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F olkeregistrene 1924-1985
Et kassalionsmetodiskforsøg

af Harry Christensen

1. Indledning.
Mens folkeregistrenes arkivalier indtil for få år siden kun småt og spredt 
har været at finde på landsarkivernes hylder, hører afleveringer af folke
registerkort nu til dagens orden. Og det er ikke små mængder, der er 
tale om. En enkelt kommune på 9.300 indbyggere afleverer sit afgangs
register, som er på 14 meter. Man dividerer og ganger på tommelfinger- 
niveau og kommer til adskillige kilometer på landsbasis.

Det er først og fremmest kommunesammenlægningeme, der har 
gjort problemet aktuelt Samlingen af de tidligere kommuners arkiver 
på ét sted har givet pladsproblemer, som man har villet lindre bl. a. ved 
at skaffe sig af med dele af folkeregistrenes afgangsregistre, som man har 
ment at kunne nøjes med i mikrofotograferet tilstand.

Pladsproblemet er derved blevet arkivvæsenets, og med det melder sig 
spørgsmålet om kassation eller bevaring i første række, om opbevarings
omstændigheder og afleveringsprocedure i anden række. Hertil kom
mer det særlige spørgsmål om registerkortenes bevaringstilstand, som 
Landsarkivet for Nørrejylland har taget op til nøjere undersøgelse.

2. Folkeregistrene.
2.1. Tilblivelse. Folkeregistrene blev indført ved lov af 14. marts 1924 og 
trådte i funktion samme år den 5. november. På denne dag afholdtes 
kommunale folketællinger, som skulle tilvejebringe det grundfond af 
oplysninger, som registrene skulle bygge på. København, Frederiksberg 
og Gentofte havde allerede den 1. februar 1923 oprettet folkeregistre på 
eget initiativ.

Tilskyndelsen til loven var udgået fra kommunal side. I 1917 havde 
De samvirkende Sognerådsforeninger henstillet til indenrigsministeren, 
at der iværksattes en registrering af til- og fraflytninger i kommunerne, 
og året efter modtog ministeren fra Københavns kommune et udkast til 
forslag om ret til at oprette egentlige kommunale folkeregistre. Køb
stadforeningen og Foreningen af Landkommuner med bymæssig Be
byggelse viste sig ligeledes positive for sagen.

I 1920 nedsatte indenrigsminister Sigurd Berg en kommission, hvori 
alle de kommunale organisationer fik sæde sammen med repræsentan-
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ter for kirke- og indenrigsministerierne, politiet, Statistisk Departement 
og Sundhedsstyrelsen. Ministeren fandt ingen grund til at anbringe rigs
dagsmedlemmer i kommissionen. Spørgsmålet skulle være »sagligt«, 
ikke politisk.

Kommunernes interesse i registrene fremgik af kommissionens be
tænkning, der blev afgivet i februar 19221. Skatterestanter og alimentan
ter havde alt for let ved at rejse fra deres gæld, og besværet med at finde 
dem igen var uforholdsmæssigt stort En registrering af kommunernes 
indbyggere med angivelse af bopæl og en pligt til at anmelde flytning 
ville afhjælpe problemet De større kommuner så dertil i folkeregistrene 
et hjælpemiddel til udarbejdelsen af valg- og skattelister, hvorfor regis
trene måtte indeholde oplysninger af betydning herfor.

At der dertil var videre perspektiver i folkeregistreringen, såvel øje
blikkelige som fremtidige, såvel for kommunerne som for staten og an
dre, stod også klart Betænkningen nævnte betydningen for befolknings
statistikken og mulighederne for genealogiske, biografiske og antropo
logiske undersøgelser.

Folkeregisterkommissionen foreslog i sit lovudkast også oprettet et 
centralregister over hele landets befolkning, der tilmed skulle fungere 
som vejledende og kontrollerende organ over for de lokale folkeregis
tre. Men hertil var tiden ikke inde, modviljen mod en kostbar svulmen 
af administrationen var stor. Indenrigsministeren (nu O. Kragh) tog de 
pågældende paragraffer ud af forslaget inden fremsættelsen og erstattede 
dem med en bestemmelse om statsligt tilsyn, men selv denne overlevede 
ikke udvalgsbehandlingen. I det vedtagne lovforslag var tilbage kun mu
ligheden for at klage2.

Et andet og måske endnu mere ømtåleligt problem var kommissio
nen veget uden om. Det var forholdet til kirkebøgerne. Argumenterne 
mod en dobbeltregistrering var da som nu iøjnespringende, men kom
missionen var, formendig med rette, bange for, at netop dette moment 
ville gøre sagen kontroversiel og derved sinke oprettelsen af folkeregis
trene. Kommunerne har næppe heller været særlig begejstrede for det 
ekstra besvær, der ville følge med en registrering, som udover de i kom
munen boende også skulle omfatte alle i kommunen fødte3.

Folkeregistrene var således primært at betragte som lokale, adminis
trative hjælpemidler og skulle på ingen måde anfægte den kirkelige civil
standsregistrering. Lovforslaget kunne følgelig fa en ret ukompliceret,

1 Betænkning afgivet af folkeregisterkommissionen af 1920. Kbh. 1924.
2 Rigsdagstidende 1922/23 og 1923/24.
s Betænkningen s. 8f, Rigsdagstidende 1922/23 sp. 2750.
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omend ikke særlig hurtig gang gennem rigsdagens to ting. Efter en for
nyet høring hos de kommunale organisationer kunne det vedtages i fe
bruar 1924.
2.2. Fremtiden. Fra. 1924 har de to registreringsformer, kirkebøger og 
folkeregistre, fungeret side om side i det væsentlige uforandret Siden 
1968 sekunderet af det centrale personregister (CPR), der foreløbigt vir
ker som et landsregister for folkeregistrene, som fra oprettelsen har for
synet det med oplysninger og som omvendt nyder service derfra.

Grundlaget for oprettelsen af CPR er udviklingen af den elektroniske 
databehandlingsteknik. Registrets data opbevares på magnetbånd, 
hvorfra de kan udskrives maskinelt Samdige folkeregistre er på denne 
måde blevet forsynet med et ekstra sæt registerkort, det såkaldte CPR- 
register, der er opdelt i et personregister og et adresseregister. Tanken 
har været, at dette CPR-register skulle overflødiggøre og erstatte de 
hidtidige folkeregisterkort Den seneste instruks for førelse af folke
registre (af 5. jan. 1978) meddeler, at disse kan afskaffes med indenrigs
ministeriets tilladelse. Det vil dog næppe ske i større stil lige med det 
første. CPR-registerkortene er ahistoriske, dvs. de forandringer i de 
registreredes forhold, der er sket gennem tiden, kan ikke som af de hid
tidige folkeregisterkort aflæses, og det anses vistnok af de fleste kom
muner for en væsentlig mangel.

De traditionelle folkeregistre far formendig lov til at bestå, i det 
mindste indtil den planlagte videreudvikling af det centrale personregi
ster (CPR-2) kan virkeliggøres. Magnetbåndene vil da som databærere 
blive afløst af plader, tromler eller andet, som muliggør direkte »op
slag« uden gennemløb af hele registret Dertil skal registret indrettes til 
oplagring af historiske oplysninger, og der vil blive direkte datatrans
mission mellem folkeregistrene og CPR. Gennem sin egen terminalsta
tion vil det enkelte folkeregister kunne dels indrapportere de modtagne 
personoplysninger, dels direkte søge i og tappe af centralregistret, evt 
med en maskinel udskrivning af attester derfra.

Hele CPR-2 systemet, folkeregistre og centralt personregister, som 
det her groft er skitseret, er ifølge betænkning af et ministerielt udvalg, 
hvori rigsarkivaren har haft sæde, tænkt som et led i og en forudsætning 
for indførelsen af en borgerlig civilstandsregistrering eller, som man nu 
har valgt at kalde det, en borgerlig personregistrering, som vil kunne 
blive aktuel fra slutningen af 1970’eme4.

Arkivaliemæssigt set falder klokken dermed i slag, ikke blot for folke-

4 Betænkning om borgerlig personregistrering. Kbh. 1972.
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registerkort af den manuelt førte type, men også for kirkebøgerne i de
res nuværende form og betydning.
23. Funktion. Folkeregistrene var som nævnt ffa starten tænkt som hjæl
pemidler for den lokale administration, og som sådanne har de siden 
primært fungeret Med den ajourførte oversigt over indbyggerne fik 
kommunerne et grundlag for udarbejdelsen af skatte- og valglister, 
men også for mange andre - forudselige og uforudselige - ting. Ud
levering af legitimationskort m.m. under den tyske besættelse kan næv
nes som eksempel.

Registrene har ligeledes givet kommunerne mulighed for at holde 
styr på, hvor folk flyttede hen, når de skiftede bopæl. Ønsket om at for
hindre skatte- og alimentationsunddragelser var her det oprindelige 
motiv, men efterhånden er det for det moderne, komplicerede samfund 
blevet en selvfølge og en nødvendighed, at det ved, hvor det har sine 
borgere. Der har været lagt megen vægt på denne funktion, hvis admi
nistration har krævet en god del papir og dagligt arbejde.

Også andre end kommunerne har kunnet drage nytte af det fond af 
oplysninger, registrene lå inde med. Det statistiske departement var fra 
begyndelsen inde i billedet Offendige myndigheders ret i det hele taget 
til at udnytte registrenes oplysninger fastslås i den første instruks (cirk. 
25/10 1924), politiet nævnes særskilt Flere af folkeregistrenes særlige 
funktioner fremgår iøvrigt af det følgende afsnit om folkeregisteroplys- 
ningeme. Også privatpersoner kunne i et vist begrænset omfang fa ad
gang til oplysninger fra registrene, fortrinsvis om adresser5.

Det oprindelige grundlag for folkeregistrenes oplysninger skabtes 
som nævnt gennem en kommunal folketælling (mandtal) ved oprettel
sen. Kommunalbestyrelserne fik dertil ret til at afholde årlige mandtal til 
kontrol, en ret, som indenrigsministeriet opfordrede kommunerne til at 
benytte sig af. De almindelige af staten foranstaltede folketællinger skulle 
benyttes til revision af registrene.

De løbende ajourføringer sikredes gennem anmeldelser af fødsler, 
dødsfald m.m. fra de respektive myndigheder, præster, skifteretter, amt- 
mænd m. fl., der fik deres pligter hertil fastslået ved en stribe af cirkulæ
rer i lovens kølvand6.
2.4. Indretning. Folkeregistrenes grundstamme er hovedretter kortene, 
som oftest kort i karton med diverse standardrubrikker i fortryk og i et 
format omkring 23 x 29 cm. De er ført på to måder, som familiekort og 
5 Om et folkeregisters daglige opgaver, se B. Bech og Frits Sørensen: Københavns

Folkeregister i 50 år. Historiske meddelelser om København 1973 s. 163-74.
6 Ministerialtidende A 1924 og 1925 passim.
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som enkeltkart. 1973-instruksen åbner mulighed for at føre alle personer 
på enpersonerskort

(Getto Hovedr*gMor*Kort kontorer til ladeortgaainMerieto CMatoro af ZL Aagaat ItM oa OpnttalM af FokongMn)

Flytninger til og fra Kommunen. Anmærkninger.

Tilflytning
Tilnyttet Ira

Bortflytning
Bortflyttet til

gnmrldl xhet anmtldl Ikd

Uoiyndiggerelae eller Kookan. Straf og Æreeoprcjaniag.

Fattigfe jelp- Skat.

Savn
(«(■O Ferate Bopmi og Flytolager Indenfor Koamaaea

Aar Dag Bopal

»i indta
Fodselsaar 

og -dag
i'h«.* /

/
Fodested

/
Ægteskabelig 

Stilling /
Erhverv /

/Slatsborgcr- 
1erhold fis

/

lin

Sidste Bopel 
Tilflytningen Kor. /

Kuo Fod.els- 
dag l'udcsted Anmærkning

1

2

3

4

5

6

7

8

På familiekort er ført ægtefæller med og uden børn og enlige med 
børn, alt forudsat at de pågældende har adressefællesskab, og at bør
nene er under 15 (1956-73: 16) år. Med egne børn ligestilles adoptiv
børn.
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På enkeltkort er ført plejebørn samt alle andre personer. Børn over
føres ved det fyldte 15. (16.) år på enkeltkort, mens omvendt kvinder, 
der gifter sig, overgår fra enkeltkort til familiekort
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Hovedregisterkortene er i reglen opstillet i topografisk orden, det kan 
være efter gader og husnumre eller efter sogn, by og matrikelnumre.

Når de pågældende hovedregisterkort ikke mere er aktuelle i det 
egentlige folkeregister, hovedregistret, dvs. ved bortflytning, død eller 
overførelse til familiekort, udtages de og anbringes i et afgangsregpter al
fabetisk efter personernes navne. Det er i den form, landsarkiverne 
modtager kortene.

Ved siden af hovedregistret har folkeregistrene kunnet føre et navnere- 
gister som indgang til det topografiske hovedregister. Der er oftest et 
navneregisterkort (format ca. lOx 15 cm) for hver person i hovedregi
stret. Det skal ifølge forskrifterne foruden navnet indeholde fødselsdata, 
erhverv og bopæl, men kan i praksis forefindes med andre noteringer.

Ikke alle kommuner førte folkeregister efter dette kortsystem. Kom
muner under 2.000 indbyggere kunne med indenrigsministeriets tilla
delse anvende et protokolsystem, men kun fa har benyttet sig af det (se s. 
213).

For fuldstændighedens skyld må nævnes, at også andre arkivalier af- 
lejres på folkeregistrene. Det er overvejende korrespondancemateriale, 
dels anmeldelser om fødsler, navngivning, flytninger m.m., dels kopier 
af flyttemeddelelser, indberetninger o.l. til andre instanser. Skemaerne 
fra de kommunale mandtal kan også betragtes som hørende til folkere
gistrene, men beror ikke nødvendigvis der.

Korrespondancematerialet må kasseres efter 2 år ifølge de gældende 
bestemmelser (cirk. 7/11 1974). Uaktuelle navneregisterkort kan kasse
res, når de er mikrofotograferede. For mandtalsskemaer og hovedregi
sterkort er der aldrig givet generelle kassationsbemyndigelser. Derimod 
har indenrigsministeriet i 1970 og 1971 givet enkeltkommuner særskilte 
tilladelser til destrution af afgangsregisterkortene efter mikrofotogra- 
fering.7
23. FolkeregLsteroplysningerne. De oplysninger, der ifølge de skiftende in
strukser (1924, 1956, 1973)8 og mellemliggende enkeltbestemmelser9 
skulle eller kunne foreligge i folkeregistrene, kan deles i tre grupper:

7 Denne f remgangsmåde standsedes ved en henvendelse fra rigsarkivaren i oktober 1971. 
8 Cirk. af 25. okt. 1924, Instruks af 9. juni 1956 og do. af 5. jan. 1973. Forud for hver af 

de tre instrukser forelå der kommissionsbetænkninger, nemlig de i note 1 og 4 nævnte, 
samt Betænkning om ændring af de gældende regler for førelse af folkeregistre m.v. 
Kbh. 1954.

9 Cirk. af 21. jan. 1954 (vedr. straf. Jf. iøvr. den i note 8 nævnte betænkning s. 11), af 
9. feb. 1962 (vedr. off. hjælp), af 28. nov. 1934 og 12. dec. 1940 (vedr. sygekasse), 
af 9. juni 1959 (vedr. bømebidragspligt).

207



A. Personlige data i snævrere forstand:
navn, for gifte kvinder også pigenavn, evt. navneforandring og hjemmel 
herfor,

fødselsår og -dag,
fødested,
ægteskabelig stilling, fra 1956 også tid og sted for indgåelse af ægteskab, 
henh. meddelelse om ophør af samme,
børn under 15 år (1956-73 under 16 år), incl. adoptivbørn (med anført 
adoptionshjemmel), men ikke plejebørn,
erhverv (principal- eller medhjælperstatus skulle fremgå), 
statsborgerforhold,
stilling i husstanden (indtil 1973),
trosbekendelse (indtil 1973), 1956-73 evt. udtrædelse af folkekirken, 
dødsdato.

Stikprøver af 5 afleverede afgangsregistre10 synes at vise, at disse op
lysninger stort set er påført konene. En undtagelse er husstandsstillin
gen, som man ikke altid har agtet på. Gifte kvinders pigenavn kan også 
mangle.

B. Bopælsoplysninger:
bopæl(e) i kommunen med datoer for eventuelle bopælsforandringer, 

fraflytningssted ogflyttetidspunkt for tilflyttere. Ved oprettelsen skulle fraflyt
ningssted og -tid meddeles, såfremt tilflytning var sket inden for de sid
ste 5 år, dvs. efter 1919,
bortflytning fra kommunen anført med dato og ny adresse.

Såvidt det har kunnet prøves i stikprøvematerialet er bopæls- og flyt
ningsoplysninger forskriftsmæssigt noteret Det må her bemærkes, at 
adresser i sognekommuner kan være anført som navne på personer, dvs. 
på de gård- eller husejere, hos hvem de pågældende boede, og således 
ikke umiddelbart lader sig lokalisere.

C. Andre oplysninger:
umyndiggørelse,
konkurs (indtil 1956).

10 Viborg og Silkeborg købstæder, Løkken-Vrå sammenlægningskommune, Sdr. Rind og 
Endelave landkommuner. Stikprøverne bestod af 100 fortløbende kort fra hvert 
register, udtaget et tilfældigt sted i alfabetet Stikprøverne er kun gennemset, ikke 
bearbejdet kvantitativt. Havde de været det, ville udsagnene have været rigtige med en 
sikkerhed på 95% og en præcision på ± 10%, dvs. at graden af repræsentativitet ikke er 
særlig høj (se dette binds 1. hefte s. 4 ff. og tabellen s. 8).
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straf (indtil 1953, domme i landsforræderisager skulle dog fortsat være 
noteret),

fattighjælp/offenthg hjælp med valgretsfortabende virkning (indtil 1962), 
skat (ansættelsesgrundlag, restancer m.m.) (indtil 1973), 
sygekassemedlemsskab (1935-73),
b&mebidragspligt (1956-59),
aldersrente/folkepension og invaliderente/-pension (1956-73), 
lægdsndlenummer (1956-73).

Oplysninger om skat og aldersrente m.v. hvilede på løst udformede 
regler og var ikke anset for obligatoriske. Stikprøverne viser da også, at 
disse oplysninger ikke har været ført overalt og, når de har været det, ej 
heller efter ensartede retningslinier.

En kontrol af punkterne konkurs, umyndiggørelse og straf er vanske
lig, da det ikke kan ses, om notering herom bør forekomme. En vis 
grund til at tro, at oplysninger om disse ting er anført efter forskrifterne, 
kan man dog finde i, at de er modtaget fra andre myndigheder, og de 
kunne ikke, sådan som oplysninger om skat, aldersrente m.v., rekvireres 
internt, når der var brug for dem f.eks. ved flytninger. Det må bemær
kes, at oplysninger om straf og fattighjælp vedrørende en flyttende per
son ikke måtte videregives til det nye folkeregister, når der var meddelt 
den pågældende æresoprejsning, henh. når hjælpen var tilbagebetalt el
ler eftergivet

Over for sygekasserne og lægdsrulleme stod folkeregistrene med så 
væsentlige funktioner, at undladelse af notering herom kun dårligt kan 
tænkes. Registrene skulle dels føre kontrol med, at folk var lovpligtigt sy- 
geforsikrede, dels forsyne mænd i den værnepligtige alder med lægdsrul- 
lenumre.

At folkeregistrene udover de instruksbestemte oplysninger kunne 
gøre noteringer, som de fandt praktiske, er en selvfølge. Nævnes kan 
forældres adresse for unge mennesker, statslån, legitimations- og for
brugerkort.

3. Folkeregisterkort i Nørrqylland. En enquete.
3.1. Enquetens iværksættelse. For at fa klarhed over omfanget af de folke
registerkort, som landsarkiverne skal modtage, hvis bevaringsbestem
melsen opretholdes, men også med tanke på betydningen af materialets 
fuldstændighed og tilstand iøvrigt for en eventuel videnskabelig udnyt
telse har landsarkivet for Nørrejylland i maj 1973 foretaget en rund
spørge blandt de 118 nuværende nørrejyske primærkommuner. Kom-
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nuneme blev spurgt om afgangsregistrenes fuldstændighed, opbeva- 
ringsform og omfang, om kortenes største format, om foretagne og på
tænkte overføringer til mikrofilm, om navneregistre var ført og om 
eventuel anvendelse af protokolsystemet.

