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Arkivfaglig metodedebat
Nogle iagttagelser og synspunkter
af

Grethe Ilsøe

Efter en flyvende start i 1966 med Arkivarforeningens seminar
om registrering af arkivalier har metodedebatten tilsyneladende
haft trange kår i dansk arkivvæsen.1 Vel er debatten som sådan
ikke forstummet, den foregår til stadighed mand og mand imellem,
i grupper og på afdelingsniveau. Men den optræder kun sporadisk
på et publicistisk plan, hvorfra den kan nå ud til alle arkivfagets
udøvere, og dens virkning på den arkivvidenskabelige udvikling
bliver følgelig både afsvækket og langsom. Kun to gange siden er
debatten bragt offentlig frem til et publicistisk plan, nemlig ved
Arkivarforeningens seminar om kassation af arkivalier (1969) og
ved det 10. nordiske arkivmøde (1971), hvor et af hovedemnerne
var »registrering af store moderne arkiver«2. Dette forhold kan
imidlertid ikke tages til indtægt for en opfattelse af, at der ikke
skulle være behov for en metodedebat; det eksisterer, både som
intellektuelt og videnskabeligt behov, og som et aktuelt behov,
skabt af arkivvæsenets nuværende situation med arkivmassernes
voksende pres og forskningens voksende krav.
Skønt arkivvæsenet for øjeblikket råder over hele fire kommuni
kationsorganer har en egentlig metodedebat ikke kunnet trænge
frem ad disse veje.3 Det skyldes først og fremmest en uskreven
lov, der dikterer, at arkivvæsenet principielt ikke anmelder egne
publikationer. Blandt publikationerne tiltrækker registraturerne sig
især opmærksomhed i denne sammenhæng, idet de i sig selv er
udtryk for en arkivalsk metode. Det er derfor i første række
vigtigt (og lettest) for en afklaring af de metodiske problem
stillinger at foranstalte analyserende og indgående arkivfaglig be
handling ( = anmeldelser) af dem. Sådanne kritiske analyser
1En rapport fra seminaret er udgivet af Arkivarforeningen: Registrering af
arkivalier, Arkivarforeningens seminar I, 1966 (1966).
2 En rapport fra seminaret er udgivet af Arkivarforeningen: Kassation af
arkivalier, Arkivarforeningens seminar III, 1969 (1970). De danske ind
læg på det 10. nordiske arkivmøde er publiceret i Arkiv 3. bd. 327-46.
3 14-dages revyen Intern Information, kvartals tidsskriftet Nordisk Arkivnyt,
og det halvårlige Arkiv, samt de 5-årige Meddelelser om Rigsarkivet og
landsarkiverne.
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vil tillige kunne tjene et internt uddannelsesmæssigt formål som
en problemorienteret introduktion til arkivvidenskabeligt arbejde.
Når arkivvæsenets publikationer hidtil er anmeldt, er det sket
i almene historiske tidsskrifter eller i mere specielle (ikke-arkiv)faglige tidsskrifter og i alle tilfælde ud fra et alment henholdsvis
specielt benyttersynspunkt. Sådanne anmeldelser er vigtige og
uundværlige, men ikke tilstrækkelige for udviklingen af vor arkiv
teoretiske erkendelse. Arkivvæsenets publikationer bør i videst
muligt omfang anmeldes af arkivarer og primært for arkivarer,
og nærværende tidsskrift for arkivforskning må være anmeldelser
nes rette forum. Den arkivforskning, der hidtil er kommet til orde
her i tidsskriftet, er ikke metodevendt, men for langt største
parten af administrationshistorisk eller traditionelt arkivorien
terende art. Afhandlinger af denne karakter er naturligvis cen
trale både for arkivvæsenets in- og externe kommunikation og
må holdes i stadig hævd. Arkiv har fra sin start i 1966 prin
cipielt været åbent såvel for arkivmedarbejdere som for andre
historikere og for administrationens folk. Ved en gennemgang af
tidsskriftets første 6 årgange finder man imidlertid, at af de heri
ialt 52 afhandlinger er 45 skrevet af nuværende eller tidligere
arkivarer og yderligere 3 af historikere med ansættelsesmæssig
tilknytning til arkivvæsenet. Den dialog, som initiativtagerne til
tidsskriftet havde håbet ville komme i stand med administrations
folk og med historikere og samfundsforskere, er altså udeblevet.
Kommunikationsformen har i stedet udviklet sig til en monolog.
Abonnementtallet vidner dog om, at monologen høres af en del
uden for arkivvæsenets egne rækker. Hensynet til dette publikum
bør imidlertid ikke på nogen måde hindre, at tidsskriftet i rimeligt
omfang indeholder stof primært for arkivfolk. Ved at følge en
kvalificeret arkivfaglig (metode) debat vil externe læsere blive
konfronteret med centrale arkivalske problemstillinger og her
igennem kunne opnå øget forståelse for arkivforskningens karak
teristika og problematik. Med andre ord - fra at kunne opfattes
som en belastning for kommunikationen imellem arkivvidenskabs
mand og externe læsere, kan en arkivfaglig debat arkivarer imel
lem tværtimod tjene til at bedre den væsentligt.
Tilbage står så at overvinde den traditionelle forestilling i arkiv
væsenet og hos dets videnskabelige medarbejdere om, at loyal
solidaritet er ensbetydende med kritikløs tavshed. Som forsknings
institution kan arkivvæsenet kun være tjent med, at dets forsk-
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ningspro jekter og -resultater får status med alle andre forsknings
projekter og -resultater, og det indebærer bl. a., at de underkastes
en videnskabelig vurdering af specialister, der i denne - som i de
fleste andre forskningssituationer - bedst lader sig mønstre inden
for faget selv, i foreliggende tilfælde blandt de videnskabelige
arkivmedarbejdere. Anmeldelse er en væsentlig form for viden
skabelig kommunikation, som arkivvæsenet ikke må overse.

Vil man danne sig et billede af den metodiske udvikling siden
1966 inden for det arkivfaglige arbejde, må man som ovenfor
nævnt behandle fremkomne registraturer og andet publiceret ar
kivorienterende materiale, som i sig selv er udtryk for metodiske
principper.
Blandt arkivvæsenets publikationer 1966-71 er arkivregistra
turerne i absolut flertal.4 Der er udsendt følgende:

Rigsarkivet:
Vejledende arkivregistraturer:
Asiatiske, vestindiske og guineiske handelskompagnier
(XIV)
München-samlingen (XV)
Specialregistraturer:
Matriklerne 1664 og 1688
Foreløbige arkivregistraturer, privatarkiver:
Politikeren Andreas Frederik Krieger
Landsarkivet for Sjælland:
Foreløbige arkivregistraturer:
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 (4 amtsbind)
Sjællandske rådstuearkiver indtil ca. 1868 (Helsingør)
Kirkebogsregistraturer (Helsingør stift, Lolland-Falster
og Bornholm)
Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygnin
ger indtil ca. 1872
Oversigt over skolehistorisk materiale (udg. sammen
4 Arkiwæsenets udsendte publikationer 1966-71 falder i flg. grupper: 1)
egentlige udgaver, 2) arkivalske oversigter (guides), 3) embedsoversigter,
4) arkivregistraturer, 5) årsberetninger og 6) tidsskrifter. Desuden har
Rigsarkivets 1. afd. til tjenestebrug udarbejdet en række »værkstykker
og fortryk« under fællesbetegnelsen Primula. Uden for sin egentlige virk
somhedsramme har Rigsarkivet endelig udsendt Bibliografi over trykte
arbejder af historikeren, professor, dr. phil. Aage Friis.
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med Institut for dansk skolehistorie)
Københavnske lavsarkiver (udg. sammen med Køben
havns stadsarkiv)
Sjællandske og lolland-falsterske lavsarkiver
Landsarkivet for Fyn
3. udskrivningskreds’ arkiv 1788-1956
Landsarkivet for Nørrejylland:
Arkivregistraturer 2: Håndskriftsamlingen
Arkivregistraturer 3: Ryttergodserne
Oversigt over de private godsers fæste- og skifte
arkivalier
Oversigt over arkivalier vedr. borgerskaber og nærings
tilladelser
Brandforsikringsarkivalier for købstæder
Om udvælgelsesfaktorer
På en enkelt undtagelse nær er ingen af de opregnede registraturer
fremkommet i forbindelse med eller på initiativ fra et externt
forskningsprojekt.5 De er udelukkende etableret på grundlag af
interne overvejelser. Det er imidlertid tydeligt, at udvælgelsen af
de registrerede arkivenheder ikke er fremgået af en fælles plan
for arkivvæsenet. Om en samlet plan på afdelingsniveau vidner
derimod rækken af de sjællandske retsbetjentregistraturer og kirke
bogsregistraturerne. Overtitlen på registraturen over Helsingør
rådstuearkiv antyder ligeledes, at der bliver tale om en »række«.
Endelig fremstår registraturen over A. F. Kriegers privatarkiv som
9. bind i en serie, tidligere benævnt Serie 8, nu (på grund af æn
dret format) kaldet Ny serie.
Etableringen af visse af registraturerne er imidlertid provokeret
af et stort publikumspres på enkelte arkivaliegrupper. Det drejer
sig om kirkebogsregistraturerne og oversigterne over henholdsvis
brandforsikringsarkivalierne og de private godsers skifte- og fæste
protokoller.6 Da disse registraturer opfylder — ud over at tjene som
inventarier - først og fremmest et kontant serviceformål i forbin
delse med en stor efterspørgsel. De sikrer en hurtig og entydig
ekspedition af de registrerede arkivalieenheder til gavn for både
publikum og ekspedient. Ved at reducere ekspeditionernes antal
5 Undtagelsen er oversigten over det skolehistoriske materiale i det sjælland
ske landsarkiv, hvis udarbejdelse er sket på initiativ af et skolehistorisk
udvalg, nedsat af Dansk historisk Fællesforening.
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til det absolut nødvendige, reducerer de nævnte registraturer til
lige slitagen på de meget udsatte arkivalier.
For de fleste af de publicerede registraturer gælder det typiske
forhold, at de er bearbejdelser af tidligere arkivargenerationers
registreringer.7 Det vil sige, at udvælgelsesbeslutningen i et vist
mål har været afhængig af praktiske og arbejdsøkonomiske be
tragtninger. Dette således forstået, at man ved udvælgelsen har
taget hensyn til, at det er forbundet med langt færre arbejdsmæs
sige omkostninger »blot« at skulle tilrettelægge en allerede etable
ret registratur for publicering fremfor først selv fra grunden at
skulle oparbejde en hel registratur.8 Dette forhold, der er en så gen
nemgående faktor i udvælgelsesbeslutningen, er i et vist omfang
en karakteristisk følge af det voldsomme pres, som arkivinstitutio
nerne rent arbejdsmæssigt lider under. For til stadighed at kunne
markere en forskningsmæssig status over for omverdenen, må man
ty til de prisbilligste løsninger. Retfærdigvis skal det dog
noteres, at disse prisbillige registraturer oftest viser sig at imøde
komme et forskningsmæssigt behov.9 Derfor er det nok rimeligt
at trække på ressourcerne fra fortiden. Men de prisbillige løs
ninger bliver dyrekøbte, hvis de spærrer for initiativer til at
etablere registraturer over ikke tidligere behandlede arkivenheder.
En ikke uvigtig faktor, som lader sig påpege i forbindelse med
udvælgelsesbeslutningen, er den øjeblikkelige forhåndenværende
expertise hos de arkivvidenskabelige medarbejdere. Der er næppe
tvivl om, at denne faktor har spillet en rolle for fremkomsten af
begge bind (XIV og XV) af de Vejledende arkivregistraturer og
af de to lavsregistraturer.
61 forordet til den første kirkebogsregistratur (Bornholmske kirkebøger)
hedder det: »For at lette det interesserede publikums arbejde med kirke
bøgerne har man besluttet successivt at offentliggøre disse nye registra
turer ...« og i forordet til oversigten over de private godsers fæste- og
skiftearkivalier siges det direkte, at »formålet med oversigten er udeluk
kende at gøre det let for de mange slægts- og personalhistorikere, der
besøger landsarkivets læsesal, at finde frem til . . .«.
Det bør her nævnes, at beslutningen om at etablere kirkebogsregistra
turerne (= udvælgelsesbeslutningen) fandt sted i forbindelse med de
store afleveringer af kirkebøger i. h. t. kirkeministeriets cirkulære af 24.
juli 1967.
7Jfr. forordene til hhv. Vejledende arkivregistraturer XIV, Sjællandske
retsbetjentarkiver, Præstø amt og Brandforsikringsarkivalier for købstæder
og landbygninger.
8 Jfr. forordet til specialregistraturen over matriklerne 1664 og 1688.
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Om registreringsformer
For deltagerne i det tidligere nævnte seminar om registrering af
arkivalier var der ikke tvivl om, at de velgennemarbejdede og
velformulerede indlæg og derpå følgende stringente og inspireren
de diskussioner var så bæredygtige, at de ville være med til at
påvirke kommende registraturarbejder. Hvorvidt denne formod
ning har holdt stik, skal kort søges efterprøvet på grundlag af de
opregnede registraturer. Seminarets formål var ikke at forkaste de
grundfæstede, af V. A. Secher udarbejdede »Bestemmelser for
Ordning, summarisk Registrering og Opstilling af Arkivalier m. m.
i det danske Rigsarkiv med Landsarkiverne«, men at debattere en
supplering af de hidtidige registraturer og hjælpemidler samt for
slag til nye former for registraturer og vejledninger i benyttelse af
de store mængder af uregistrerede fonds.10
Indlæg og debat samlede sig især om problemet vedrørende
proveniensprincippets tendens til udartning i formel registrering
(= inventarisering), muligheden for etablering af saglige ind
gange til det arkivalske materiale (herunder tematisk registrering
af privatarkiver), forslag om detailregistrering af udvalgte arkiv
prøver samt om tværgående registrering af arkivalier vedrørende
et bestemt sagområde i forskellige arkivfonds.
Eftersom arkivvæsenets hele arkivalske opbygning hviler på en
konsekvent gennemførelse af proveniensprincippet, er det med
god grund, at dette er grundprincippet for registrering. Samtlige
de opregnede registraturer, der omfatter enkelte hele eller flere
embedsarkiver, er naturligvis indrettet efter proveniens.11 Det
samme gælder ligeså naturligt specialregistraturerne (over matrik
lerne og over kirkebøgerne), der knytter sig til tidligere proveniensmæssigt registrerede arkiver (Rentekammeret og sogne
kaldene).12 Mere vigtigt er det i denne sammenhæng at konstate-

