
Blandt slagsbrødre, 
uægte børn og redelige 

bønder og borgere



Om 
anvendelsen 
af reviderede 
regnskaber

Erik Kann



Disposition

• Indledning,  hvorfor nu reviderede 
regnskaber?

• Hvad er et revideret regnskab?

• Reviderede regnskaber som kilde,
hvordan virker de?

• Eksempler på reviderede regnskaber



Disposition - 2

• Er der noget på AO?

• Hvordan finder man de reviderede regnskaber?

• Afslutning



Indledning

Hvorfor nu reviderede regnskaber?



V

O
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Vigtig kildegruppe

Overset kildegruppe

Vanskelig kildegruppe



Hvad er et 
revideret regnskab?



Myndighed

Kontrol

Tilskud – revision

Regnskab – revision

Ønske om at have 
indblik i



Et regnskab som er 
afleveret til en myndighed 

med henblik på revision 
eller gennemsyn

Offentlige myndigheder

Halvoffentlige

Private



Centrale myndigheder

Regionale myndigheder

Lokale myndigheder



Reviderede 
regnskaber som 
kilde – hvordan 

virker de?



Forudsætningen for at forstå det

Forstå nogle basale mekanismer ved 
den måde, arkivalier opfører sig på



Arkivalier

De er også resultat af et 
administrativt liv

Eksempel



Kildens administrative 
livsbane (OPHAV):

Forståelsen af ophavet giver 
nogle klare fordele

Eksempel i forhold til regnskaber



Kassen
Alle posteringer hver dag

Bogholderi
Kladde – måned for måned 
fordelt på kontohaver

Bogholderi Endeligt  regnskab årsbasis
MED BILAG ordnet herefter

Revision
Revideret regnskab
MED BILAG.
BILAGENE FORBLIVER HER



Kildens informationer

Vigtigt

Hvad er det, jeg gerne vil 
vide noget om?



Kildens værdi Hvor er den mest 
”pålidelige” information?

Men du skal også 
overveje

Kladde Regnskab Revideret
regnskab



Kladde



Udnyttelse af det 
administrative hierarki

Forståelsen af den adm. livsbane giver mulighed for 



Fattigforordningen 
1803 - landet

Sognefattigkommissionen eller 
Fattigkommissionen
Præsten (formand)



Fattigkommissionen fører regnskab

Regnskab og bilag sendes til

Amts fattigdirektionen

Sender regnskabet tilbage men 
BEHOLDER BILAGENE



Eksempel

Sognefattigkommissionen

Amtsfattigdirektionen

Administrationen af 
fattigvæsenet efter 1803

B
i
l
a
g

?



Det reviderede regnskab erstatter tabt information

Kirkebog

1756

Regnskab for betaling 
af ydelser, indsendt 

til revision

1701



Reviderede 
kirkeregnskaber



Altså

Et revideret regnskab har en administrativ livsbane

Fra den myndighed der skal

REVIDERES

til den myndighed, der

REVIDERER



Det giver os mulighed for at 
vurdere kildernes værdi bedre

Udnytte kendskabet til det 
administrative hierarki

FORDELE



Eksempler



Slagelse Kloster og Hospital

En af mine aner



Vartov

En anden af mine aner
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Statuskilder

Begivenhedskilder



Amtsstuer

• Amtsskriver

• Amtsforvaltere

Lokale statslige skatteopkrævningskontorer

Fra 1660 – ca. 1970
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Reviderede 
amtsstueregnskaber



Amtsregnskaber
(amtsstueregnskaber)

Købstadsregnskaber 
(byfogedregnskaber)

Københavnske reviderede 
regnskaber
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JORDEBOGSREGNSKABER

KONTRIBUTIONSREGNSKABER

FAMILIE-, FOLKE- OG 
KONSUMPTIONSREGNSKABER

EKSTRASKATTER
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Kontributionsregnskab
(bidrag)