Svarene indgik 100%. Inden for den givne måneds frist kom ske
maerne tilbage fra 97 af de 118 kommuner, og forsigtige rykkere pr. te
lefon bragte snart resten af besvarelserne i hus.
J.2. Fuldstændighed og omfang. Den første interesse gjaldt afgangsregistre
nes fuldstændighed. Spørgsmålet lød her, om registrene var bevaret 
komplet fra oprettelsen i 1924, og - hvis det ikke var tilfældet - hvilke(n) 
periodefr) der omtrentlig manglede. Årsagerne til eventuelle mangler 
skulle også anføres.

Det skulle ikke synes helt let at svare med sikkerhed på disse spørgs
mål, især ikke hvor folkeregistrene - som ikke sjældent i landkommu
nerne - har været ude for administrative omskiftelser (registerførere var i 
reglen de vekslende sognerådsformænd). Ikke destomindre har kun fa 
kommuner (6-7 %) givet udtryk for tvivl på dette punkt

Når man har svaret så uforbeholdent, kan en forklaring være, at det 
daglige arbejde med registret før eller siden vil afsløre væsendige huller i 
systemet Flere steder har man folk, der har været beskæftiget med regi
strene i en betragtelig del af det halve hundred år, de har bestået, og vi 
er dertil vidende om. at folkeregisterførere i nogle tilfælde har skaffet sig 
besked bagud i tid gennem kontakt med deres forgængere i embedet 
En egendig kontrol af, at afgangsregisterkortene fra alle perioder har 
været til stede, har folkeregistrene næppe foretaget

Landsarkivet har forsøgt en sådan kontrol på de ældre dele af et af
gangsregister afleveret af en nuværende kommune. Registerkortene fra 7 
tidligere kommuner var her samordnet i en alfabetisk række.11 Kontrol
len foretoges stikprøvevis ved hjælp af kirkebøger (dødsfald), folketæl
lingen 1930 og en krydsrevision af oplysningerne om flytning mellem 
de tidligere kommuner, og den viste, at kortene fra en af kommunerne, 
som i 1965-folketal udgjorde 9,5% af den nye kommune, manglede fra 
1924 til 1940. Registret var af kommunen anset for at være komplet i 
den afleverede form. En opringning satte en eftersøgning i gang, som 
bragte de registerprotokoller frem fra arkivets mørke, som kunne ud
fylde lakunen. Eksemplet viser, at et vist forbehold må tages, og hvor 
problemerne kan forventes at ligge.

11 Løkken-Vrå er den nuværende kommune, de tidligere Børglum-Furreby, Jelstrup- 
Lyngby, Vrå-Em, Harri tslev-Rakkeby, Vej Iby-Sej Istrup, Rubjerg-Mårup (Rubjerg sogn) 
og Vrensted-Thise (Vrensted sogn).
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Ifølge besvarelserne er afgangsregistrene i 547 af de i 1965 eksiste
rende 671 kommuner bevaret komplette. I 44^4 kommuner er man uvis 
om omfanget, mens 79 registre angives at være ufuldstændige. (»Halve 
kommuner« fremkommer, hvor en tidligere kommunes register er delt 
mellem to nuværende kommuner).

Af grunde til ufuldstændighedeme opgives mange forskellige. Kun fa 
er rene uheld som brand eller vandskade. Flere registre er gået til ved, 
hvad man vist må kalde uhensigtsmæssig administration, især i de min
dre landkommuner: tidligere kommunalfolk må tage noget på deres 
kappe, andet er bortkommet ved kommunesammenlægningeme, en en
kelt kommune mente, at indførelsen af CPR-registret indebar destruk
tion af de gamle registre. En del kommuner, navnlig købstæder, fik de
res folkeregistre helt eller delvis ødelagt eller fjernet under den tyske be
sættelse (af modstandsbevægelsen), men oftest uden at konsekvenserne 
blev så alvorlige, som man kunne frygte. Afgangsregistrene gik nogle 
steder ram forbi, og iøvrigt ser det ud til, at tilfredsstillende rekonstruk
tioner ofte har kunnet foretages.

Værst for registerkortene har papirmøllen været I den periode i 1970 
og 1971, hvor indenrigsministeriet som nævnt gav tilladelse til kassation 
efter mikrofotografering, er 5714 1965-kommuners afgangsregistre ble
vet fotograferet og makuleret Disse registre, der nu kun består i film
form, er regnet med blandt de bevarede.

Et bedre billede af fuldstændighedsgraden giver det, hvis man i stedet 
for kommuner regner med folketal. Kommunerne var ikke mindst før 
1970 af vidt forskellig størrelse. På den måde viser det sig, at de kom
plet bevarede afgangsregistre har omfattet en 1965-befolkning på 
1.655.007, svarende til 87,8% af Nørrejyllands samlede folketal.

Heraf hører 511.411 eller 27,1% til registre, der til dels består i film- 
form. Registre, om hvilke man enten ikke ved, om de er fuldstændige, (i 
det følgende kaldet uvisse), eller ved, at de ikke er det, har en andel på 
12,2% af befolkningen eller 229.317 indbyggere.

Den faktiske bevaringsprocent ligger altså ifølge opgivelserne et sted 
mellem 87,8 og 100%. For at komme endnu nærmere må vi vide, hvor 
stor en del det, der er bevaret fra de uvisse og ukomplette registre, ud
gør af det, der ialt ville have været, hvis registrene var komplette. Og det 
kan vi om ikke beregne med nogen nøjagtighed så dog regne os hen i 
nærheden af ved at operere med et gennemsnitsomfang afkort pr. 1000 
indbyggere, uddraget af omfangstallene for de komplette kortregistre.

Ialt er der fra de nørrejyske folkeregistre bevaret 1.671 m afgangsre
gisterkort fra 1924 til midten af 1973. Dette tal fordeler sig med 1.295 m
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på registre, der er bevaret komplet i kortform, med 99 m på registre, der 
i og for sig er komplette, men hvor kort kun udgør en del af registret, 
film resten, og med 277 m på uvisse og ukomplette registre.

Til de 1.295 m komplette kortregistre hører en befolkning på 
1.075.763. Forkortet ned giver det 1,20 m pr. 1.000 indbyggere i gennem
snit for hele Nørrejylland. Foretages en opdeling på store og små kom
muner, viser det sig, at de 43 største kommuner (med et gennemsnidigt 
folketal på 6.137) har afkastet 0,91 m afgangsregisterkon pr. 1.000 ind
byggere, mens de øvrige kommuner (426^ med 1.904 indbyggere i 
gennemsnit) har 1,30 m pr. 1.000 indbyggere^12

At landområder giver større tal end byer skyldes utvivlsomt, at flyt
ninger på landet oftere går over kommunegrænserne, hvorved der hver 
gang går et kort i afgangsregistret Flytninger i en by betyder blot æn
drede adresser på kortet, afgangsregistret berøres ikke.

Der er to grupper registre, hvis totale kortomfang skal beregnes, 
nemlig dem, der til dels består i filmfoim, og dem, der er ukomplette el
ler uvisse. Til den sidste gruppe må medregnes de registre, der nok op
gives som komplette, men som ved kommunesammenlægningen^ er 
blevet sorteret sammen med ukomplette eller uvisse registre, og hvis 
omfang derfor ikke særskilt kan måles.

Gennemsnitsfolketallet i den første gruppe kommuner er 8.894, i den 
sidste 2.064, hvorfor det er nærliggende at benytte 0,91 m pr. 1.000 ind
byggere som beregningsfaktor i det første tilfælde, 1,30 m pr. 1.000 i det 
andet

I skemaform ser beregningen ud som i skemaets s. 213 (beregnede tal 
er kursiverede):

Slutfacit bliver, at der er bevaret 1.671 m afgangsregisterkort i Nørre
jylland, svarende til omkring 77,7% af, hvad der ialt har været. Dertil er 
ca. 17,1% eller 367 m makuleret efter mikrofotografering, dvs. bevaret i 
filmform, mens 110 m eller ca. 5,2% er gået totalt tabt. Bevaret ialt i ori
ginal og som film er ca. 94,8% af materialet.
33. Andre spørgsmål. Forskellige spørgsmål i landsarkivets enquete stille
des med henblik på de praktiske problemer ved afleveringen af regi-

12 Disse tal ligger ikke langt fra, hvad landsarkivet ved en tidligere beregning er kommet 
frem til, dels ud fra et skøn over, hvor mange kort et menneske giver anledning til ved 
flytning, ægteskab og død, dels ved målinger i tre afleverede afgangsregistre. Målin
gerne gav følgende tal pr. 1000 indbyggere: 0,91 (Viborg købstad), 1,17 (Horsens 
omegnskommuner) og 1,40 (Løkken-Vrå landkommune), eller i gennemsnit for hele 
Nørrejylland 1.13 m (ved en rigtignok noget grov beregning ud fra forholdet mellem 
land- og bybefolkning).
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1.884.319 100,0 1670,9 2147,2 476,3 22,3

1965-folketal

%

bevarede kort total 
omfang

m.

mangel

i i % af 
m. tot.omf.

ialt 
m.

m. pr.
1000 i.

Komplette i kort
form, målelige 1.075.763 57,1 1295,5 1,20 1295,5 0 0

Komplette i kort- 
+ filmform 511,411 27,1 98,8 0, 91 465,4 366,6 17,1

Komplette samord
nede med uvisse 
og ukomplette

Uvisse og ukom
plette

67.828 3,6

229.317 12,2

> 276,6 1,30 366,3 109,7 5,2

strene til landsarkivet. Herved oplystes bl. a., at adskillige afgangsregi
stre med mellemrum er blevet afbrudt, så de nu ligger samlet i 2 eller 
flere perioder. Afbrydelser i 1950’eme og omkring kommunesammen- 
lægningeme (1965-70) er især almindelige, men enkelte afgangsregistre 
er lagt i nyt alfabet for hver årgang. Desuden har 51 af de nuværende 
118 kommuner samordnet afgangsregistrene fra de sammenlagte kom
muner i et alfabetisk register. De fleste kommuner (90 af 118) har benyt
tet kort i standardformat 23 x 29 cm.

16 kommuner, der tilsammen dækker 42,7% af Nørrejyllands befolk
ning, har mikrofotograferet deres afgangsregistre, og 10 af dem har kas
seret de fotograferede kort. Yderligere 16 kommuner med en befolk
ningsandel på 14,2% angav, at man påtænkte mikrofotografering.

Endelig viste det sig, at navneregistre ingenlunde har været standard
gods i mindre kommuner. Fra 1970 er de dog almindelige. Spørgsmålet 
om protokolsystemets udbredelse lykkedes det af forskellige grunde ikke 
at fa besvaret tilfredsstillende, men her har det supplerende gennem 
korrespondance i Indenrigsministeriet13 og amterne kunnet godtgøres, 
at kun meget fa kommuner førte register i faste protokoller.

4. Kassation eller bevaring?
4.1. Indledning. Bør folkeregisterkortene bevares for eftertiden, helt eller 
delvis? Eller kan vi roligt kassere dem med undtagelse af enkelte prøver 
til vidnesbyrd om en administrativ funktion?

Behandlingen af disse spørgsmål, dvs. af en almindelig konkret kassa
tionsopgave, vil i det følgende søges indsat i en kassationsteoretisk-meto- 
disk ramme. Inspirationen hertil er bl. a. »Vejledning i behandling af

13 Underhåndskorrespondance i Indenrigsministeriets arkiv, KK 1924, j.nr. 472.
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kassationssager på 2. afdeling« (Rigsarkivet 1973), (fork. VK), som trods 
dens interne sigte og lidt snævre titel skaber grundlag for debat af gene
relle kassationsteoretiske spørgsmål. Principper og begreber, der er 
drøftet heri, vil i høj grad indgå i den følgende argumentation for eller 
imod bevaring og de hermed forbundne teoretiske overvejelser.
4.2. Begreber og model. Det betragtes som en forudsætning, at kassation er 
en økonomisk-politisk nødvendighed. Vi kan ikke bevare alt, hvad den of- 
fendige administration kaster af sig. Det, der skal bevares af alt dette, så 
vidt det overhovedet er muligt, er det materiale, der har forskningsmæs
sig værdi. Ved udvælgelsen af det bevaringsværdige skal skønsmæssige af
gørelser i det ringest mulige omfang og helst slet ikke ligge til grund. 
Det vil sige, at bevarings/kassationskriterieme om muligt bør være ob
jektive og kvantitative.

Den forskningsmæssige værdi er et underbegreb af dataværdien, et mate
riales samlede evne til at svare på stillede spørgsmål. Den forsknings
mæssige værdi er så at sige den værdifulde del af dataværdien. Bestem
melsen af, om et materiale har en forskningsmæssig værdi, der kan be
grunde bevaring, må i den sidste ende hvile på et skøn. Når et sådant 
skøn er nødvendigt, må det foretages på grundlag af en fremlægning af 

forskningsmæssige muligheder i materialet. Hvis det gennem hidtidigforskning 
kan vises, at der er sådanne muligheder i materialet, og at det af prakti
serende forskere tillægges en forskningsmæssig værdi, må dette indgå 
med stor vægt

Dataværdien,™ summen af et materiales muligheder, værdifulde som 
betydningsløse, nutidige som fremtidige og som følge heraf kendte som 
ukendte, er for så vidt en absolut (men ukendt) størrelse. Den kan under 
visse omstændigheder behandles objektivt og kvantitativt.

Dataværdien må ikke forveksles med dataindholdet, som er de konkrete 
oplysninger, der fremgår af et materiale. Dataindholdet er fysisk konsta
terbart, det kan sanses og reproduceres (f.eks. affotograferes). Datavær
dien er naturligvis knyttet til dataindholdet, dataværdien er det, der kan 
uddrages af dataindholdet At dataindholdet kan behandles objektivt er 
selvklart

Ved en kassationsbehandling15 bør man først behandle de momenter 
ved et materiale, der kan gøres til genstand for objektive og kvantitative 
betragtninger, og sidst, om overhovedet nødvendigt, de. der indebærer 
et skøn. Dette motiverer en beskæftigelse med momenterne i denne ræk-

14 VK s. 13.
15 Her forstået som det, der i VK s. 34 kaldes den interne sagsbehandling.
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kefølge: dataindhold, dataværdi og under dette sidste forskningsmæssig 
værdi.

Selv om to begreber, dataindhold og dataværdi, er nært knyttede til hin
anden, lader det sig udmærket gøre ud fra de givne definitioner at son
dre mellem dem og at anvende denne sondring i kassationsbehandlin
gen. En række af de mere rutineprægede kassationsspørgsmål vedrører 
dataindholdet og ikke dataværdien, f.eks. om materialet er unikt, om 
det er komplet osv., dvs. noget objektivt, mens andre spørgsmål decide
ret sigter på dataværdien, nemlig alle dem, der indebærer, at man gør 
sig tanker om, hvad materialet med fordel kan bruges til, dvs. noget 
subjektivt.

De to arter af spørgsmål adskiller sig ikke blot ved sondringen mel
lem det objektive og det subjektive. Det ser også ud til, at de svar, man 
far på de to arter spørgsmål, er karakteristiske hver for sig på den måde, 
at svarene på de første (vedr. dataindholdet) kan indicere kassation, men 
ikke bevaring, mens svarene på de andre (vedr. dataværdien) kan indi
cere bevaring, eventuelt grader af bevaring, men ikke kassation.

Eksempelvis vil dette, at et arkivmateriales dataindhold findes bevaret 
andetsteds, indicere kassation, mens fraværet af et sådant alternativt ma
teriale ikke i sig selv taler positivt for bevaring, men blot viser, at der i 
dette forhold ikke er noget argument for kassation. Man kunne kalde 
dette for kassationsindikation nul. Ingen vil vel blot på grund af, at et 
materiale er unikt, indstille det til bevaring, totalt eller partielt En ind
dragelse af dataværdien vil uvægerligt komme ind forinden.

Omvendt vil en høj dataværdi, hvad enten vi ved dette forstår evne til 
at svare på mange spørgsmål, på vigtige spørgsmål eller at svare med 
stor sikkerhed på stillede spørgsmål, indicere bevaring. På den anden 
side kan det, at vi ikke kan se nogen dataværdi ved et materiale, ikke tale 
for kassation. Der er blot ingen positiv indikation for bevaring i situatio
nen (= bevaringsindikation nul). Det kan måske synes som en teoretisk 
spidsfindighed, dette at lav eller ingen dataværdi ikke kan indicere kassa
tion. En grund til at fastholde denne synsmåde, selv om man i virkelig
heden ofte vil se kassationsdommen falde på et sådant grundlag, ligger i 
dataværdiens latente natur. For en eftertid med problemstillinger, vi 
ikke kan forestille os, og med helt andre og mere avancerede hjælpe
midler, end vi har til rådighed, vil et lavt vurderet materiale måske blive 
værdifuldt
43. Dataindholdet. Det første, vi vil rette opmærksomheden mod, er føl
gelig folkeregistrenes dataindhold.

Det er nyttigt her at indføre en distinktion, der vedrører dataindhol-
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dets struktur. Mens de enkelte data, der indgår i et arkivales eller en sags 
dataindhold, enkeltvis eller samlet kan udnyttes til uendeligt mange for
mål uafhængigt af deres sammenhæng med sagen iøvrigt, så er netop 
den struktur eller den formation, de pågældende data tilsammen dan
ner, at betragte som sporene af sagens ophavssituation, det umiddelbare 
vidnesbyrd om den administrative proces. Det er denne struktur, prove- 
niensprincippet vil værne. Denne distinktion er blevet beskrevet ved ud
trykkene informativt og dokumentarisk indhold, hvor jeg dog ville fore
trække at tale om dataindholdets informative og administrative aspekt.16

I det administrative aspekt er et folkeregisterkort resultatet af en ad
ministrativ proces: en person er blevet ført i et folkeregister, og dette 
gjordes ved noteringer om de og de forhold på den og den måde. På 
den anden side giver registerkortene en række informationer, som kan 
udnyttes uafhængigt af deres placering i sagsforløbet, f.eks. hvordan en 
persons navn staves, hvornår han/hun er født, hvor han/hun har boet 
osv.

Det bliver på den måde klart, at folkeregisterkortene i det administra
tive (dokumentariske) aspekt i vidt omfang er dubletter af hinanden, 
mens de med hensyn til det informative alle er forskellige.

Betragtet under det administrative (dokumentariske) aspekt indiceres 
der således en kassation, der kun undtager nogle fa kort til belysning af 
den administrative proces og de mulige variationer heri. Det vil sige 
nogle enkelte kort fra hvert folkeregister med en passende oplysnings- 
og tidsmæssig spredning.

Også under det informative aspekt vil det være hensigtsmæssigt først 
at se på, om dataindholdet skulle være bevaret andetsteds. Folketællin
gerne, der i folkeregisterperioden har fundet sted hvert femte år, men 
som 1930-1960 kun er bevaret for hvert tiende år, er her i søgelyset, 
både fordi de har samme objekt, den samlede befolkning, og fordi fol
keregistrene er blevet til og gentagne gange revideret på grundlag af fol
ketællinger.

Visse af registerkortenes oplysninger findes ikke i folketællingerne. 
Det er de »andre oplysninger«, som ovenfor i afsnittet om folkeregister- 
oplysningerne (s. 208) er samlet i gruppe C (umyndiggørelse, fattig
hjælp, sygekassemedlemsskab osv.). Nogle af disse er som nævnt der 
mangelfulde, fordi de ikke er ført efter faste regler, andre i den forstand

16 Udtrykkene informativ og dokumentarisk indhold er anvendt i VK s. 9 f. Man kan 
bemærke, at forholdet administrativt (dokumentarisk)/informativt svarer til det erslevske 
levning/beretning og peger dermed på den kildekritiske sondring mellem de to 
begreber.
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at de kun optræder i begrænsede perioder, og de er formendig alle i sig 
selv at betragte som sekundære. Dels fordi de er at finde hos de respek
tive embeder (dommere, udskrivningsvæsen), dels fordi der er taget stil
ling til bevaring af oplysninger om de pågældende ting (sygekasse, socia
le sager). Isoleret betragtet synes denne gruppe oplysninger at indicere 
total kassation.

For den øvrige del af oplysningerne er der et langt stykke tale om 
identitet med folketællingerne. Det gælder de personlige data i snævrere 
forstand og bopælsoplysningerne (gruppe A og B s. 208). Men det er en 
identitet i spring, dvs. en identitet, der er til stede på folketællingstids- 
punkteme, men ikke imellem dem. Folkeregisteroplysningeme bliver 
således unikke på grund af det kontinuerlige ved dem, den historiske di
mension om man vil.

Det betyder mindre, hvad angår de data, som forbliver de samme li
vet igennem. Enkelte ting, navneforandringer, ændringer i trosbeken
delse (udmeldelser af folkekirken især), hvem der fødes og dør mellem 
to folketællinger, vil dog i folkeregistrene sætte spor, som ikke registreres 
af folketællingerne. Men det er ting, som også findes bevaret i kirkebø
gerne og andre steder, omend ikke på samme m£de.