9 Jfr. det i note 8 omtalte forord, der nævner, at registraturen »i sin
maskinskrevne form i snart 30 år har gjort så god fyldest, at den nu
på det nærmeste er slidt op«. Det er i øvrigt vanskeligt at skelne mellem
et reelt eksisterende behov og et af registraturen skabt behov. Erfaringen
viser nemlig, at en registraturs tilstedeværelse under alle omstændigheder
stimulerer benyttelsen af de registrerede arkivenheder.
10 Jfr. Arkivarforeningens indbydelse, udsendt juni 1966, trykt i uddrag i
seminarrapporten (se note 1), s. Vllf.
11 Opdelingen i embeds-arkivfonds er jo i sig selv en integreret del af pro
veniensprincippet .
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re, at også de registraturer, der tværgående behandler en eller
flere saggrupper i en række forskellige arkivfonds, offentlige som
private, er anlagte efter proveniensprincippet. Undtaget er kun
de to nørrejyske registraturer (der betegnende nok heller ikke
benævnes registraturer, men oversigter!) henholdsvis over købstædernes brandforsikringsarkivalier og arkivalier vedrørende bor
gerskaber og næringstilladelser. De er begge bygget topografisk
op.13
Spørgsmålet bliver nu, hvorvidt der i de opregnede registratu
rer findes forsøg på supplering og uddybning af det grundlæggende
registreringsprincip.
I sit indlæg på arkivseminaret fremførte Niels Petersen bl. a.
det synspunkt, at »det metodisk rigtige grundlag for udnyttelse
af administrative arkivalier er at skaffe sig de samme forudsæt
ninger som administrationen var i besiddelse af ved arkivaliernes
tilblivelse«. Registreringen bør derfor ikke være »en simpel inventarisering, men en registrering af arkivernes tilblivelsesproces«.
En sådan registrering »vil danne grundlag for udarbejdelse af,
hvad man kunne kalde brugervejledninger, indeholdende oplysnin
ger, som er nødvendige for det pågældende arkivs udnyttelse,
nemlig om dets tilblivelse og opbygning og om den administrative
proces, det er et produkt af«.14 - Disse betragtninger er i virke
ligheden blot en videreførelse af de af Secher fremførte i afsnittet
B4d i hans afhandling om »Proveniens(Hjemmehørs-)Princip 
pet«.15 Selv har Secher så tidligt som i 1886, ganske vist under
A. D. Jørgensens auspicier, i det første bind af Vejledende arkiv12 I Landsarkivet for Sjælland er sognekaldsarkiverne i deres helhed kun
registreret til og med 1891 (seddelreg.).
13 En sammenligning imellem den nørrejyske og den sjællandske registratur
over brandforsikringsarkivalier lader sig ikke direkte gennemføre. Den
nørrejyske omfatter i modsætning til den sjællandske kun købstæderne,
hvor et topografisk anlæg ikke volder vanskeligheder. Den sjællandske
registratur kunne imidlertid med fordel være suppleret med et topogra
fisk register.
14 Seminarrapporten (se note 1) s. 36ff. Niels Petersens indlæg tager i første
række sigte på de nyeste arkivalier.
15 Meddelelser fra det danske Rigsarkiv I, s. 230-39.
16 Sechers indledende Oversigt over Forretningsgangen og de af denne
fremgaaede Arkivalier i Kancelliet og de dermed beslægtede Institutioner
fylder over hundrede sider (s. 65-168), og hertil kommer så (s. 258-303)
et Tillæg af Instruxer og andre Aktstykker om Forretningsgangen i Danske
Kancelli. Selve registraturen optager s. 169-257.
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registraturer (Danske Kancellis arkiv indtil 1848) givet os et
eksempel på, hvad han anså for nødvendig vejledning.16 Alle
efterfølgende Vejledende arkivregistraturer har principielt fulgt
traditionen op.17 Det gælder også de to her behandlede bind
(XIV og XV).
De mest indgående administrationshistoriske beskrivelser findes
i følgende af de 1966-71 udsendte registraturer: registraturen
over Helsingør rådstuearkiv, registraturen over de nørrejyske ryt
tergodser og registraturen over 3. udskrivningskreds’ arkiv.18
Sidstnævnte knæsætter med held et pædagogisk princip i den
administrationshistoriske beskrivelse, idet den er et mønster på,
hvor anskuelig en administrationshistorisk indledning kan være
uden at sætte et gran af saglig nøjagtighed over styr.19
I registraturen over Helsingør rådstuearkiv er anmærkningerne
til den enkelte arkivenhed meget fyldige og detaljerede, et forhold,
der, foruden at have selvstændig værdi, får betydning ved vur
deringen af det stikordsregister, som registraturen er forsynet med.
Dette refererer udelukkende til de emner og sager, der udtrykkeligt
er nævnt i registraturen, og kan principielt ikke tages som fuldgyl
digt udtryk for arkivets hele indhold. Men netop på grund af de
specificerede anmærkninger og deraf følgende store antal (532)
stikord taler sandsynligheden for, at en så væsentlig del af alle
sagforhold er kommet med, at man med forbehold tør tillægge
registret en overordnet almen opgave: at fungere som model for,
hvilke sagforhold et rådstuearkiv kan forventes at indeholde.20
Til oversigten over det skolehistoriske materiale er der udarbej
det stikordsregister efter samme princip. Da oversigten er et
kompilationsarbejde, byggende på et stort antal registraturer,
17 Begrebet »vejledende« i Vejledende arkivregistraturer er både af A. D.
Jørgensen og Secher udtrykkeligt opfattet som: vejledende i de administra
tionshistoriske problemer.
18 I registraturen over ryttergodsarkiver er proveniensprincippet gennemført
så vidt, at alle arkivalier i amts- og amtstuearkiver, der efter en streng
proveniensmæssig vurdering hører til ryttergodserne, er registreret her.
19 Registraturerne over de sjællandske retsbetjentarkiver er kun forsynet med
såre nødtørftige administrationshistoriske oplysninger, til gengæld med en
embedsetat. Bindet over Præstø amts retsbetjentsarkiver indfører dog
specielt etablerede kort til illustration af jurisdiktionsforholdene på for
skellige tidspunkter. Det er hensigten som en afslutning på denne regi
straturrække at udsende et bind med bl. a. analyserende beskrivelser af
retsbetjentarkivernes enkelte afdelinger.
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kan den betragtes som en tematisk registratur og dens stikords
register i et vist omfang som tværregistratur.21
Imidlertid er det sagregister, der er udarbejdet til den nørre
jyske registratur over ryttergodsarkiverne i sine principper mere
interessant og nyskabende.22 Registret dækker ikke hele registra
turen, men visse centrale dele af enkelte ryttergodsarkivers arkivalske enheder, nemlig sessionsprotokoller og pakkesager med
breve til og fra ryttersessionerne og regimentskriveren. Der er ikke
tale om ét samlet register, men flere registre (efter princippet:
hver samlet protokolrække og hver samling breve sit register,
ialt 6 registre, der tilsammen dækker 13 bind og 6 pakker), op
bygget over et system af 37 overordnede, præcist definerede sag
grupper, fælles for de enkelte sagregistre. Der gøres ved indlednin
gen til de enkelte registre omhyggeligt rede for deres grundlag.
De underordnede saggrupper er desuden i adskillige tilfælde for
synet med detaljerede beskrivelser til nærmere forståelse af deres
indhold. I den fælles indledning til registrene forklares deres prin
cipielle opbygning og systematisering med nøje overvejelser om
bl. a. kausalforbindelser mellem forskellige sagforhold i et enkelt
brev eller en enkelt protokolindførsel og deraf følgende afvejning
af udvælgelsen til sagregistrering. Til de sagregistre, der omfatter
sessionsprotokollerne, slutter sig selvstændige stedregistre. Dette
registerkompleks må i sin bevidste og konsekvente gennemførelse
anses for at være det i perioden 1966-71 vægtigste forsøg på at
etablere saglige indgange til et uoverskueligt og vanskeligt til
gængeligt materiale.
En anden af de nørrejyske registraturer, der påkalder sig stor
metodisk interesse, er registraturen over håndskriftsamlingen (Ar
kivregistraturer 2). Samlingen er ved en omordning blevet bygget
20 Registraturen over Helsingør rådstuearkiv indeholder desuden (s. 167—210)
en ekstrakt af Helsingør bys breve indtil ca. 1700 i rådstuearkivet.
Ekstraktoversigten fungerer tillige som specialregistratur. Den holder sig
strengt til den ældre opdeling i hhv. pergaments- og papirsbreve samt
breve fra partikulære personer. Desværre fremgår det ikke, om denne op
deling er primær.
21 Forbeholdet refererer til, at de enkelte registraturer, der indgår i over
sigten, er af forskellig udførlighedsgrad.
22 Dette register er et så betydningsfuldt indslag i hele problematikken om
kring sagregistreringsprincipper (bl. a. også set i sammenhæng med mulig
heden for etablering af sagregistre til tingbøgerne), at det fortjener en
mere indgående vurdering end den, der her kan blive det til del.
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op over en så detaljeret systematiseringsplan, at registraturen i
sig selv fungerer som sagregister. Planen følger for de historiske
og topografiske afsnits vedkommende opbygningen af de tilsvaren
de afsnit i landsarkivets bogsamling, mens folkebibliotekernes
ordningssystem er lagt til grund for de øvrige afsnit.23 Der er
tale om otte hovedgrupper, hver på 7-42 undergrupper. Registra
turen er forsynet med en oversigt over krydshenvisninger og med
register over forfattere og afskrivere.24
Ved siden af registraturen over håndskriftsamlingen er der ved
rørende den private arkivsektor kun publiceret registraturen over
A. F. Kriegers arkiv. Den er opbygget helt efter det traditions
bundne system, beskrevet af Holger Hjelholt i artiklen »Om Ord
ning og Registrering af ældre og nyere Privatarkiver«, - om
tematisk registrering eller sagregister er der ikke tale.25

Om arkivterminologi
Til en vurdering af den arkivfaglige metodes udvikling i et nær
mere angivet tidsrum (in casu 1966-71) hører også en behand
ling af den arkivfaglige terminologi. Her skal ikke gøres nøjagtig
status, blot kort meddeles nogle iagttagelser og synspunkter. Iagt
tagelserne går i deres enkelhed ud på, at vort arkivfaglige sprog er
særdeles upræcist i mange henseender. Denne upræcished har un
dertiden sin baggrund i en misforstået eller altfor rigoristisk op
fattelse af proveniensprincippet. Der kan således iagttages en
tilbøjelighed til i registraturerne at opføre en arkivalsk enhed
med den betegnelse, som den (korrekt eller ukorrekt) er blevet
mærket med fra administrationens side (påskrevet eller påtrykt),
uden en kritisk vurdering af, hvorvidt denne betegnelse er oprin
delig (= samtidig med arkivenhedens administrationsmæssige til
blivelse) eller f. eks. blevet til på afleveringsstadiet. Det er tillige
forbavsende at konstatere, hvor lidt vægt både tidligere og nu
værende arkivargenerationer hidtil har lagt på det konforme i
23 I indledningen til registraturen understreges det, at den trykte vejledning
for folkebibliotekernes ordningssystem reducerer tvivlstilfældenes antal
til et minimum.
24 Det bør endelig noteres, at man for en enkelt af de store samlinger
(H. Friis (-Petersen)s samling) har udarbejdet en fortegnelse over den
pågældende »fundator«s håndskrifter i andre samlinger. Jfr. Thelma
Jexlevs indlæg på arkivseminariet: Registrering af splittede arkivfonds,
seminarrapporten (se note 1) s. 25f.
25 Fortid og Nutid XV, 1944, s. 147-63.
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valget af registrerende udtryk. Her skal blot nævnes et illustre
rende eksempel fra registraturerne over de sjællandske retsbetjent
arkiver. I afd. G, politiforvaltningen, optræder inden for nogle få
jurisdiktioner følgende betegnelser for en bestemt protokol type:
tyendeprotokol - tyendejournal - meldingsprotokol - tyende
tilmeldingsprotokol - anmeldelsesprotokol for tyender - af- og til
gangsliste for tyender — opholdsbog for tyende — ! Det bliver nød
vendigt (senest når der skal udarbejdes edb-venlige registraturer)
at skabe en fast og veldefineret terminologi for alle arkivalske
enheder og at overordne denne terminologi de individuelle (kor
rekte eller ukorrekte) betegnelser, som må medtages i registra
turen af hensyn til den fysiske entydige identificering og tidligere
benytteres evt. publicerede notehenvisninger.

Om et problemorienteret arkivfagligt materiale
Før en kort konklusion vedrørende metodiske aspekter i de sidste
6 års arkivregistraturer forsøges, må en bestemt publikationsserie
retfærdigvis drages med ind i billedet. Det drejer sig om den af
Rigsarkivets 1. afdeling i 1969 påbegyndte Primula-serie med
undertitlen: »værkstykker og fortryk«. Denne serie, der foreløbig
er nået op på allerede 23 numre, er udelukkende beregnet på
tjenestebrug og har i og med dette forhold udtrykkeligt fra sin
start unddraget sig egentlig anmeldelse. Dette sidste er set fra
nærværende artikels synspunkt særdeles beklageligt. I den især
i begyndelsen ret uegale serie findes nemlig administrationshisto
riske redegørelser og arkivalske grundundersøgelser samt enkelte
bidrag til en arkivalsk metodedebat. Sidstnævnte drejer sig om
forslag til ordning og registrering af konkrete arkivfonds og om
beskrivelser af gennemførte registreringsarbejder.26 Det fornemste
udtryk for metodiske overvejelser i forbindelse med en meget stor
og enestående arkivalsk samling er Henry Bruuns »Betænkning
om Rigsarkivets såkaldte kortsamlings registrering, konservering
og fotografering«, forfattet 1970 og udsendt posthumt som nr. 18
i Primula-serien. Den 15 sider store betænkning er som skabt til
at indgå i en problemorienteret lærebog i arkivkundskab.27
Primula-serien er en vigtig nyskabelse: Først og fremmest
26 De i Primula-serien aftrykte ældre forslag og beskrivelser findes i Rigs
arkivets arkiv nr. 701: Diverse sager vedr. ordningsabejder indenfor for
skellige arkivfonds.
27 Hertil knytter sig 45 sider bilag.
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imødekommer den nogle af de eksisterende behov for større
arkivfaglig erkendelse. Den er en (delvis) løsning på problemet,
hvorledes den enkelte medarbejders arkivalske viden og erfaring
kan sikres eftertiden. Den giver mulighed for på nært hold at
følge udviklingen, evt. i form af etapevise løsninger, af bestemte
arkivvidenskabelige opgaver. Den er i princippet ( = »værkstykker
og fortryk«) så upretentiøs, at den vel ikke kommer til at lide af
perfektible hæmninger, som ellers let kan føre til en series
stagnation eller ophør. Og den må kunne fungere fortræffeligt
på afdelingsniveau. Men selv om andre i arkivvæsenet tjenstgøren
de også får lov at læse med, er det utilfredsstillende, at dens inspi
rerende virkninger ikke har mulighed for at nå ud over arkiv
væsenets enemærker.

Forsøg på konklusion
Hovedindtrykket af de her fremlagte iagttagelser bliver, at regi
straturværket som helhed er meget traditionspræget og med hen
syn til grundlæggende princip totalt afhængig af den arkivalske
opbygning efter proveniens. Herudover kan der imidlertid kon
stateres en voksende tendens til at etablere saglige indgange til
det registrerede materiale, dels i form af stikordsregistre, dels
i form af egentlige sagregistre. Der er desuden gjort forsøg på
topografiske indføringer i arkiverne gennem stedregistre (udarbej
det dels ved simpel udskrift fra registraturen, dels ved en egentlig
topografisk registrering af de arkivalske enheders indhold). Ende
lig er der foretaget tværgående registreringer både af et nøjere
bestemt arkivmateriale og af et nøjere bestemt emne. I sidste
tilfælde er resultatet blevet en tematisk registratur (den skole
historiske oversigt).
Opfattelsen af traditionsprægede og i det metodiske grund
princip stivnede registraturer modificeres således af enkelte be
vidste og velgennemførte forsøg på at finde supplerende registre
ringsformer. Og forsøgene synes i flere henseender at falde i tråd
med de overvejelser, der kom frem på arkivseminaret i 1966.
En yderligere udvikling af arkivalske metoder vil blive nødvendig
i forbindelse med etablering af registraturer anlagte for edb. Også
af den grund må metodedebatten stimuleres. Til en begyndelse
kunne man genoptrykke Sechers to nævnte afhandlinger sammen
med en revideret udgave af Arkivarforeningens seminarrapport I.
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Om Forretningsgangen i Staten
Et fragment
(af Jonas Collin)

Med indledning af Niels Petersen
Den afhandling, der her optrykkes, blev i 1815 offentliggjort anonymt i tids
skriftet »Dansk Minerva«. Forfatteren var daværende assessor i finanskollegiet Jonas Collin (1776-1861). Sin ophavsret afslører han i en nærmest
kalendarisk formet selvbiografi, nedskrevet i hans otium og senere offentlig
gjort af hans søn Edvard Collin (i »H. C. Andersen og det Collinske Huus«,
Kbh. 1882, s. 523-73). Her finder man under 1815 - foruden en oplysning
om, at hans tredje søn blev født, og at han selv blev etatsråd - følgende
notits: »I »Minerva« (Juli-Hefte) lod jeg indrykke et Stykke »Om Forret
ningsgangen i Staten«. Det bærer Udtryk af den Iver, det Liv og den
Kjærlighed, jeg havde til mit Kald og min Stilling«.
Jonas Collin er et kendt navn i dansk kulturhistorie. Mindre kendt er
hans egentlige livsgerning som embedsmand i statens finansielle administra
tion. Her bør han placeres ved siden af Anders Sandøe Ørsted som en af den
tids største administrative begavelser. Han besad som Ørsted en usædvanlig
arbejdskraft, men ikke Ørsteds talent for problemanalyse og stringent ar
gumentation, sikkert heller ikke Ørsteds uudtømmelige viden. Til gengæld
var han overlegen i fordomsfri vurdering af administrationens svagheder og
i evne til at finde rationelle løsninger, en egenskab der bevirkede at han
dannede skole i administrationen. Da omvæltningen i 1848 banede vejen for
at realisere hans tanker, var han selv for gammel (72 år), men hans elever
stod parate og velforberedte til opbygningen af den nye finansadministration.
Da Jonas Collin skrev nedenstående afhandling, var han 39 år gammel
og en embedsmand på vej mod toppen i det danske bureaukrati. Som på
lidelig og kyndig medarbejder for ikke altfor velorienterede foresatte var
han en mand, der altid var brug for. Han var ikke i principiel opposition til
det bestående. Han var systemets loyale og skarpsindige, men sommetider
respektløse kritiker. Der er træk i afhandlingen, der kan minde om vor tids
Parkinson, men Collin hengav sig aldrig til fatalistiske absurditeter. Ingen
»naturlov« hindrede efter hans mening tilvejebringelse af orden i den of
fentlige forvaltning. Det krævede blot god vilje, arbejde og fremfor alt
fornuft.
Efter en kort tid som volontør i rentekammeret kom Collin i 1801 som
fuldmægtig til finanskollegiet, hvor han i 1812 blev assessor. I 1816 blev
han medlem af finansdeputationen og forblev i denne stilling til dens op
hævelse i 1848. I 1831-40 var han tillige deputeret i rentekammeret. I denne
periode blev han medlem af den i 1836 nedsatte finanskommission, datidens
»kulegravningsbande«.
Collin var altid på udkig efter unyttigt arbejde, ligegyldige formaliteter,
overflødige »sidebestyrelser« og i det hele taget alt, hvad der var til hinder
for »orden og sparsomhed«. Som medlem af finanskommissionen udarbejdede

