kontor 10. 

lutnin_ n af l m ·retanat r for pecialin-
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pektionen for Grønland, for ærlige Anliggend r (19 l og for 
Genteknologi ( 19 ) , amt en Edb- ::: en Ri i ko e k ti n 19 ) . 
Bibliotek og Dokumentation tjene te ud kilte m eh tændige 

enheder. 

Arki~forhold 

Det løbende til ) n er dokumenteret del 

nummer. 

prindcligt f rtc dirt:kt 
(bagcrilo' n) og og D 
omlagde 19-4 til d t::mnt:

tion ) tern. re\ ide n: t l 

m m-

ger 

af 
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edb- tandardjournal y tern. Før 19 2 var kontorerne (samt til
yn kred ene) arkivdannende. 

Arki eme fra det i 1971 nedlagte kommunale ma kinsyn ind
endte til direktoratet, afleveredes derfra til Rig arkivet, hvor

fra de er videregivet til land arkiverne. 

Der er foretaget omfattende ka ationer i direktoratet arkiv 
jf. Meddelelser om Rigsarkiver og Landsarkiverne 1966-75 . 429: 
Arkivalier edr. nedlagte irk ambeder mv. er om regel kas
eret efter en vi tid fri t. Kas ation bemyndige! e fælle for di

rektoratet og til n kred ene af 6.3.19 5. 

Hem·isninger: Arbejd til ynet udgav Årsberetning. Om direk
toratet organi ation: Arbejdstilsynets årsberetning 1963 . 119ft. 
Arbejds- og Fabriktilsyner gennem 5 år, 194 . Erik Dreyer: 
Almindelig Arbejderbeskyrrelse. 19-7. Admini tration udvalget 
af 1960, 2. Bet.. 196_ (3_0 \. 32 . Harald Jørgen en: Den civile 
Centraladministration 1914-r. 1936 . 9. 

Bernhard Jen en: Redegørelse orn Arbejderbeskyttelse, 1 77. 
Bet. afgi et af d n \'Cd kgl. Re ol. ned atte Kommi ion til at 
tage under 0\ervejel e, hvilke Foran taltninger, der bør træffe 
for at forebygge Tykke tilfælde ved Brugen af Ma kiner, 18 4 
( . 167). Bet. afgiv t af dvalget ang. Børn Arbejde, 1924 (S . 
l 3). Bet. afgivet af dvalget ang. Arbejderbe kyttel e 193 
( \. 19 ). Bet. afoivet af Arbejd raadet over det af Udvalget 
ang. Arb jderb kyttel udarbejdede dka t til Lo om Arbej
derbe kyttel e. 1939 ( . 191). Arbejd miljøfor kning i Dan
mark, Redeo rel - fra Arb jd gruppen af 1972, 1976 (S . 
4L . B t. om t jb ·æmp l e ... Direktoratet for Arbejd til
·net. t j ud alge t 19 9 \'. 4 +t . Redegøre) e ... vedr. æn

dring af arb jd milj lov og IO\ om kemi ke toffer og produkter, 
l 79 ( \'. 4 4- . Bet. fra Feri lo\ ommi ionen, 194 ( v. 199 . 

Dan ke Kan lli. -· Dept . reg. nr. l 3 __ 97. Ju tit min. 1. 
D pt., j.nr. l - 3_ 4. ~ -'Bl _1. l O. l 9.Q4129. 
Ind nri 

l . 1912'2393. Inden-

r. P ri' atarkh: nr. 
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Indhold: Kopibøger 1899-1934. Brevkopier 19r. Journalregi tre 
1886-1920, 1926-54. Journaler l 73-1920 div. år. Journal A fa
briksloven) 1930-54. Journal C damp ·edelloven -19--. In pek

tion protokoller edr. fa t tående damp ·edler l 4. In pek
tionsprotokoller l 74- 2. Alm. be temmel er. re lutioner. di -
pensationer l 0-1902. Gebyrprotokoller 191 "'l. Fabrikproto

koller 16. og 6. Kred 1919---. Bedrifter under m kiDtil ;n. 16. 
og 6. Kreds 1919-25. 