Hovedregnskabet

Mange ting kan komme ind under 
dette



36

Først og fremmest 

Regnskaber for betalte 
matrikel/kornskatter

Årligt helt tilbage fra 
1670/80
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Familie–, folke- og 
konsumptionsskatter



Ikke hartkornsskatter

• Folkeskatten 23/11 1671: Betales af 
alle som er i tjeneste hos andre (med 
aldersgrænser) – betales af 
husbonden

• Familieskatten 1/2 1672: Betales af 
alle landboere, der IKKE tilhørte 
landalmuen og som ikke betalte 
kontribution bortfalder 1813



Ikke hartkornsskatter

• Indersteskatten: (hører sammen med 
Folkeskatten nov. 1671):
Betales af alle der var dygtige at 
antage gårde og huse men som ikke 
gjorde det 

• Ophører 1813
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Ekstraskatter



Forordningen 7/11 1711 om kvæg- og hesteskat

Opremsningerne af de, 
der er undtaget: 
Bønder den gemene 
Almue……
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Ekstraskatterne 
1743 og 1762

Særlig vigtige



1743
Alfabetisk register for land, købstæder og 
København

1762
Alfabetisk register for København

Begge registre er på AO
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Fortegnelse paa Indsidderne 
udj Bircherøds Sogn Folke 
Skatten anrørende 1. Januar 
1699

Gl. Huus 
Arme

Lide Armod for Ladheds 
Skyld

Præstemandtaller



Reviderede regnskaber 
skiftedesignationer



Blanketregnskaber



Danske Kancelli 
1800-1848

Justitsministeriet
1848- 1948

Også andre 
arkivprovenienser



Kancelliet

Amtmanden

Ad mandatum - bevilling

Gebyr



EKSEMPLER

Tilladelse til at sidde i 
uskiftet bo med umyndige 
fællesbørn

Indtil 1800: Danske Kancelli

Efter 1800: Amtmændene



Eksempel

Tilladelse til at sidde i 
uskiftet bo med umyndige 
særkuldsbørn

Indtil 1827: 
Danske Kancelli

Efter 1827: 
Amtmændene

Efter 1874: De lokale skifteretter



Kancelliet sender blanketterne, der lyder på ”Kongens 
navn”

Amtet laver det administrative arbejde

Bevilling udstedes i Kongens navn
Amtet opkræver gebyret for at 
udstede bevillingen

Regnskab OG BILAG returneres 
til ministeriet

Gruppen Blanketregnskaber opstår



Begravelsesbreve

Bevillinger til udstedelse af proklama

Vielsesbreve

Bevillinger til at hensidde i uskiftet bo

Konfirmationer på visse testamenter

Mydighedsbevillinger

Bevillinger til skilsmisse og separation

M.fl.



Til 1869 er indgangen 
Ekstraktprotokollerne

Efter 1869: Selve regnskaberne



Er der noget på 
AO?



Vi bør  
anvende 

DAISY til 
søgning og 
IKKE AO

Derfor



Hvordan finder man de reviderede regnskaber?



Indtil 1559

1559-16601660-1848

Efter 1848

Regnskaber /Reviderede regnskaber





Vi har altså

• Arkivalier fra 
Opfostringshuset

• Reviderede regnskaber 
fra Opfostringshuset

Nødvendigt spørgsmål

Hvilke arkivalier hvor og 
hvordan/Administrative løbebane?



Altså

Man kan søge i DAISY på 
”Reviderede Regnskaber”



Afslutning



Kan man da slet ikke 
komme ud for, at man 
ikke finder noget???

Damhus Bommen, foto fra omkring 1900

JO



Nu håber jeg,
at I selv tør







Trap:
Detaljer vedrørende det organisatoriske samhør 
med Slagelse Latinskole… Fællesfonden og 
fordelingen af alle indtægter

Der kræves ofte, at man læser lidt om 
det administrative

Fællesfonden