13

han om sin egen institution, rentekammerets danske afdeling, en meget
kritisk betænkning, hvor han også fik indflettet mere generelle synspunkter
om forvaltningens problemer. Han anså det for afgjort, at »vort hele
Collegialvæsen kunde simplificeres« og peger som i 1815 på en centralisering
af finansstyret som en absolut nødvendighed, herunder især et »complet
Statsbogholderie, hvori uden Undtagelse alle Indtægter og alle Udgifter i
deres oprindelige Størrelser maae passere Revue«. Han opridsede en plan,
hvorved rentekammerets 17 kontorer kunne reduceres til 12. Han under
stregede, at dette ikke var »Frugten af de sidste Ugers eller Maaneders Er
faring og Overlæg, men af flere Aars Betragtning af det Bestaaende og
jevnlige Overveielser med de Paalideligste blandt mine Jevnlige« (Finanskomm. arkiv).
Collins reformforslag byggede på forudsætningen om kollegialsystemets
fortsatte beståen. Om minis terialsy s ternet synes han først at have udtalt sig
i 1848, da dets indførelse var en politisk realitet og spørgsmålet kun var
om dets praktiske anvendelse på finansforvaltningen. Blandt akterne om ad
ministrationsreformen findes et notat fra ham af 3. maj 1848, hvori han
efter anmodning udtaler sig om det kommende finansministeriums organisa
tion (Finansministerens journal 1848 nr. 128). Her konstaterer han, at der nu
er tale om en gennemgribende reform, »en ny Dannelse, og ikke blot en
Lempelse efter det Gamle og Bestaaende«.
Collin har muligvis haft sympati for ministerialsystemet. I hvert fald
peger de tanker, han på forskellige stadier af sin karriere har givet udtryk
for, logisk i den retning. Men han var loyal embedsmand og holdt sig
indenfor den til enhver tid givne politiske ramme. Han vendte sin kritik ikke
mod systemet, men mod systemets mangler. I Collins konception var
skavanken ved det kollegiale system næppe så meget det kollegiale princip
som den utidssvarende og bekostelige måde det var organiseret på. Han var
en af dem, der virkede for en moderniseret og liberal absolutisme.
Selvbiografiens notits om Minerva-artiklen slutter med disse triumferende
ord: »Ikke umærkeligst er det, at den Fordeling af Forretningerne (istedetfor
den daværende gammeldags høist maadelige collegiale), som i vor Tid op
toges ved Ministerial-Indretninger, i hiint Stykke er paapeget«.
Artiklen dokumenterer, at Collin i 1815 formentlig som den første op
stillede den model for ressortfordeling, sojn blev realiseret en menneskealder
senere, men hvis han dengang også har tænkt på ministerialsystemet, har
han i hvert fald ikke tænkt højt.

Et af de meget interessante Emner i Statslæren er det om
Civil-Administrationens hensigtsmæssigste Indretning. Denne Paa
stand behøver vel neppe udførlig at bevises. Enhver af os har
staaet eller staaer i flere eller færre Forhold til Øvrigheden og
offentlige Autoriteter; og vi ønske alle, at vore Anliggender maae
behandles vel og afgiøres snart. Hiint beroer især paa Betjentenes
Duelighed og Ansvarlighed; dette paa Bestyrelsens Form.
Paa Embedsmændenes Indsigt og Moralitet, som paa Forret
ningernes planmessige Behandling beroer ikke blot Statens Vel,
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men ogsaa dens udvortes Ære. Nogle Betragtninger over begge
Deele torde derfor maaskee ikke være aldeles overflødige.
Ikke vil Forfatteren skrive en Moral for Embedsmænd. Han øn
sker kun, med nogle faa og fattelige Ord - om ikke at vække de
Slumrende blandt dem af den Dvale, hvori Tidsalderens Sløvhed og
Letsindighed har neddysset dem - at bidrage lidet til, at nogle
færre skulde henfalde deri.
De evige Jeremiader over Embedslivets Besværligheder ere et
Beviis paa Menneskenes tiltagende Lyst til Lediggang. Det sletteste
Middel til at afhielpe deslige Klager var vist at forøge de Arbej
dendes Antal. Preussens Fredrich den Anden svarede engang
en Minister, som foreslog flere Betjentes Ansættelse i et Departe
ment: »Herr, multiplicir er mir nicht die entia, am Ende kommt
lauter Subtrahiren heraus«. At ville skaffe Forretningerne bedre
besørgede, ved at beskikke flere Betjente, er omtrent ligesaa klogt
udtænkt, som at ville forøge Accise-Indtægterne ved at anlægge
en ny Stadsport.
Naar Ukrud skal udrøddes, maa Roden tages med; naar man
vil bekæmpe Fejl og Daarligheder, maa man gaae tilbage til Aarsagerne.
Efter vore Forfædres Contorpedantismus forløb vel henved en
halv Menneskealder, hvori Embedsmændene uden ængstelig Hængen i Klokkestrengen, dog i Almindelighed temmelig nøiagtigen
passede deres Forretninger. I de sidste 12 til 13 Aar, eller siden
Ufredens Begyndelse har Forandringen egentligen først viist sig.1
To Aarsager have grebet ind i hinanden og virket sammen.
Nye og temporaire Bestillinger og Pengevæsenets Forværrelse.
Krigen gav Anledning til adskillige nye Embeder, som enten
bleve Bisysler for allerede ansatte Embedsmænd, eller hvortil egne
Betjente antoges. I første Tilfælde gjaldt Ordsproget, at hvo som
har mange Jern i Ilden, faaer adskillige kolde. De nye Forretnin
ger vare for det meste af den Natur, at de vanskeligere lode sig
opsætte end de ældre, og disse maatte altsaa lide derunder, saa
meget mere, da de nye for det meste betalte sig bedre. Een Em
bedsmands Forsømmelighed drager uformærkt Fleres efter sig.
Den siettere aflagte taber Lysten til at være flittig, naar den bedre
lønnede sees at forsømme sin Dont. Egne Betjentes Ansættelse
havde samme Følge. Temporaire Bestillinger maatte bedre betales
end staaende Embeder og gave desuden ofte Bifordele. Heller
ikke dette var Opmuntring for de øvrige Embedsmænd; ogsaa de
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ønskede at skaffe sig flere af Livets Nydelser; dertil maatte nye
Ressourcer. Disse søgtes i Handel og Vandel, i Caperier, i Kjøb
og Salg af Obligationer og Specier, af Varer, af Huse og Gaarde,
i Commissionairforretninger o. s. v. Ævret var opgivet; Embedsmænd af alle Klasser, civile og militaire, læge og lærde, benyttede
sig af Ledigheden, og — hvo der ikke vandt derved, var Staten
og Embedsforretningerne.
Følgerne af de betydelige Anstrængelser, den tærende Krig ud
fordrede, som Dannemark udholdt i et længere Tidsrum, end
nogen ved dens Begyndelse kunde, i Forhold til Statens Kræfter,
forestille sig, matte omsider bringe Pengevæsenet til en Grad af
Fordærvelse, der havde Indflydelse paa alle borgerlige Forhold.
I det danske Numerairs dybe Fald, og som det syntes, grændseløse
Falden, søgde mange Retfærdiggjørelse for hine deres Kald frem
mede Sysler. Enten, hedde det, maatte man søge at redde Lev
ningerne af sin Formue; eller man nødsagedes til at fortjene noget
udenom for at forsørge sig og Familie. Og saaledes indsneg sig
lidt efter lidt den fordærvelige Handelsaand i Embedsklassen.
Paa den anden Side havde Numerairets faldende Værdie en
Virkning aldeles modsat den, man, uden at have Erfaring derom,
1 Hvorledes det for 15 Aar siden stod til andetsteds, kan sees af et trykt
Actstykke dateret 26 Julii 1800. Deri hedder det f. Eks. ... haben zu
erkennen gegeben, wie nothwendig es sey, den fast erstorbenen Geist der
Treue, der Uneigennützigkeit, des Fleisses und der Ordnung, wodurch
der hiesige Civildienst sich ehemals so musterhaft ausgezeichnet hat, durch
angemessene, allenfalls strenge Maasregeln wieder zu beleben, o. s. v.
Fremdeles: »Fast allgemein werden die Stellen nur als Pfründen be
trachtet, deren Inhaber gerade nur so viel thun muss, als erforderlich
ist, um das Gehalt zu erheben, und mit möchlichster Beqvemligkeit zu
geniessen. Wer einige Jahre, wie sie es nennen, auf solche Weise ge
dient hat, begehrt gleich für seine eingebildete Verdienste ansehnliche
Beförderungen, Titel oder Gehalt-Verbesserungen, und findet sich ge
kränkt, wenn sie ihm nicht auf der Stelle bewilliget werden. Jedes nicht
alltägliche Geschäft soll besonders bezahlt werden, oder man findet keinen
Beruf dazu. Wenn die Geschäfte sich bey einer Stelle vermindern, so
wird Niemand daran denken, das damit verbundene Gehalt oder Emolu
ment sich kürzen zu lassen, aber keine unbedeutende Geschäftsvermehrung
darf ohne Gehaltszulage entstehen. Dieser verderbte Geist ist under den
Räthen der höheren und niedern Landescollegien herrschend und hat
sich von ihnen aus in die Provinzen, und besonders auf die Subalternen
verbreitet, wo er sich noch in weit verderblichere Folgen, besonders durch
Unwissenheit, Faulheit und Venalität äussert o. s. v. Brodne Kar i alle
Lande!
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skulde formodet. Istedet for at holde tilraade med den mindre
forslaaende Sum, udbredte Foragten sig for de synkende Repræ
sentativer, og som om Kilderne vare uudtømmelige, udøstes de
fra alle Kanter. Deraf avledes da atter en Ødselhed og et Vel
levnet, uforenelige med tro Opfyldelse især af de Sysler, ved
hvilke det især kommer an paa Aands virksomhed.
Saalænge man ikke har et Instrument til at maale Sædelighed
med, burde Staten have vaaget Øie med sine Betjentes udvortes
Levnet. Udgifter, som øiensynligen overstige Embedsmændenes
bekjendte lovlige Indtægter, give mere end Formodning om disses
Mislighed.
Sund Menneskeforstand, Flid og Retskaffenhed ere Hovedreqvisiterne hos Embedsmanden. Hvor een af disse mangler, seer
det ilde ud med Forretningerne. Punktlighed uden Pedantismus
er ønskelig i Embedssager. Den er nødvendig for Orden, og den
sparer Tid.
Af Hjertet maa man beklage det Embede, hvis Beklæder ikke
tænker derpaa uden i de Timer, han staaer ved Lærestolen eller
sidder i Collegiet eller i Con toret; som ikke bærer Forretningerne
med sig overalt; lægger sig med dem, og staaer op dermed. Den
Pligt, altid at være i Aanden embeds virksom, medfører ingenlunde
Udelukkelse fra opmuntrende Glæder og Selskabslivet; begge ere
tvertimod nødvendige; de afslibe de Kanter, som følge af eensformige Sysler, og de bevare mod Eensidighed og Pedanteri. Men
ingen Embedsmand burde tillade sig at anvende sit Hoved eller
Tid til eget Brug, førend han har giort, hvad hans Embede kræ
ver.2 Var denne Tro almindelig, saa vilde snart alle Klager over
forsømmelige og uefterrettelige Embedsmænd ophøre, og uafgjorte
Documents tabler, som nu fylde mange Borde, vilde forsvinde.
Og hvorfra skal da Forbedringen komme? Upaatvivleligen oven
fra. Efter Bureauchefen rette sig Con torbetjen tene; efter Præsi
denten Collegiiherrerne. Den Formand, som er kold og ligegyldig
ved sine Forretninger, kan ikke, om han endog stundom vilde,
2 L’homme public, siger Dagaisseau, n’a rien qui n’appartient a la republique.
Vertueux pour les autres au tant que pour lui meme qu’il ne pretende
point de s’acquiter de ce qu’il doit å la patrie en lui offrant le tribut
de son innocence; il ne paie par la que ce, qu’il se doit å lui méme, mais
il demeure toujours debiteur å la republique, et elle lui demandera compte
non seulement du mal, qu’il aura commis, mais meme du bien, qu’il n’aura
pas fait. [Udgiverens anm.: Formentlig Henri-Francois Daguesseau (1668—
1751), juridisk skribent og kansler under Ludvig XV].
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paabyde eller fremkalde hos Andre Flid og Iver. Exemplet skal
virke, ikke Instructioner og Conduitlister. Hine er vanskelige at
affatte, uden at de enten indeholde for meget eller for lidet; i
sidste Tilfælde ere de aabenbar skadelige, og i det første i Grun
den ikke mindre; thi i unyttige Befalinger ligger en Indbydelse
til at forsømme de nyttige. Conduitlister ere Nürnbergervarer, collegialt Legetøi; upaalidelige som alle Skudsmaale og Opførsels
attester. De, som meddele dem, mangle ikke sjeldent de to Egen
skaber, som forudsættes for et Vidnes Troværdighed: at det kan
sige Sandhed, og at det vil. Af hvem meddeles de? Af Overmænd
og Foresatte. At disse næsten altid staae i den Tanke, at de kjende
deres Undermænd, er vist; og at dette i Almindelighed troes,
er ligesaa; men desuagtet er det ligefulde urigtigt. Paa de faa
Mennesker nær, som ved udmærket gode eller mærkeligen slette
Handlinger fremrage over deres Medlevende, kj endes ikke letteligen nogen tilfulde uden af sine Ligemænd eller Undermænd, kort
af dem, som han ikke behøver eller agter Umagen værd at for
stille sig for. Hvor faa ere ikke de, der ganske ere sig selv, naar
de træde frem for Superieuren? Gribe dog enhver i sin egen
Barm, og eftertænke tillige, hvor mange Misdømmelser, han har
hørt fældte af Foresatte over sine Samtidige og Jevnlige, fra
Studenterlivet af og de øvrige Grader opad!
Den anden Vidnesbyrdenes Mangel laae i Attestanternes Villie.
Denne Beskyldning kunde synes haard at gaae paa; men Forfatte
ren vil blot erindre om, hvor stor Medlidenheden nutildags er
i visse Tilfælde.
Forbedringen, hedde det, skulde komme ovenfra og fornemme
lig ved Exemplet. - Dernæst ved Ordens Indførelse i Arbeidet,
og unødvendige Arbeideres Afskaffelse.
Mangel af et bestemt Ressortreglement anlediger Usikkerhed
og Forsinkelse i Forretningerne; aabner Smuthuller for Chikane,
fremkalder gjensidige Indgreb i hinandens Virkekreds, vanskelig
gjør Opmærksomheden med efterladen Embedsførelse, og gjør
det uvist, hvis Ansvaret er. Et let Arbeide er dets Forfattelse just
ikke. Bestemmelse af det til Administrationen netop fornødne
Personale hører væsentlig dertil. Kun ved at gaae ud fra Grund
sætninger og ved nøiagtig Kjendskab til det Land, om hvis Regjeringsforvaltning der er Spørgsmaal, ikke ved Studering i frem
mede Statskalendere, kan man vente at naae Maalet.
Jo flere Autoriteter, des større er Frictionen, og des vanskeligere
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gaaer Maskinen. Ved de mange Smaabestyrelser griber Departementsaand og Embedsegoismus, der forstyrre de bedste Idrætter,
lettere om sig end ved en simpel og vel indrettet Forvaltning.
Correspondence og Betænkningers Indhentelse bliver uden al
Ende, og vorde et tilsyneladende lovligt Paaskud til at forhale
Sagernes endelige Afgjørelse.
Een Administrationsmaade har i den senere Tid taget Overhaand, nemlig Agjørelse ved Commissioner. Mod den lader der
sig væsentligen indvende adskilligt.
Der er sjelden i en Commission mere end een Mand, som med
stadig Opmærksomhed følger Sagernes Gang. De fleste Medlem
mer ansee Commissionsforretningerne som Bisager, om hvilke man
ikke behøver at bekymre sig uden under Mødet. Almindeligviis
spiller den Protocolførende Hovedrollen; paa hans Virksomhed,
Retskaffenhed og Fremstilling af Sagerne beroer altsaa deres Af
gjørelse.
Commissionerne medføre megen Tidspilde. Naar man hører
Embedsmænd, efter den nuværende Tone, klage over deres mange
Forretninger, saa løber det gemeenligen ud paa, at de sidde i
mange Commissioner; uimodsigeligen medtager dette endeel Tid.
Men de 5 eller 6 Medlemmer, der saaledes samles, burde kunne
have anvendt deres Tid bedre hjemme; og dersom de Sager, der
behandles i disse Samlinger, vare henlagte til de Regjeringsdeparte
menter, hvortil de efter deres Beskaffenhed henhøre, kan man
være temmeligen vis paa, at de for største Delen ikke senere
eller mindre nøiagtigen vare afgjorte.
Den Grund, som anføres for Commissioners Oprettelse: at der
ved undgaaes Correspondence mellem forskjellige Departementer,
da Mænd fra disse her sammentræde, er oftest kun halv sand,
ofte ganske upassende. Den Tid, som disse Møder medtage, ikke
blot, saalænge de staae paa, men fra den Tid eet holdes, indtil
et andet kan berammes, hvilket formedelst Medlemmernes diverse
Forretninger, altid forudsætter nogle mellemkommende Dage, denne Tid er, nøie betragtet, i ikke faa Tilfælde ligesaa stor som
den, nogle Breves Expedition vilde medføre. Ikke at tale om, at
den blot mundtlige Afgjørelse aldrig er saa grundig som den
skriftlige. Den skriftlige Behandling fordrer meest Overlæg og
Betænksomhed; litera scripta manet. Dertil kommer endnu den
mislige Omstændighed ved den saaledes mundtlige Behandling, at
den, som møder fra eet eller andet Collegium, ikke altid bringer
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alle de Oplysninger med sig, som vilde have virket paa Sagens
Afgjørelse, hvis den havde gaaet igjennem de sædvanlige Bureaux.
Foruden den Mislighed, at der ved mange overflødige Side
bestyrelser bortødsles endeel Penge til Lønninger o. s. v., medføre
de en anden end større Uleilighed, at de nemlig give Anledning
til mange Projecter og Paafund; en uudeblivelig Følge, da man,
for ikke at synes undværlig, må gjøre nogle Indretninger for,
at det dog kan have Udseende, som om man var virkelig virksom.
Forfatteren har læst etsteds om en tydsk Vei-Inspecteur, som
var meget i Velten, at han indgav udførlige Beretninger og Tabel
ler om Vejenes og Alleernes Tilstand, og næsten Alt gik ud paa,
at der endnu ikke var noget at rapportere, men at der næste Gang
vilde blive des mere; og saaledes gik det bestandigt.
Vi ville nu til et Forsøg meddele nogle Træk til en planmæssig
Fordeling af Regjeringsforretningerne i et Land, der har 1 til 2
Millioner Indbyggere.
Indvortes Sikkerhed er Samfundets første Ønske og Formaal.
Den væsentligste af alle Betingelser for det borgerlige Samliv,
Retfærdighed,- fordrer, som Roden til Borgervelfærds Træ, den
første Opmærksomhed.
justits- og Politivæsen blev altsaa Gjenstanden for det første
Regjerings Collegium. Derunder: det hele Lovgivnings væsen uden
mindste Undtagelse; Opsyn med Retspleien; Domstole; Forligelsesvæsen; Fængsler og Straffeanstalter; Politie (i egentlig For
stand eller Sikkerhedspolitie), den offentlige Rolighed, Tryghed
i Kjøb og Salg, Maal og Vægt, Sikkerheds Anstalter i Ilds(Brand-Anstal ter samt Brandkasser) og Døds-Tilfælde (Enke
kasser ). Overopsyn med Umyndiges og offentlige Stifteisers Mid
ler; Fattigvæsen; offentlige Forlystelser, etc.
For det i Borgersamfundet opdragne, under Lovenes Beskyttelse
levende Menneske bør Aandens Uddannelse være det Høieste.
For Mennesket under alle Zoner og til alle Tider indgjød Tanken
om en høiere Bestemmelse Trøst i Lidelser; den var Honningen
i Malurtbægeret. De intellectuelle Evners Uddannelse forhøiede
Følelsen om Meneskets egen Værd og var Maalestokken for
den Agtelse, det stod i hos andre Nationer.
Gudsdyrkelse eller Religionscultus og det hele Oplysnings- og
Dannelsesvæsen blev da Gjenstand for et andet Regjeringscollegium, hvorunder henhørte det hele Kirke- Skole- og OpdragelsesVæsen; Festdagenes Helligholdelse; Almue- Borger- Real- Lærde
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og Høi-Skoler; Velgjørenheds Læreanstalter for Døvstumme og
Blinde; Musæer for Oldsager; Akademier for de skjønne Kunster;
offentlige Bogsamlinger. (Speciel-Skoler for Ex. for Forst- og
Veterinair Kyndighed, Landoekonomie, Krigskunst etc. hørte ikke
herhid).
At gjøre Borgernes Samliv i Staten saa lykkeligt, nyttigt og
beqvemt som mueligt; at anvende Videnskabernes og Kunsternes
praktiske Resultater til at fremlokke Fliden, forøge Productionen,
udvide og forøge Nydelserne af Selskabslivet; kort, hvad man med
et engang antaget, skjøndt ikke aldeles adæqvat Kunstord kalder:
Landets indvortes Forfatning, maatte være Gjenstand for et tredie
Regjeringscollegium. Det befattede sig med Næringsveiene: Land
væsen, Industrie, Handel; Vei- Canal- Havne- Færge- Post- Tele
graph- Fyr- Dig-Væsen; Forst- og Bygningsvæsen; Sundhedspolitie; Veterinairanstalter; Underviisnings-Anstalter for oekonomiske og technologiske Kundskaber og Færdigheder.
Fra Slutningen af det femtende Aarhundrede, da Europa ved
vældige Stød vaktes af den Dvale, hvori det var indslumret,
vaktes tillige en politisk Interesse. Tyrkernes Indfald i Europa,
Indiernes Opdagelse, Keiserdømmets Forening med Spanien, og
Reformationen satte Staterne i Bevægelse. Keiser Carl den Femte
bragte Kunsten at negotiere til en vis Høide. Gesandtskaber ved
fremmede Hoffer for at udstudere hinandens Hensigter og til
vinde deres egen Nation al mulig Fordeel bleve fra nu af perma
nente. En egen og vigtig Green af Statsstyrelsen er mere og mere
bleven
De udenlandske Anliggender. Frustra bellum geritur, nisi sit
consilium domi. Et fjerde Regjeringsdepartement, hvorunder hørte
Gesandter, Residenter, Consuler, Agenter.
Den femte Deel af Statsstyrelsen blev et Krigsdepartement for
Land og Sømagten. Dets Virkekreds viser Navnet.
Ere Penge i Sandhed nervus rerum gerendarum, har Penge
væsenets Tilstand den meest afgjørende Indflydelse paa Privates
og paa Staternes Velstand, og er Finantsforvaltningen den meest
indviklede og i de andre Dele af Statsstyrelsen meest indgribende
Deel, saa burde den, hvis den Orden, hvori Administrationsgrene
ne her anføres, skulde ansees som en Rangforordning, formedelst
sin Vigtighed vist ikke nøies med den sidste Plads; men Stedet,
hvorpaa den staaer, giver den hverken mere eller mindre Vigtig
hed, og sin Indflydelse vil den ligefuldt soutenere.
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Nøiagtig Kundskab til den hele Stats Kræfter og Hjelpekilder;
forholdsmæssig Fordeling af Paalæggene; klog Huusholdning i dis
ses Afbenyttelse til de Gjenstande, som have fortrinlig Fordring
herpaa til det Heles Bedste, hører herhid. Fordi Kammerne i ældre
Tider skulde besørge Folket talt for at paalægge det Skatter, blev
Skatte- og Indtægts-Væsenet anset som en Kammersag; Udgifts
væsenet derimod som Finantssag; en Adskillelse, som aabenbar
strider mod god Orden, om der endog theoretisk kunde siges det
for den, af Beskatteisens Uafhængighed af Finantserne gjør det
nødvendigt for disse at holde bedre tilraade; en Paastand, som dog
er uden al praktisk Gehalt, da tvertimod Finantsbestyrelsens
Udeelagtighed i Beskatteisen kan forlede den til at bruge Res
sourcer, hvis Følger ere langt mere trykkende og ødelæggende for
Borgerne end Paalæg.
Et Kammer og Einantskoliegium blev altsaa den siette Regieringsautoritet. Derunder: alle Stats-Indtægter og Stats-Udgifter,
Skatters og Afgifters Paabydelse eller Ophævelse, saavel directe
som indirecte, reelle og personelle; andre Hielpekilder: Credit,
Lotterier, Tontiner, Rigtighedsholdelse med Indtægt og Udgift,
Indgield og Udgield, Revision af Oppebørselen, Myntvæsen.
Af en saadan eller bedre Henførelse af alle Statsforretninger til
faa Hovedfag, fulgte det andet Gode: unødvendige Arbeideres
Afskaffelse.
Ved unødvendige forstaaes, som af det forrige er klart, ikke
blot de ørkesløse. Endog ret flittige Embedsmænd kunne være
unødvendige; thi naar 5 ere sysselsatte med at giøre det, som
2 kunne udrette, saa ere de 3 overflødige.
Man leer, siger en Forfatter, af de engelske Sinecurer, som om
de ikke fandtes andensteds, hvor de ere des skadeligere, da man
skiuler dem bag ved et stort Skildt med den Paaskrift: her for
færdiges det og det. Skildtets Størrelse skal hindre den Forbigaaende fra at see ind i Værelset, hvor han vilde finde Bordet
bedækket med langt andre Ting end Værktøi og Arbeidsstof. Jo
mere saadanne Sinecurer skiules og maskeres, desto skadeligere
ere de den virkelige Tieneste.
Maatte disse Blade vække Opmærksomheden for en Gienstand,
som sielden ret alvorligen og med Sagkyndighed behandles af
Skribenterne, vilde Forfatterens Hoverformaal dermed være opnaaet.
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Konserveringsopgaver i Rigsarkivet
af H. P.