Dagsordener 1917-27. 
Journalsager A (fabrik loven 

ger B (bageriloven) 19 --34, 1944. 19--L Journ a~ er damp
kedelloven med undt. af 3. af n. 191 - 4. 1944. 19--L Journal a
ger D ( dampkedelloven af n. 3 192 "'4. 1944. l --l. VB- vi
dom bog-) sager 1916-54. 1iikrofllm 191-4-. Tegninger vedr. 
Dampkedler. Fluor a gen (d r. Robolm) 19"'-. Di ve e e afle, . 
fortegne! e, bl.a. hi torie: p r onli~e notat r \ed kr. Ja . Lind

berg). 
Regulativændringer 191-. Ret· a~ r o_ - ager l 

pa er-certifikatbegæringer 1902-1"'. E on rru re l "'L 'dga

ede fa te kedler, be\ægelige kedler. ·o.:: ·e dl r ~ e n mi re 

1925. 

-1 l. 

r-

regi ter cdh l --t :2 . t 

J : ag-. journal-. brc\-, na\n -. f 

·ag ·oply. ning regi tre g di'. in 
1454:4). 
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Specialin pektionen edr. Militære Anlæg 
1955-

1454/3 

Pr. 1.1.1977 blev to af de da 3 pecialin pektorater forenet til 
Specialin pektionen vedr. Militære Anlæg. Arkivdannel en skete 
i overen temmel e med de almindelige regler for arbejdstilsyns
kred ene. Der er foretaget uhjemlede ka ationer. 

Indhold: Der er ikke afle eret arki alier (1990). (MH) 

Specialin pektionen for Grønland 1972- 8 20 

pecialin pektionen for Grønland oprettede 1972, udru tedes 

19 7 med ekretariat og nedlagde 19 . Arkivdannel en var 
integreret i Direktoratet fælle journal y tern; Specialin pektio
nen har ikke haft el\ tændigt arkiv. (MH) 

Arbejd - og Fabriktil ynets 145-

Laboratorium for Arbejdshygiejne 
1946-54 

Staten In titut for Arbejd hygiejne 
SIFA 19~ .f-7 

Arbejd miljøin tituttet AMI) 197 -

nder Direktoratet for rb jd - og Fabriktil net ( . 1-29) op
r ttede 1-.3.1946 et Laboratorium for Arbejdshygiejne, om 

forel big placerede i et lokale ho Kbh. ni\er itet Hygiejni
ke In tltut. Iht. l v _26 a 11.6.19-4 om almen arbejderbe k t

t l .'-_ ændred n \n t til catens Insrirw for Arbejdslz}giejne, 
m i apnl l 1 • nam t Arbejdsmiljøinstitutlet Uf. arbejd mil

j l ' l af 23 .L . l9 - 7 ) . 

In ti tuttet for to.:: ar j d pi d målinger ( t v og tøj m\. og 

g nn~.:mf rte nal) r f malemateriale. herunder og a biologi k 

mal material . t ar jd ble\· opnndehg tilrettelagt af et 

l b ratorieud\ al.::- m d r r ntanter for direktoratet, Arb j d -
til ) n d l 0 t:r. Ri0 h pi tal t Ar j d h) gie j ni k e Khmk og Ar
b j d til ) nt::t k n.: d . n re 0 0 fil j rad t ( . 1·39 . Efter 
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1977 tog virksomhederne ikkerhed organi ation i tigende om
fang elv initiativ til arbejd plad unders gel er og proj kter mv. 

SIFA be tod af 3 afdelinger: Kemi k Afd .. F) i k Afd. og 
Serviceafd. og radede over et antal laboratorier (Biolo) k L.. 
G a chomati k L., L. for In fra r d pe -trofotometri. L. for 
Atomab orb ion pektrofotom tri og Polarografi. Alm. Kemi k 
L., Støvlaboratorium , Røntgenanalyti - L. o." A ·u ti_ k Labora
torium). 