Frem for alt forekommer forskellen på de to materialers data mar
kant, når man betragter bopælsoplysningeme. Et folkeregisterkort giver 
på et sted de skiftende adresser i kommunen samt den første adresse i 
tilflytningskommunen, i hvis folkeregister et nyt kort fortsætter adresse
rækken. Som helhed skulle folkeregistrene principielt rumme samdige 
indbyggeres samdige adresser fra 1924 og vel at mærke på en måde, der 
gør det muligt at følge disse skiftende adresser.

Disse adressedata og denne adressedatastruktur findes heller ikke i 
andet materiale. På dette punkt må det således konstateres, at dataind
holdet er unikt, og at kassation i materialet følgelig ikke er indiceret (kassations
indikation nul).

Det er naturligvis væsendigt, at disse unikke data er pålidelige. At det 
kan være på sin plads at stille dette spørgsmål, hænger sammen med, at 
folkeregistrene tiderne igennem er ført af et stort antal personer, og ad
skillige forskelligheder vil uanset det fælles lovgrundlag kunne påvises.

En vis sandsynlighed for, at registrene, hvad adresser og flytninger 
angår, er ført rigtigt, ligger dels i kommunens egen interesse i at vide, 
hvor beboerne, dvs. skatteyderne, boede, dels i at til- og fraflytninger 
ikke var et internt kommunalt anliggende: Ved enhver flytning skulle 
der udferdiges flyttebeviser og -meddelelser, som tilgik en anden kom
mune.
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Dertil skulle kommunerne afgive kvartalsindberetninger over til- og 
fraflytninger (samt fødsler og dødsfald) til Det statistiske Departement, 
som førte en slags overordnet kontrol med, at til- og fraflytninger 
modsvarede hinanden.17 Hele dette system kunne naturligvis ikke køre 
med nogen millimeterpræcision fra starten. Antallet af »forsvundne«, 
dvs. bortrejste, der ikke havde meldt fraflytning, var i de første fem år 
omkring 10.000 i gennemsnit om året (ca. 2% af samtlige flytninger), 
men det faldt snart og udgjorde sjældent herefter over Yi% af flytninge
ne. Disse »forsvundne« er dels kommet ind i registersystemet igen som 
»optagne uden flyttebevis«, dels udvandrede personer.18

Indberetningstallene eksisterer endnu som upubliceret materiale, der, 
hvis det bevares, stadig vil kunne yde en kontrol af antallet af til- og fra
flytninger for hver kommune, kvartal for kvartal. Bearbejdet og stærkt 
summarisk er materialet løbende udmøntet i tabeller i de statistiske 
publikationer (se s. 223).

Lokaliseringen af adresserne kan som nævnt s. 208 give visse proble
mer, lokale lemfeldigheder vil næppe heller være at undgå, men i det 
store og hele synes der ikke at være grund til at sætte så store spørgsmåls
tegn ved adresseoplysningernes pålidelighed, at det kan tale positivt for 
kassation.

Et alvorligt minus ved materialets anvendelighed ville det være, hvis 
det på landsbasis kun spredt og i begrænset omfang forelå bevaret Den 
i afsnit 3 ovenfor beskrevne undersøgelse viser for Nørrejyllands ved
kommende en bevaringsprocent på ialt et godt stykke over 90, hvoraf de 
komplet bevarede registre andrager mellem 85 og 90%. Hvis disse tal 
(med de nævnte forbehold in mente) kan overføres fra Nørrejyllands ca. 
40% af befolkningen til det øvrige land, må bevanngsgraden anses for til
strækkelig til forsvarlige udnyttelser af materialet
4.4. Dataværdien. Når kassation ikke entydigt indiceres ud fra dataind
holdet, dvs. når dataindholdet som helhed eller dele af det giver kassa
tionsindikation nul, afhænger muligheden for at undgå eller mindske 
det kvalitative skøn af, om folkeregisterkortene kan gøres til genstand 
for partiel bevaring, således at et repræsentativt udsnit, en stikprøve, be-

17 Cirk. af 25. nov. 1925. Indberetningerne indsendtes hver måned i det første år.
18 Tallene på »forsvundne« og »optagne uden flyttebevis« kan ses i Statistisk Årbog fra 

1930 og fremefter. Om de vandringsstatistiske problemer, se H. Cl. Nybølle: Dansk 
Vandringsstatistik og Genevekonferencen i oktober 1932. Nordisk statistisk Tidsskrift 
11 (1932) s. 193-211. Et andet mål for manglerne giver Det statistiske Departements 
cirkulære af 30. sep. 1940. Man skønnede da, at ca. 12.000 personer (ca. ‘/s% af befolk
ningen) var registreret i mere end ét register.
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vares og resten af materialet kasseres. Den første forudsætning herfor er 
at folkeregisterkortene kan betragtes som enstypesager, og det kan de 
utvivlsomt, hvilende som de er på en enkelt og ensartet sagsbehandling 
og med et fuldt skematiseret oplysningsindhold.19

Herefter forudsættes yderligere to ting. Den ene er, at udtagelsen rent 
teknisk kan foretages på forsvarlig og overkommelig vis, den anden at 
man kan se bort fra hensynet til de individuelle fænomener i sagerne. 
Folkeregistermaterialet vil eksempelvis være meget lidt anvendeligt til 
personalhistorisk og genealogisk brug, hvis kun et udsnit bevares, mens 
såkaldte kollektive fænomener, strukturer, generelle tendenser o.l. med 
stor sikkerhed og præcision kan aflæses af et udsnit.20

Hvad den første forudsætning, den udtagelsestekniske, angår, ser det ud 
til, at en tilfredsstillende udtagelse kun vanskeligt vil kunne administre
res. Ingen af de to hidtil af arkivvæsenet benyttede metoder vil være sær
ligt velegnede.

En udtagelse af hver femte eller hver tiende osv. vil ødelægge netop 
den adressestruktur, der er enestående for folkeregisterkortene, dvs. at 
kohorteanalyser, dette at man kan følge bestemte personer fra år til år 
og fra sted til sted, vil være umuliggjort For de udtagne personer må 
alle registerkort være tilstede, uanset i hvor mange kommuner de pågæl
dende har boet.

En udtagelse efter fødselsdatoer ville klare dette problem. Til gengæld 
vil den rumme store farer for mangelfuld udtagelse, og den vil kræve et 
meget stort og nok også et større arbejde, end man tør pålægge kom
munerne det I det normale alfabetisk ordnede afgangsregister vil udta
gelsen nødvendiggøre en minutiøs gennemgang, der Ikke bliver mindre 
kompliceret, hvis man af gode grunde ud over hovedpersoner også vil 
udtage kort, hvor ægtefæller og børn er født på de valgte datoer.

Registrenes alfabetiske ordning leder tanken hen på en udtagelse efter 
efternavne. En sådan ville være særdeles nem, men den må alligevel afvi
ses, fordi den ikke ville give et repræsentativt udsnit. Mens fødselsdatoer 
i statistisk forstand må anses for at være tilfældige, er efternavne det ikke. 
De er hverken socialt eller geografisk jævnt fordelt21 Metoden tager hel
ler ikke hensyn til kvinder, der gifter sig, og andre, der skifter navn.

Også en anden nærliggende mulighed er uegnet Man kunne tænke

19 Se artiklen »Hvor repræsentative er repræsentative udsnit« i dette binds 1. hefte s. 1-17. 
20 VK s. lOf.
21 Den ujævne geografiske fordeling i Danmark fremgår af Statistiske Efterretninger 

1942 s. 382. Et eksempel på en skæv social fordeling gives i Jens Jeppesen: Statistisk 
metode. Århus 1972 s. 105.
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sig, at man inddelte kommunerne i grupper efter deres størrelse (f.eks. 
0-5000 indbyggere, 5-10000 osv.), dvs. en stratifikation, og udtog tilfæl
digt eller systematisk en relativt lille procentdel af kommunerne i hver 
gruppe til total bevaring. En enkel og praktisk fremgangsmåde, der sik
rede de forskellige kommunestørrelsers repræsentation, men som blot 
ville gøre det umuligt at følge personernes vandring fra kommune til 
kommune.

Det må endelig erindres, at 15-20 % af materialet (i Nørrejylland) fo
religger i en form, der ikke tillader udtagelser. Det gælder de mikrofil- 
mede registre først og fremmest, men også den lille del, der er ført i 
protokoller.

Den anden forudsætning for en stikprøveudtagelse, den, der vedrører 
hensynet til de individuelle fænomener i sagerne, lader sig heller ikke uden vi
dere opfylde.

Der kan rigtignok være gode grunde til at tilsidesætte dette hensyn, 
som i de fleste tilfælde er et hensyn til oplysninger, om enkeltpersoner, 
men som også kan gælde enkeltlokaliteter o.a., først og fremmest dette, 
at kassationsmulighedeme overhovedet i modsat fald ville blive stærkt 
begrænsede. I VK s. 11 hedder det, at sådanne hensyn generelt må vige 
og kun kan tilgodeses under bestemte betingelser. Det spørgsmål, der 
skal rejses her, er, om sådanne særlige betingelser foreligger for folke
registerkortenes vedkommende.

Hvad angår hensynet til oplysninger om enkeltpersoner, skal det først 
bemærkes, at »basismateriale, der indeholder elementære data om en
kelte menneskers tilværelse« i en række tilfælde er blevet bevaret in to
to.22 Det gælder kirkebøger, ægteskabsprotokoller, matrikler og folke
tællinger. Selv om det ikke dermed er sagt, at alt sådant materiale skal 
bevares, må det dog fastslås, at folkeregisterkortene må anses for basis
materiale i samme forstand.

De nævnte arkivaliegrupper anvendes i vid udstrækning af personal- 
historikere og slægtsforskere, og det er givet, at folkeregisterkortene - 
hvis de bliver bevaret - vil slutte sig til i rækken. Formentlig vil de endda 
komme til at danne rygraden i og udgangspunktet for de fleste undersø
gelser vedr. det 20. århundrede. De samler på et sted en hel række oplys
ninger om en person, og blot man kender et af hans opholdssteder, vil 
man kunne finde den pågældende og derefter følge de skiftende adres
ser.

Individualoplysningeme om personer kan imidlertid også anvendes 
til anden forskning, nemlig den lægevidenskabelige. To medicinske 
22 VK s. 11.
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forskningsgrene har længe benyttet sig af folkeregistrene, den epidemio
logiske og den arvebiologiske. Epidemiologien beskæftiger sig med geo
grafiske, sociale o.a. variationer i sygdommes udbredelse og årsagerne 
dertil. Som eksempel kan nævnes udforskningen af dissemineret skle
rose, der er baseret på en teori om, at sygdommen er geografisk be
stemt Man har derfor behov for at kende den syges skiftende opholds
steder eller opholdssted i et bestemt tidsrum. For arvebiologen er pro
blemet (i folkeregisterhenseende), når en arvelig eller formodet arvelig 
sygdom optræder, at finde frem til den syges ofte ganske fjerne slægt
ninge. Sådanne sygdomme kan springe over ét, to eller flere slægded, og 
det kan derfor være nødvendigt at opspore f. eks. samdige efterkom
mere efter den sygdomsramtes oldeforældre.

Når der inden for den medicinske forskning ikke blot i Danmark, 
men også i udlandet, lægges stor vægt på det danske arbejde inden for 
disse discipliner, er årsagen den, at betingelserne for denne udforskning 
internationalt set her er særlig gode: et veludbygget hospitalsvæsen med 
bevarede medicinske data af ensartet kvalitet (lægejournaler o.l.), en vel
afgrænset og stabil befolkning (dvs. med en relativt beskeden ind- og 
udvandring og et tidligt og velfungerende folkeregistreringssystem. Den 
udenlandske interesse har bl. a. givet sig udtryk i milliontilskud til støtte 
af denne danske forskning.23 Et register over tvillinger født efter 1870 er 
således (på grundlag af kirkebøger og folkeregistre) ved at blive opbyg
get for amerikanske midler.24

Folkeregisterkortene må således, hvad individualoplysningeme ^n- 
går, anses for et fundamentalt materiale for såvel den personalhisto- 
risk/genealogiske forskning som visse lægevidenskabelige discipliner. En 
tilsidesættelse af hensynet hertil vil have vidtrækkende forskningsmæssige 
konsekvenser. Sammenholdt med de udtagelsestekniske betænkelighe
der må det føre til den konklusion, at stikprøvebevaring ikke er løsnin
gen på kassationsproblemet
4.5. Hidtidig forskning. Når en partiel kassation på kvantitative kriterier 
ikke lader sig udføre, kommer man ikke uden om en bedømmelse af 
dataværdien, dvs. af materialets anvendelsesmuligheder, og her er det 
naturligt først at se på eventuelle hidtidige udnyttelser.

Med diskussionen af individualfænomeneme er nogle hidtidige forsk
ningsanvendelser af folkeregistrene allerede berørt, nemlig de lægevi-

23 Mogens Hauge m. fl.: Arkivering af medicinske data. Ugeskrift for læger 186. årg. 
nr. 35 s. 1985ff.

24 Meddelt af prof. M. Hauge, Odense.
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denskabelige. Men også andre forskere har gjort brug af materialet, det 
gælder geografer, sociologer og etnologer.

Af foretagne undersøgelser, som vi har kendskab til, kan nævnes I. B. 
Clausen m.fl.: Befolkningsgeografiske studier af Kalundborgegnen,25 en 
undersøgelse bl.a. af, over hvilke afstande, folk rejste til og fra arbejde 
(den såkaldte pendling). Bopælsadresseme blev her lokaliseret med ud
gangspunkt i folkeregisterkortene. Til en anden undersøgelse, Studier 
over indre vandringer i Danmark af Torben Agersnap,26 er anvendt 
både de almindelige folketællinger, nogle særlige kommunale folketæl
linger, en enquete i Randers opland og diverse folkeregisteroplysninger. 
Vandringerne til Århus i 1930’eme og 1940’eme er belyst gennem tal fra 
henh. folkeregistret og en folketælling, hvilket iøvrigt viser de to kilders 
store forskellighed. Vandringerne til og fra Randers i 1948 er registreret 
minutiøst, således at man ikke blot far de totale vandringsfluktuationer 
måned for måned, men også en fordeling på erhvervsgrupper. Folkere
gistrene er også blevet anvendt ved en sammenlignende undersøgelse af 
erhvervsstrukturen i Stenbjerg fiskerleje i 1924 og 1971 som et led i et 
arbejde af Alan Hjorth Rasmussen om kystfiskeriet fra den jyske vest
kyst.27 Endelig kan det nævnes, at der under Nationalmuseets etnologi
ske undersøgelser for øjeblikket (sommeren 1974) arbejdes på en belys
ning af dagliglivet på en herregård, Serridslevgård, fra 1920 og til nuti
den. Man har her, hvad befolkningsgrundlaget (folkehold etc.) angår, 
fundet tiårsspringene mellem folketællingerne for store og har derfor 
inddraget folkeregisterkortene i undersøgelsen.28

Disse eksempler udtømmer givetvis ikke den hidtidige udnyttelse af 
folkeregistermaterialet, og de er naturligvis på ingen måde repræsenta
tive for, hvad det kan bruges til, men de antyder alligevel ved deres for
skellighed, at der er en vis spændvidde. Man noterer sig også, at der er 
det metodiske fællestræk ved de tre første eksempler, at man - uden at 
der er tale om egendig lokalhistorie - har udvalgt en enkeldokalitet som 
undersøgelsesobjekt og inden for denne foretaget en minutiøs gennem
gang af materialet (kompakt feltanalyse). Et stikprøvemateriale ville for
mendig i hvert fald i 3 af de 4 undersøgelser ikke have været tilstrække
ligt
4.6. Statistiske bearbejdelser. I forlængelse af den hidtidige forskning vil det 
være naturligt at se på de bearbejdelser af folkeregistermateriale, der på

25 Geografisk Tidsskrift 62 s. 102ff.
26 Acta Judandica 24 (1952), Suppl. B.
27 Et kort fra undersøgelsen er publiceret i et særnummer af Bygd 1972 s. 23.
28 Landsarkivet for Nørrejylland, Udl.j.nr. 100/1974.
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forskellig vis er foretaget af Det statistiske Departement, nu Danmarks 
Statistik. Både for at fa et indtryk af anvendelsesområdet og for at se, om 
det tilvejebragte materiale kunne tænkes at overflødiggøre folkeregister- 
kortene.

Grundlaget for de statistiske bearbejdelser har været kvartalsindberet- 
ningeme fra folkeregistrene om fødsler og dødsfald, til- og fraflytnin
ger, bilagt de i kvartalet modtagne flyttebeviser. Indberetningerne gav 
sumtallene, flyttebeviseme de personlige oplysninger for hver tilflytter, 
samt de aktuelle fra- og tilflytningsadresser.

Fra 1933 indsendte folkeregistrene dertil individualoplysninger om 
ind- og udvandrere på særskilte skemaer.

Disse indsendelser er nu alle ophørt. Den sidste indberetning gjaldt 
januar kvartal 1972, flyttebeviseme indsendtes indtil 1970, og ske
maerne for ind- og udvandrere gik ud allerede i 1968. Danmarks Stati
stik får nu sine oplysninger direkte fra CPR.29

Det er ikke meningen her at give en fuldstændig oversigt over alle de 
statistiske anvendelser af det indsendte materiale, men de vigtigste og 
gennemgående statistikker vil blive nævnt

Man kan skelne mellem tre forskellige emner for bearbejdelser: 1) 
registerbefolkningen og dens bevægelser, 2) de indenlandske vandringer 
og 3) ind- og udvandringen. Primært bygger de på henh. indberetnin
ger, flyttebeviser og skemaer vedr. ind- og udvandrere.

Re^sterbefolkningens bevægelser eller mere præcist, folketallets op- og 
nedgang år for år 1924-69 ved fødsler og dødsfald, ved til- og fraflyt
ninger, ved opregning af forsvundne personer og ved revisionsrettelser 
kan aflæses i Statistisk Årbog. Tallene gives summarisk for hovedområ
der, oprindeligt 3, nemlig hovedstad, provinsbyer og landdistrikter, se
nere 5 (plus forstæder og landkommuner med bymæssig bebyggelse).

Registerbefolkningens bevægelser siden 1931 har desuden været be
handlet i Statistiske Meddelelser, og her er tallene udspecificeret på et 
stigende antal navngivne lokaliteter. Fra begyndelsen kun København, 
Frederiksberg, Gentofte og 8 provinsbyer med forstæder. Før 1940 var 
alle købstæder med enkeltvis, i 1950’eme blev alle forstads- og stations
bykommuner sondret ud, og endelig fra 1966 gives tallene for hver 
enkelt kommune.

Bevægelserne ved til- og fraflytning alene har været genstand for sær
skilte behandlinger. Fra 1947 er til- og fraflytterne for hvert af de 5 ho
vedområder fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling.

29 Cirkulærer vedr. indsendelserne og deres ophør: 27. nov. 1924, 25. nov. 1925, 29. dec.
1932, 19. juni 1968, 19. marts 1970, 12. april 1972.
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Registerfolketallet i sig selv, dvs. uden bevægelserne, har siden 1955 
haft sine særlige tabeller i Statistisk Årbog, før 1961 kun over hovedstad, 
provinsbyer og forstæder, derefter for hver enkelt kommune. Halvårstal 
og kvartalstal, ligeledes kommunevis, er dertil givet fra 1962, henh. 1968 
i Statistiske Efterretninger.

Tal for de indenlandske vandringer eller rettere de mellemkommunale 
vandringer og deres retning foreligger kun for så vidt angår vandringer 
mellem hovedområder. Perioden 1924-34 er behandlet i Statistiske Ef
terretninger (fra 3 til 5 hovedområder), perioden 1931-69 i Statistiske 
Meddelelser (5 til 6 hovedområder). Tallene er fordelt på køn og fra 
1959 på aldersgrupper.

Statistik over ind- og udvandring er givet løbende i Statistisk Årbog i 
forskellige sammenhænge, gerne i summarisk form. Væsentligere er ta
bellerne i Statistiske Meddelelser gældende årene 1933-69. Med nogen 
variation perioden igennem er tallene her fordelt på 5-6 hovedområder 
i Danmark, på lande i det fremmede, på køn, alder, ægteskabelig stilling 
og statsborgerforhold.

Vandringer mellem hovedområder i Danmark og enkelte lande er 
meddelt fra 1933 til engang i 1950’eme. Den samlede ind- og udvan
dring fordelt på lande kan aflæses hele perioden igennem, ligesom det 
samlede tal på ind- og udvandrere for enkeltlokaliteter i Danmark frem
går af tabellerne over registerbefolkningens bevægelser, dvs. fra 1966 for 
hver enkelt kommune.

Befolkningsstatistikken er i disse år under omlægning som følge af 
CPR-systemets indførelse. Kommunesammenlægningeme i 1970 spiller 
også en rolle, specielt for de indenlandske flytninger. Tallene før 1970 vil 
ikke være sammenlignelige med dem efter 1970. Statistikken for selve 
året 1970 er på det nærmeste brudt sammen.