Pedersen

I de senere år har der jævnligt meldt sig konserveringsopgaver,
hvis arkivalske proveniens er vore tidligere tropekolonier. Fælles
for disse arkivalier er, at de alle er mere eller mindre nedbrudte
af syreskader, og en stor del har samtidig været udsat for angreb
af insekter.
De nedbrydende faktorer er bibragt materialet på forskellig
måde, først og fremmest ved anvendelse af ustabile kemikalier
i selve papirfabrikationen eller ved brug af blæk med en ustabil
kemisk sammensætning og sidst, men ikke mindst, er der syre
tilført papirer gennem den atmosfæriske luft.1
Den fælles årsag til skaderne på arkivalierne fra kolonierne i
Afrika, Indien og De vestindiske Øer må søges i de dårlige op
bevaringsmuligheder på tjenestestederne. Den høje temperatur og
den høje relative luftfugtighed i forbindelse med et stort syre
indhold i luften er hovedårsagen til, at så store mængder af op
rindeligt godt papir fuldstændigt er nedbrudt af urenheder tilført
papiret under magasinering.2
Til understregning af dette fremlægges eksempler fra to proto
koller fra samme periode, fremstillet på samme papirfabrik. I
begge tilfælde er der tale om oprindeligt godt råmateriale (se
fig. 1 og 2). Den ene protokol har været anvendt i København,
den anden på St. Croix.
En opgave som konservering af koloniarkiverne må betragtes
som uløselig, hvis vi skal konservere på traditionel vis, og det er
jo kun en lille del af de problemer, vi står over for.
Et godt eksempel, som giver en fornemmelse af problemernes
størrelse og omfang, er en nylig afsluttet forberedende behovs
analyse over bevaringstilstanden af nogle ældre amtsarkiver på
Landsarkivet for Nørrejylland. Skaderne her er af en anden karak
ter, nemlig svamp, fugt, musegnav og slitage på grund af dårlig
indpakning. Undersøgelserne er blevet foretaget af konservator
Aksel Weihrauch og arkivar Hans H. Worsøe. Resultatet er ned
slående, f. eks. fandt man, at i Ålborghus m. fl. amter (-1793),
1W. J. Barrow: Permanence/Durability of the book. 1963-69.
2 W. J. Barrow: Migration of impurities in paper, Archivum 1953, s. 105.
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Fig. 1. En side af det kgl. octroyerede dansk-vestindiske og guinesiske Cotnpagnies Justitsprotokol anvendt i København 1747—55. Skriften står rent,
klart og tydeligt og papiret viser ingen tegn på nedbrydning.
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Fig. 2. En side af Deliberations- og Sessionsprotokol anvendt i Christianssted
på St. Croix 1755—73. Et typisk eksempel på syreskade, der tydeligt viser stof
vandringer, hvilket ses af de kraftige skjoldedannelser. Et udlån til læsesalen
vil resultere i et syn som vist på fig. 3.
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der omfatter ialt 610 bind og pakker, var 29,4 pct. af arkivalierne
i en bevaringstilstand, der fordrer snarlig indgriben. Ligeledes ses
det, at i de ældre dele af Hjørring amtsarkiv (1793-ca. 1850), der
omfatter ialt 1188 bind og pakker, var 23,2 pct. af arkivalierne
»konserveringsmodne«. Sammenlagt bliver det 25,4 pct. beska
digede arkivalier eller sagt på en anden måde: 456 beskadigede
enheder å 632 blade, d. v. s. ca. 288.000 blade af kun 1798
arkivalske enheder, hvilket nok kan give stof til eftertanke, når
vi tænker på de fysiske muligheder, der i øjeblikket står til rå
dighed til løsning af vore opgaver.
Endnu et problem, som også presser sig på, er besættelses
tidens arkivalier, hvis papirmæssige kvalitet er så ringe, at en
snarlig konservering er nødvendig, hvis disse sager skal holdes
i bevaringsværdig stand.
Hovedproblemet er at finde veje til, hvorledes man hurtigt og
billigt, men samtidig mest effektivt og forsvarligt kan bringe det
arkivalske materiale i en stand, så forskerne kan anvende det,
d. v. s. ganske simpelt kan læse skriften, der i mange tilfælde er
gjort helt ulæselig på grund af misfarvninger, der bl. a. opstår ved
stofvandringer i syreholdigt papir.2
I mange tilfælde fremtræder de enkelte blade i protokoller
og pakker som tynde plader af tørret brunkul. Ikke alene af ud
seende ligner det kul, men også i sin fysiske struktur er det
carboniseret, og det brækker ved mindste berøring (se fig. 3).
Derfor må vi gennemføre en effektiv styrkning af materialet, hvis
resultatet skal blive et materiale, der både kan læses og tåle be
røring.
Inden man går i gang med en opgave af kæmpeformat, som
f. eks. koloniarkiverne, er der set fra en konservators synspunkt
et arkivteknisk problem, der først må løses, nemlig hvilken be
handling materialet må underkastes. Ud fra tidsfaktorer og andre
økonomiske betragtninger vil det være hensigtsmæssigt at dele
opgaverne i tre hovedgrupper:
A. Materiale, der efter gennemgang, udvælgelse evt. fotogra
fering, kan kasseres, altså en begrænset opbevaring.
B. Det materiale, der anses for at være af så stor værdi, at det
ikke må kasseres, men ikke værdifuldt nok til at berettige
en fuldstændig og gennemgribende konservering. Altså sup
pleringsmateriale, der ikke udsættes for det store slid.
C. Endelig materiale, som ikke alene skal bevares, men også
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ud fra et musealt synspunkt bør fremtræde så velkonserveret
som muligt.
Dette forslag indebærer en gennemgribende prioritering af hele
materialet, helst så hurtigt som muligt, så vi kan gå i gang med
en prioriteret konservering, så snart de tekniske faciliteter, d. v. s.
lamineringsmaskiner, er til stede.
Inden en detailleret omtale af, hvad der kan gøres for at opnå
vores ønskemål, nemlig: at gøre materialer anvendelige for forsk
ning nu og i fremtiden, må det slås fast, at tekniske hjælpemidler
i den udstrækning, som vi har kapacitet til det, er en absolut for
udsætning for arbejdets gennemførelse. I dag koster det i med
arbejdertid ca. 40 min. i gennemsnit at bringe et dobbelt ark
svært beskadiget materiale i en anvendelig og bevaringsværdig
stand.
I sammenligning med den manuelle konservering kan tiden
bringes ned under en tiendedel med en lamineringsmaskine.