Ved en omorgani ering 19-- ble\ I 1de tillet med de 1-t 

til yn kred e under Arbejd til ) net. I mart 19 9 tru ·tur red 
in tituttet med en chef, lede! e ekretariat. alm. kr tariat og 6 
afdelinger: Produktregi ter (kemi k-t · i · lo."i · databa e og 
bioteknologi k databa e. jf. bek. af 14.9.19 l om R gi tret 
for Stoffer og Materialer), Arbejd hygiejni ·-Te ·ni · Afd. ar
bejd plad under øge! er og tekni · foreb)."." l.e. t J. trilling 
og elektronik, partikel- og billedanal) e . Kemi ·-BI k mi k 
Afd., Tok ikalogi k-Biologi k Afd .. Ar ej fd. og 
Arbejd medicin k Afd. 

Henvisninger: "Pa paF' mart 1971. B mær ·nin."er til b ·.om 
Regi tret om toffer og ~!at rial r. Ar jd t' l ) n t l l. 

Indhold: Der er ikke afleveret ar ·h alier l 

Det Lægeligt-11 kni k 
Arbejderbe kytt l l 
l 54- 6 

.\IH 

li. . 
t træffe 

Arbejdsrader opreuedes i 1901. D_er rog iniriarh·er i arbejderbeskyuelsesspørgsmill. 
Her er der samler en som1~erdag 1 191-1. Ydersr ri/ ~·ensrre ses formanden , overlæge 
H R rdam og ~·ed ~1ans s1de bagermesrer D .J. Pir:.ner. For bordenden ses direkrør 
H. Vesresen . Den Cigarrygende herre ydersr ri/ højre er rådets sekretæ fuld · 
· 1 d · · · · V r, mægug 
1 n enngsmmiSfener, .R Haarlø1 {Arbejdsminisrerier) . 

dvalget blev ophævet 1.1.19 6. jf. bek. 611 af 1 .12.19 - 6 
tk. 4 nr. 6 om regler efter den tidligere arbejderbe k ttel e Jo -

gi~·~ing. der ~ed mindre ændringer forble i kraft efter arbejd _ 
miiJ loven Ikrafttræd n. Baggrunden var den længere under
vi ning tid og indf rel n af EFG- v ternet - . 

d alget egentlige ager indgik i det almindelige journal _ 
tern i Direktoratet for Arb jd til ynet ( . 1-29). 

Indhold: 1 dereferater m d ag re urne 19---72. 

rb jd råd t l 1-77 

r jd milj råd t l 7 

( P) 

1456 

l af 11.4.1 l om arbejde i 
mmen an af repr en tanter for 

t t g initiari er og afga ind-
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stillinger i spørgsmål vedr. arbejderbe k)ttel e, åvel over for 

ministeren som og i ær over for Direktoratet for Arbejd - og 
Fabriktilsynet (s. 1529). Sagområdet overf rte ved bek. 13 af 
23.4.1924 fra Indenrig min. til ocialmin . C. Kt. og ved bek. 
118 af 28.3.1963 fra Socialmin. til Arbejdsrnin. 1 ". Kt.). 1ed 
arbejdsmiljølov 6 l af 23.12.19 ~ 66 og 6 . om tradte i kraft 
l. 7. 1977, ændrede navnet til Arbejdsmiljør det undertiden 
blot: Miljørådet). Rådet fik til opgave at medinddrage ar ejd -
markedets parter i opretholdel en af et godt arbej milj : det 
førte tilsyn med branche ikkerhed radene . Tnder r det ned at

tes en række udvalg. 
Indtil 1956 ha de radet ekretariat bo Dire ·toratet for Ar

bejd -og Fabriktil ynet/Arbejd til ynet: iden bar det haft kre
tanat i Socialmin./Arbejd min. Arkivet be t af forhandling -
protokoller, i 1972 aflø t af m dereferater. amt af journaler og 
journal ager. I 1977 indf rte et emneopdelt. bierar ·i· · journal

sy tern. Store dele af det ældre arki\ er gået ta t. 