Sammenfattende kan det om de foreliggende statistiske bearbejdelser 
siges, at de først og fremmest gælder hovedområder, og at bevægelserne 
i folketallet og ind- og udvandringen er bedst belyst. Den indre van
dring står svagere i billedet, her er det den generelle land - by problema
tik, der har interesseret Folketallets bevægelser er først sent (1966) ført 
helt igennem på kommuneplanet, og vandringer mellem geografiske 
områder, landsdele, amter og kommuner, kan ikke aflæses, for slet ikke 
at tale om vandringer inden for kommunerne.

Det hører dog med i billedet, at der i Danmarks Statistik ligger upub- 
liceret materiale, der giver folketallets bevægelser på kommunebasis 
kvartal for kvartal siden 1924. En specialundersøgelse af vandringsret- 
ningeme i 1965 er heller ikke trykt.30
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De indsendte flyttebeviser, der som materiale til vandringsundersø
gelser kunne have været et alternativ til folkeregisterkortene, er alle kas
seret i overensstemmelse med gældende praksis.31 Havde de været beva
ret, havde man her haft et samlet og for de ældre perioder formentlig 
bedre bevaret materiale end folkeregisterkortene.32
4.7. Forskningsmæssige muligheder. Et materiales uudnyttede forsknings
mæssige muligheder og dermed dets endelige forskningsmæssige værdi 
vil som nævnt aldrig kunne beskrives udtømmende. Det fritager imid
lertid ikke for forsøget på at opstille nogle tænkelige forskningsanven
delser, der kan tjene som grundlag for bestemmelsen af den forsknings
mæssige værdi. Uden en godtgørelse af, at et materiale dog kan bruges 
til noget, vil en bevaring dårligt kunne forsvares.

I vort tilfælde mente vi at kunne fastslå, at i hvert fald adresseoplys
ningerne i det kontinuerlige aspekt var af unik karakter, og at følgelig 
opmærksomheden først og fremmest måtte rettes mod de muligheder, 
der knyttede sig hertil.

At folkeregisterkortene kan anvendes til undersøgelser af indre van
dringer, ligger lige for. Vandringer mellem lokaliteterne, brutto- og net- 
tovandringer, vandringsretninger, er ikke behandlet af statistikken, det 
gælder både de større og de mindre lokaliteter. Den nævnte Randers- 
undersøg^lse er et eksempel på, hvad en undersøgelse af en enkelt loka
litet kan give. Hvorfra kom tilflytterne, og hvor rejste fraflytterne hen in
den for et bestemt år? Hvorledes fordelte vandringen sig på årets måne
der? Hvilke erhvervsgrupper og hvilke aldersgrupper var det, der flytte
de?

Det udviklingsmæssige aspekt ved vandringerne i folkeregisterperio
den vil også kunne belyses. Der vil eksempelvis kunne spørges om, hvil
ken indflydelse krisen i 1930’eme og den tyske besættelse havde på van
dringsmønstret og vandringshyppigheden, og som et måske aktuelt 
emne, hvilken indflydelse havde industrialiseringen på bebyggelse og 
befolkningens bevægelser. Det er et emne, der indgår i en undersøgelse 
af industrialismen i Danmark 1840-1940, som er iværksat af Statens hu
manistiske forskningsråd. Folkeregisterkortene vil her komme naturligt 
ind i billedet, om end de kun dækker den udstukne periodes sidste år
tier.

Kortenes evne til at belyse de af statistikken helt uberørte vandringer

30 Meddelt af Danmarks Statistik (Landsarkivet for Nørrejylland, j. 1973 nr. 2363). 
31 I analogi med kassationsreglen for flyttemeddelelser, drk. af 28. marts 1945.
32 Om folkeregistrenes forhold til statistikken i almindelighed, se Statistiske Meddelelser, 

tekstafsnittene til hefterne vedr. befolkningens bevægelser.
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inden for kommunegrænserne vil både her og i andre tilfælde kunne 
blive aktuelle. Hvem befolkede de nye kvarterer, og hvor kom de fra?

Ved kohorteanalyser, ved hvilke man følger bestemte mennesker eller 
grupper ned genpem tiden, vil materialet kunne oplyse om, hvor ofte 
det enkelte menneske flyttede, og om etaper i vandringerne. Dette er 
f.eks. aktuelt, når det skal bestemmes, om udvandrere fra byerne er 
egendige byboer eller landboer på »gennemtræk«.

Andre aspekter ved adresseoplysningerne og ved kortenes dataind
hold iøvrigt vil naturligvis kunne udnyttes forskningsmæssigt, således 
som det ses af undersøgelserne af fiskerbefolkningen i Stenbjerg og 
pendlerne i Kalundborg.

I det hele taget må materialet ifølge hele sin natur imødekomme den 
stigende interesse for studiet af fortiden på »græsrods-« eller »individni
veau« .

For den medicinske forsknings vedkommende vil en opstilling af 
eventuelle fremtidige muligheder næppe blive forlangt af en arkivar. 
Her må det række at henvise til den igangværende arvebiologiske og 
epidemiologiske forskning, hvortil dog kan føjes, at der inden for denne 
forskning vil være et fortsat og vitalt behov for folkeregistrenes oplysnin
ger.

At mulighederne for den personalhistoriske og genealogiske forsk
ning vil være uudtømmelige tilføjes for fuldstændighedens skyld.
4.8. Den forskningsmassige værdi. Vi har nu gennemgået folkeregisterkor
tenes dataindhold og har måttet konstatere, at der ikke heri ligger en 
samlet indikation for kassation, først og fremmest på grund af, at ind
holdet på bestemte punkter er unikt og formendig også pålideligt, og 
materialet dertil så nogenlunde fuldstændigt bevaret

Vi har derefter undersøgt, om en forsvarlig udtagelse af et repræsen
tativt udsnit af materialet var teknisk mulig, og om det også er beretti
get, som en stikprøvebevaring kræver det, at se bort fra de individuelle 
fænomener i materialet
Havde en totalkassation (minus prøver) været indiceret, eller havde en 
stikprøveudtagelse uden betænkeligheder kunnet anbefales, ville en sub
jektiv, kvalitativ beskæftigelse med dataværdien strengt taget kunne være 
undgået Men når den situation ikke foreligger, må man se på materia
lets anvendelsesmuligheder. Vi har til den ende fundet eksempler på 
hidtidig udnyttelse af disse muligheder, vi har set på, hvor vidt de stati
stiske bearbejdelser rakte, vi har opregnet nogle af de forskningsmulig
heder, der i dag kan skimtes inden for det demografisk-historiske områ-
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de, og endelig peget på betydningen for den lægevidenskabelige og den 
personalhistorisk/genealogiske forskning.

Det kan således fastslås, at folkeregisterkortene har nogle forsknings- 
mæssige kvaliteter, og det tør dertil skønnes, at disse kvaliteter er så væ
sentlige, at de ikke bør gå tabt.

Konklusionen må derfor blive, at folkeregisterkortene bør bevares.

5. Opbevaringsomkostninger.
5.1. Indledning. Hvis man beslutter, at folkeregisterkortene skal bevares, 
melder opbevaringsproblemet sig med såvel en økonomisk som en 
praktisk side: Hvad koster det at opbevare kortene? Hvorledes opbeva
rer man materialet på den billigste og mindst arbejdskrævende måde, alt 
under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsregler og af hensynet til 
den praktiske udnyttelse?

Tre problemkomplekser sondrer sig ud: pladsproblemet, ordnings- 
og registreringsproblemet og ekspeditionsproblemet, og ind i dem alle 
griber spørgsmålet om mikrofilm som opbevaringsmedium.
5.2. RegLsterkortenes omfang 1985. Som folkeregistrene nu fungerer, vil re
gisterkortene kun i form af afgangsregistre blive afleveret til arkiverne. 
Med den fortsatte udvikling af CPR-systemet vil det tidspunkt dog 
kunne imødeses, hvor folkeregistrene ophører i deres nuværende form. 
Med nogen sandsynlighed vil dette ske før 1985.33

De følgende beregninger vil derfor tage sigte på omfanget af folkere
gisterkort på en tænkt slutdato i året 1985. Der er mange usikre momen
ter ved sådanne beregninger, men dog næppe af en størrelse, der gør re
sultaterne aldeles uanvendelige. Det skal bemærkes, at beregningerne 
ikke omfatter navneregisterkortene.34

Udgangspunktet er de nørrejyske afgangsregistres omfang på 1.671 m 
i 1973, hvilket formendig svarer til 75-80 % af de kort, der skulle have 
været i afgangsregistrene. De resterende 20-25 % er dels kasseret efter 
mikrofotografering (ca. 15-20 %), dels gået totalt til grunde (se afsnit 
3.2).

Overføres dette tal til hele landet efter folketallets proportioner (Nør-

33 Se referat af møde i indenrigsministeriet 29. juni 1973 (Rigsarkivets]. 1973 nr. 1512-42).
34 Når den nørrejyske undersøgelse ikke har omfattet navneregistrenes omfang, skyldes 

det bl. a., at det har været anset for overflødigt at bevare alfabetiske navneregistre til 
afgangsregistre i samme orden. Se referat fra det 13. landsarkivarmøde i Odense 
22.-23. nov. 1972 s. 8. Jf. iøvrigt s. 231 og note 36.
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rejylland= 40-45 % af befolkningen), kommer vi til ca. 4.000 m beva
rede afgangsregisterkort. Dette tal er sikkert, alt andet lige, lidt for højt, 
fordi en relativt større del af befolkningen uden for Nørrejylland bor i 
en kommune (dvs. færre flytninger over kommunegrænser). Den største 
usikkerhed knytter sig dog til eventuelle kassationer efter mikrofotogra- 
fering. Men da afgangsregistrene for Københavns kommune (vel op 
mod 5-600 m) ikke er makulerede,35 vil de 4.000 m nok kunne holde 
som et middelmål for afgangsregistrenes omfang i 1973.

Hertil skal lægges omfanget af de registerkort, der føres til afgang 
1973-85, samt de aktuelle hovedregisterkort, der på det sidste tidspunkt 
befinder sig i folkeregistrene.

Afgangen 1973-85 er søgt beregnet på grundlag af de nørrejyske tal 
1924-73, idet det forudsættes, at tab og kassationer i fremtiden vil kunne 
undgås. Den totale afgang 1924-73 beregnedes til godt og vel 2.000 m. 
Nørrejyllands befolkning steg i perioden fra ca. 1,4 miil. til ca. 2 miil. 
Groft regnet svarer det til, at 1 miil. indbyggere afsætter 25 m afgangsre
gisterkort om året. De 5-5,5 miil. mennesker, Danmarks befolkning 
1973-85 vil omfatte, skulle herefter i de pågældende 12 år afsætte 
1.6OO-1.7OO m kort. Dette tal er utvivlsomt for stort. De større kommu
ner efter 1970 må medføre færre afgangsregisterkort Benytter kommu
nerne sig af retten til at føre kort for hver enkelt person (se s. xxx), vil det 
modveje dette. Lad os skønne afgangen til ca. 1.300 m.

Omfanget af de aktuelle hovedregistre i 1985 har vi prøvet at beregne 
på grundlag af antallet afkort. »Registerkortpersoneme«, dvs. den sam
lede befolkning minus dem, der ikke har selvstændige registerkort (børn 
og hustruer), androg i 1965 51% af befolkningen. Samme procent viste 
sig ved en udregning på Nørrejylland i 1970. Holder dette tal, vil det 
sige, at 51% af de 5,5 mili. i 1985, nemlig 2,8 mili. har hver deres regi
sterkort. 2,8 miil. kort, beregnet efter den almindeligste kartontykkelse 
(100 kort= 2,5 cm), vil fylde ca. 700 meter.

Regnestykket bliver herefter: 

afgangsregisterkort 1924-1973 ............................................ ca. 4.000 m
afgangsregisterkort 1973-1985 ............................................ ca. 1.300 m
hovedregisterkort 1985 .......................................................... ca. 700 m

ca. 6.000 m

35 Meddelt af Københavns kommunes statistiske kontor.
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Til dette nettoomfang skal lægges pakkematerialet. De nye arkivæsker, 
som nok er den mest pladsøkonomiske emballage, øger omfanget med 
min. 5%. Den nødvendige luft mellem pakkerne og eventuel spildplads 
kommer hertil, så ekstrapladsbehovet nemt kan blive op mod 10%. Det 
vil sige et samlet pladsbehov på ca. 6.600 m.
5.5. Pladsomkostmnger. Hvad vil det koste at opbevare disse 6,6 km arki
valier? Beregninger over udgifterne ved opbevaringen vil ligge længere 
fra virkeligheden end omfangsberegningeme. Afleveringsrytmen, pris
udvikling og teknisk udvikling er størrelser så usikre, at vi ikke tør befatte 
os med udsigelser om de virkelige udgifter ud i fremtiden. Men bereg
ninger baseret på priser og forhold i 1973 vil dog kunne sige noget om 
økonomien.

Det er ikke ganske nemt at finde tal for, hvad 1 meter reolhylde koster 
arkivvæsenet i drift om året Tager man finanslovens tal 1973-74 for 
driften af det samlede arkivvæsen, ca. 11 miil. kr., og dividerer det med 
den omtrentlige hyldekapacitet, dvs. ca. 196 km, kommer man til en 
pris på ca. 56 kr. pr. hyldemeter.

Denne meterpris er for lav i forhold til de egendige udgifter, samfun
det har af arkivdriften. Vedligeholdelse og drift af Rigsarkivets bygnin
ger afholdes ikke over arkivvæsenets konti. Forrentning og afskrivning af 
den kapital, der er investeret i statens bygninger, føres ikke til regnskab, 
men er dog ligefuldt en udgift. Denne post er ret så ubestemmelig og 
måske heller ikke særlig stor, når der er tale om århundredgamle byg
ninger. Men prøver vi at indregne arkivvæsenets nyere byggerier, lands
arkiverne i Viborg, København og Åbenrå, der ialt kostede ca. 22,5 
miil. kr. (henh. 3,5, 8,0 og 11 mili.), og regner med 10% i forrentning og 
1% i afskrivning, far vi en årlig omkostning af den investerede kapital på 
ca. 2,5 miil. kr. Lægges denne til finanslovudgiften kommer vi til ca. 
13,5 miil. kr. ialt og en årlig hyldemeterudgift på ca. 69 kr. for hele ar
kivvæsenet under ét Det er stadig en minimumspris, de gamle bygnin
ger og vedligeholdelsen på Slotsholmen er ikke regnet med.

Det øvre yderpunkt for denne gennemsnitspris dannes af det nybyg
gede landsarkiv i Åbenrå, hvor en tilsvarende beregning giver en meter
udgift på ca. 180 kr.

Skal der skaffes arkivplads til folkeregisterkortene, vil man naturligvis 
ikke etablere en hel arkivinstitution med alle faciliteter og tilhørende 
personale. Kan man udsondre en pris på en særlig magasinbygning, vil 
det være mere relevant Det nyligt lejede lokale i »Tigergården« i 
Odense kan her være et eksempel på et »skrabet« magasin, et typisk 
»pakhus«, med et minimum af faciliteter: varme, lys og et toilet. Udover
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anskaffelse af reoler er her ikke tale om nogen kapitalinvestering. For
rentning og afskrivning på bygning og installationer optræder som hus- 
leje.

Regnes der med en forrentning og afskrivning på 11% af de anskaf
fede reoler (ca. 91.000 kr.), bliver det ca. 10.000 kr. om året, hvortil 
kommer husleje, lys, varme og rengøring med ca. 42.500 kr. Ialt 52.500 
kr. årligt for 2.600 m reoler, det giver ca. 20 kr. pr. hyldemeter.

Tigergården er måske særlig billig. Regner vi for en sikkerheds skyld 
med 25 kr. pr. meter, vil det koste 165.000 kr. om året i pladsomkost
ninger at opbevare 6.600 m folkeregisterkort på denne måde. I de be
stående arkivbygninger til ca. 70 kr. meteren vil udgiften være 462.000 
kr.
5.4. Ordning og registrering. Hvis »folkeregisterpakhuse« skal kunne hæg
tes på de bestående arkiver, uden at faciliteter og stab øges, kræver det, 
at ordning og registrering, samt emballering og ekspedition skal kunne 
klares uden stor omkostning og arbejdsindsats.

Ordning og registrering vil næppe blive noget problem. Der er tale 
om ensartede sager hele vejen igennem. Som Nørrejyllandsenquéten 
har vist, vil man rigtignok modtage afgangsregisterkortene i forskellige 
helheder. Stort set alle ordnet alfabetisk efter navn, men delt i perioder 
af forskellig længde og enten liggende efter oprindelige kommuner eller 
samordnet efter primærkommunen fra 1970.

En streng håndhævelse af proveniensprincippet vil indebære, at de 
samordnede afgangsregistre sorteres ud på de tidligere kommuner, 
men et sådant kæmpearbejde vil være noget nær uoverkommeligt I op 
mod 50% af kommunerne i Nørrejylland er en samordning allerede 
foretaget, og den vil ske i endnu flere. At kortene i nogle tilfælde ligger 
efter større, i andre efter mindre enheder kan måske endda være en 
kvalitet set fra et brugersynspunkt De nødvendige krydshenvisninger i 
registraturen vil være en simpel sag.

Ved et nærmere arbejde med et samordnet register vil de enkelte 
korts proveniens kunne bestemmes ud fra adresse- og flytteoplysnin- 
geme, men det vil naturligvis være en fordel, at kortene er mærket med 
kommunenavne. En sådan mærkning er formentlig kun sjældent foreta
get i de hidtil samordnede registre.

De aktuelle folkeregistre, hovedregistrene, der til sin tid vil blive afle
veret, må også indgå i overvejelserne. De anvendes i administrationen 
helt overvejende i en topografisk orden, og spørgsmålet er så, om det er 
ønskeligt at fa dem afleveret i alfabetisk navneorden som afgangsregis
trene. Også her må et stort omordningsprojekt (for kommunerne eller

230 



arkiverne) så vidt muligt undgås, og også her kan der være argumenter 
for at bibeholde den gældende orden. For mange demografiske under
søgelser må et topografisk ordnet materiale være et godt udgangspunkt.

Sørges der for, at hovedregistrene i ophørsfasen forbliver i den nuvæ
rende orden og afleveres sådan, vil der for hver kommune foreligge et 
homogent og velanvendeligt topografisk »slutregister« med tilhørende 
rækker af alfabetiske afgangsregistre. De sidste ibrugværende navnere
gistre må i så fald bevares og afleveres.36

At hævde at det stort set uden omordninger og med et relativt lille re
gistreringsarbejde er muligt at gøre folkeregistermaterialet brugbart, er 
ikke det samme som at sige, at materialet i alle tilfælde vil være let til
gængeligt. Der vil uvægerligt være knyttet en række problemer til anven
delsen af det, især dets ældre dele, både hvad angår afgangsregistrenes 
rækkedeling og eventuelle lakuner. Nogle af disse problemer vil for 
Nørrejyllands vedkommende kunne afhjælpes gennem kommunernes 
besvarelser på landsarkivets rundspørge, og det burde måske overvejes 
at lave noget lignende for det øvrige land, mens de folkeregisterførere, 
der har ført registrene gennem kommunesammenlægningeme, endnu 
fungerer og kan erindre sagens detaljer.
5.5. EmbaUering og ekspedition. Pakning og skiltning afkortene vil natur
ligvis være et stort, men regulært og relativt let arbejde. Kort i standard
format går lige i den nye A-4 arkivæske. Overstørrelser må enten beskæ
res eller anbringes i de bredere (men for lange) storfolioæsker. Andre 
emballeringsformer har været overvejet, f. eks. fiberæsker, der mulig
gjorde ekspedition af enkeltkort ved et løft af låget, men de vil blive 
tunge og uhåndterlige og dertil betydeligt dyrere end arkivæskeme.

Prisen for de sidstnævnte, af hvilke de 6 km registerkort vil kræve ca. 
70.000 stk., vil med en stykpris på ca. 2 kr. (1973) blive ca. 140.000 kr. 
Omregnet til løbende udgift (forrentning) bliver det 14.000 kr. om året

Publikums benyttelse af folkeregisterkortenes individualoplysninger 
vil næppe give arkiverne ekstraordinære problemer de første tre menne
skealdre. For den personal- og slægtshistoriske forskning vil materialet 
ifølge de gældende regler først blive frit tilgængeligt omkring midten af 
næste århundrede (80 år efter afslutningen af en kortrække), og anven
delsen til den tid vil det næppe være hensigtsmæssigt nu at udtænke nø-

36 Det bør nok overvejes, om man i stedet for navneregisterkortene skulle lade foretage en 
alfabetisk maskinel udskrift af CPR-registret eller en overføring til mikrofilm eller 
mikrofiche. Disse løsninger vil være langt mindre pladskrævende og både økonomisk 
og teknisk overkommelige.
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jere regler for. Den lægevidenskabelige udnyttelse vil omfangsmæssigt 
være relativt beskeden.