Behandling af materialer
Ved modtagelse af materiale til konservering undrer man sig
mange gange over mangelen på agtpågivenhed overfor materialets
fysiske tilstand. Meget af det skulle ikke have været forskere i
hænde, før en konservering var foretaget, idet den gentagne be
nyttelse har nærmet tilstanden til det kassable. Når man er blevet
klar over, at visse sagers bevaringstilstand er så dårlig, bør man
ikke røre dem, lige meget hvor spændende stof de indeholder (se
fig. 5 og 6).
Efter registrering skilles materialet ad for behandling, blad for
blad, i den rækkefølge, det hører sammen. Der kan spares mange
timers arbejde, hvis ikke nysgerrige har blandet fragmenter af
materiale som et spil kort. Ved selve adskillelsen renses bladene
for løst snavs, så vidt det er gørligt i første omgang med en blød
pensel.
Hvis desinfektionen er påkrævet, kan der peges på flere me
toder, alt efter materialets bevaringstilstand.
1. Svært beskadiget materiale, som man ikke kan tørrense uden
yderligere at beskadige dokumentet, kan både renses og des
inficeres på en gang ved at anvende Isopropylalkohol i en 70 %
opløsning i demineraliseret vand tilsat et desinfektionsmiddel3
(ca. 3 min. pr. ark).
2. Til svært beskadiget materiale, hvor en rensning ikke er på27

Fig. 3. Dobbeltside af en protokol fra Trankebar, som viser, hvor fragmen
teret materialet fremtræder i talrige lignende protokoller fra koloniarkiverne.

krævet, anvendes en 2 % opløsning af parachlormetacresol
i 50 % ethanol4 (halvt vand og alkohol). Emnet anbringes
på tørramme, opløsningen applikeres forsigtigt med en blød
pensel. God ventilation er nødvendig, da opløsningen ved for
dampning kan virke generende på øjne og hals (under 1 min.
pr. ark).
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Fig. 4. Del af bagsiden af et papirbrev af 28/4 1582. Stærkt fragmenteret, tyde
lig misfarvning på grund af svampeangreb, i midten musegnav. En fjerdedel af
brevet er blevet konserveret af den spansk-grønt (kobberforbindelse), man
har brugt til farvning af den voks, der har været anvendt under oblatseglene,
mens resten er ødelagt. Dette understreger nytten af desinfektionen. Et så
dant brev skal naturligvis finkonserveres på traditionel vis.
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3. Materiale med almindeligt slid behandles nemmest ved at bund
ter på ca. 40-50 blade placeret på filterpapir i passende stør
relse anbringes i rent vand tilsat 0,5 % Irgasan P 7 Geigy5.
Irgasan er ikke direkte giftigt, så her behøver man ingen
særlige forholdsregler. Behandlingen tager mellem 1 og 2 min.
pr. blad. Problemet ved denne metode er at få materialet tørt
hurtigt nok, idet vor tørre-kapacitet kun er ca. 400 blade.
Til forskel indeholder konserveringsvædsken til første og an
den metode mindst 50 % alkohol, hvilket forkorter tørretiden
betydeligt.
Efter forbehandlingerne, som alt materiale skal igennem, mere
eller mindre, går vi over til at se på de efterfølgende og afslut
tende behandlinger, der er nødvendige for de forskellige grupper
af materiale, idet vi knytter de enkelte processer til de før om
talte grupper A, B og C i den rækkefølge processerne normalt
udføres.

ad A. Over for materiale af denne gruppe kan man, hvis det
skønnes nødvendigt, klare sig med at blege materialet tilstrække
ligt ved hjælp af chloramin T6, således at skriften står så klart, at
den kan læses og fotograferes (se fig. 7). For at man skal kunne
røre ved det, kan man forstærke med soluble nylon i den ud
strækning, det er nødvendigt (se fig. 8).
Her vil man måske indvende, at man bør vaske ud efter
blegningen med chloramin, idet det er almindeligt kendt, at chlo
ramin i lighed med natrium hypoclorit fortsætter med nedbryd
ning af cellulosemolekylerne, hvis ikke der foretages blegestop
eller en udvaskning i rindende vand.
Da materialet som omtalt skal kasseres efter gennemgang, er
det ikke nødvendigt at foretage disse fordyrende processer, da
chloramin’s6 nedbrydende virkning er meget langsom. Dertil kom
mer, at en udvaskning i 20 timer i rindende vand vanskeliggør
3 H. P. Pedersen: En skånsom rensemetode. N. A. 4-1971, s. 86.
4 Romuald Kowalik: Some problems of microbiological deterioration of
paper. Foredrag, Rom oct. 1968. Inst, of Indust. Org. Chemistry, Warzawa 1968.
5J. Sievers: Test und Praxis mit Irgasan P 7 Geigy, IADA Mitteilungen
nr. 34 juni 1970, s. 278.
6 Otto Wächter: Die Verwendung von Chloramin B als Desinfektions- und
Bleichmittel an Papieren. IADA Internationaler Restauratorentag Sept.
1967, s. 73.
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den efterfølgende forstærkning, idet de partier af materialet, der
er helt nedbrudte af syren, men endnu ikke faldet ud af deres
sammenhæng, synes at gå i hurtigere opløsning og smuldre helt
bort, hvis ikke processen øjeblikkelig følges op af en laminering.
Vi har i efteråret 1969 afholdt nogle forsøg med blegning ved
hjælp af chloramin T. Vi anvendte bl. a. en opløsning af 7,5 %
chloramin T6"7) i rent vand og lagde en del af materialet i denne
opløsning i 2 timer. En del af materialet blev tørret uden efter
følgende udvaskning, en del blev udvasket i 20 timer i rindende
vand. Efter mere end 2 års forløb ses ingen synlig forskel på
materialet. En langsom nedbrydning er dog alligevel uomtvistelig,
hvilket A. D. Baynes-Cope15 fornylig har ført bevis for.
Konklusionen må derfor være, at materiale til begrænset be
varing og kassation efter bearbejdning ikke nødvendigvis behøver
at gennemgå alle processer, der normalt er påkrævet, hvis en
blegning med chloramin T foretages.
Som en foreløbig forstærkning vælges som nævnt soluble nylon,
hvis kemiske navn er N-methoxymethyl nylon8, og som har været
anvendt på Rigsarkivet siden 1969. Soluble nylon opløses i rent
methanol i en koncentration af 2 %-5 %, nemmest ved op
varmning i vandbad, endelig ikke over åben ild, da opløsningen
er meget brandfarlig. Soluble nylon betragtes af konservatorer
som et værktøj, d. v. s. at man, som det f. eks. har været praksis
på Rigsarkivet, kan hjælpe en forsker, der absolut skal anvende
et materiale, der har betegnelsen »utilgængelig« på grund af ska
der. Det er jo netop den situation, vi befinder os i med en del af
det omtalte materiale. Vi bruger som sagt nylon til styrkning af
meget mørnet materiale, så det kan flyttes sikkert mellem de
forskellige processer. Det applikeres nemmest ved neddykning
eller med blød børste. Der må sørges for god ventilation, da
opløsningen er giftig at indånde. De metoder, der er foreslået for
materiale nævnt under gruppe A, er meget billige at anvende.
Kemikalierne beløber sig til nogle få kroner for ca. 400 ark,
d. v. s. størrelsen af vor nuværende tørre-kapacitet. Den nødven
dige arbejdsindsats i timer er minimal, to personer kan nemt
i løbende arbejde klare ca. 400 ark pr. dag.
7H. P. Pedersen: Massenrestaurierung, Bückeburg 18.2.1970 Veröffent
lichungen der Niedersächsischen Archiwerwaltung, Heft 30, s. 40.
8 A. D. Baynes-Cope: The non-aquaous deacidification of document. Re
staurator vol. 1 nr. 1, 1969, s. 6.
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Fig. 5. Kassererkopibog fra St. Thomas 1828—35. Typisk termitangreb, store
dele bortgnavet i hele bindets tykkelse.
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Fig. 6. Toldregnskab fra Frederikssted 1765. Typisk termitangreb og stærkt
syreangreb. Bindet har desværre været benyttet på læsesalen, hvilket betød
adskillige timers arbejde med at sortere stumperne.
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ad B. Materiale i denne gruppe må selvfølgelig gennemgå alle
processer, der er nødvendige for, at en bevaring sikres langt ud
i fremtiden. Det vil sige, at rensning, desinfektion og blegning,
som allerede er omtalt, må foretages, hvis det er påkrævet. Da
materialet skal bevares ubegrænset, må her tages alle de for
holdsregler, der er nødvendige. Her tænkes først på neutralisering
efter blegning. Man kan således foretage et hurtigt blegestop ved
at anvende en svag opløsning af f. eks. natriumtiosulfat: Na2S2Oa,
også kaldet antiklor, men det kræver en efterfølgende neutrali
sering for syrer. Den anden mulighed er som allerede nævnt at
udvaske materialet i rindende vand. Resultater af en række prak
tiske prøver har vist, at chloramin kan bruges uden risiko, hvis
der foretages effektiv udvaskning efter blegning uden tilsætning
af forskellige former af antikloragenter6. Som tidligere nævnt
er man nødt til at foretage en blegning af store dele af materialet
(se fig. 9 og 10). Blegningen foretages ved at anvende en opløs
ning af chloramin T: 2 %-10 % i rent vand, materialet lægges
i opløsningen i store bundter med mellemlæg af filterpapir fra
2-20 timer alt efter procentstyrke og den effekt man ønsker,
d. v. s. tilstrækkeligt til at klare skriften så meget, at den står klart
gennem en laminering med bomuldsvæv (lens-tissue) som for
stærkning (se fig. 10). Derefter udvaskes materialet i rindende
vand i ca. 20 timer. Hvis en neutralisering for syrer ikke er på
krævet, er materialet klart til laminering så snart, det er tørt
efter udvaskningen. Princippet må altså være, at chloramin er
bedre ude af papiret end i det.
Neutralisering har været nævnt nogle gange, og vi er nu frem
me ved et af de mest omdiskuterede emner indenfor papirkon
servering.
Der har været fremsat en påstand om, at der overhovedet ikke
er nogen grund til at neutralisere for syrer, især ikke overfor
århundredgamle syreskader, idet den skade, der kan ske, er sket.9
Det er velkendt, at cellulose, der er hovedbestanddelen af papir,
kan nedbrydes af både syre- og alkalisk påvirkning, og det er
lige så velkendt, at nedbrydningsprocesserne er irreversible, altså
engang nedbrudt materiale kan ikke reetableres. Et af de mest
9 Lola Hasznoz: Reinigung, Desinfektion und Entsäuerung als kombinierter
Arbeitsprozess bei der Massenrestaurierung. Bückeburg 18.2.1970. Ver
öffentlichungen der Niedersächsischen Archiwerwaltung, Heft 30, s. 24.
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slående eksempler på syreangreb er netop arkivalier fra de gamle
tropekolonier.
Det er påstået fra visse sider, at det synes godtgjort, at cellu
losemolekyler er mest stabile med en pH-værdi mellem 5,0 og
5,5, idet man meget stærkt påpeger faren for den alkaliske ned
brydning10. Imidlertid siger den kendte pioner inden for dette
felt W. J. Barrow og andre eksperter på området 1_8'u, at til
stedeværelsen af carbondioxid i den atmosfæriske luft er et effek
tivt værn mod stærke alkalier, således at problemet med over
skydende alkalier i papiret praktisk taget sjældent vil rejse sig.
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Barrow siger endvidere, at permanent papir (d. v. s. et kemisk
stabilt papir, fremstillet med de kvaliteter indbyggede, som be
varingsværdige arkivalier og bøger burde have) skulle have en
pH-værdi fra 6 til 8 (se tavle 1). Nogle forsøg viser tabet
af papirstyrken i et kendt tidsrum, generelt i relation til tilstede
værelsen af mængden af aktiv syre. Et forsøg foretaget på W. J.
Barrow’s forskningslaboratorium indicerer, at papir med pH 6,2
og derover generelt har en meget langsom nedbrydningstakt, me
dens prøver med pH 6,1 og derunder viser en meget hurtig
accelereret nedbrydning. Den kemiske årsag til disse skader kan
nemmest forklares ved at balancen mellem koncentrationer af
ioner, d. v. s. elektrisk ladede partikler med forskellige kemiske
egenskaber, ikke er eller ikke har været til stede. De ioner, vi
er mest interesserede i, er brintioner og hydroxidioner.
Det er velkendt, at en opløsning er sur, hvis brintionkoncen
trationen er større end hydroxidionkoncentrationen; er det om
vendte tilfældet, kaldes opløsningen basisk.
Da vi ikke ejer et pH-meter, anvender vi bromtymolblåt til
indikering af vore arkivaliers sundhedstilstand.

Tavle 2
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10 Ove K. Nordstrand: Papiret i brug og papirets nedbrydning. Konservator
forelæsning Række II/5. 1971.
11 A. E. Werner: The lamination of documents. Research laboratory British
Museum, 1965.
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Fig. 7. En side af landsretsprotokol fra St. Jan 1727-33. Den har været kraf
tigt misfarvet og stærkt fragmenteret og er derpå blevet bieget. Her er maskinlaminering den eneste redning.
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Fig. 8. En side af landsretsprotokol fra St. Jan 1727—33. Ubleget, men be
handlet med nylon.
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Fig. 9. En side af landsretsprotokol fra St. ]an 1727—33. Håndlamineret, re
sultatet af fotograferingen er dårlig, fordi eksemplet ikke var bleget før lamine
ring.
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Fig. 10. Som fig. 9, men blegel før fotograferingen, derfor bedre resultat.

Neutralt papir med pH 7,0 viser med bromtymolblåt nærmest
olivengrønt. En nøjagtig bestemmelse af et materiales pH kan
kun opnås, hvis man lader prøverne trække i koldt demineraliseret
vand i 24 timer, og derefter tager reaktionen med et pH-meter.
Efter at have fremført nogle vigtige argumenter for, at vi
neutraliserer, går vi så over til at omtale metoder i anvendelse.
På Rigsarkivet anvender vi to metoder til neutralisering af arkivalsk materiale af papir.
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a. Den mest kendte og vel nok mest anerkendte metode, nemlig
Barrow’s «dobbelte metode«, anvender vi til det meste materiale,
nemlig materiale, hvor blækket er farvemæssigt stabilt og ikke
løber ud i vandholdige bade. Materialet anbringes ark for ark
med mellemlag af filterpapir i løse bundter i to efter hinanden
følgende bade (deraf dobbelt metode). Først nedsænkning i en
opløsning af calciumhydroxid 0,15 % i rent vand i 20 minutter
og efter optagning og udpresning af overskydende vædske ned
sænkning i en opløsning af calciumbicarbonat 0,20 % i rent vand
i 20 minutter. Derefter lægges arkene til tørring. Efter tørring
er bladene klar til montering for laminering12.
b. Den anden er en forholdsvis ny metode: the non-aquaous
deacidification of documents, udviklet af A. D. Baynes-Cope3.
Metoden anvendes, hvor blæk og farver er ustabile og løber ud
i vand. Opløsningen, der består af bariumhydroxid (Ba(OH)2.
8H2O) opløst i methylalkohol, applikeres ved neddypning eller
ved påsmøring med en blød pensel. Der må være gode ventilations
forhold, da opløsningen er giftig at indånde. Da bariumopløsning
også må betragtes som mavegift, skal man altid vaske hænder
efter fysisk kontakt med opløsningen.8
Gruppen af materiale, der klassificeres som B, er uden tvivl
den største og kræver simpelthen på grund af den store mængde
af blade, at man forenkler restaureringsmetoderne. En af vejene er,
at man maskinlaminerer, og vi har derfor foreslået Rigsarkivet, at
der anskaffes lamineringsmaskiner af mærket ARBEE inc. New
York (se fig. 11). Maskinen er en videreudvikling af W. J.
Barrow’s prototype, der bl. a. anvendes på British Museum, og
dér har fungeret upåklageligt gennem 20 år.
Den mest forenklede maskinlamineringsform er laminering med
en stærk folie, f. eks. polyethyelene uden udfyldning og repara
tion. Polyethylenefolie anvendes ved mange forskellige statslige
konserveringsanstalter i Europa og U.S.A.9-13. Polyethylenefolie
er bl. a. anbefalet af chefkonservatoren ved Statsarkivet i Buda
pest. Priser pr. dobbeltark i folioformat er højst 8 øre. Dertil
kommer selvfølgelig arbejdskraft, elektricitet og afskrivning på
maskiner.

12 Erik Grill: En ny konserveringsmetod, Nordisk Arkivnyt nr. 3, 1956.
13 William K. Wilson & B. W. Forshee: Preservation of documents by
lamination. National Bureau of Standards Monograph 5, 30. okt. 1959.
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Fig. 11. The ARBEE laminator.