Henvisninger: 'Pas pa!" 19 nr. 

Indhold: Forhandling protokol l 1-- . J urnal 191--16. 19-W 
-54. Ka ejournal 193 - , 19·H--L. 19r Diver 191--16. 

193 , 194 -51. Rud. La ( \JH) 

Arbe j derbe kyttel 

Arbejd miljøfond t l 

Arbejderbe k ttel e f ndet 

O. Fondet opgav 'ar o 

op! e befolkningen m ul~ 
amt medvirke til. at ny 

1955. d l v nr. ~A: af -: 

af 4.7.196 . ud\id de ud' 
terede arbeJd ledcrn . 
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1956-71 udgav fondet i samarbejde med Rådet for Større Færd
els ikkerhed tid kriftet 'Pas på ' . Fra 1972 blev det udgivet af 

fondet alene med undertitlen "Tid krift om arbejdsmiljø og sik
kerhed''. 

Fra 1.7.1977 aflø te fondet af Arbejdsmiljøfondet, jf. §68 i lov 
nr. 6 l af 23.12.1975 , om havde til opgave at fremme et bedre 
arbejd miljø gennem oply ning og uddanne! e og på anden egnet 
måde. Arbejd miljøfondet videreførte udgivelsen af tidsskriftet 
"Pa på!" . 

Fondet midler tilvejebagte ed bidrag fra staten, fra ulykkes
for ikring el kaber anerkendt efter ulykke for ikringslo en 
amt fra kommuner og arbejdsgi erne fritaget for lovpligtig ulyk

ke for ikring. Fondet øver te m ndighed var Arbejdsmiljørå
det. Den daglige lede! e aretoge af en be tyre! e der bestod af 
direktøren for Arbejd til net om formand og 3 medlemmer 

algt af Arbejd miljørådet repræ enterende henbold vi arbej
dere, arbejd gi ere og funktionærer. 

Fondet be t re! e afga årlig beretning til Arbejd miljørådet 
og arbejd mini teren . 

Henvisninger: Arbejd min . 3.Kt .. j .nr. 13-43-60 15-0-68 og 15 
-0-73. 

Indhold: Forhandling protokol mødereferater) 1955-74. Korre
pondance 19~6- 3. Hovedbog 1944-73. Ka ejournaler 1955-73. 

Abonnement protokol 19 __ ~. Debitorer 195 -73. Korre pon

dance vedr. land ud tillingen "Pas på" 195 . Korre pondance 

edr. ikkerh d tjene tekongre 19 . Korre pondance edr. 

klubberne 1961- 3. K ebog 19 - 3. Fakturakopier, ikker
hed tjene ten m\ . 19 3- 3 

Tid skriftet "P p ."': orre pondane 1956-73. Ho edb ger 
19 6-73. journaler 19--- . Abonn ment protokol 19-6 

-T . Annon d bitor r 19-9- . ebilag 1956-73. Fakturako
pi r. annon r 19-9- . Fa ·tura ·opi r. abonnement 1961-72. 

( PI fH) 
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Udbytte. Ferie. Pen 1on 

Lønkontroludvalget 19--l-3-.f-

Lønkontroludvalget ble\ ned at iht. lm 9"' af .19 .., om pri -
og lønkontrol ved vi e arb jder for udenland_ · regning for at 
kunne afgøre tvi l porg mal om ak ·order og tim l nnin-=er for 
arbejder udført for den t~ ke bc .ættel ma-=t. æ' net f rmand 
udnævnte af kongen; Finan min. g Arb jd min. ha\ de h,·er en 
repræ entant. og hver af h ,. do r~ ni a ti neme ha' d -· 'd
valget virk omhed oph n m d frie! n i m j l -t: d' l~et 
arkiv indgar blandt arki\ alieme i Arb j d min. B fti~el 

kontor ( . 309). 