De nærmeste problemer vil demografiske projekter formendig give. 
Kvantitative metoder, som sådanne ofte vil indebære, betyder arbejde 
med helheder, gennemgang af samdige kort i en gruppe, hvad enten 
dette nu gælder udtagning af stikprøver eller bearbejdning af hele mate
rialet.

Er den pågældende helhed en mindre kommune, vil det nemt kunne 
dreje sig om 20-30 meter = 1,5-2 tons. Er det flere eller større kommu
ner, vil det give langt større tal. Ved successiv engangsbrug på læsesal vil 
kortmængdeme ekspeditionsmæssigt ikke adskille sig væsendigt fra an
dre arkivalier. Ved forsendelse til andre arkiver eller til institutioner, 
hvor overføring til hulkort, magnetbånd o.l. kan finde sted, vil der blive 
tale om ekstraarbejde og særlige transportomkostninger.

Det kan bemærkes, at et sådant benyttelsesmønster, fa individuelle ek
speditioner og store samlede transporter, vil passe udmærket til pakhus
opbevaring.
5.6. Bevaring som mikrofilm. Udgifterne ved opbevaring af folkeregister
kortene vil være betydelige, og betragtninger over andre opbevarings- 
former må uvægerligt melde sig. Nærliggende vil det her være at tænke 
på mikrofilm af flere grunde, men først og fremmest den, at adskillige 
kommuner den dag i dag i den daglige administration anvender af
gangsregistrene i mikrofilmform.

I Nørrejylland var dette medio 1973 tilfældet i 16 1970-kommuner, 
der omfatter 42,7% af befolkningen. Rundspørget har endvidere vist, at 
yderligere 16 kommuner med 14,2% af befolkningen påtænker at lade 
deres afgangsregistre mikrofotografere.

Det anvendte filmmedium er 16 mm båndfilm. Kun én af de kom
muner, der overvejer sagen, nævner planfilm (mikrofiche) som det på
tænkte system.

Hele det kompleks af problemer og betænkeligheder, der knytter sig 
til mikrofilm som arkivalsk opbevaringsform, skal ikke her tages op til 
diskussion.37 Det, vi vil se på, er økonomien, d.v.s. omkostningerne ved 
mikrofilmopbevaring af folkeregisterkortene beregnet efter priserne i 
1973.

Der er to forskellige mikrofilmsystemer på markedet, og såvel plads- 
som optagelsesudgifter er afhængige af, hvilket af de to systemer man

37 Et udvalg nedsat af de nordiske rigsarkivarer arbejder for tiden med disse problemer 
(VK s. 29).
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vælger, og af om man vil have filmen i 1 eller 2 eksemplarer. Kommu
nerne anskaffer sig og skal ifølge folkeregistercirkulæret (7/11 1974) an
skaffe sig 2 eksemplarer, hvoraf det ene tjener dels om sikkerhedsfilm, 
dels som moderfilm for nye kopier, når brugseksemplaret er slidt ned. I 
det følgende er det forudsat, at arkivvæsenet i givet fald på samme måde 
vil erhverve sig to eksemplarer. Forskellen på de to systemer ligger i op
tagelsesteknikken.

Ved det ene system reduceres billedet 24, ved det andet 40 gange. Ved 
24 ganges reduktion fylder registerkortet hele filmbredden, ved 40 gan
ges reduktion er for- og bagside fotograferet ved siden af hinanden.

Ved den kraftige reduktion anvendes der følgelig mindre filmmate
riale. Det betyder lavere pris på filmen og mindre behov for magasin
plads, men også, at billedkvaliteten er ringere, nok noget nær under
grænsen for det forsvarlige. To kommuner, der anvender systemet, 
erklærer dog på forespørgsel, at det fungerer tilfredsstillende.

Med den svage reduktion (24 x ) bliver udgifterne større, men man får 
til gengæld et billede af høj kvalitet.

Landsarkivet har i ét tilfælde haft henvendelse fra et folkeregister, der 
ikke med sikkerhed kunne tyde en korttekst på mikrofilmen og derfor 
bad om kontrol på det afleverede originalkort. Her lod den sig tyde 
omend med besvær. Da den pågældende film var med de store billeder 
(den svage reduktion), kan man måske heraf slutte, at utydeligt skrevne 
kort kan være et problem ved enhver reduktion. Alt i alt er dette pro
blem næppe stort

Den magasinplads, mikrofilmene kræver, er forsvindende lille. I en 
A-4 arkivæske kan der ligge 24 spoler film å 30 m. Ved den mest film- 
krævende optagelsesform (24 ganges reduktion) vil der kunne være ca. 
1000 folkeregisterkort på en spole, på 24 spoler 24.000 kort, der ellers 
ville fylde ca. 6 hyldemeter in natura (100 kort fylder ca. 2,5 cm). Det 
giver for det samlede antal kort (24.000.000 stk./6.000 m) i to filmek
semplarer og med et tillæg af 10% emballage- og spildplads mindre end 
180 m på landsbasis. Ved den stærke reduktion (40 x), ved hvilken der 
kan være 4.000 kort på en 30 m film, bliver tallet tilsvarende ca. 44 m.

Det tunge økonomiske problem er optagelsesomkostningeme. Opta
gelse af ét folkeregisterkort i den svage reduktion (24 x) koster i 1973- 
priser 14 øre for 1. eksemplar, 4 øre for det næste (som er en kopi af det 
første). Det bliver for 24 mili. kort 4.320.000 kr. Ved den kraftige reduk
tion (40 x) er optagelsesudgifteme pr. kort 7 øre for 1. eksemplar, 3 øre 
for næste (som er en samtidig optaget identisk originalfilm). Det giver 
ialt 2.400.000 kr.
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Vi kan regne disse tal om til årlig udgift, forrentning 10% og afskriv
ning 1%, ligesom vi gjorde det for magasinpladsens vedkommende 
ovenfor. Den ene procents afskrivning dækker her en genkopiering af 
hele materialet fra moderfilmen ca. hvert 20. år. Ved den svage reduk
tion bliver den årlige udgift således 475.200 kr., ved den stærke reduk
tion bliver tallet 264.000 kr.

Det er altså betragtelige beløb, samfundet vil fa som udgift af sådanne 
projekter. Set udelukkende under en bevaringsmæssig synsvinkel vil ud
gifterne dog være mindre, idet mikrofotografering af administrative 
grunde som nævnt allerede er foretaget for knap 43% af kommunebe
folkningens vedkommende (i Nørrejylland), og adskillige kommuner vil 
utvivlsomt følge efter. Regner vi groft med, at halvdelen af registerkor
tene bliver mikrofotograferet på denne konto, vil arkivvæsenets udgift til 
bevaringsfotograferingen være de halve, nemlig 237.600 og 132.000.

I optagelsesudgifteme er inkluderet en form for registrering, nemlig 
en såkaldt fotojoumal, der laves fordøbende under fotograferingen. Ef
ter behag og behov kan der på filmen indskydes skillekort eller index- 
kort

For kassetter til filmene må der derimod betales ekstra. Arkivvæsenet 
må givetvis overveje til det ene filmeksemplar (moderfilmen) at benytte 
kassetter af stål, specielt beregnet til sikkerhedsopbevaring. Anslås prisen 
til ca. 5 kr. pr. spole, vil anskaffelsesudgifter blive 120.000 kr. ved den 
ene type film, 30.000 ved den anden. De årlige forrenmingsudgifter bli
ver tilsvarende 12.000 og 3.000 kr.

Ifald arkivvæsenet vil vælge mikrofilmopbevaring, må også læseappa
rater til 16 mm film anskaffes, ét til hvert landsarkiv. Om udgifterne 
hertil bør kalkuleres ind som specielle omkostninger ved mikrofilmop
bevaring er måske nok tvivlsomt, al den stund 16 mm båndfilmarkiva
lier fra andre områder alligevel før eller senere vil dukke op i arkiverne. 
16 mm læseapparater i standardudstyr koster omkring 6.000 kr. For 
flere penge kan man fa modeller med særlige egenskaber og finesser, 
f.eks. sådanne som at kunne tage både 16 og 35 mm film og at kunne 
præstere xeroxkopier fra filmbilledeme. Mikrofilm må nok forudsættes 
opbevaret i bestående magasinbygninger, ikke kun fordi de fylder så 
lidt, men også fordi pakhusmagasiner næppe vil kunne honorere de 
krav til temperatur, luftfugtighed og støvffihed, der stilles.

Inden vi summerer opbevaringsudgifteme op, skal det lige nævnes, at 
ekspedition af mikrofilmarkivalier som følge af den lave vægt og det 
ringe omfang vil være en lille sag, ikke mindst ved forsendelser til andre 
institutioner.
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5.7. Resumé og aliemaiiver. I den givne gennemgang af økonomiske 
aspekter ved opbevaring af folkeregisterkort i arkiverne er der ikke gjort 
forsøg på at fa alt med til mindste detalje. Vægten er lagt på de punkter, 
hvor folkeregisterkortene ved deres særlige karakter og omfang på 
udgifts- eller arbejdsområdet kunne tænkes at afvige fra arkivalier i al
mindelighed.

I den følgende opstilling er nogle af de særlige og store omkostninger 
ved forskellige opbevaringsformer stillet op over for hinanden. Det må 
igen nævnes, at der er tale om anslåede tal. Som det fremgår af det fore
gående, er hverken kortomfang eller hyldemeteipris kendte og sikre 
størrelser. Men med dette in mente skulle tallene dog være tilstrækkelig 
præcise til at angive den størrelsesorden, problemerne har, og til at 
kunne bruges ved sammenligning af de forskellige alternativer.

Tallene viser samfundets udgifter ved opbevaringen, hvad enten disse 
måtte optræde som udgifter ved anlæg (engangsudgifter) eller som lø
bende driftsudgifter. Hvor anlægsudgiften er kendt, f. eks. optagelses- 
omkostningerne for mikrofilm, er den årlige driftsudgift sat til 10, 11 
eller 20% heraf (forrentning 10% + afskrivning 1% på bygninger, 10% på 
læseapparater). Omvendt er kendte løbende udgifter (husleje) kapitalise
ret efter samme omregningstal.

Disse »samfunds«-udgifter er ikke alle relevante for arkivvæsenet i 
budgetmæssig forstand. Nogle af dem vil kunne rummes inden for de 
bestående økonomiske rammer uden at ekstrabelaste budgettet, andre 
er »papirbeløb«, der hverken skal afholdes eller føres til regnskab. De 
beløbstal, der er skønnet aktuelle for budgettet, er kursiverede og sam
menlagt for sig i hvert eksempel.

I eksempel 3 og 5 er opbevaring i original og filmopbevaring kombi
neret for også at tage den mulighed i betragtning, at man tager imod 
mikrofilm af de kort, som kommunerne affotograferer (anslået til ca. 
50% af materialet), kasserer de fotograferede kort og opbevarer de øvri
ge 50% i original. Priserne er de i 1973 gældende.

Det ses, at økonomien står og falder med hyldemeterprisen. Regner 
man med en årlig gennemsnitspris på 70 kr. pr. m for de bestående hyl
der, vil langt den dyreste løsning samfundsøkonomisk set være at bevare 
originalkortene og placere dem der (hvis der overhovedet er plads). 
Omkring 14 million i årlig udgift svarende til en anlægsudgift på mere 
end 414 mili. kr. (eks. 1).

Eksempel 2 og 3 viser, at hvis man bevarer de af kommunerne foto
graferede kort i filmform (regnet til 50% af dem alle), vil en mikrofoto- 
grafering i den gode kvalitet (24 ganges reduktion) af resten og en opbe-
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Anlægsudgifter Arlige udgiftex

1. OPBEVARING AF ORIGINALE KORT I BESTÅENDE MAGASINBYGNINGER.
Magasinplads, 6.600 n 4 70 kr. 4.200.000 kr. 462.000 kr.
Bnballage 140.000- 14.000 -
Ialt 4.340.000 kr. 476.000 kr.
Beraf budgetudgifter 140.000 kr. 0 kr.

2. MIKROFILM 16 MM - REDUKTION 24 X.
Optagelse (50% af kortene) 2.160.000 kr. 237.600 kr.
Magasinplads, 176 n 4 70 kr. 112.000 - 12.320 -
Sikkerhedskassetter (til sikkerhedsekspl.) 120.000 - 12.000 -
4 læseapparater 25.000 - 5.000 -___
Ialt 2.417.000 kr. 266.920 kr.
Beraf budgetudgifter 2.305.000 kr.

3. ORIGINALKORT 50% - MIKROFILM 50% I BESTÅENDE MAGASINBYGNINGER.

0 kr.

Magasinplads 3.300 n 4 70 kr. (kort) 2.100.000 kr. 231.000 kr.
Magasinplads 66 æ 4 70 kr. (film) 42.000 - 4.620 -
Sikkerhedskassetter 37.500 - 3.750 -
4 læseapparater 25.000 - 5.000 -
Emballage 70.000 - 7.000 -
Ialt 2.274.500'kr. 251.370 kr.
Beraf budgetudgifter 132.500 kr. 0 kr.

4. OPBEVARING AF ORIGINALE KORT I PAKHUS.
Magasinplads, 6.600 d 4 25 kr. 1.500.000 kr. 165.000 kr.

Emballage 140.000 ~ 14.000 -

Ialt 1.640.000 kr. 179.000 kr.
Beraf budgetudgifter 140.000 kr. 165.000 kr.

5. MIKROFILM 16 MM - REDUKTION 40 X.
Optagelse (50% af kortene) 1.200.000 kr. 132.000 kr.
Magasinplads, 88 n 4 70 kr. 56.000 - 6.160 -
Sikkerhedskassetter 30.000 - 3.000 -
4 læseapparater 25.000 - 5.000 -
Ialt 1.311.000 kr. 146.160 kr.
Beraf budgetudgifter

6. ORIGINALKORT 50% I PAKHUS - MIKROFILM 50%

1.255.000 kr.

I BESTÅENDE MAGASINBYGNINGER.

0 kr.

Magasinplads, 3.300 n 4 25 kr. (kort) 750.000 kr. 82.500 kr.

Magasinplads, 66 n 4 70 kr. (film) 42.000 - 4.620 -
Sikkerhedskassetter 37.500 - 3.750 -
4 læseapparater 25.000 - 5.000 -
Bnballage 70.000 - 7.000 -
Ialt 924.500 kr. 102.870 kr.
Beraf budgetudgifter 132.500 kr. 82.500 kr.

varing in natura i bestående magasiner koste næsten det samme, nemlig 
godt det halve af udgiften i eks. 1.

Vil man operere med tanken om pakhusopbevaring af originalkor
tene, anslået til 25 kr. pr. hyldemeter, vil prisen yderligere kunne redu
ceres med ca. en trediedel (eks. 4).
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Næst i rækken kommer igen en total mikrofilmopbevaring, men i den 
ringere kvalitet (40 ganges reduktion) (eks. 5), men billigst af alternati
verne er den løsning, der lader de kommunale film bevare og de ufoto- 
graferede kort anbringe i pakhus (eks. 6). Så er anlægsudgifterne nede 
under millionen og forrentning og afskrivning på godt 100.000 kr. Alt i 
alt ca. en femtedel af prisen for den traditionelle opbevaring i eksempel 
1.

Som det fremgår, er mikrofotografering og opbevaring af mikrofilm 
økonomisk set ikke den oplagte løsning på pladsproblemerne, som man 
måske har forestillet sig. Forholdet mellem priserne på filmoptagelse og 
magasinbygninger, der her er helt afgørende, vil naturligvis kunne æn
dres og dermed forrykke det givne billede.

Forholdet mellem de skitserede løsninger er det samme, hvad enten 
man betragter anlægs- eller løbende udgifter. De er funktioner af hinan
den. Sagen er en anden, hvis man ser på, hvad der vil komme til at bela
ste budgettet ud over det nuværende. Tallene må naturligvis ikke betrag
tes uden sammenhæng med de realiteter, der ligger bag. Når den reelt 
dyreste løsning (eks. 1) således ser ud til at være gratis i løbende udgifter, 
betyder det blot, at arkivvæsenet ikke vil fa ekstra tidgifter ved at have 
kortene til at stå på eksisterende hylder, og at forrentning af emballa
geinvesteringer ikke føres til regnskab.

Hensigten med sondringen er først og fremmest at vise, hvorledes 
nogle løsninger kræver store engangsudgifter, nemlig dem, der indebæ
rer mikrofotografering, mens andre fortrinsvis belaster de løbende ud
gifter, hvilket især er tilfældet, hvis man vil anbringe folkeregisterkortene 
i lejede pakhuse.

Når der i pakhuseksempleme er regnet med en faktisk løbende udgift 
i form af husleje, er det dels inspireret af Tigergårdseksemplet i Odense, 
dels for at vise, at ekstra magasinplads kan skaffes uden at belaste an
lægsbudgettet38 Kan man fa bevilling til opførelse af egne »pakhuse«, vil 
dette formentlig være at foretrække såvel med hensyn til økonomi som 
placering.

Til slut skal det anføres, at de løsninger, der omfatter mikrofilm og 
som naturligvis forudsætter, at de igangværende overvejelser fører til 
anerkendelse af film som arkivalsk opbevaringsmedium, vil skyde arkiv
væsenets pladsproblemer et godt stykke ud i fremtiden. De registerkort, 
der er dækket af mikrofilm - både hos kommunerne og i landsarki
verne, hvor det stort set gælder dem alle - vil kunne kasseres, og arkiva- 
liemængder af betydning vil ikke skulle modtages, før folkeregistrene 
opgiver det nuværende system.
38 Se Kassation af arkivalier, Kbh. 1970 s. 5.
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Lodret kassation
Et debatoplag

af Birgit BjerreJ ensen

Det er arkivvæsenets mål i løbet af de kommende år at fa udarbejdet 
lodrette kassationsplaner for de forskellige forvaltningssektorer, og det 
kan derfor være på sin plads at fremdrage nogle af de væsendigste pro
blemer der knytter sig til denne kassationsform,1 og dermed videre
befordre den igangværende diskussion om arkivvæsenets kassations
politik.

Ved uduykket lodret kassation forstås en kassation, der omfatter alle 
instanser inden for et givet område i den hierarkisk opbyggede adminis
tration. Den lodrette kassation kan enten gælde en bestemt sagskategori 
i de forskellige instanser, eller den kan omfatte institutionerne som hel
hed inden for den pågældende sektor.

Den offendige administrations produktion af arkivalier kan nærmest 
sammenlignes med en ikke-eksisterende geometrisk figur, nemlig en py
ramide, der fortsætter uendeligt i længden. Pyramidens bund består af 
arkiverne fra de lokale institutioner på laveste niveau, og pyramiden 
indsnævres i takt med, at institutionernes antal mindskes efterhånden, 
som man bevæger sig op mod det administrative hierarkis top. Dette 
uendelige pyramidebjerg har tre dimensioner: bredde, højde og 
længde. Bredden bestemmes af antallet af sideordnede institutioner på 
hvert niveau inden for det administrative hierarki. Højden bestemmes af 
antallet af institutioner, der er placeret oven over hinanden i det hierar
kiske system, og længden angiver tidsforløbet, altså det forhold at en in
stitutions arkiv udgør en sammenhængende enhed, der strækker sig til
bage til institutionens oprettelse. Kravene til en forsvarlig kassation in
den for denne pyramide af uendelig længde er, at de bevarede arkivalier 
skal give en forsvarlig dokumentarisk og informativ repræsentation i alle 
tre dimensioner.2
1 Et udvalg nedsat af rigsarkivaren er for tiden i færd med at udarbejde den første større 

lodrette kassationsplan, der skal omfatte de centrale og lokale fængselsmyndigheder.
2 Med udtrykket dokumentarisk menes oplysninger om administrationen og dens frem

gangsmåde, med informativ menes arkivaliernes oplysninger om de forhold, der sags
behandles. Anvendt for eksempel på en selvangivelsessag betyder det, at dens dokumen
tariske oplysninger viser, hvorledes den pågældende institution har sagsbehandlet selv
angivelsen, mens dens informative oplysninger er skatteyderens indtægt, fradrag osv.
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I dokumentarisk henseende indebærer det følgende i de tre dimensio
ner.

Bredden: Der skal bevares materiale fra så mange sideordnede institu
tioner, at der opnås en repræsentativ belysning af forvaltningsopgaver, 
-principper og -metoder i institutioner på hvert niveau i det hierarkiske 
system.

Højden: Der skal bevares repræsentativt materiale fra den hierarkiske 
sagsbehandling fra institutioner på hvert niveau.

Længden: Der skal bevares materiale, der giver et tidsmæssigt repræ
sentativt billede af ændringer i forvaltningsopgaver, -principper og 
-metoder.

