Forskningsopphold i København oktober 2009
I perioden 3. til 8. oktober 2009 var Øyvind Eide innvilget stipendopphold ved Schæffergården. Dette
er en rapport fra oppholdet.

Formål
Jeg arbeider for tiden på en doktorgrad ved King's College London der jeg bruker Peter Schnitlers
grenseeksaminasjonsprotokoller fra 1740-tallet som kilde. For å få en bedre forståelse for Schnitlers
forutsetninger for grensearbeidet, har jeg behov for å forstå ham som person og de forutseninger han
hadde for arbeidet. Schnitler var født i København og deltok i Store Nordiske Krig som offiser fra
1711, men flyttet til Norge i løpet av krigen og ble boende der livet ut. Formålet med oppholdet i
København lete etter opplysninger om ham og hans ulike avdelinger i danske arkiver og biblioteker,
for å danne meg et bedre bilde av hvordan denne perioden kan ha formet ham.

Gjennomføring
Jeg startet arbeidet i Rigsarkivet. Det viste seg at de dokumentene jeg hadde bestilt ikke inneholdt
flere opplysninger om Schnitler enn det jeg allerede kjente til fra trykte kilder. Jeg fikk hjelp av dr.
Tyge Krogh ved Rigsarkivet, og vi gikk gjennom både trykte og digitale registranter på jakt etter mer
om Schnitler. Vi fant ikke noe, og det er sannsynlig at det ikke er mulig å finne noe; enten fordi det
ikke finnes mer, eller fordi det ligger begravd på steder det vil ta for lang tid til å finne fram til.
Gjennom samtalen med dr. Krogh fikk jeg imidlertid gode tips til hvordan jeg kunne finne ut mer om
Schnitlers generelle arbeidsoppgaver. Han hadde selv skrevet noe om auditørens rolle i sin andre
doktoravhandling fra 2000. Der fant jeg videre henvisninger til en utrykt licentiatafhandling i
rettshistorie fra 1982 av Niels Finn Olsen, som viste seg å være tilgjengelig på Det Kongelige
Garnisonsbibliotek i København, der jeg fikk mulighet til å arbeide med den på lesesalen. I tillegg til
dette, gikk jeg gjennom trykte kilder i Kongelig Bibliotek som jeg hadde bestilt før avreise.
Dette innebærer at oppholdet gav et så godt resultat som jeg kunne håpe. Jeg fikk bekreftet at det ikke
finnes arkivmateriale om Schnitler i København som er mulig å finne med de ressursene jeg har til
rådighet, og jeg fikk gått gjennom viktig materiale som gir meg bakgrunnsinformasjon om arbeidet
hans før han flyttet til Norge.
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