Henvisning: Arbejd -og 
-29. 

talmin. . ·t.. j.nr. 19 .., -_..,. 19r -
\JH 

Udbyttedeling nævnet l - - 1461 

' 1"'1 f l . 19-~ om 

jlednin~ m 
ind l m d 
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mm. l. Kontor, h ordet ager joumali eredes under j.nr. 172 
med undemumre. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (NP) 

Ferienævnet 193 -53 1433 

Iht. bekendtgøre! e _53 af 29.6.193 edr. lov 170 af 13.4.1938 
om ferie med l n ned att Dan k Arbejd giverforening og De 
Sam irkende Fagforbund et fælle ud alg, hvori og å Socialmin. 
ar repræ enteret. Ferienævnet kulle om en art voldgift næ n 

behandle faglige og organi ation mæ ige problemer i forbin
del e med ferieloven gennemf rel e. 

ævnet arki indgar i Arbejdsmini teriet Ferieudvalg arki 
e ndf. (HS-M) 

Arbejds- og Socialmini teriet 
Ferieud alg 1953-55 

Socialmini teriet Ferieudvalg 1955-63 

Arbejd mini teriet Ferieud alg 1963-

1459 

Iht. lov 6- af 31.3.19-3 om ferie med løn 9 tk. 4 ned atte 
Arbejd - og ialmini terie Ferieudvalg, fra 1955 Socialmin. 
Ferieud alg og fra 19 Arb j min. Ferieud alg. 1953-lo en 
tadfæ tede i rigt d t fra maj 194 fungerende Arbejd min. 

Ferieud alg. 

Ud alget, der ulle bi ta mini teren med admini trationen af 
feriefond n, e t d af en repr entant for hh . re artmini te
rium, Direktoratet for Arb j - og Fabriktil net, forvaltningen 
af feriemærk y tern t. Dan • Arb jd giverforening, De am
virk nde Fagforbund. Fælle repr entationen for Dan ke Ar
b jd leder- og Tekni ke Fun ·tionærforeninger. Turi tforeningen 
for Danmar , Dan k lke Ferie oo Friluft radet. 

ed lo\ b k. 197 f .6.1 ·ulle ud alget] deriigere irkefor 
d n tørst mul i e p red ni n af ferierne, jf. lo _73 af 4.6.1970 om 
ferie. 
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Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 1990 . 

Feriefonden 1938-74 

Arbejdsmarkedets Feriefond 1974-

(HS-M) 

052 

Ved bek. 235 af 29.6.193 edr. lov l O af 13A.l93 om ferie 
med løn indførtes et feriemærke · tern. 1ær -erne ud tedte af 
postvæ enet og købte af arbejdsgiverne. der indklæb de dem i 
en feriemærkebog for h er medar ejder. der \ar ferie erettiget 
ifølge loven. De ferieberettigede hævede pa po th ene den feri
eløn, der tilkom dem, når ferien holdte . De ummer. der ålede 
kom til at indestå ho po tvæ enet. udgjorde Feriefonden. til hvi 
kapital ikke-hævede beløb henlagde . 

Iht. lov 65 af 31.3.1953 om ferie med l n 9 t-. ulle 
Feriefonden midler admini trere af ar j - og 
ren, bi tået af et Ferieudvalg, 0\i. Midlerne -ull an v nd 
et ferieformål, herunder til in ti tutioner eller oroani a ti n r. der 
øgte at tilvejebringe feriemuligheder for de af loven omfattede 

per oner. Feriefonden henlagd 19 " under Ar j min. 
Ved lov 26 af22.5.1974 omdann d Feri fond n til n hej

ende in titution kaldet Arb j mar -ede Feri f nd und r en 
be tyre! e, der udpegede af ar ej ministeren. 

Indhold: Der er ikke afle\eret arki\ alier l 

Til yn udvalget for D n k F lk 
Feriebyer 1943-49 

ed kr. af7.5.1943 n d att 
ud alg for at kontr Iler am n 
ferie ferieb ·er. I udval t r 

P) 

n -- l 
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Henvisning: Arbejd - og Socialmin., Arbejdskontoret, J .nr. 
1941123-155. Socialmin. l. Kt. j.nr. 1945/23-6. 

Indhold: Korre pondance, regn kaber 1943-45. 