I informativ henseende indebærer det følgende:
Bredden: Der skal bevares materiale, der giver en forsvarlig repræsen

tation af informative oplysninger, dvs. oplysninger om de genstande, 
der er blevet sagsbehandlet.

Højden: Der skal bevares materiale, der giver mulighed for at fa alle 
informative oplysninger vedrørende det bevarede sagområde, der 
fremkommer ved sagsbehandlingen i alle niveauer.

Længden: Der skal bevares materiale, der tidsmæssigt belyser ændrin
gerne i de genstande, der sagsbehandles.

Hensynene til dokumentarisk og informativ værdi giver sjældent 
samme resultat

Tænker man sig, at man udelukkende ønsker at bevare materiale, der 
skal kunne belyse administrationens opgaver og dens forvaltningsprin
cipper, må man bevare alle generelle sager, hvor almene overvejelser 
vedrørende forvaltningen af sagområdet er samlet. Endvidere bør man 
bevare alle præcedensskabende sager, altså de sager, der markerer en ny 
forvaltningspraksis. Disse to grupper sager viser forvaltningsprincipper 
og -praksis, således som den pågældende institution selv har erkendt og 
markeret dem. Derudover bør man udtage repræsentative udsnit af visse 
større betydningsfulde saggrupper for at have materiale, der belyser, 
hvorledes sagområdeme de facto er blevet forvaltet Enstypesager vil 
være egnede til sådanne udsnit.3 Det er værd at bemærke, at de bevarede 
udsnit ikke behøver at være de samme op igennem det hierarkiske sy
stem. Hvad angår den tredje dimension - tiden - må der tages særlige 
hensyn til de tidspunkter, hvor der som følge af nye love sker ændringer 
i forvaltningen.

s Definition af begrebet enstypesager findes for eksempel i Harry Christensen, Hvor re
præsentative er repræsentative udsnit?, Arkiv V, s. 1.
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Ønsker man på den anden side udelukkende at bevare materiale af 
hensyn til dets informative værdi, giver kassationsbehandlingen et andet 
resultat De generelle sager bør bevares, fordi de kan indeholde gene
relle og principielle oplysninger om en saggruppe. Præcedensskabende 
sager har derimod mindre interesse. Af enstypesager må man bevare så 
store udsnit, at de kan belyse de delpopulationer, man ønsker at kunne 
studere. Det er her af stor betydning at bevare udsnit vedrørende de 
samme populationer hele vejen op igennem det hierarkiske system, såle
des at man far så fuldstændige oplysninger om disse som muligt I tids
mæssig henseende må man have opmærksomheden henvendt på de tids
punkter, hvor ydre forhold kan forventes at bringe ændringer i popula
tionen.

Ovennævnte kategorier af sager er informative om den pågældende 
institutions fagområde, altså det forvaltede område, men man bør tillige 
bevare såvel dokumentarisk som informativt materiale om institutionen 
selv, dens økonomi, personale, bygninger og inventar. Det vil sige mate
riale, der belyser de vilkår, under hvilke institutionen har arbejdet, og 
den politik, som institutionen har ført for at opnå optimale arbejdsbe
tingelser.

Generelt må man endelig tage hensyn til, om de informative oplys
ninger stammer fra den private sektor, og derfor ikke kan forventes au
tomatisk at blive bevaret andre steder, eller om de stammer fra den 
offentlige sektor, og derfor kan findes bevaret i andre institutioner.

Opdelingen i dokumentarisk og informativ er fiktiv i den forstand, at 
de er to aspekter af samme sag. Begge aspekter må drages ind i kassa
tionsbehandlingen, men de kan indgå i vurderingerne med forskellig 
vægt I nogle tilfælde vil en institutions opgaver og placering i det hierar
kiske system indicere, at det dokumentariske hensyn dominerer, i andre 
tilfælde vil sagernes karakter tale for, at det informative hensyn træder 
stærkest frem.

Grundtrækket i opbygningen af det hierarkisk administrative system 
er, at laveste niveau udgøres af en række ensartede sideordnede lokale 
institutioner, og at øverste niveau består af én central institution - som 
oftest et ministerium. Det mellemste niveau kan bestå af én institution 
som for eksempel inden for politiet, hvor rigspolitichefen er mellemin
stansen mellem politikredsene og justitsministeriet, eller af flere led som 
for eksempel inden for skattevæsenet, hvor de kommunale ligningsmyn
digheder udgør laveste niveau, medens mellemste niveau består af amts
skatteinspektorater og derover lignings- og kildeskattedirektoraterne. 
Øverste niveau udgøres af ministeriet for skatter og afgifter. Mellemste
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niveau eksisterer ikke i alle hierarkiske systemer, for eksempel sorterer 
landets 7 udskrivningskredse direkte under indenrigsministeriet Nogle 
institutioner på laveste niveau har så snævert et sagområde, at deres 
sager kun kan vandre op gennem ét hierarkisk system, andre har så 
varieret et sagområde, at deres sager alt efter arten kan vandre op gen
nem forskellige hierarkiske systemer. Som eksempel på den første type 
kan nævnes dommerembedeme, som eksempel på den anden type 
primærkommunerne.

Sagsbehandlingen i et administrativt hierarki frembyder et meget 
kompliceret billede med talrige variationer af det, man kunne kalde 
grundreglen, at institutioner på laveste, mellemste og højeste niveau 
henholdsvis starter, viderebehandler og afgør en sag. Institutioner på 
alle niveauer kan oprette sager, og de har alle kompetence til at afgøre 
visse sager. Nogle saggrupper afgøres af den institution, der er placeret 
umiddelbart over den pågældende institution, mens andre springer et 
niveau over og går direkte til afgørelse i institutionen på øverste niveau. 
Til dette skal føjes de sager, der for eksempel i form af indberetninger, 
sendes til orientering til institutioner på de overliggende niveauer. Det 
betyder, at ingen institution blot forbereder eller blot videresender alle 
sager; der vil i alle institutioner være sager, der får deres endelige afgø
relse der, ofte dog for de lavere instanser med ankemuligheder opad. 
Selv om de igangværende forvaltningsreformers mål blandt andet er at 
formindske den hierarkiske sagsbehandling ved at sagsafgørelserne læg
ges ned til de lavere instanser, vil dette forhold fortsat have gyldighed.

I forbindelse med den hierarkiske sagsbehandling må man endvidere 
tage det forhold i betragtning, at sagsdannelsen er forskellig inden for 
de forskellige sagområder. I nogle tilfælde sker de højere instansers vi- 
derebehandling og afgørelse af en sag alene på grundlag af den lavere 
instans’ redegørelse for sagen, i andre tilfælde på grundlag af alle sags
akterne. I nogle tilfælde returnerer den højere instans sagens akter til 
den lavere instans, i andre ikke. I atter andre tilfælde findes kopier af 
nogle eller alle sagsakter i nogle eller alle instanser. Generelt kan man 
dog sige om de sager, der behandles i flere instanser, at de centrale do
kumentariske og informative oplysninger findes i den mest komprime
rede form i den instans, hvor sagsafgørelsen finder sted.

Ved kassationsbehandlingen må man også tage hensyn til, at der kun 
undtagelsesvis anvendes samme journalsystemer og dermed arkivhen
læggelsessystem på de forskellige niveauer inden for samme hierarkiske 
system. I nogle tilfælde vil sagerne ligge opdelt efter emner, i andre vil de 
uanset indhold ligge i én kronologisk løbenummenække. I de tilfælde,
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hvor sagerne er opdelt efter emner, er der mulighed for at udtage be
stemte saggrupper til bevaring og kassere andre saggrupper. Hvor sa
gerne ligger i én kronologisk række, eksisterer denne mulighed ikke, ef
tersom det vil være for bekosteligt at gennemgå alle sagerne med hen
blik på at udskille bestemte sagtyper.

Endelig har arkivvæsenets interne opbygning betydning for den lod
rette kassation. Her tænkes især på publikumsbetjeningen og sikker
hedsspørgsmålet Arkivvæsenet har siden arkivloven i 1889 været opbyg
get således, at rigsarkivet modtager centraladministrationens arkiver, 
landsarkiverne lokaladministrationens arkiver. Institutionerne på mel
lemste niveau regnes normalt som hørende til centraladministrationen, 
når de består af én institution (for eksempel rigspolitichefen), og som 
hørende til lokaladministrationen, når de består af flere sideordnede 
institutioner (for eksempel Vestre og Østre landsret). Ønsket om at lette 
publikums adgang til arkivmaterialet kan tale for at bevare materialet 
ikke blot centralt, men også lokalt Dette hensyn kan dog kun tages for 
de vigtigste arkivgruppers vedkommende, idet fremgangsmåden selvsagt 
er økonomisk belastende. For en lokal og central bevaring af arkivmate
riale, der stort set indeholder samme oplysninger, kunne også sikker
hedshensynet tale. Men også denne tanke må anses for urealistisk af 
økonomiske grunde.

Den ideelle lodrette kassationsmetode skal tilgodese de forannævnte 
forhold, den skal i så ringe grad som muligt være underkastet subjektive 
skøn, den skal være generelt anvendelig og i størst muligt omfang bero 
på automatik, og den skal kunne bevare sin gyldighed uanset ændringer 
i lovgivningen og de forvaltede områder. Endelig skal de kassationsbe
stemmelser, den resulterer i, være så enkle, at de kan effektueres af ad
ministrationens ikke-sagsbehandlende personale.

En kassationsmetode af denne art er foreløbig en ren utopi, men jeg 
skal i det efterfølgende søge at bringe utopien en anelse nærmere virke
ligheden.

I den følgende gennemgang opererer jeg kun med ét hierarkisk sy
stem, hvor mellemste niveau udgøres af én institution. Denne simplifi
cering er foretaget for at bevare overskueligheden og forenkle problem
stillingerne, selv om jeg er klar over, at simplificeringen tangerer det 
uforsvarlige. Det er mit håb, at det trods alt er muligt at fremdrage visse 
grundprincipper.

Jeg går ud fra, at der skal opnås en kassationsprocent på 90. Procent
satsen er vilkårligt valgt, men er næppe urealistisk. For eksempel arbej
der man i det engelske arkivvæsen med en kassationsprocent på 95.
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Spørgsmålet om, hvilken kassationsprocent man generelt skal sigte efter 
inden for dansk arkivvæsen, må sikkert tages op i de nærmeste år, og 
nugældende kassationsbestemmelser må derefter revideres i lyset heraf.

Institutionernes arkiver opdeles i det følgende i to grupper, nemlig i 
enstypesager og i øvrige arkiv. Enstypesager er tidligere omtalt (s. xx), 
men det bør måske tilføjes, at jeg til denne gruppe også regner statistisk 
grundmateriale og de oplysninger, der er af en sådan art, at de kan - og 
eventuelt bliver - indkørt på magnetbånd. Begrebet øvrige arkiv omfat
ter hovedsageligt journaler, kopibøger og de korrespondancesager, der 
ikke er enstypesager, og desuden regnskabssager.

Som eksempel er valgt politisektoren, hvor den årlige arkivtilvækst - i 
1974-tal - fordeler sig således:

Ialt enstypesager øvr. arkiv
J ustitsministeriets politisager 10 m, heraf: 2 m 8 m
Rigspolitichefen 100 m, heraf: 40 m 60 m
72 politikredse å 30 m 2160m, heraf: 1296 m 864 m

I alt 2270 m, heraf: 1338 m 932 m

Tallene og fordelingen mellem enstypesager og øvrige arkiv er skøn
nede, men næppe forstyrrende urealistiske. Politikredsenes arkiver be
står ikke alene af sager, der afgøres af rigspolitichefen eller justitsmini
steriet eller af politikredsene selv. Forundersøgelsesmateriale til brug for 
anklagemyndigheden udgør en ret stor del af arkiverne, denne del, som 
jeg har ansat til 25%, er på forhånd fradraget i ovenanførte tal for politi
kredsenes arkivtilvækst. Jeg ser i øvrigt bort fra, at der allerede findes en 
række kassationsbestemmelser for politikredsene og rigspolitichefen. 
Tallene bringes alene for at illustrere størrelsesforholdene mellem arkiv- 
tilvæksten på højeste, mellemste og laveste niveau.

Vi vender os først mod gruppen øvrige arkiv. Heraf må, hvis vi vælger 
en procentvis ligelig fordeling mellem enstypesager og øvrige arkiv, højst 
bevares 93 m. Det er alene ud fra de angivne tal åbenbart, at det ikke 
kan betale sig at kassere i Justitsministeriets arkiv, det foreslås derfor to
talbevaret. Rigspolitichefen producerer 60 m, dette arkiv foreslås også 
totalbevaret. Årsagerne hertil fremgår, når vi ser kassationsmulighe- 
deme på laveste niveau.

Kassationsmetode A: Totalbevare højeste og mellemste niveau, bevare 
10% af øvrige arkiv hvert år på laveste niveau, dvs. i alle underinstitutio- 
neme. De 10% bør bestå af alle generelle sager og visdomsbogssager for-
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uden journaler og kopibøger, inden for regnskabsvæsenet af hovedbø
ger eller tilsvarende materiale.

Gennemførlighed: Metoden kan gennemføres uden større problemer, 
hvis institutionernes generelle sager og visdomsbogssager er udskilt i 
journalsystemet.

Dækning: Øverste og mellemste niveau har fuld dokumentarisk og in
formativ dækning i alle dimensioner. For laveste niveau ser billedet såle
des ud:

Bredden: Fuld dækning på det generelle plan, derudover den dækning, 
der kan opnås ved hjælp af journal og kopibøger. Dertil kommer, at en 
del af de kasserede dokumentariske og informative oplysninger findes 
bevaret på mellemste og øverste niveau.

Højden: Alle underinstitutionemes bevarede sager vil, hvis de er gået 
videre til højere instanser, kunne følges der. Kun en lille del af disse in
stansers sager vil kunne følges ned til underinstansen.

Tiden: Fuld dækning.
Kassationsmetode B: Totalbevare højeste og mellemste niveau, totalbe

vare hver 10. af underinstitutionemes øvrige arkiver efter en 10-årig tur
nus.4

Gennemførlighed: Let at gennemføre. I de tilfælde, hvor der anvendes 
journalsystemer med flerårige joumalperioder, udtages til bevaring alle 
sager, der er oprettet i det år, der skal bevares.

Dækning: Øverste og mellemste niveau har fuld dokumentarisk og in
formativ dækning i alle dimensioner. For laveste niveau er dækningen 
således:

Bredden: Kun dækning for hver 10. af institutionerne.
Højden: Alle bevarede institutioners sager vil, hvis de er gået til højere 

instanser, kunne følges der. Omvendt vil disse instansers sager kun 
kunne følges ned til en tiendedel af underinstitutioneme.

Tiden: Kun dækning hvert 10. år for den enkelte institution.
Den manglende dækning i bredde og tid bødes der i en vis udstræk

ning på, idet hovedtrækkene af de kasserede dokumentariske og infor
mative oplysninger findes bevaret på mellemste og højeste niveau.

Kassationsmetode AB: Totalbevare øverste og mellemste niveau, beva
ring hvert år af 10% af alle underinstitutionemes øvrige arkiv plus en to
talbevaring af hver 10. underinstitutions øvrige arkiv, altså en kombina-

Denne metodes værdi ville øges væsendigt, hvis man i de samme år bevarede de øvrige 
underinstitutioner i det pågældende område. Tanker i denne retning fremgår af Rolf 
A damson, Funderingar om gallringsprinciper för kommunala arkiv, Arkiv, Samhälle 
och Forskning. Nr. 15, 1974, s. 42-48.
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tion af kassationsmetodeme A og B. En sådan kombination af begge 
metoder vil øge dækningen væsentligt Den vil betyde, at der med hen
syn til den generelle politik vil være fuld dækning for alle underinstitu
tioner, og den vil samtidig give mulighed for dyberegående studier i en 
tiendedel af underinstitutioneme hvert år, for den enkelte underinstitu
tion hvert 10. år. Ved totalbevaring af mellemste og øverste niveau har 
man endvidere sikret sig bevaringen af en del af de kasserede dokumen
tariske og informative oplysninger. Men konsekvensen er en sænkning 
af kassationsprocenten, idet man med denne metode bevarer 231 m, 
medens man ved at anvende kassationsmetode A eller B bevarer 154 m. 
Det opstillede mål var 93 m. Grunden til at dette tal ikke holder, er først 
og fremmest at melleminstansen totalbevares. Dens totalbevaring er 
imidlertid forudsætningen for, at det er forsvarligt at kassere så hårdt i 
underinstitutioneme. Kassationsprocenten kan bringes op på 90 enten 
ved at kassere mere end 90% af underinstitutionemes øvrige arkiv, eller 
ved at totalbevare færre end hver tiende af underinstitutioneme, eller 
ved at øge kassationsprocenten for institutionernes enstypesager til over 
90%. De tre muligheder kan naturligvis også kombineres efter behov.

Enstypesageme udgør den anden gruppe af et institutionsarkiv. Ka
rakteristisk for enstypesager er, at de udgør samlede grupper, der er lette 
at identificere og udskille fra det øvrige arkiv, uanset hvilket journal- og 
henlæggelsessystem institutionen anvender. Konsekvenserne af institu
tionernes forskellige journalsystemer gælder derfor ikke enstypesageme. 
Karakteristisk for enstypesager er endvidere, at de i størst udstrækning 
findes på laveste og mellemste niveau, fordi hovedparten af konkrete 
sagsafgørelser træffes på disse to niveauer. Enstypesagemes fordeling på 
de tre niveauer er for politiets vedkommende anslået til henholdsvis 
20%, 40% og 60% af den samlede sagsmængde. Enstypesagemes værdi 
ligger først og fremmest i deres informative indhold, medens det doku
mentariske indhold ofte spiller en sekundær rolle.

Den første afgørelse, der skal træffes med hensyn til kassation af ens
typesager, er hvilke grupper, der skal totalbevares. En særlig gruppe 
udgør de enstypesager, der af lovmæssige grunde skal bevares, som for 
eksempel kirkebøger. Totalbevaring vil først og fremmest gælde de ens
typesager, der indeholder befolkningens centrale personlige data, som 
de findes i folkeregistre, CPR-registre og folketællinger, men andre kate
gorier kan også komme på tale. I de øvrige tilfælde hvor der skal kasse
res, står valget mellem total eller delvis kassation. Totalkassation anven
des sjældent, og bør vel kun anvendes over for meget omfangsrige grup-
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per enstypesager, hvis hovedindhold kan findes andet steds. Delvis kas
sation er følgelig den hyppigst anvendte kassationsform.

Over for enstypesager, der kun forekommer i én instans, bliver opga
ven at udtage et forsvarligt repræsentativt udsnit De problemer, som 
dette rejser, har været livligt debatteret i arkivvæsenet i de senere år5 og 
skal derfor ikke omtales nærmere her.

Enstypesager, der behandles i flere instanser, rejser imidlertid yderli
gere problemer. Hvis man skal bevare muligheden for at følge bestemte 
sager gennem alle instanser, er der to kassationsmuligheder. Hvis sa
gerne i alle instanser har ensartet identifikation og er henlagt efter denne 
for eksempel efter CPR-nummer, kan man i alle instanser udtage 
samme udsnit, for eksempel sager vedrørende personer, der er født den 
1. i hver måned. Hvis sagerne ikke har ensartet identifikation i alle in
stanser, må man udtage et udsnit af sagerne i én instans og totalbevare 
sagerne i de øvrige instanser. Hvis det ikke anses for nødvendigt i detal
jer at kunne belyse sagerne i alle instanser, kan man i hvert tilfælde finde 
frem til, i hvilken instans de fuldstændigste oplysninger findes og kassere 
sagerne i de andre instanser.

Ingen af metoderne er i alle henseender ideelle. Den første metode 
kommer nærmest den efterlyste ideelle kassationsmetode, men den kan 
bevirke, at man kommer til at bevare identiske oplysninger i flere in
stanser. Den anden metode kan meget let resultere i en for lav kassa
tionsprocent, mens den tredje metode indebærer, at området skal hol
des under observation, fordi lovændringer kan bevirke, at sagsafgørel
sen inden for det pågældende område flyttes til højere eller lavere in
stanser, og sagsindholdet dermed ændres.

Gennemgangen af kassationsmetodeme viser, at der med hensyn til 
lodret kassation er tale om to ret forskellige arkivalietyper, enstypesager 
og øvrige arkiv, der kræver hver sin kassationsbehandling. Det er min 
opfattelse, at de kassationsmetoder for øvrige arkiv, som her er skitseret, 
peger i retning af en metode, som kan imødekomme de opstillede 
ideelle krav. Enstypesageme derimod frembyder særlige problemer, der, 
så vidt jeg kan se, må løses ved individuelle kassationsbestemmelser. 
Som nævnt arbejdes der imidlertid fra mange sider på at finde frem til 
generelle metoder, der kan anvendes som grundlag for disse indivi
duelle kassationsbestemmelser.