Polyethylene er desuden det billigste lamineringsmateriale, har
den største rivstyrke, den største reetableringsevne efter stræk, og
er iøvrigt fortrinligt egnet til formålet.
Flaskehalsen i alt konserverings- og restaureringsarbejde, når
det gælder arkivalsk materiale af papir, ligger i selve restaure
ringsfasen, d. v. s. at udfylde og reparere manglende partier og
rifter i materialet. Det vil derfor være særdeles arbejdsbesparende
at undlade denne proces.
Efter neutraliseringen skal materialet monteres til laminering.
Det sker ved, at man anbringer dokumentet mellem to ark poly
ethylene, skåret ud i passende størrelse. Efter at man har placeret
evt. løse partier på de rigtige steder, »punktsvejser« man folien
på dokumentet ved hjælp af en lavtemperatur varmekolbe, så alle
løse dele bliver holdt på plads under selve lamineringsprocessen.
Selve lamineringen foregår ved, at man placerer det monterede
dokument mellem to stykker siliconepapir, som igen placeres
mellem to asbestpapplader. Det hele placeres igen mellem to
varmeplader, hvor den øverste plade mekanisk kan løftes og
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sænkes ved ind- og udtagning af selve varmepressen (se fig. 11).
Efter lukning, opvarmning og smeltning af folien (heat sealing),11
så den trænger ind i dokumentet og forbindes med folien fra
modsatte side, løftes øvers te plade. Asbestpap med indhold går
gennem calandergummiruller, så alle luftblærer bliver presset ud,
og lamineringen er komplet.
Polyethylene skal opvarmes til ca. 125° C i 20 sekunder for at
opnå en gennemført laminering. Det kan dog variere lidt efter
tykkelse og struktur af dokumentet, men det er en erfaringssag.
Efter lamineringen skal materialet beskæres og er derefter
klar til at gå på plads i magasinerne, eller hvis en indbinding
kræves, at sendes til bogbinder.
Det kan endvidere oplyses, at under de nuværende omstændig
heder kan, alt taget i betragtning, udføres ca. 70.000-100.000
lamineringer om året med en maskine.
Ad C. Denne gruppe af materiale, der efter forslaget kommer
til at bestå af de vigtigste rækker af enheder og enkelt stykker
fra disse store fonds, vil også i mængde være for stor en opgave
at klare på traditionel vis. Disse sager fortjener, at der foretages
en gennemgribende konservering, som nævnt under B, og at den
bliver fulgt op af en lige så gennemgribende restaurering, d. v. s.,
at man foretager en udfyldning af manglende dele i lighed med,
hvad der foretages ved en traditionel håndlaminering. Idet man i
forbindelse med monteringen tildanner udfyldningen af japanpapir, alt efter emnets struktur. Disse udfyldninger fæstes i lighed
med løse fragmenter ved selve monteringen før lamineringen. Ved
laminering af arkivalier af højeste værdi må der tages højde for
at en delaminering, hvis den senere skulle være nødvendig, kan
foretages uden at beskadige emnet.14
Der må derfor kun anvendes anerkendte folier som polyethylene
og cellulose-acetatsfolie. Hvis der bruges c ellulo se-acetatsfolie,
må man forstærke med bomuldsvæv (lens-tissue). Resultatet kal
des en »five-ply-Barrow sandwich«, d. v. s. et emne der er om
givet af en folie på hver side, som igen er forstærket med bomulds
væv.
Laminatet monteres og lamineres som under B, idet der dog
14 Vera Dadic & Tatja Ribkin: Techniques of delaminating polyethylene
laminates. Restaurator 1, 1970, s. 141-148.
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til cellulose-acetatsfolie skal bruges mellem 130°—160° C i ca.
30 sekunder for at opnå en gennemført laminering, alt efter ma
terialets tykkelse og overfladestruktur. Materialet er nu klar til
beskæring og afpudsning.
Som allerede nævnt koster en polyethylenelaminering ca. 8 øre
pr. stk., men en laminering med forstærkning (altså en five-plysandwich) vil koste nogle få øre mere. Merprisen afhænger dog
af, hvilken lens-tissue man bruger. Den billigste og tyndeste, men
lige så velegnede for »heatsealing« som andre væv, er Greens
nr. 105, som er et engelsk fabrikat.
Konklusion
Hvis vore anstrengelser til løsning af de mange konserverings
opgaver skal bære frugt, må det tilstræbes, at opgaven løses bredt
inden for arkivvæsenets rammer. Det er væsentligt, at der sker
en arkivalsk planlægning med hensyntagen til de tekniske proble
mer. Dernæst må arbejdet udføres i samarbejde mellem de for
skellige værksteder, idet de mindre værksteder udfører de for
beredende processer, og den egentlige laminering samles ved de
større. Endelig er det en nødvendig forudsætning, at der er et
rimeligt forhold mellem bevillingernes størrelse og de foreliggende
opgavers omfang.

15 A. D. Baynes-Cope: Principal Scientific Officer. The British Museum:
Research Laboratory. Har gennem korrespondance besvaret spørgsmål om
anvendelse af Cloramin. (Stillet af 7. H. P. P. se ovenfor).
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Manuel d’archivistique
En præsentation af den franske arkivhåndbog
af

Birgit Bjerre Jensen

I 1970 udkom le Manuel d’archivistique1, en omfangsrig håndbog
for dem, der er beskæftiget ved det franske arkivvæsen. Hånd
bogens formål er at fremlægge det offentlige franske arkivvæsens
teori og praksis. Det indebærer naturligvis først og fremmest en
beskrivelse af de nuværende tilstande; men håndbogen indskræn
ker sig ikke til det rent beskrivende, den påpeger også nutidige
og fremtidige problemer og diskuterer midlerne til deres løsning.
Netop fordi så mange af disse problemer er af generel karakter,
bliver håndbogen af interesse også uden for Frankrig. Den illu
strerer ydermere et væsentligt savn i dansk arkivverden, idet man
ved læsningen af den bliver klar over, i hvor høj grad en til
svarende dansk arkivhåndbog ville kunne danne grundlaget for
introduktion til arkivarbejde i teori og praksis.
Man kan imidlertid også lære af håndbogens tilblivelseshistorie,
at det er et stort og tidkrævende arbejde at fremstille en sådan
håndbog. Værket er udgivet af den franske arkivarforening, der
i 1961 vedtog at udarbejde en arkivhåndbog ved en kollektiv
indsats. Planen herfor blev fastlagt i 1962, de fleste manuskrip
ter blev skrevet i løbet af 1963-64, bidragene blev derefter re
digeret af en tremandskomité, ajourført i begyndelsen af 1968,
og værket udkom i 1970. Det har altså taget næsten 10 år, og det
på trods af, at franske arkivarer som lærere dels på École des
char tes, den franske arkivskole ved Sorbonne universitetet, og dels
på Stage technique des archives, det internationale arkivkursus ved
det franske nationalarkiv, har specialiseret sig i de forskellige
emner. De har som lærere på forhånd haft i hvert fald grund
materialet til bidragene klar i form af forelæsningsmanuskripter.
Værkets grundtanke er, at de teorier og den praksis der omtales,
principielt skal kunne anvendes på alle arkiver, d. v. s. offentlige
såvel som private, og på hvilket stadie de måtte befinde sig,
d. v. s. under tilblivelse, i mellemdepot eller afleveret til et arkiv.
1 Manuel d’archivistique. Theorie et pratique des Archives publiques en
France. Ouvrage élaboré par 1’Association des Archivistes frangais. Paris,
S.E.V.P.E.N. 1970, 805 s., 55 frcs. ib.
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I praksis er det de offentlige arkiver, der har hovedvægten.
Værket er en mursten på i alt 805 sider, hvor alene indholds
fortegnelsen fylder 25 sider. Det er derfor klart, at præsentationen
må indskrænke sig til en ret summarisk oversigt suppleret med
en uddybning af enkelte af de punkter, der skønnes af interesse
for danske læsere.
Håndbogen er opdelt i følgende hovedafsnit:
Indledning, hvor almindelige arkivdefinitioner og arkivernes juri
diske problemer tages op. Derforuden behandles de franske ar
kivers organisation og lovgivning, og der redegøres ret udførligt
for den arkivpolitik, der har været ført siden den franske revo
lution.
Første del omhandler almindelig arkivvidenskab. Her redegøres
for behandlingen af arkiverne under tilblivelsen og i mellemarki
vet, for arkivernes aflevering til selve arkivet, for kassationer,
ordning og nummerering, og for udarbejdelsen af hjælpemidler
for benytterne. Til slut redegøres for adgangs- og udlånsbetingelser
og problemerne i forbindelse hermed.
Anden del behandler de særskilte problemer vedi ørende forskellige
kategorier af arkiver.
Tredie del tager sig af arkivaliernes fysiske bevaring, herunder
behandles bygning af arkiver og deres indretning, konservering
af beskadigede arkivalier o. s. v.
Fjerde del beskæftiger sig med arkivernes rolle i samfundet, der
opdeles i tre hovedfunktioner, nemlig den videnskabelige, den
kulturelle og den administrative.
Håndbogen afsluttes med et tillæg, hvor man behandler proble
merne vedrørende det fælles ordningssystem for departements- og
kommunalarkiverne og de forskellige institutioners særlige af
leveringsbestemmelser til departementsarkiverne.
Værket afsluttes med et stikordsregister. Man har med vilje und
ladt at behandle arkivernes historie med henvisning til, at dette
emne burde danne grundlaget for en selvstændig publikation.
Bortset fra dette synes alle arkivspørgsmål behandlet såvel i teori
som i praksis.
En nærmere omtale af alle disse emner vil være uoverkommelig,
men enkelte sider og punkter skal dog fremdrages.
I indledningens 1. kapitel behandler Robert-Henri Bautier, pro
fessor ved École des chartes og fransk arkivvæsens førende teo
retiker, forskellige definitionsspørgsmål og herunder definerer han
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et arkiv således: »Un fonds d’archives est l’ensemble des piéces de
toute nature que tout corps administratif, toute personne physique
ou morale, å automatiquement et organiquement réuni en raison
méme de ses fonetions ou son activité.«2
Denne definition tager klar afstand fra de to andre eksisterende
hovedopfattelser af et arkiv. Den ene opfattelse er en afspejling af
arkivernes oprindelige formål: at fungere som et juridisk arsenal.
Det afgørende var da at kunne garantere arkivaliernes ægthed
og retsgyldighed. Dette indebar, at kun de dokumenter, der efter
direkte aflevering fra den afleverende (offentlige) myndighed til
stadighed opbevaredes i et offentligt arkiv, kunne betegnes ar
kivalier. Konsekvensen af denne opfattelse blev, at bortkomne
dokumenter fra den offentlige administration ikke senere kunne
indlemmes i et offentligt arkiv ligesom heller ikke privatarkiver
eller samlinger hørte under arkivernes domæne. Denne opfattelse
har f. eks. været gældende inden for engelsk arkivvæsen. Den
anden opfattelse, der blev fremsat omkring århundredskiftet af
Müller, Feith og Fruin i deres håndbog om arkivkundskab, lægger
det historiske aspekt til grund, idet de begrænser brugen af ud
trykket arkivalier alene til de dokumenter, hvis historiske interesse
retfærdiggør deres bevaring. Dette synspunkt skulle ifølge for
fatteren bevirke, at arkivaliernes tilblivelsesfase i administrationen
ligger uden for arkivarernes legitime interesse, idet kun en del af
disse vil blive klassificeret som bevaringsværdig.
Den »organiske« opfattelse, der som den franske definition
lægger hovedvægten på arkivernes organiske karakter, blev frem
sat i midten af sidste århundrede og vandt i stigende grad gehør
i de følgende 50 år, og er nu efter 2. verdenskrig og især efter
den første internationale arkivkongres ved at blive den almindeligt
akeepterede.
Forfatteren opsummerer, at man ved at understrege arkivalier
nes organiske karakter opnår, at den arkivalske behandling af
arkivalier ikke begrænses til arkiverne, men udstrækkes til deres
tilblivelsessted. Udtrykket »pieces« tillader, at man ikke blot
anser de skrevne dokumenter som arkivernes domæne, men også
de visuelle såsom tegninger, kort, fotografier og films og de audi
tive som plader og bånd. Heri indbefattes desuden tryksager ud
arbejdet eller offentliggjort af den pågældende institution. Endelig
2 S. 23.
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indebærer denne definition, at der skal anvendes samme arkivistiske fremgangsmåde over for private arkiver som over for
offentlige arkiver uanset disse privatarkivers vidt forskellige natur.
Det danske arkivvæsen har ikke officielt defineret begrebet
arkiv3. Man arbejder ud fra et sæt regler, der fortrinsvis eksisterer
som mundtlig tradition, og hvis indhold svarer til den franske
definition, når bortses fra tryksager. Her har dansk arkivvæsen
den opfattelse, at tryksager henhører i bibliotekerne. M. h. t.
materiale, der er mangfoldiggjort ved hjælp af duplikering, off-set
eller lignende reproduktionsteknik, betragtes som materiale, der
er beregnet på offentligheden som tryksager, medens materiale, der
udelukkende er beregnet til internt brug i den pågældende insti
tution, behandles som arkivalier. Tryksager, der er forsynet med
notater, opfattes som arkivalier.
Under afsnittet om arkivernes politik nævnes i forbindelse med
problemerne omkring indsamling af privatarkiver et interessant
eksperiment, der blev foretaget i 1938, da det ved en forordning
blev fastslået, at »les documents d’archives detenus par des particuliers, dont la conservation presente au point de vue de l’histoire
nationale un intérét public« hørte ind under lovgivningen vedr.
historiske monumenter og mindesmærker4. Dette synspunkt blev
nærmere udformet i en forordning i 1940, der fastsatte 3 for
holdsregler: Privatarkivets optegnelse på en liste, dets ordning
og registrering med besidderens skriftlige tilladelse, eller hvis den
ikke kunne opnås, efter statsrådets samtykke.
Denne politik viste sig at være totalt forfejlet. De fleste arkiv
ejere vendte sig kraftigt imod den opfattelse, som bekendtgørel
sen gav udtryk for, at de blot var »detenteurs«, d. v. s., dem der
rent faktisk for øjeblikket var i besiddelse af arkiverne, men ikke
3 Der findes - så vidt jeg ved - kun to steder en dansk definition af
»arkiv«. Den ene findes i Ordbog over det danske Sprog (udg. 1918-19),
hvor arkiv defineres som »samling af aktstykker af interesse for et lands
(en institutions, en slægts o. s. v.) historie«. Den anden er fremsat af
landsarkivar Georg Saxild, der i en forelæsning på Statens Biblioteksskole
i 1923 fremsatte følgende definition: »Dokumenter som livsvirksomheden
afsætter (forholdet mellem institution og institution, mellem institution og
privatmand, mellem privatfolk indbyrdes, både det forretningsmæssige og
det ikke-forretningsmæssige) hører hjemme i »arkivet«. (G. Saxild, Om
arkivvæsen. Kbh. 1923, s. 7). Man ser her henholdsvis den historiske og
den organiske definition klart udtrykt.
4 S. 83.
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var de egentlige ejere af arkiverne. Meget få akcepterede frivilligt
en ordning og registrering af deres arkiv, og man vovede ikke
at gennemtvinge en sådan mod arkivejernes ønske af frygt for,
at arkivejerne skulle tilintetgøre arkiverne eller lade salget af dem
foregå uden om de offentlige auktioner eller i udlandet. Efter
2. verdenskrig har man belært af erfaringen valgt at gå frivillig
hedens vej, og gennem inddragelse af arkivejere i en arkivkommis
sion har man opnået gode resultater.
Afsnittet om »Les instruments de recherche« indeholder mange
interessante redegørelser og synspunkter, hvoriblandt et synspunkt
nok er værd at fremhæve, al den stund det udtrykker den er
faring, som er høstet i et arkivvæsen, der i kraft af, at det betjener
en større befolkning både som producenter af arkivalier og som
brugere, sidder midt i problemer, som vi begynder at føle. Marcel
Baudot, inspecteur general des Archives de France, skriver i sin
redegørelse for udarbejdelsen af vejledninger for et arkivdepot,
at disse ideelt set bør baseres på fuldstændige registraturer og en
lang række dybtgående administrationshistoriske studier, og at de
forudsætter en erfaring som arkivar og historiker, som kun lang
somt opnås. Det er derfor i de fleste tilfælde klogere at be
grænse sig til i første omgang så hurtigt som muligt at udarbejde
en vejledning af beskedent omfang og udsætte udarbejdelsen af en
vejledning, der intet lader tilbage at ønske, til et langt senere
tidspunkt.
I kapitlet om forskellige typer registraturer og hjælpemidler
kan der være grund til at fremhæve et hjælpemiddel, som man
har anvendt en del i de senere år: le tableau méthodique de motsmatiéres, d. v. s. en sagligt inddelt oversigt over sagordene i et
stikordsregister. Formålet med en sådan er at hjælpe de forskere,
der søger et bestemt emne belyst, og som ofte vil være nødt
til at gennemgå hele stikordsregistret, da de ikke ved, hvilke
saglige stikord, der kan forekomme indenfor deres interesseom
råde. Oversigten udarbejdes ved, at man opstiller de saglige stik
ord, der forekommer i et stikordsregister, i en sagligt inddelt over
sigt afpasset efter emnernes art (se planchen s. 51). I de til
fælde, hvor et stikord kan henhøre under flere emner, anføres det
under hvert af disse emner. Stikordene i denne oversigt er ikke
forsynede med sidehenvisninger, da de blot tjener til at oplyse
benytteren om de forekommende stikord. Etableringen af en sådan
oversigt er et ringe ekstraarbejde, der samtidig letter udarbejdelsen
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af selve registret, idet man hermed kan udelade de talrige hen
visninger til sideordnede og overordnede begreber, som man ellers
må anvende for at skabe de mest sandsynlige indgange for benyt
teren. Det fremhæves med rette, at det ville være spildt ulejlighed
at lave en metodisk oversigt i de tilfælde, hvor stikordsregistret
blot omfatter få sider, men selv et sagregister på 10-20 sider kan
være sendrægtigt at gennemgå, og en metodisk oversigt anbragt
foran selve registret vil da være en hjælp.
Det stadigt tilbagevendende spørgsmål om, hvilke skriftlige
forespørgsler arkivvæsenet skal besvare, og hvor udtømmende de
skal behandles, tages op i afsnittet om arkivernes funktion i for
hold til forskningen. Det almindelige reglement for departe
mentsarkiverne indeholder en paragraf, der pålægger arkivaren at
stille de arkivalier til rådighed for publikum, som dette anmoder
om at se, forudsat at disse er tilgængelige, endvidere at vejlede
de besøgende i brugen af registraturer og hjælpemidler og på
det generelle plan at lade dem nyde godt af arkivarens erfaring.
Men han skal ikke udføre de undersøgelser, det normalt til
kommer de interesserede at udføre, og som det er muligt for dem
at udføre selv5. Det er en regel, som unægtelig indeholder ad
skillige uklarheder og muligheder for forskellige tolkninger. For
fatteren fremhæver da også, at det er let at sige, at man kun
besvarer seriøse forespørgsler, men at det ikke er tilstrækkeligt,
og han opstiller i stedet de minimumskrav, at man bør besvare
forespørgsler på universitetsplan og fra seriøse historikere ved
rørende et arkivales arkivbetegnelse, en arkivgruppes bestanddele,
et hjælpemiddels eksistens, men understreger, at i den udstræk
ning forespørgslen kræver en indsats af tid og arbejde, er det op
til det enkelte arkiv at afgøre, om man vil udføre dette arbejde
eller ej. Det afgørende er, at arkivaren i alle tilfælde er sig sit
ansvar bevidst over for det samfund, der har skabt hans viden
skabelige, uerstattelige og privilegerede uddannelse.6 Med disse
ord er der strengt taget ikke skabt større klarhed, thi hvad skylder
arkivaren samfundet, det langsigtede hensyn at koncentrere sig
om at udarbejde registraturer og vejledninger eller det kortsigtede
hensyn at hjælpe forskere, der har behov derfor her og nu.
Som tidligere nævnt opdeles arkivernes funktion over for sam6 S. 635 note 1.
6 S. 635.
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B. HiSTOIRE DES INSTITUTIONS

1. Administration.
Aborncments.
Administration.
Archives.
Assemblee provinciate.
Avouerie lalque.
Bailliages.
Bans.
Biens cominunaux.
Biens forains.
Biens impériaux.
Calendrier.