Arbejdsmarkedets Tillægspension 
(ATP) 1964-

(MH) 

1972 

ATP oprettede ed lo 4-6 af 7.3.1964 om arbejd markedet 
tillæg pen ion. Medlemmer af pen ion ordningen var alle løn
modtagere i alderen l -66, der ar be kæftiget her i landet eller i 
udlandet for den dan ke tat. dan ke virk omheder eller in titu
tianer amt på dan ke kibe. Pen ion bidraget udredte dels af 
medlemmerne del af arbejd gi erne. I kon ekven af denne 
ordning hvilede ATP ig elv uden til kud fra det offentlige om 
en el tændig el ejende in titution under lede! e af den kred 
der til ejebragte ordningen midler (Folketing tid. 1963/64 A 
p.573). 

. ATP ledede af et repræsentant kab, en be tyrel e og en direk
tion. Repræsentant kab t b tod af 15 arbejd gi errepræ entan
ter, l l nmodtagerrepræsentanter amt en formand, der ud
næ nt af repræ ntant kabet. jf. bek. af 2 .2.1979 om ar
bejd mini teren udp gning af repræsentanter for arbejd mar
ked organi ationer. om ikke i f lge loven udpeger medlemmer 
af repræ entant kabet. Be tyrels n be tod af 4 (fra 1977: 5) ar
bejd gi errepræ ntant r og 4 fra 19 7: 5) lønmodtagerrepræ-

ntanter. Repræ entant ab formand ar tillige formand for 
be tyre! n. Denne udnæ\ nte direkt ren og andet ledende per o
nale amt fa tlagde retning linjerne for dere arbejde. 
. Afg rel er truffet af ATP om medlem kab. bidrag eller pen
IOn ret kunne indbring for et ankenæ\n ( e nd . ATP tod 

und r til ·n af F r ikring rådet fra 19 Finan til net . 
ATP fik overdra t dmini trationen af d n akaldte omkosc

n~n dæmpende tal ·de/se iht. IO\ _ - af 9.6.1970 om b græn -
mng af mko tning for ~el m f lge af dyrtid regulering af 
'· nning r. o a kaldet .. k m pen ation loven .. (K l og af den 
tll \arend IO\ a l ·- l "'4 K2 . ndvidere admini trerede 

TP de h i L nmodta me D_, mdsfond oprettet iht. til lo 
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230 af 2.6.1977 om midlertidig indb taling fra taten til Arb jd · 

markedets Tillægspen ion af i e d)Ttidsportioner. 
Fra 1.1.1983 jf. bek. 4+6 af-· .19 _ 10. , ·aretog ATP tillige 

opkrævning af arbejd giverne indbetaling af bidrag til L.øm~wd
tagemes Garantifond (lo bek. -6- af 19.10.19 - ) . . Arbej~gn·e~
nesElevrefusion(lovbek. 7 af_6.10.19 _l amtbidragtildeh1 
dækning af statens udgifter til invalidepension og arbejd l heds

for ikring (fælle opkrævning). 
Pen ion ager (PS- ager) ka ere efter mikrofilmning m d 

undtage! e af anke ager og vi dom bog ager. 

Henvisninger: Arbejd markedet tillæg pension. Bet. afgivet af 
tillæg pen ion udvalget af 19 3. l .., .., l ' . L69 . B t. om en 
udvide! e af arbejd markede tillæ.:: pen ion til oc a at omfatte 
elv tændige erh erv drivende . Af.::ivet af tillæ.:: pen ion udval

get af 1964, 1965 (3·H .L l}. Bet. om prinetppem for en 
almindelig tillæg pen ion ordning afgivet af tillæg n ion ud

valget af 1964, 1967 ( 452' . L/-). 
Arbejd min. l. Kt., j.nr. 1963119 -. 