5 Se for eksempel Helle Linde, Kassation i personsager, Arkiv III. 1971, s. 821-36, der fo
reslår udtagelse af repræsentive udsnit på grundlag af fødselsdato. En metode, der nu 
anvendes i vid udstrækning. Harry Christensen, Hvor repræsentative er repræsentative 
udsnit? Arkiv V, 1974, s. 1-17. Poul Thestrup, Om kassationsprincipper for personens
typesager, Arkiv V, 1974, s. 73-80. Anna Thestrup, Kassation i personsager og familie
sager, Arkiv V, 1975, s. 247.
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Kassation i personsager og familiesager
af AnnaThestrup

Det er med kassationsmetoder som med balletdansere: det er kun dem, 
der viser evner, lederen beskæftiger sig med. Sådan også med metoden 
kassation i enstypesager efter fødselsdato. Metoden er god, og derfor 
beskæftiger vi os med den, vurderer den, pudser den af og ser på, hvor 
langt den rækker. Havde metoden været dårlig, var den blot blevet mødt 
med ligegyldighed. Det følgende må ses under dette aspekt1

Der har i de senere år været løbende drøftelser af enstypesager inden 
for arkivvæsenet, specielt med henblik på kassation. Enstypesager er de
fineret som papirer eller grupper af papirer med samme sagsemne, men 
gældende hver sin individuelle enhed, som kan være en person, et sted 
eller andet2 Her inden for er sager omhandlende en eller flere personer 
blevet benævnt personsager eller person-enstypesager. I det følgende 
anvendes en anden terminologi, idet disse deles op i to grupper, nemlig 
personsager vedrørende én person og familiesager vedrørende to eller 
flere personer.

(vedrørende (vedrørende to eller genstande, steder
én person) flere personer) eller andet

1 Der henvises til tidligere artikler om emnet: Helle Linde: Kassation i personsager, 
Arkiv bind 3, 1971, side 321-326; Harry Christensen: Hvor repræsentative er repræ
sentative udsnit?, Arkiv bind 5, 1974, side 1-17; Poul Thestrup: Om kassationsprin
cipper for person-enstypesager, Arkiv bind 5, 1974, side 73-80.

2 Harry Christensen, op. cit, side 1.
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Personsager.
Ved personsager forstås arkivalier, ordnet på en sådan måde, at hvert 
aktstykke eller hvert læg, hver sag kun vedrører én person. Der kan være 
andre personer nævnt, f.eks. forældre eller ægtefælle, men kun i kraft af 
deres tilknytning til den person i anledning af hvem, dokumenterne er 
skabt. Eksempler på personsager er invalidepensionssager, sygejourna
ler, sager vedrørende værnepligtige etc.

At udtage personsager til bevaring efter fødselsdato er simpelt Ud
tagningen er ikke i sig selv bundet til bestemte datoer, men da forskel
lige arkivaliegrupper kun vil kunne sammenholdes, hvis arkivvæsenet 
vælger den eller de samme datoer for alle personsager, har arkivvæsenet 
fasdagt en række datoer, man vil lade bevaringen koncentrere sig om. 
Der kan bevares sager vedrørende personer født den 1. i hver måned, el
ler såvel for personer født den 1. som den 11. Der kan i stedet bevares 
fra tre datoer i hver måned, nemlig den 1., 11. og 21., og endelig kan 
seks datoer udvælges; i så fald bliver det den 1., 6., 11., 16., 21. og 26. i 
hver måned. Det vil give bevaringsprocenter på henholdsvis 3,3%, 6,6%, 
9,9% og 19,8%. Der har været tilbøjelighed til at forkaste anvendelsen af 
den 1. og den 11., altså 6,6%-bevaring, fordi datoerne ikke er jævnt for
delt på måneden, og resultatet er altså blevet tre muligheder, som bety
der bevaring af henholdsvis 3,3%, 9,9% og 19,8%. Arkivvæsenet burde 
nok overveje, om man uden videre bør forkaste muligheden for at be
vare 6,6% af et materiale, blot fordi de valgte datoer ikke er jævnt fordelt 
på måneden. Der er også mulighed for at bevare en mindre andel end 
3,3%, f.eks. ved kun at udtage personsager for personer født den 1. i 
hver anden måned eller født den 1. i én af årets måneder. De to sidst
nævnte muligheder har, såvidt vides ikke været anvendt i praksis.

Når arkivvæsenet foretrækker at bevare personsager efter fødselsdato, 
skyldes det, at man har anset metoden for at give et udvalg, svarende til 
et statistisk tilfældigt udvalg. Dette problem diskuteres i det følgende. Er 
der mulighed for, at personer født på bestemte datoer, adskiller sig fra 
helheden på nogen signifikant måde, det være sig i henseende til køn, le
vedygtighed, helbred, social eller geografisk baggrund, antal etc?

I det foregående er anvendt udtrykket fødselsdato, men i virkelighe
den er det indførelsen af CPR-numre, som har fået arkivvæsenet til at 
tage spørgsmålet op til undersøgelse. Da CPR-numre indførtes, blev det 
almindeligt, at myndighederne anvender nummeret som identifikation, 
hvilket medfører, at nummeret - og dermed fødselsdagen - anføres 
uden på sagsomslaget eller på et iøjnefaldende sted i sagen. Samtidig 
betød anvendelsen af CPR-nummeret ved sagsbehandling og henlæg-
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gelse, at alle skulle have et CPR-nummer. Der er imidlertid i slutningen 
af 60’eme og begyndelsen af 70’erne sket en tilvandring til Danmark af 
mennesker fra en kulturkreds, hvor fødselsdatoen anses for betydnings
løs og derfor ikke kendes; det drejer sig hovedsagelig om tyrkiske stats
borgere. Myndighederne har tildelt de pågældende et CPR-nummer og 
dermed »tildelt« dem en fødselsdato.3 Og når myndighederne tildeler 
fødselsdatoer, er det statistisk tilfældige gået tabt Man gav nemlig i en 
periode alle »fødselsdagsløse« den 1. januar. Da den store tilvandring 
gjorde det klart for Sekretariatet for personregistrering, at antal numre 
pr. 1. januar snart ville slippe op, tog man 1. februar i anvendelse, men 
heller ikke det var nogen holdbar løsning. Nærmere undersøgelser viste 
imidlertid, at en del af de indvandrede kendte deres fødselsår - det 
gjaldt især de unge, født i 40’eme og 50’eme - og man gik derefter over 
til at anvende indvandringsdato plus korrekt fødselsår. Systemerne fun
gerede sideløbende, således at de, der fik 1. januar henholdsvis 1. fe
bruar, fik året 1859 som fødselsår.4 Da ingen nulevende er født i 1859, 
fremgår det af nummeret, at det er en konstruktion. Resultatet er blevet, 
at personsager pr. 1. januar og 1. februar statistisk set giver et misvi
sende billede af befolkningens fødested, nationalitet, sociale status, antal 
børn etc. Alt efter hvad en fremtidig forskning ønsker at undersøge, vil 
overrepræsentationen af tyrkiske statsborgere spille en rolle. Vil man 
undersøge hele befolkningen ved hjælp af materiale for personer født 
den 1., vil overrepræsentationen være ringe, men drejer det sig om spe
cialarbejdere, vil overrepræsentationen udgøre ca. 10% og for personer 
født uden for Danmark betydeligt mere.5 Det er derfor nødvendigt at 
frasortere disse personer, og i hvert enkelt tilfælde se, med hvilken vægt 
de bør indgå i undersøgelsesmaterialet

Arkivalier vil altid afspejle lovgivningen og administrationen heraf, 
og arkivvæsenet må derfor tage til efterretning, at myndighederne, tvun
get af omstændighederne, har bragt uorden i de statistisk set tilfældige 
fødselsdatoer. Det er derfor heldigt, at der er valgt datoer, som arkivvæ
senet også har valgt. Det er nemlig muligt for forskningen at udskyde sa
ger af et undersøgelsesmateriale, hvor de er overrepræsenteret, når blot 
man er opmærksom på problemet
3 De følgende oplysninger om CPR-numre er givet af Sekretariatet for personregistre

ring.
4 Der er 449 disponible numre pr. dag, som for år 1859 alle har kunnet anvendes til 

indvandrede uden kendt fødselsdag. Ar 1859 angives ved, at 5. og 6. ciffer er 59. 7. 
ciffer er ét af tallene 5-9. (Vort århundrede karakteriseres ved, at 7. ciffer er ét af 
tallene 0-4).

5 Statistisk årbog, 1974, side 42 og 45.
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Bortset fra den her nævnte lille gruppe kender jeg ingen eksempler 
på, at fødselsdage ikke svarer til et statistisk tilfældigt udvalg.

Begrundelsen for at bevare personsager efter fødselsdato har været, at 
CPR-numres indførelse i Danmark6 gjorde metoden mulig, idet num
rene i stadig øget omfang anvendes af offendige myndigheder (og pri
vate institutioner forøvrigt også). Sager, som opstår i kraft af personers 
rettigheder og pligter i henhold til lovgivning, bærer i reglen CPR- 
nummer. I mange tilfælde gælder rettigheder og pligter nemlig kun for 
personer, som opfylder visse aldersbetingelser, f.eks. bømevæmssager 
(under den fastsatte maksimumsalder), folkepensionssager (over den 
fastsatte minimumsalder), væmepligtssager (aldersgrupper fastsat ved 
lov) etc.

Som disse eksempler viser, havde myndighederne også før CPR- 
numres indførelse behov for at kende personers fødselsdato, og den er 
derfor ofte anført i sagerne. Det betyder, at arkivvæsenet ikke kun kan 
udtage sager oprettet efter 1968 til bevaring efter fødselsdato, men også 
ældre sager. Hvis datoen ikke er anført på sagsomslaget, vil den i reglen 
være at finde på et nogenlunde iøjnefaldende sted i sagen, placeret 
samme sted for samme type sager i en institution. Det vil naturligvis tage 
længere tid at gennemgå sådanne sager med henblik på bevaring efter 
fødselsdato, men metoden må anses for betydelig bedre end simpel af- 
tælling.

Hvor langt tilbage i tiden kan man regne med, at det vil være muligt 
at bevare personsager efter fødselsdato? Skellet vil ligge, hvor lovgivnin
gen har formaliseret rettigheder og pligter dl at være aldersbestemte. Det 
vil sige, at sociale sager dannet efter 1933 ofte har oplysninger om fød
selsdato, det gælder f.eks. sager vedrørende aldersrente7 og folkepen
sion. På samme måde vil f.eks. væmepligtssager dannet før 1968 være 
forsynet med oplysning om fødselsdato.

Arkivvæsenet har derfor mulighed for at bevare ældre enstypesager 
vedrørende enkeltpersoner efter fødselsdato, og kun hvor det ikke er 
muligt, bør andre kassadonskriterier overvejes. Drejer det sig om min
dre mængder, vil en fuldstændig bevaring være at foretrække.

6 CPR-numre er indført ved lov nr. 239 af 10. juni 1968. Loven nævner ikke pr. hvilken 
dato, numrene er indført; i praksis må Kildeskattedirektoratets anvendelse af dem 
eller tidspunkt for udsendelse af CPR-beviser være skæringsdatoen.

7 Lov nr. 182 af 20. maj 1933, § 1.
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En særlig gruppe af personsager udgøres af personaleakter. Disse er ikke 
enstypesager i egendig forstand, men skal alligevel omtales her. I prak
tisk talt enhver institution findes en personalesag på hver enkelt ansat 
En sådan sag rummer normalt ansøgning, kopi af ansættelsesbrev og af 
afskedigelsespapirer. Derudover kan findes forskellige akter, som doku
menterer vedkommendes tjenesteforhold i videste forstand, det være sig 
uddannelse under tjenesten, deltagelse i kurser, ferieforhold, sygdom, 
udnævnelser etc. I en del institutioner lægger man personalesager efter 
CPR-numre, andre holder sig endnu til det alfabetiske eller eventuelle 
andre systemer. Uanset ordningsmåden er det hovedreglen, at fødsels
dato fremgår af sagen, og jeg vil derfor plædere for, at disse sager også 
bevares ved udtagelse af visse procenter efter fødselsdato. Derved vil 
man blive i stand til at belyse en gruppe mennesker meget alsidigt, ikke 
blot deres kontakt med offendige myndigheder i kraft af lovgivningen, 
men også deres individuelle tilknytning til offentlige arbejdssteder. Der 
kan tænkes forskellige muligheder, f.eks. gradueret bevaring, således at 
procentvis flere personaleakter bevares fra små end fra store institutio
ner. Jeg finder det ønskeligt, at man i de overvejelser, som er i gang, 
inddrager muligheden for at bevare personaleakter for alle, født den 1., 
uden hensyn til institutionens størrelse, og dermed tager større hensyn 
til det informative end til det dokumentariske indhold.

Med hensyn til ansøgninger til ledige stillinger er det endnu uvist 
om man på tilsvarende måde kan bevare dem for personer, født den 1.

Familie sager.
Med familiesager forstås her enstypesager, som omhandler mere end én 
person, men kun personer med familiemæssig tilknytning til hinanden. 
Familiesager ligner personsager derved, at de ofte henlægges efter CPR- 
nummer, nemlig den persons, hvem lovgivningen anser for hovedper
son; nogle problemer i den forbindelse vil blive behandlet i det føl
gende. Sager vedrørende familievejledning er typiske familiesager; her 
er selvangivelser anvendt som eksempel.

Selvangivelser ligger dels som personsager, dels som familiesager, idet 
enliges selvangivelser er personsager, mens ægtefællers ifølge lovgivnin
gen behandles sammen og derfor også henlægges sammen, nemlig un
der mandens CPR-nummer. I den administrative terminologi er man
den hovedperson, den gifte kvinde biperson (endnu i kvindeåret 1975 
omtales gifte kvinder som bipersoner!).

Problemet ved bevaring af selvangivelser efter hovedpersoners fød
selsdato er, at flertallet af bipersoner er født andre datoer, end de valgte.
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Samtidig far man ringe dækning for bipersoner, født de »rigtige« da
toer. Der er flere måder, hvorpå selvangivelser kan bevares efter fødsels
dato; i det følgende belyses problemet ved hjælp af personer født den 1. 
Det giver seks muligheder, som ikke alle er lige logiske. Selvangivelser 
for mænd og kvinder benævnes henholdsvis hovedpersoner og biperso
ner:

a. Hovedpersoner født den 1. bevares, samt de dertil hørende biperso
ner.

b. Hovedpersoner født den 1. bevares; de dertil hørende bipersoner 
kasseres.

c. Hovedpersoner født den 1. bevares, samt de dertil hørende biperso
ner. Bipersoner født den 1. bevares; hovedpersoner, hvortil de 
hører.

d. Hovedpersoner født den 1. bevares; de dertil hørende bipersoner 
kasseres. Bipersoner født den 1. bevares; hovedpersoner, hvortil de 
hører, kasseres.

e. Hovedpersoner født den 1. bevares, samt de dertil hørende biperso
ner. Bipersoner født den 1. bevares; hovedpersoner, hvortil de hø
rer, kasseres.

f. Hovedpersoner født den 1. bevares; de dertil hørende bipersoner 
kasseres. Bipersoner født den 1. bevares, samt de hovedpersoner, 
hvortil de hører.

Tabel 1. Bevaring af selvangivelser

a b c d e f

Hovedperson født den 1. X X X X X X

+ biperson X X X

Biperson født den 1. X X X X

+ hovedperson X X

Af opstillingen og tabel 1 fremgår, hvilke muligheder der er for be
varing af selvangivelser som familiesager, når man som forudsætning 
har stillet, at bevaring skal ske efter fødselsdato. Det ses heraf, at udtag
ningen er problemfyldt i modsætning til personsager, hvor bevaring ef-
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ter dette princip er éntydig. Dertil kommer, at arkivvæsenet ikke blot 
skal tage hensyn til selvangivelsers informative indhold, men også det 
dokumentariske. Hermed menes blandt andet den administrative sam
menhæng, som akterne indgår i, og den sagsbehandling, som de har 
været underkastet.8 Det betyder, at arkivvæsenet i princippet ikke bør 
skille en familiesag ad; dens opbygning belyser netop administrationens 
behandling af sager af den pågældende type. På den anden side er det 
kun nødvendigt at bevare et lille antal familiesager for at kunne vise ad
ministration af sagsområdet. Kun med a og c i ovenstående opstilling 
bevares konsekvent fuldstændige sager. Med hensyn til c er der to pro
blemer, nemlig at omfanget er væsendig større end i a, og at selve udtag
ningen er vanskelig for så vidt angår bipersoner, født den 1. Selvangivel
ser for disse ligger naturligvis ikke samlet, men findes spredt i hele mate
rialet, og bevaring af dem er derfor ret kompliceret. Fremgangsmåden 
ved bevaring må være, at der ved hjælp af edb for hver kommune laves 
lister over bipersoner, samt over de hovedpersoner, hvortil de hører. De 
sidstnævnte opstilles i CPR-nummerorden, og dermed har man hjælpe
midlet dl at gå i gang med det praktiske udtagningsarbejde. Hvis arkiv
væsenet ønsker bevaret ca. 10% af alle selvangivelser, betyder det, at 
50.000 - 60.000 hvert år skal fremtages individuelt til bevaring.9 Arbej
det kan forekomme kommunerne uoverkommeligt, og systemet bryder 
med arkivvæsenets ønske om, at kassation så vidt muligt skal ske efter de 
mindst arbejdskrævende metoder; c må derfor forkastes. I b, d, e og f 
bliver de enkelte sager skilt ad; for b’s vedkommende bevares slet ingen 
gifte kvinders selvangivelser, og for de tre sidstes vedkommende er ar
bejdsindsatsen større end i c, som vi forkastede med den begrundelse. 
Resultatet bliver altså, at a må vælges; det vil sige, at der bevares familie
sager, hvor hovedpersonerne er født på valgte datoer, i eksemplet den 
1., mens de tilhørende bipersoner i princippet ikke bevares efter fødsels
datoer.

De bevarede selvangivelser for bipersoner vil da være repræsentative 
for materialet som helhed, men de vil kun i begrænset omfang være 
sammenlignelige med andre kildegrupper, der ér udvalgt efter fødsels
dato. Med selvangivelser bevaret samlet for ægtefæller er det muligt at 
belyse familiers økonomiske forhold. I Sverige har der i de senere år væ
ret sådanne undersøgelser igang og noget tilsvarende kan sikkert ventes i

8 Vejledning i behandling af kassationssager på 2. afdi. Rigsarkivet 1973, side 9f. (Internt 
arbejdsmateriale).

9 I 1965 var 365.000 gifte kvinder i erhverv, i 1973 var 650.000 gifte kvinder i erhverv. 
Statistisk årbog 1971, side 56f. og 1974, side 44.
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Danmark. De svenske undersøgelser strækker sig over en lang periode, 
fra omkring 1. verdenskrigs slutning og til midt i 60’eme. Undersøgel
serne har koncentreret sig om større svenske byer.10 Det er væsendigt, at 
vi i Danmark giver forskningen disse muligheder, sålænge lovgivningen 
danner grundlag herfor. Hvis gifte kvinder derimod bliver selvstændigt 
skattepligtige fuldt ud, vil sådanne undersøgelser blive vanskeligere at 
foretage, idet selvangivelserne da vil ligge efter eget CPR-nummer og 
blive bevaret efter fødselsdato.

Bipersoners fødselsdatoer vil fordele sig statistisk tilfældigt; det vil 
sige, at hver 30. er født samme dag i måneden som hovedpersonen. Af 
tabel 2 fremgår, hvor mange bipersoner der rent faktisk har fødselsdag 
én af de valgte datoer. Det ses, at jo større absolut andel, der bevares for 
hovedpersoner, jo større procent udgør bipersoners selvangivelser for 
de tilsvarende datoer. Bevares selvangivelser for hovedpersoner født den 
1., 11. og 21. vil 10% af de bevarede bipersoner være født de samme da
toer.

Tabel 2. Bevaringsprocenter

Hovedpersoner født den Bipersoner født den

1. 1., 11. 1., 11., 21. 1. 1., 11. 1., 11., 21.