Chancellerie.
Commission intermédiaire.
Comtes.
Conseil souverain.
Districts.
Eaux et Forets.
Écoutéles.
Étals d’Alsace.
Franchises.
Grandbailliage
Intendance.

Landgraviat.
Marches.
Mandat.
Ordonnances.
Police.
Régeiice.
Sceaux.
Subdelegations.
Terriers.
Travaux publics.

Crimes.
Justice.

Sorcellerie.
Tribunal aulique.

2. Justice.

Asile.
Chambre imperiale.

3. Finances et impositions.
Capitation.
Comples.
Contributions de guerre.
Dettes communales.
Dimes.
Don gratuit.
Douanes.

Escorté.
Filage.
Finances.
Gabelte.
Impots.
Maaspfennig.
Péages.

Protection (droit de).
Recellcs.
Taille.
Taille d’empire.
Umgeld.

Colonges.
Corvees.
Droits féodaux.
Féodalité.

Fiefs.
Hébcrgement.
Péche.
Vassaux.

4. Institutions Jeodales.

Alleux.
Aveux et dcndmbreinents.
Biens seigneuriaux.
Chasse.

5. Institutions ccclésiastiques.
Archcvéchés.
Archidiaconés.
Avouerie ecclésiastique.
Béguines.
Canonicats.
Chapelles.
Chapellenies.
Chapitre rural.
Conciles.

Confréries.
Cures.
Dimes pontificates.
Églises.
Fabriques.
Grand chapitre.
Immunité.
Incorporations.
(Euvres ecclésiastiques.

Officialité.
Papes.
Paroisses.
Patronages.
Prébendcs.
Régence episcopate.
Séminaires.
Synodes.

Eksempel på en sagligt inddelt oversigt over sagordene i et stikordsregister
(tableau méthodique de mots-matieres). Et udsnit fra F. J. Himly, L’inventaire des archives anciennes du Bas-Rhin, 1954. Hele oversigten gengives i
Manuel d’archivistique s. 288—92.
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fundet i tre dele: den videnskabelige, den kulturelle og den ad
ministrative. De to første funktioner svarer stort set til det danske
arkivvæsens funktioner. Derimod har det franske arkivvæsens
administrative funktioner et indhold, der ikke modsvares af den
danske definition af arkivvæsenets administrative rolle. Fra dansk
side opfatter man det som arkivarens arbejde med arkivalierne
i deres tilblivelsesfase i institutionen dels med henblik på records
management dels med henblik på udarbejdelse af vejledninger i
videste betydning beregnet på de fremtidige forskere. Dette
arbejde behandles i håndbogens første del, medens arkivernes ad
ministrative rolle opfattes som arkivernes funktion som dokumen
tationscentre for administrationen. Adskillige - men langt fra alle
- departementsarkiver har påtaget sig at holde den stedlige ad
ministration løbende orienteret om alt vedrørende den aktuelle
situation inden for departementet. Dette sker ved opbygning af
et dokumentationsapparat baseret på tryksager, der ikke er frem
stået organisk i de afleverende institutioner, men er anskaffet
specielt med henblik på dokumentationsarbejdet. Arkivet påtager
sig at besvare konkrete spørgsmål for såvel publikum som admini
strationen og udsender ofte forskellige publikationer, som for
eksempel oversigter over relevante love og forordninger eller lø
bende bibliografier. Man har hermed påtaget sig et arbejde, der
ifølge den franske definition af et arkiv ligger klart uden for
arkivernes område, og der er inden for det franske arkivvæsen
stærkt delte meninger om berettigelsen af dette skridt. Arbejdet
danner for så vidt en forlængelse af arkivernes funktion som hi
storiske dokumentationscentre baseret på den unikke arkivmasse,
og falder i tråd med det særdeles aktive udadvendte arbejde som
især departementsarkiverne udøver. Den egentlige forklaring skal
dog måske søges i det faktum, at en betydelig del af departe
mentsarkivernes budget bevilges af det stedlige departement. Det
bliver derfor af økonomisk betydning for arkivet at bevise sin
nytteværdi over den bevilgende myndighed. Ihvorvel ideen
umiddelbart kan synes god, forekommer det mig, at der ligger en
betydelig fare i denne form for dokumentations arbejde, der meget
vel kan vise sig at være en gøgeunge, der fortrænger det egentlige
arkivarbejde.
Det er mit håb, at præsentationen af den franske arkivhåndbog
vil tilskynde danske arkivinteresserede til at underkaste den et
nærmere studium og inspirere danske arkivarer til at efterligne
deres franske kollegers bedrift.
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Orientering

Arkivbygninger og deres indretning. Rapport fra Arkivarforenin
gens 4. seminar på Viborg Gymnastikhøjskole april 1971.

Arkivarforeningen arrangerer ca. hvert andet år et seminar, hvor
ansatte på statens arkiver samles en weekend for at drøfte et
fagligt emne, evt. med deltagelse af enkelte sagkyndige gæster.
Betingelsen for at deltage er, at man på seminaret bidrager med
et diskussionsoplæg og på forhånd giver et skriftligt resumé af
sit oplæg til overvejelse for seminarets øvrige deltagere. Når se
minaret er afsluttet, skal deltagerne aflevere et referat af deres
indlæg, mens diskussionerne i uddrag refereres af seminarets til
rettelæggere. Materialet samles i en lille publikation, som udgives
af Arkivarforeningen i begrænset oplag. Den kan rekvireres gratis,
men bliver hurtigt »udsolgt«.
De sider af emnet, som behandles på seminaret, er delvis af
hængig af, hvilke diskussionsoplæg der bliver anmeldt. Man kom
mer ikke rundt om emnet på samme måde, som man måske kunne
have gjort ved at anmode de særligt kyndige om at give en fuld
stændig redegørelse for deres specielle område. Når man ikke
har deltaget i seminaret, men er henvist til at læse den efter
følgende publikation, forvirres man derfor af mange løse ender
og ubesvarede spørgsmål, som muligvis ikke bemærkes af del
tagerne, fordi tonefald, reaktioner fra tilhørerne og taleiveren i en
del tilfælde har draget de konklusioner, som ikke direkte er blevet
formuleret, og derfor heller ikke er blevet nedfældet på tryk. På
den anden side medfører formen, at alle seminarets deltagere har
gennemtænkt emnet på forhånd, og det synes at resultere i en
mere alsidig deltagelse i de indskudte diskussioner end vanligt ved
den slags lejligheder. Det er overordentligt værdifuldt, at man på
den måde får fremdraget synspunkter fra de dunkle kroge og ikke
begrænser sig til at fremføre de ofte velkendte meninger i cen
trum. I den forbindelse må jeg understrege, at vi jo alle befinder
os i en yderposition, hvorfra vore meninger sjældent bliver hørt,
i forhold til en eller anden side af arkivernes virksomhed.
Arkivarforeningen har altid haft evne og held til at finde
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emner af almen og aktuel interesse. I 1971 drejede seminaret sig
om arkivbygninger og deres indretning, og en publikation med
denne titel så dagens lys i juni samme år, bemærkelsesværdigt hur
tigt efter seminarets afslutning. I løbet af 1960’erne er lands
arkiverne i Viborg og København blevet udvidet med store til
bygninger omfattende magasiner til arkivalierne, arbejdsrum og
publikumsfaciliteter. En tilsvarende udvidelse er i gang i Åbenrå,
og i løbet af dette tiår skal udbygningen af Rigsarkivet og lands
arkivet i Odense projekteres. Erfaringerne fra det hidtil afsluttede
nybyggeri, som naturligt er især de negative erfaringer, og spørgs
målet om Rigsarkivets fremtidige placering præger diskussionerne,
hvis gennemgående temaer er sikring af arkivalierne, publikums
betjeningen og personalets trivsel.
Sikring af arkivalierne kan ske på flere måder. På seminaret di
skuteredes problemerne dels ved at bygge magasiner, der er indret
tet på at beskytte arkivalierne mod voldelige påvirkninger udefra her tænkes især på krigshandlinger -, dels ved at placere arkiv
bygningerne i områder, hvor der ikke er sandsynlighed for, at
krigshandlinger vil forekomme. I det første tilfælde - ved byggeri
af underjordiske magasiner i stål og beton - kan man komme
i konflikt med hensynet til arbejdsmiljø og trivsel, i det andet
tilfælde - ved at placere arkiverne langt fra bebyggelse og hovedtrafiklinjer - gør man adgangen til arkivalierne vanskeligere for
det publikum, der skal benytte dem. Som en økonomisk overkom
melig udvej af dilemmaet anvises bl. a. en omfattende microfotografering, der kan sikre, at arkivaliernes indhold bevares for efter
tiden på en mere effektiv måde, end en nok så solid bygning kan
gøre. løvrigt fremgår det tydeligt af referaterne af indlæg og dis
kussioner, at spørgsmålet er kompliceret, og nogen enighed op
nåede man ikke.
Publikumsbetjeningen diskuteredes både i forbindelse med pla
ceringen af arkiverne og i forbindelse med indretningen af læse
salen. Dansk arkivvæsen vil selvfølgelig gerne betjene alle, der
måtte ønske at benytte arkivalier, men da de økonomiske res
sourcer til byggeri og personale er begrænsede, må der nødven
digvis foretages en prioritering. Der synes her at være en stadig
større tilbøjelighed til at placere det fremtidige arkivbyggeri i til
knytning til universitetsmiljøer, hvor de forskere og studerende,
som udnytter arkivalierne professionelt, færdes, mens der er me
gen sympati for tanken om at imødekomme slægtsforskernes in-
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teresser ved oprettelse af arkiver eller læsesale, hvor xeroxkopier
af det arkivmateriale, som især benyttes af denne store og trofaste
gruppe af amatørforskere, opstilles frit tilgængeligt, så en vis
selvbetjening bliver mulig. Hermed ville man også kunne undgå
det stærke slid på originale kirkebøger, folketællinger m. m., som
er ved at blive et alvorligt problem for arkiverne. Spørgsmålet om
betjeningen af de afleverende embeder og institutioner synes ikke
at have spillet så stor en rolle i seminarets debat om arkivbygnin
gernes placering, som det har gjort i senere interne diskussioner
i arkivvæsenet.
Det er glædeligt at se, at arbejdsmiljøet har indtaget en frem
trædende plads i debatten. Både af hensyn til den menneskelige
trivsel og af hensyn til den optimale arbejdsydelse er det nødven
digt, at bygningerne giver personalet mulighed for koncentration
i enrum og fælles samvirke på formelt og uformelt plan. Til per
sonalets trivsel hører også, at de ydre rammer fremmer, eller
i hvert fald ikke hindrer, tilrettelæggelse af en rationel arbejds
gang især på de manuelle områder, hvor der tidligere er begået
mange fejl.
Når idealerne skal realiseres, kan det imidlertid være vanskeligt
at tilgodese alle hensyn, hvor rimelige de end måtte være, f. eks.
er der rent praktiske grænser for, hvor mange lokaler der kan
stå i direkte forbindelse med læsesal og magasiner, som er de
centrale punkter i et arkiv. Samtidig er det uvist, hvilke behov
arkivvæsnet i fremtiden vil blive stillet overfor med størst styrke.
Kompromis’er er uundgåelige, men da der er både usikkerhed og
uenighed blandt arkivernes personale indbyrdes om, hvilke kom
promis’er man skal foretrække som de mest tilfredsstillende, må
konklusionen af diskussionerne på seminaret, som også drages i
de sidste 4-5 indlæg, blive, at man må tilstræbe den størst mulige
fleksibilitet i det fremtidige byggeri for med smidighed at kunne
omstille arbejdet efter tidens krav.
Nogle vægtige indlæg fra de tekniske afdelinger - konserve
ringsværksted og fotoatelier - gav ikke anledning til egentlig
diskussion. Der er vel efterhånden almindelig forståelse for, at
teknikken er nødvendig og kræver plads, men der mangler stadig
oplysninger om, hvor stort behovet er især for konservering.
Konserveringsafdelingerne gør med utrættelig energi opmærksom
på, at beregningen af behovets størrelse og prioriteringen af ar
bejdet må ske i samarbejde med arkivernes øvrige personale, som
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hidtil har haft en velvillig, men passiv indstilling til de tekniske
afdelingers problemer. Hvis konservatorerne kan fremføre deres
vel begrundede ønsker om aktiv medvirken fra arkivarerne med
samme styrke, som de har gjort de sidste år, bl. a. på seminaret
i 1971, må det give resultater. Konserveringsafdelingerne synes at
have det rigtige personale, men har de også de rigtige opgaver?
Helle Linde

Alf Kiil: Arkivkunnskap. Statsarkiva. Skrifter fra Landslaget for
Bygde- og Byhistorie 3, Oslo 1969. 247 s. No. kr. 47 (indb.)
I takt med forøget interesse for arkivstudier vokser også behovet
for en arkivhåndbog til gavn både for brugere og vogtere af
arkivernes skatte. Meget trænger til forklaring, idet arkiverne
ofte benytter sig af et fagsprog med mange udtryk, som ikke
umiddelbart er forståelige for uindviede, f. eks. forskellige beteg
nelser for de protokoller, som udgør grundstammen i administra
tionsarkiverne. Herhjemme har man længe talt om en arkiv
håndbog, og man arbejder da også på en oversigt over arkiv
terminologi. Hovedvægten har imidlertid ligget på udarbejdelse af
registraturer, som kan være udmærkede som umiddelbare hjælpe
midler, men dog hver for sig kun dækker et forholdsvis lille om
råde. I den eksisterende håndbog for danske lokalhistorikere er der
gjort et forsøg på at forklare visse begreber og give benytteren
et indtryk af arkivstoffets mangfoldighed, men vi savner stadig
en samlet ajourført oversigt på dette område. Med Alf Kiils bog
er nordmændene kommet et godt skridt videre. Han forsøger i sit
værk at give arkivbenytteren et indblik i norsk administrations
historie, kendskab til embedernes tilblivelse og opbygning og til
lige en fornemmelse af, hvad man kan finde under de forskellige
grupper af sager, med den begrænsning, som undertitlen angiver,
nemlig at kun statsarkiverne, der svarer til de danske landsarkiver,
er behandlet.
Forfatteren kommer dog ikke udenom visse grundlæggende pro
blemer, som er fælles for alle arkiver. Han bliver nødt til at de
finere basisbegreberne, således ordet »arkiv«, som forklares som
en samling af skriftligt materiale, som er vokset frem ved et
offentligt kontors, en institutions, et firmas eller en privatpersons
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virksomhed. Denne definition, som indsnævres noget ved, at forf.
helst ikke vil betegne et eller nogle få dokumenter som et arkiv,
tager ikke hensyn til den omstændighed, at moderne arkiver til
lige kan indeholde meget andet, f. eks. bånd, film o. 1.
I de indledende afsnit fortælles om lokaladministrationens hi
storie, om statsarkiverne og deres ordningssystemer og om forsk
ning i arkiverne. Der lægges ikke skjul på de vanskeligheder,
arkivvæsenet i Norge har at kæmpe med. Kun tre statsarkiver har
egne bygninger (1968), mens resten må klare sig med lejede
lokaler. Der er andre problemer, som kendes herhjemme, og som
først nye bygninger kan afhjælpe: pladsmangel både i magasinerne
og i kontorerne, og et hjertesuk gælder de manglende »velferdsrom« for gæster og ansatte. Der er andre iagttagelser, baseret på
erfaringer. I afsnittet om forskning konstateres således, at en
skødesløs benytter kan lave meget rod i en velordnet arkiv
pakke og derigennem besværliggøre arbejdet både for andre be
nyttere og arkivets folk. Med hensyn til skriftlige forespørgsler
fastslår forf., at disses antal har været i vækst, således at det ikke
længere er muligt at honorere alle krav. Med henvisning til arkivar
Emil Marquards stadig aktuelle artikel om samme emne (i Personalhistorisk Tidsskrift 1919) sammenfatter Alf Kiil, at privat
personer, som vil have oplysninger fra et arkiv, derfor må finde
andre udveje end at sende et brev til arkivet og så gå ud fra, at
arkivet gør arbejdet. Arkivbenytteren, der indskrænker sig til at
modtage resultaterne af andres arkivefterforskning, vil også gå
glip af den opdagelsesglæde, som arkivarbejdet kan give.
Vejledningen er på visse punkter så almen, at den uden videre
kan overføres til danske forhold. I den grundige gennemgang af
de enkelte embedskategorier kan vi nikke genkendende til mangt
og meget. Der er gode beskrivelser af embedernes historiske bag
grund, af deres arbejdsområder — med henvisninger til relevante
lovbestemmelser og cirkulærer. At de norske statsarkiver også in
deholder privatarkiver, diverse topografiske og personalhistoriske
samlinger, anetavler og lignende, nævnes kun i efterskriften, uden
at forf. går nærmere ind på disse grupper. Godsarkiverne, som
udgør en ret betydelig gruppe i danske landsarkiver, nævnes over
hovedet ikke. Heri ligger arbejdets begrænsning, idet det frem
træder som en administrationsvendt oversigt. Således er natur
ligvis hovedparten af statsarkivernes indhold dækket. Men det
må erkendes, at administrationsakterne alene ofte er utilstrække57

lige til belysning af historiske problemer - man skal tillige have
fat på arkiverne fra de folk, som stod bag beslutningerne eller
berørtes af dem.
Arbejdet afsluttes med en udførlig litteraturliste og et sag
register, som er detaljeret nok til at forenkle benyttelsen. Bogen
er skrevet med en arkivars fornemmelse over for sine daglige pro
blemer, ud fra nær kontakt med arkivskabende myndigheder og
arkivernes benyttere og kan derfor på mange punkter tjene som
et forbillede for en forhåbentlig inden længe kommende dansk
oversigt.
yp'
Vello Helk