Ankenævnet for r 
Tillæg pen i n l -+-
Ank næ\n t for Arb jd m 
iht. lo 46 af 7 .. l 

·ompensati n IO\ en af 

4. 

mark 14/1 
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be tod af fem medlemmer udnævnt af arbejd ministeren efter 

ind tilting fra hh . Høje terets præ ident Sø- og Handel rettens 
præ ident Den Fa te oldgift ret (Arbejd retten) amt arbejds
giverrepræ entanterne og lønmodtagerrepræ entanterne i ATPs 
repræ entant kab. Afgøre! er truffet af ATP i pørg mål om 
medlems kab. bidrag eller pen ion ret kunne indbringe for næ -
net. æ net oterede kriftligt. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (1990). (WR) 

Lønmodtagerne Garantifond 1972- 2054 

Lønmodtagerne Garantifond ble oprettet om elvejende insti
tution iht. lo 116 af 13.4.19 _ med det formål af ikre løn
modtageredere tilgodehavende løn og feriegodtgørel e i tilfælde 
af arbejd gi ere konku . Opkrævningen af bidrag og udbe
talingen af tilgodeha ender foretoge gennem Arbejd markedets 
Tillæg p n ion, e ovf. 

Indhold: Der er ikke afleveret arki alier (19 ). (MH) 

Lønmodtag rne D rtid fond 1977- 2051 

L nmodtagerne D Tti fond oprettede om en elv tændig in
titution iht. lo 23 af -.6.19- om midlertidig indbetaling fra 
taten til ATP Arb jd mark det Tillæg p n ion, e ovf.) af 

i d ·rtid p rtion r ("'dyrtid indbetaling lo en"). Di e indbe-
talte dyrtid portioner ud kilte fra ATP-fonden midler, men 
ATP bi t d Dyrtid fond n \ed udbetalinger til berettigede løn
m dtagere. 

Indhold: Dererik ·e af!e\eret arki\alier (19 (MH) 

Arb jd gi rn 2 9 

r b J d IV rn l 'r fu i n bl ,. prett t om el ejende in ti-
tuti n' d l \ _.L f .. 197 . \:ed hjælp af en fond , til\ejebragt 
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gennem bidrag fra private arbejd gi ere. refunderede Arbejd -
givernes Elevrefu ion helt eller del vi de l n udgifter. arb j ds
giverne havde afholdt til elever og lærlinge under oleophold. 
Opkrævningen af bidrag og udbetalingen af refusion 'ete gen
nem Arbejdsmarkedet Tillæg pen ion ATP . e mi. Arbej -
givernes Elevrefusion havde dog el\ tændig arkivdanne 

Indhold: Der er ikke afleveret arkivalier 1990) . ( 1H) 