Ny Foreløbig Arkivregistratur

Omtrent samtidig med oprettelsen af Rigsarkivets 4. afdeling,
hvis væsentligste arbejdsområde er arkiver af privat proveniens,
er der publiceret en registratur over en del af disse under titlen:
Oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet. Formålet med
den nye registratur, der er nummer 3 i rækken af Foreløbige
Arkivregistraturer. Ny serie, har været at give en ajourført for
tegnelse over samlingen. Alle private personarkiver afleveret til
september 1971 er taget med.
Grundlaget for oversigten er Rigsarkivets seddelregistratur, som
er blevet til over en lang årrække, efterhånden som arkiverne
er indgået. Indtil der for få år siden oprettedes et generalrepertorium i foliobind, var den den eneste samlede fortegnelse over
privatarkiverne. Her som i den trykte oversigt er arkiverne op
ført alfabetisk efter arkivskaberens efternavn; for arkiver ældre
end 1660 gælder dog, at personer med slægtsnavn er indordnet
efter dette, mens personer uden slægtsnavn er placeret efter
fornavne. Samtlige fornavne og mellemnavne angives med det al
mindeligt brugte kaldenavn markeret, dernæst stilling og endelig
dødsår for yderligere at sikre entydig identifikation. Arkivets peri
ode angives ved notering af årstallene for det ældste og yngste
arkivale. Det er ikke forudsat, at der findes en ubrudt række
dokumenter fra det tidsrum, der derved angives; hvis der imid
lertid er et enkelt arkivale fra et tidspunkt langt før eller senere
end arkivets øvrige indhold, angives dette årstal i parentes. Til
slut meddeles arkivets omfang.
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Denne snævre begrænsning i antallet af oplysninger om det
enkelte arkiv opfylder selvsagt kun det mest elementære orien
teringsbehov, men den har været en forudsætning for at kunne
opfylde kravet om aktualitet, og den skulle gøre det muligt med
faste mellemrum - f. eks. hvert 5. år - at udsende nye ajourførte
udgaver på basis af de accessionslister, der føres måned for måned.
At det for benytteren vil føles som en mangel, at der intet angives
om arkivernes indhold og registrering, er klart. For arkiver før
1800 er behovet dog stort set dækket med Vejledende Arkiv
registraturer VIII og IX, Privatarkiver før 1600, ved Erik Kro
man, og Privatarkiver 1660-1800, ved Henny Glarbo, der udkom
henholdsvis 1948 og 1952. Derimod er antallet af privatarkiver
fra det 19. århundrede vokset stærkt siden udgivelsen i 1923 af
Vejledende Arkivregistratur IV, Privatarkiver fra det 19. Aarhundrede, ved Kristian Erslev. En af den nye afdelings væsentlige
opgaver må derfor være udarbejdelse af nye Vejledende Arkiv
registraturer med inventarier over privatarkiver fra det 19. og 20.
århundrede. At dette vil kræve en betydelig arbejdsindsats ses
på antallet af disse arkiver i den foreliggende oversigt. Man vil
derfor endnu i lang tid fremover være henvist til hjælpemidlerne
i Rigsarkivets læsesal. For en række større arkiver er der dog
publiceret specialregistraturer i den nu afsluttede serie Foreløbige
Arkivregistraturer. Den vil blive fortsat med Foreløbige Arkiv
registraturer. Ny serie, hvori registraturer over politikerne A. F.
Kriegers og Niels Neergaards arkiver har nr. 1 og 2, og hvor det
er hensigten at offentliggøre en stor del af de registraturer over
privatarkiver, som nu kun findes i enkelte eller få eksemplarer.
Oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet vil blive
fulgt af en lignende summarisk fortegnelse over de private in
stitutioners arkiver. Indtil den foreligger, er det uden for Rigs
arkivets og landsarkivernes læsesale kun muligt at skabe sig
overblik over samlingen ved hjælp af fortegnelsen i Vejledende
Arkivregistratur IV, suppleret med accessionslisterne i Meddelel
ser om Rigsarkivet for årene 1921-55 og Meddelelser om Rigs
arkivet og Landsarkiverne 1956-60 og følgende bind.
Der er mange andre publicerings- og registreringsopgaver, hvis
realiseringsmuligheder man kunne tage op til overvejelse, f. eks.
udgivelse af fortegnelser over breve fra enkelte særlig indflydelses
rige personligheder i samtlige registrerede arkiver, udarbejdet på
grundlag af Rigsarkivets brevskriverkartotek, eller udarbejdelse
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af emneregistre for større eller mindre dele af samlingen. Endelig
har ønsket om indretning af en landsdækkende »rigsregistratur«
over samtlige private arkiver i offentlige institutioner ofte været
fremdraget. Dette har hidtil måttet anses for uopnåelige mål, men
oprettelsen af en afdeling for arkiver af privat proveniens giver
håb om en ny udvikling inden for denne væsentlige del af Rigs
arkivets arbejdsfelt.
Karen Marie Olsen

Arkiverne og EDB
Gennem mere end en menneskealder har den offentlige forvaltning
i Danmark produceret meget store mængder af maskinlæsbare arki
valier, men kun en yderst ringe del heraf er havnet i arkiverne. I
begyndelsen drejede det sig om hulkort, og allerede før den 2. ver
denskrig anvendtes sådanne kort til løsning af en række bogholderi
mæssige opgaver og til behandling af statistisk materiale, både
inden for den offentlige og den private sektor. Statistisk Departe
ment benyttede således hulkort til behandlingen af folketællings
skemaerne og Statsanstalten for Livsforsikring til opgørelser over
forsikringspræmier og andre økonomiske oversigter, begge steder
anvendtes Hollerith sorteringsmaskiner. Efter 1945 tog udviklingen
fart, flere og flere institutioner ønskede at anvende hulkort, og i
rationaliseringsøjemed oprettedes i 1953 Statens Hulkortcentral,
der navnlig tog sigte på at imødekomme en lang række mindre
statsinstitutioners øgede behov for statistiske undersøgelser, fak
tureringsopgaver, lageropgørelser m.v. Disse hulkort er imidlertid
ikke afleveret til Rigsarkivet eller landsarkiverne, men i en lang
række tilfælde er det oprindelige arkivmateriale (primærmaterialet)
bevaret i stedet for, såfremt det havde forskningsmæssig interesse.
Dette gælder f.eks. folketællingsskemaerne og en lang række andre
tællinger, der er indsamlet af Statistisk Departement (nu Danmarks
Statistik). Grunden til denne tilsyneladende hårdhændede kassation
af hulkort er, at disse kort i reglen indeholder færre oplysninger
end det skematiske grundmateriale, og at de oplysninger, der hulles,
i form af talkoder normalt er mindre nuancerede. Det var således
naturligt, at man fra arkivernes side betragtede hulkortarkivalier
som værende et sekundært materiale, der efter undersøgelse kunne
kasseres. Erfaringen har desuden vist, at det er yderst vanskeligt at
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genanvende hulkort, der har henstået nogle år i opbevaringskasser.
En helt anden situation opstod derimod, da en ny type maskinlæsbare arkivalier dukkede op, magnetbåndene. Ganske vist min
dede anvendelsen i begyndelsen meget stærkt om den, der havde
fundet sted inden for brugen af hulkort, men efterhånden viste det
sig, at elektronregnemaskinerne kunne klare langt mere komplice
rede administrative opgaver. Opfindelsen af »optical readers« og
dertil hørende skrivemaskiner øgede anvendelsesmulighederne inden
for statsadministrationen og tillige inden for biblioteksvæsenet og
arkivvæsenet. Hulkort har igennem mange år været anvendt til
katalogiseringsopgaver navnlig blandt biblioteker med overvejende
teknisk litteratur. Forsøgsvis har de tillige været benyttet til visse
registreringsopgaver i tyske statsarkiver,1 men det store arbejde
med indkodning af oplysninger stod som oftest ikke i et rimeligt
forhold til resultaterne, og arbejdet hermed blev derfor stort set
opgivet igen. Helt anderledes forholdt det sig med magnetbånd, da
det blev teknisk muligt at indskrive tekst og få det udskrevet igen
i »klart sprog«. Mulighederne for en EDB-registrering af Rigsar
kivets og landsarkivernes forskellige hjælpemidler til udnyttelse af
arkivalier blev således behandlet på det første danske arkivseminar
i Løgumkloster 1966.2
Også på anden vis konfronteredes arkiverne med EDB-alderen.
Da central- og lokaladministrationen i løbet af 1960erne blev stillet
overfor en række komplicerede forvaltningsmæssige opgaver, der
næsten kun kunne løses ved anvendelse af databehandling, optog
Rigsarkivet forhandlinger med flere af de berørte institutioner.
Grunden hertil var dels hensynet til fremtidige afleveringer, dels fordi
arkiverne kunne forsøge at få visse oplysninger medtaget på mag
netbåndene, som administrationen ville lægge mindre vægt på, men
som forskningen siden hen kunne drage nytte af. Forhandlinger har
således været ført med Sekretariatet for Personregistrering, ATP,
Kildeskattedepartementet og Tolddirektoratet (momsregistrerin
gen). Afleveringen af båndmateriale er da således også forlængst
i gang, men det er klart, at det ikke tjener noget formål ukritisk
blot at ophobe bånd i arkiverne. Derfor må arkiverne sikre sig i
1 Nordisk Arkivnyt nr. 1, 15. marts 1965, s. 19—20.
2 Helle Linde: Hulkort-datamaskine. Rapport fra Arkivarforeningens seminar
1966, s. 65-67.
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tide, at de nødvendige program- og båndbeskrivelser medfølger, og
ikke mindst vigtigt, at de overvejelser inden for forvaltningen, der
ligger til grund for båndene, bevares. Arkiverne må naturligvis også
råde over det nødvendige udstyr til båndenes udnyttelse.
Det fremgår heraf, at arkiverne betragter maskinlæsbare arkivaliter ganske som traditionelle arkivalier af papir. Forklaringen
herpå er, at båndmaterialet blot repræsenterer et bestemt stadium
indenfor en administrativ procedure. Størstedelen af de arkivalier,
der bliver til indenfor denne procedure, er af traditionel karakter,
en mindre del kan være maskinlæsbare. Sættes de maskinlæsbare
arkivalier ikke i forbindelse med de traditionelle, er det indlysende,
at vi mindsker mulighederne for deres anvendelse. Beskrives eller
registreres de i deres naturlige administrationshistoriske sammen
hæng, vil vi fremme en fremtidig forskningsmæssig metodisk rigtig
udnyttelse. Arkivvæsenet er vel nok den eneste forskningsinstitu
tion, der råder over den nødvendige ekspertise for at kunne løse
denne opgave, og kun i arkiverne har man hele det relevante kilde
materiale til sådanne komparative studier. Det er derfor ikke me
todisk korrekt at betragte båndmateriale, der er produceret af for
valtningsinstitutioner, som man betragter bøger eller tidsskrifter,
der kan stilles op hvorsomhelst i et bibliotek. Det ville svare til,
at man afskar en videnskabelig fremstilling fra dens noteapparat
eller dokumentation.
Arkivvæsenets arbejde med EDB-problemerne følger således to
veje. På den ene side må arkiverne sørge for, at forskningen i sam
arbejde med arkiverne kan udnytte de afleveringspligtige maskin
læsbare arkivalier. På den anden side ønsker Rigsarkivet og lands
arkiverne at foretage en registrering på magnetbånd af de mange
hjælpemidler, som administrationen og arkiverne gennem tiderne
har udarbejdet. Ad denne vej kan mange omfattende arkiver gøres
lettere tilgængelige for forskningen. På grundlag af denne EDBregistrering må der imidlertid udarbejdes søgesystemer, udfra de
forestillinger man har om materialets anvendelsesmuligheder. Disse
søgesystemer kommer naturligvis til at omfatte både traditionelt
og maskinlæsbart arkivmateriale. Både på Landsarkivet for Sjælland
og i Rigsarkivet er en sådan EDB-registrering påbegyndt, ligesom
søgesystemer er under udarbejdelse, men det skal samtidigt under
streges, at disse forberedende arbejder må betragtes som eksperi
menter.
Disse EDB-opgaver tillægger arkiverne en afgørende betydning,
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og i overensstemmelse hermed nedsatte Rigsarkivaren ved skrivelse
af 22. december 1971 et EDB-udvalg af blivende karakter.3 Ud
valget har udover at fortsætte de ovenfor nævnte projekter fore
slået, at arkivernes personale i så vid udstrækning som muligt del
tager i de kurser, der tilbydes af I/S Datacentralen og Recku (det
regionale EDB-center ved Københavns Universitet), og en sådan
undervisning er nu igangsat og kan forhåbentlig fortsættes. End
videre måtte det nødvendige terminaludstyr anskaffes. Hidtil har
man til projekterne klaret sig med apparatur, der midlertidigt var
stillet til rådighed, men nu er den første terminalskriver anskaffet,
og flere vil forhåbentligt snart følge efter. Terminalerne skal an
vendes til de ovennævnte projekter og til udnyttelsen af de afleve
rede bånd i samarbejde med Recku, men de skal også kunne an
vendes til undervisning af det personale, der i fremtiden skal be
tjene arkivernes publikum. Andre felter, hvor der nu må sættes
ind, er problemerne omkring datamediernes holdbarhed, samt de
vanskeligheder, der opstår ved konvertering af båndmateriale, når
nye maskintyper indføres på markedet. Det er spørgsmål, der ikke
interesserer forvaltningen i særlig grad, men de er vitale for arki
verne. Her i landet er kendskabet til disse forhold ringe, derimod
nedsattes i Sverige allerede i 1967 en dataarkiveringskomité, der
netop i særlig grad har beskæftiget sig med båndmateriales arki
valske holdbarhed (arkivbeständighet). Resultaterne af de under
søgelser, der er foregået i Sverige og andetsteds, er endnu ikke
fremlagt i særlig grad, men de viser imidlertid, at det kan blive en
ganske kostbar affære at arkivere datamedier. Mens man i begyn
delsen i begejstringens rus kunne forledes til at tro, at vi rådede
over en arkiveringsform, der kunne løse arkivernes bestandige plads
problem, må vi nu måske mere beskedent konstatere, at det kan
vel i mange tilfælde være rigtigt, men en opbevaring, der kræver
regelmæssigt tilbagevendende kopiering eller konvertering, vil også
medvirke til at sætte arkivernes driftsudgifter klækkeligt i vejret.
Situationen har i og for sig visse paralleller til den, der opstod, da
mikrofilmene vandt indpas i arkiverne. Da troede mange også,
navnlig ikke-arkivfolk, at dermed var pladsproblemet som ved et
trylleslag løst.
Der er således en udvikling i gang, som trods vanskeligheder af
forskellig art synes at indvarsle en omvæltning ikke alene for arki3 Nordisk Arkivnyt nr. 1, 15. marts 1972, s. 1—2.
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vernes interne virksomhed, men tillige for de forskere og andre
interesserede, der benytter arkivalier på læsesalene. Kan hænde at
sådanne ændringer vil vække modstand hos enkelte, der betragter
EDB som noget uforståeligt, som man på forhånd ønsker at distan
cere sig fra, men på længere sigt, når begyndelsesvanskelighederne er
overstået, vil det forhåbentlig medvirke til at lette adgangen til de
store mængder af kildemateriale, der hidtil i alt for ringe grad er
blevet anvendt af forskningen.
Frank Jørgensen
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