	8042501141_0001
	8042501141_0002
	8042501141_0003
	8042501141_0004
	8042501141_0005
	8042501141_0006
	8042501141_0007
	8042501141_0008
	8042501141_0009
	8042501141_0010
	8042501141_0011
	8042501141_0012
	8042501141_0013
	8042501141_0014
	8042501141_0015
	8042501141_0016
	8042501141_0017
	8042501141_0018
	8042501141_0019
	8042501141_0020
	8042501141_0021
	8042501141_0022
	8042501141_0023
	8042501141_0024
	8042501141_0025
	8042501141_0026
	8042501141_0027
	8042501141_0028
	8042501141_0029
	8042501141_0030
	8042501141_0031
	8042501141_0032
	8042501141_0033
	8042501141_0034
	8042501141_0035
	8042501141_0036
	8042501141_0037
	8042501141_0038
	8042501141_0039
	8042501141_0040
	8042501141_0041
	8042501141_0042
	8042501141_0043
	8042501141_0044
	8042501141_0045
	8042501141_0046
	8042501141_0047
	8042501141_0048
	8042501141_0049
	8042501141_0050
	8042501141_0051
	8042501141_0052
	8042501141_0053
	8042501141_0054
	8042501141_0055
	8042501141_0056
	8042501141_0057
	8042501141_0058
	8042501141_0059
	8042501141_0060
	8042501141_0061
	8042501141_0062
	8042501141_0063
	8042501141_0064
	8042501141_0065
	8042501141_0066
	8042501141_0067
	8042501141_0068
	8042501141_0069
	8042501141_0070
	8042501141_0071
	8042501141_0072
	8042501141_0073
	8042501141_0074
	8042501141_0075
	8042501141_0076
	8042501141_0077
	8042501141_0078
	8042501141_0079
	8042501141_0080
	8042501141_0081
	8042501141_0082
	8042501141_0083
	8042501141_0084
	8042501141_0085
	8042501141_0086
	8042501141_0087
	8042501141_0088
	8042501141_0089
	8042501141_0090
	8042501141_0091
	8042501141_0092
	8042501141_0093
	8042501141_0094
	8042501141_0095
	8042501141_0096
	8042501141_0097
	8042501141_0098
	8042501141_0099
	8042501141_0100
	8042501141_0101
	8042501141_0102
	8042501141_0103
	8042501141_0104
	8042501141_0105
	8042501141_0106
	8042501141_0107
	8042501141_0108
	8042501141_0109
	8042501141_0110
	8042501141_0111
	8042501141_0112
	8042501141_0113
	8042501141_0114
	8042501141_0115
	8042501141_0116
	8042501141_0117
	8042501141_0118
	8042501141_0119
	8042501141_0120
	8042501141_0121
	8042501141_0122
	8042501141_0123
	8042501141_0124
	8042501141_0125
	8042501141_0126
	8042501141_0127
	8042501141_0128
	8042501141_0129
	8042501141_0130
	8042501141_0131
	8042501141_0132
	8042501141_0133
	8042501141_0134
	8042501141_0135
	8042501141_0136
	8042501141_0137
	8042501141_0138
	8042501141_0139
	8042501141_0140
	8042501141_0141
	8042501141_0142
	8042501141_0143
	8042501141_0144
	8042501141_0145
	8042501141_0146
	8042501141_0147
	8042501141_0148
	8042501141_0149
	8042501141_0150
	8042501141_0151
	8042501141_0152
	8042501141_0153
	8042501141_0154
	8042501141_0155
	8042501141_0156
	8042501141_0157
	8042501141_0158
	8042501141_0159
	8042501141_0160
	8042501141_0161
	8042501141_0162
	8042501141_0163
	8042501141_0164
	8042501141_0165
	8042501141_0166
	8042501141_0167
	8042501141_0168
	8042501141_0169
	8042501141_0170
	8042501141_0171
	8042501141_0172
	8042501141_0173
	8042501141_0174
	8042501141_0175
	8042501141_0176
	8042501141_0177
	8042501141_0178
	8042501141_0179
	8042501141_0180
	8042501141_0181
	8042501141_0182
	8042501141_0183
	8042501141_0184
	8042501141_0185
	8042501141_0186
	8042501141_0187
	8042501141_0188
	8042501141_0189
	8042501141_0190
	8042501141_0191
	8042501141_0192
	8042501141_0193
	8042501141_0194
	8042501141_0195
	8042501141_0196
	8042501141_0197
	8042501141_0198
	8042501141_0199
	8042501141_0200
	8042501141_0201
	8042501141_0202
	8042501141_0203
	8042501141_0204
	8042501141_0205
	8042501141_0206
	8042501141_0207
	8042501141_0208
	8042501141_0209
	8042501141_0210
	8042501141_0211
	8042501141_0212
	8042501141_0213
	8042501141_0214
	8042501141_0215
	8042501141_0216
	8042501141_0217
	8042501141_0218
	8042501141_0219
	8042501141_0220
	8042501141_0221
	8042501141_0222
	8042501141_0223
	8042501141_0224
	8042501141_0225
	8042501141_0226
	8042501141_0227
	8042501141_0228
	8042501141_0229
	8042501141_0230
	8042501141_0231
	8042501141_0232
	8042501141_0233
	8042501141_0234
	8042501141_0235
	8042501141_0236
	8042501141_0237
	8042501141_0238
	8042501141_0239
	8042501141_0240
	8042501141_0241
	8042501141_0242
	8042501141_0243
	8042501141_0244
	8042501141_0245