100% '/s0=3,3%

100% '/ao + '/ao — 6,6%

100% l/so l/so+ '/ao-

Ligesom personsager, ældre end 1968 i mange tilfælde kan bevares ef
ter fødselsdato, finder jeg det naturligt, at også familiesager bevares efter 
dette princip i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

10 Kent Olsson: Methods and Sources for the Study of Swedish Standards of Living, 
The Scandinavian Economic History Review XXII, No. 2, 1974, side 136ff., samt 
henvisninger anført samme sted. Emnet blev desuden fremlagt på Nordisk Historiker
møde i Uppsala august 1974.
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Københavns byting indtil 1771
En introduktion til arkivet.

af Margit Mogensen

Enhver, der har arbejdet med sager behandlet ved københavnske dom
stole i ældre tid - navnlig før 1771 - vil vide, at det langt fra altid er 
entydigt, under hvilken ret en sag har skullet søges. Ganske vist er der 
tale om komplicerede jurisdiktionsforhold, men for benytteren af de 
bevarede arkiver har vanskelighederne tillige kunnet skyldes mangel
fuld registrering af disse arkivfonds. Landsarkivet for Sjælland m.v. har 
netop påbegyndt udsendelse af stencilerede registraturer over køben
havnske politi- og domsmyndigheders arkiver for perioden frem til 
1919, og gennem disse publikationer skulle arbejdet med opsporing 
af bestemte sager eller sagforhold for fremtiden være lettere.1

København har som landets øvrige købstæder haft sit byting, men 
hvor dette andre steder bestod lige til retsplejereformens ikrafttræden i 
1919, blev det i København nedlagt med oprettelse af Hof- og stads
retten i 1771.2 De endnu bevarede bytingsarkivalier i landsarkivet er 
ny-registreret, og resultatet heraf vil snarest foreligge som en del af 
nævnte registraturseries 2. bind, omhandlende de københavnske retters 
domsfunktioner.

Bytinget repræsenterer på det jurisdiktionelle område et af de få 
fællestræk ved København og andre danske byer, og bytingsarkiveme 
giver rimelig mulighed for tværgående analyser af retsudøvelsen i Kø
benhavn og købstæderne. En væsentlig forudsætning vil dog være kend
skab til det københavnske bytings afgrænsning dl byens øvrige doms
myndigheder. På retsplejens område har København naturligt skik sig 
ud fra det øvrige land, fordi byen var residensstad og centrum for cen
traladministrationen. Der udvikledes en højere grad af social lagdeling 
end andre steder, og erhvervsstrukturen blev mere sammensat Alt i alt 
forhold, som har dannet basis for opståen af forskellige domsmyndig
heder.

*. Foreløbig udkommet: Bd. I, registratur over Kriminal- og politiretten og Københavns 
politi. Bd. III Tinglæsningsarkivalier fra div. københavnske retter.

2. Hof- og stadsretten er oprettet ved frd. 15/6 1771. Retten afløste bl. a. bytinget Hof
retten og Borgretten.
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Som værneting for kgl. embedsmænd optaget i rangforordningen 
fungerede siden 1681 Hofretten,3 og for kgl. embedsmænd uden for 
rangen, Borgretten, der lige som Hofretten havde sin rod i den tidligere 
gårdsret på Københavns slot. Bytinget var værneting for byens alminde
lige indbyggere,4 og ved siden af og over dette stod rådstueretten. I nært 
samarbejde med bystyret arbejdede andre dømmende myndigheder, så
som politiretten, senere politi- og kommercekollegiet, gældskommissio
nen m. fl.5 De præcise skillelinier mellem de forskellige domsmyndig
heder skal ikke udredes her, men det kan påpeges, at disse linier dels 
var bestemt af sagernes karakter, dels af de implicerede personers stand.

Den typiske udvikling er, at bytingene i løbet af 1600-tallet træder 
stærkt frem på rådstuerettemes bekostning. Det blev praksis, at flere og 
flere sagforhold i første instans blev forelagt kongens repræsentant, 
byfogden. I København har en lignende udvikling uden tvivl fundet 
sted, men den kan ikke følges gennem arkivaliernes vidnesbyrd, som det 
er tilfældet i f. eks. Helsingør.6 Københavns brand 20.-23. okt. 1728 
har effektivt slettet de fleste spor, idet ilden gjorde et uopretteligt ind
hug i rådets og tingets ældre protokoller og akter.

Man må formode, at tinget i København som andre steder oprindelig 
har været holdt i det fri. Det var byfogdens pligt at sørge for at tinget 
ikke blev holdt »inden lukte døre« (Danske Lov 1-3-1), hvori lå, at 
tinget skulle være offentligt og derfor ikke måtte holdes bag rådhusets 
mure. I dansk vejrlig må protokolførsel uden tag over hovedet have 
været noget nær umuligt, og byfogedregnskabeme for København 
godtgør da også, at skriveren, byfogden m. fl. allerede i 1620’eme - 
og sandsynligvis før - har nydt det privilegium at have ly under et åbent 
»tingskur«.7 I 1649 opførtes et egendig unghus i byen, men i det 18. 
århundrede var bytinget rykket ind i selve rådhuset på Gammeltorv. 
Da dette brændte i 1728 måtte man midlertidigt holde ret i byfogdens 
hus på Østergade, indtil det nye rådhus stod færdigt i 1733.

Tingdagen var mandag, men var der presserende sager, som ikke

3. Oprettet i henh. til instruks af 19/11 1681. Trykt i Arsberetninger fra det kgl. Ge- 
heimearkiv II p. 235 IT.

4. Jfr. byfogdens indberetning 24/2 1752. Danske Kancelli, Generalprokurøren, tillæg D 
i pk. Dokumenter generalprokurørembedet vedk. 1719-52.

5. Egil S kali: Magistratens forretninger i midten af det 18. århundrede. Historiske Med
delelser for København 1970 p. 11-22.

6. Jfr. stencileret registratur over Helsingør byfogedarkiv p. 13. Landsarkivet for Sjæl
land m.m. 1974.

7. V. A. Secher: Bidrag til Københavns ret- og kulturhistorie i Kristian d. 4.’s og Frederik 
d. 3.’s tid. Historiske Meddelelser for København 1907-08 p. 301-09.
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kunne afsluttes samme dag, de var begyndt, fortsattes de i reglen om 
tirsdagen i byfogdens hus. Disse sager indførtes i protokoller, autori
seret til brug »ved forefaldende Extraordinaire Retts holdelse, enten af 
Kongl. Mayts. Byefoged i hans Huus eller anden casu af anordned 
Sættedommer eller Skriver«. Ofte var det kriminelle sager, som fik den
ne særbehandling.

Iflg. byfoged Fiskers redegørelse til generalprokurøren 17528 ud
gjordes retten af byfogden, byskriveren, en oldermand, en bisidder, en 
tingmand og 8 stokkemænd, som valgtes af magistraten for et år ad 
gangen. Bytingsprotokollerne omtaler dog som »sigillatores« kun by
fogden, byskriveren, tingmændenes oldermand og en bisidder, men 
som øvrige tilstedeværende på tingdagene nævnes hele 12 tingmænd. 
Som regel er tingmændenes profession anført.

På tinge førtes sagerne af kgl. udnævnte prokuratorer. Enhver, som 
havde modtaget korrekt stævning var efter loven pligtig til at efterkom
me den. For at være retsgyldig skulle en stævning være udstedt under by
fogdens hånd og segl, og den skulle overbringes af 2 fogedtjenere, som 
på stævningen skulle bekræfte, at alt var gået korrekt til.

I hvert fald i teorien var der en bestemt rækkefølge i arbejdsgangen, 
som skulle overholdes ved tingmøderne.9 Først skulle kgl. forordninger, 
kollegie- og rentekammerresolutioner, afkald, skøder og obligationer 
læses, hvorefter man tog fat på de egendige retssager. Atter var der en 
bestemt rangfølge, idet nemlig sager, hvor det offendige var anklager 
skulle behandles først. Bydngsprotokollerne viser dog, at denne stram
me plan for forretningsgangen ingenlunde blev overholdt.

Endnu i det 18. århundrede kan man i København iagttage spor af 
en vis konkurrence mellem bytinget og rådsstueretten. Da rettens perso
nale hovedsageligt var sportellønnet, gjaldt det om at bevare eller erobre 
flest mulige sagområder for sin egen ret, og man fornemmer ofte, at 
konkurrencen havde sin grund i det rent økonomiske. Hovedreglen 
var, at byfogden behandlede sager vedr. gæld, injurier, manddrab, 
slagsmål og tyveri, hvorimod sager, som havde med næringsforhold at 
gøre sorterede under rådstueretten. Tyverisager var siden 1686 henlagt 
til forundersøgelse ved den halvmilitære inkvisitionskommission, men i 
hvert fald efter denne kommissions regler skulle selve domfældelsen ske 
ved den pågældendes værneting, f. eks. bytinget.10

8. Som note 4.
9. Opregnes i byfogdens redegørelse 1752, jfr. note 4.

IO. Kommissionens ældste protokoller viser dog at,man i begyndelsen selv afsagde domme.
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Bytingsdomme kunne appelleres til rådstueretten, hvorfra der for 
Københavns vedkommende var direkte adgang til Højesteret.11

I København var byfogden helt eller delvist fritaget for en række 
forretninger, som andre steder var henlagt til denne eller byskriveren. 
Skifteforvaltningen var for bytingsområdet i hænderne på en særlig 
skiftekommission bestående af byfogden og 2 rådmænd. Auktionsvæsen 
og notarialforretninger var derimod helt holdt uden for byfogdens 
embedsområde. Afholdelse af auktioner m.v. var under 1 eller 2 auk
tionsdirektører, söm udpegedes af magistraten, men dog havde kgl. 
bestalling i embedet.12 Denne ordning havde bestået siden 1661. Nota
rialforretninger havde siden 1634 været udført af den kgl. udnævnte 
notarius publicus.13

Byskriveren var leder af rettens anselige skriverstue. Han var som 
byfogden kgl. udnævnt, men havde utvivlsomt nært samarbejde med 
rådstuen. F. eks. modtog han årligt et fast beløb af kæmnerkassen til 
indkøb af skrivematerialer. I 1771 var embedets indtægter 4.000 rd, 
hvoraf der skulle afholdes løn til 2 fuldmægtige til at føre pantebøgeme, 
til 8 skriverkarle og 2 skriverdrenge. Hertil kom løn til ekstra skrivere i 
spidsbelastningsperioder samt diverse pensioner.14

Formelt påhvilede det byfogden at sørge for eksekution af såvel by
tings- og rådstuedomme som højesteretsdomme, men i det 18. årh. var 
det i praksis kun sidstnævnte som sorterede under byfogden, hvorimod 
de førstnævnte domme eksekveredes ved en kgl. beskikket underfoged 
(udpeget af magistraten). Oprindelig har der kun været 1 underfoged i 
København, men efter nedlæggelsen af Christianshavns byting, som 
sammenlagdes med Københavns byting i 1685, udnævntes endnu en 
underfoged.15 Underfogden var fælles for bytinget og rådstuen, men 
hans forretninger var fastlagt i magistratens instruks. Til arbejdet som 
underfoged hørte foruden de helt traditionelle fogedforretninger at 
foretage legalt ligsyn, når det krævedes.

Bytingsarkivet består for tinglæsningens vedkommende af skøde- og 
obligationsprotokoller tilbage til 1680’eme, panteekstraktprotokoller 
fra 1645 og protokoller over tinglæste afkald fra 1697. Bytingsproto
koller (tingbøger) og ekstraretsprotokoller er bevaret fra 1722, hvor-

Chr. Stemann: Den danske retshistorie indtil Chr. V’s Danske Lov. Kbh. 1871 p. 282. 
,2. Frd. 19/12 1693 ang. auktionsvæsenets ordning i København.
I3. Kgl. bevilling 24/8 1634. Jfr. O. Nielsen: Københavns historie Bd. IV, p. 235.
H. Byskriver Henning Gethers ansøgning om løntillæg. Danske Kancelli Åbent brev nr. 

101 (vedr. frd. om oprettelse af Hof- og stadsretten).
15. Åbent brev af 31/1 1685.
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imod tingsvidneakter og domsakter først findes for tiden efter okt. 
1728. Det står ikke helt klart, hvorfor netop tinglæsningsprotokolleme 
blev reddet ved Københavns brand, men det er rimeligt at søge for
klaringen i, at disse protokoller ikke befandt sig i rådhuset, men hos 
skriveren Jacob Ursin. Ganske vist brændte også hans bolig ned til 
grunden, men vi ved, at en del af »byens protokoller«, som befandt sig 
her, undgik flammerne. Om de øvrige protokoller har befundet sig hos 
skriveren eller i rådhuset kan heller ikke siges med bestemthed, men 
formentlig har de »nyeste« protokoller (efter 1722) været opbevaret i 
rådhuset på et lettere tilgængeligt sted end resten af arkivet.

Gennem notarialprotokollen for 1728-29 far man på en pudsig 
indirekte måde indblik i redningen af arkivmaterialet fra byskriverens 
hus. Efter branden kom der vanskelige tider for byskriveren, og han 
afskedigede derfor en af de skriverkarle, som før branden havde tjent 
ham. Dette klager den pågældende imidlertid over, bl. a. med den be
grundelse, at det var hans fortjeneste, at de mest »magtpåliggende« 
af stadens protokoller blev »salveret«. Hertil svarede byskriveren, at 
ganske vist blev protokollerne frelst, men det skyldtes lige så meget 
fremmede »godtfolks« aktion, som den nævnte skriverkarls. Denne 
havde iflg. byskriveren under branden været langt mere optaget af at 
sikre sig sin kuffert og sin kapital!16

I samtlige protokoller finder man ved den første indførsel efter bran
den en notits om den ulykke, der havde overgået alt og alle. Såvel ting- 
bøgerne som skøde- og pantebøgeme afspejler, hvordan byens liv 
økonomisk og socialt midlertidigt blev brudt op. Det samme billede 
tegner sig gennem notarialprotokollemes mange anmodninger om 
henstand med indfrielse af gæld, fordi de pågældende havde mistet alt, 
hvad de ejede ved branden. Året 1728 blev alt andet, end hvad byskri
veren fromt havde ønsket sig - han skriver i bytingsprotokollen som 
indledning til det nye år (i smuk kalligrafisk udførelse): »I Jesu Velsig
nede Nafn, Gud forleene Et Glædeligt og Lyksaligt Nyt Aar«.

16 Notarius publicus i København, Notarialprotokol 1728-29, 24/1 og 27/1 1729.
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Orientering

Prehrmnary Report on the Proceeds of Archieve Service by Dr. Harald Jørgensen, 
Director of the Provincicd Archives of Sealand etc., Copenhagen 1974. Stencil 
14 sider.

På det internationale Arkivråds møde oktober 1974 i Ottawa forelagde 
landsarkivar Harald Jørgensen i fortsættelse af sin tidligere rapport om 
udgiften ved driften af arkiver i en række lande - jvf. ARKIV 5. bd. s. 62 
ff. - en rapport om indtægterne i finansåret 1973 ved National Archives 
i Washington, Public Record Office i London og Rigsarkivet - med 
landsarkiverne - i København. Ligesom forrige gang er materialet skaf
fet til veje ved udsendelse af spørgeskemaer, hvis oplysninger er bearbej
det og kommenteret af rapportøren.
Med arkivernes indtægter (»proceeds«) forstås her indtægter ved salg 
af kopier og mikrofilm, publikationer, attester og lignende men ikke fi
nanslovbevilling til afholdelse af driftsudgifter. Rapporten viser en 
grundlæggende forskel mellem forvaltningen i USA på den ene side og 
Storbritannien og Danmark på den anden. National Archives opgav 
indtægter som svarede til 83 pct. af arkivets årlige driftsudgifter, mens 
Public Record Office kun nåede en indtægt der svarede til 8% pct af 
driftsudgifterne, og indtægten til Rigsarkivet svarede til bare 1,2 pct af 
driftsudgifterne.

En nærliggende forklaring synes at ligge i arkivernes adgang til at dis
ponere over egenindtægten. Den er som bekendt meget lille i Danmark 
og tilsvarende i England, hvor statsinstitutioners indkomster som regel 
går ubeskåret i statskassen. I USA derimod kan National Archives gen
nem the National Archives Trust Fund forvalte arkivets indtægter ved 
salg af tryksager (5 pct af samlede indkomst), attester og kopier (30 pct), 
mikrofilm-publikationer (45 pct.), entréafgift til Presidential Library 
Museums (5 pct.) og ved mikrofotografering (10 pct.) samt ved forskel
lige renteindtægter til finansiering af nye publikationer i form af enten 
tryksager, kopier eller film. Publikationsvirksomheden hviler i sig selv 
økonomisk og er formentlig i højere grad ledet af forretningsmæssige 
hensyn, end tilfældet er i Storbritannien og Danmark, National Archives 
har således skaffet sig copy-right til det tyske arkivmateriale, som ameri
kanske militærmyndigheder i 1945 beslaglagde efter Det tredie Riges
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fald, og hvoraf kopifilm nu indgår som en af hovedbestanddelene i arki
vets »microfilm-publications«, som årligt sælges i stort antal til histori
ske institutter m.m. verden over.

En tilsvarende virksomhed findes hverken ved det engelske eller dan
ske arkivvæsen, men man bemærker, at mens Public Record Office an
sætter sine priser, så de dækker produktionsomkostningerne, har arkiv
ledelsen i Danmark været tilskyndet til at føre lavprispolitik af hensyn til 
publikum. Generelt dækker priserne her kun råvareudgiften men ikke 
lønninger, afskrivning og forrentning. Tilmed halter sammenligningen 
mellem Rigsarkivets og Public Record Office’s indtægter, henholdsvis 
1, 2 og 8,24 pct. af driftsudgifterne, idet salget af tryksager ikke er med
taget i de engelske tal. Public Record Office’s publikationer fremstilles 
gennem Her Majesty’s Stationary Office, og det er ikke muligt at udlede 
arkivpublikationemes andel af dettes regnskab.

Hensigten med denne og den forrige rapport er bl. a. at give arkiv
ledere i udviklingslande og andre interesserede forudsætninger for at 
vurdere de bevillingsmæssige konsekvenser af de pålagte opgaver. Netop 
fordi de i rapporten behandlede arkiver virker indenfor nogenlunde 
ensartede rammer i henseende til samfundssystem og samfundsudvik
ling, fremtræder forskellene som udtryk for et bevidst valg. Opgavens 
karakter og den forhåndenværende plads har ikke tilladt forfatteren at 
behandle andre aspekter af valget, f. eks. de arbejdsmæssige konsekven
ser af bevidst, markedsorienteret virksomhed i et stort arkiv. Men med 
sin overskuelige fremlægning af materialet giver rapportøren mere end 
en blot overfladisk orientering af problemet Enkelte af detaljerne vil 
læseren nok standse ved. Forfatterens hjertesuk (s. 7) over jordemoder- 
attesteme er en af dem. Gad vide om de bemærkede det i Ottawa?

Michael Hertz

Der Archivar, 27. årgang hefte 2, maj 1974.

På baggrund af bl. a. de nordiske arkivdage i Uppsala august 1974 med 
EDB i forhold til arkivvæsenet som hovedtema skal der her gøres op
mærksom på en række indlæg i forbindelse med afholdelsen af den 
48. tyske arkivdag i Würzburg september 1973, offentliggjort i Der 
Archivar, 27. årgang hefte 2.

Den ene af arkivdagens feiles »Arbeitssitzungen« drejede sig om 
»Automation und Automatisierbarkeit von Verwaltungsvorgängen und 
die dabei entstehenden Informationsträger« med sigte på både forvalt-
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ning og arkivinstitutioner. Bundesarchiv modtog første gang magnet
bånd fra forbundsforvaltningen så sent som december 1973, og W. 
Buchmann mener i sit foredrag at man især må kunne udnytte informa
tion fra USA, Canada og Sverige, hvor det statslige arkivvæsen har meget 
længere erfaring end det vesttyske i alle spørgsmål angående opbevaring 
og genbenyttelse af denne art materiale. Det konstateres at den interna
tionale litteratur om EDB i relation til specielt arkivvæsenet endnu er 
nærmest ikke-eksisterende (H. Romeyk), men i så henseende udgør disse 
fire-fem indlæg værdifulde bidrag også takket være deres fyldige hen
visninger til eksisterende trykte og på anden måde mangfoldiggjorte 
rapporter eller afhandlinger om spørgsmålet (overvejende tysksprogede). 
H. Boberach kommer i sit diskussionsoplæg bl. a. ind på registrerings
problemer i forbindelse med at arkivbenyttere »ikke sjældent« klager 
over den tid, der medgår ved benyttelse af traditionelt anlagte registra
turer og hjælpemidler. B. mener vist at det i mange tilfælde er ensbe
tydende med en berettiget kritik fra forskerside af kvaliteten af arkivvæ
senets arbejde og går ihvertfald ind for, at der i arkiverne dannes »sær
lige organisationsenheder udelukkende med henblik på registrering« 
for at skabe ensartede normer på dette område, så der ikke bliver van
skeligheder her ved en senere overgang til maskinel behandling. Men 
hertil må vel siges at f. eks. tidsfaktoren kun er et enkelt moment hvor 
det gælder spørgsmålet om de så at sige posthumt skabte indgange til 
udnyttelse af et bestemt arkivstof. Overgang til EDB teknik er heller ikke 
en patentløsning på registreringsproblemet som sådant, fremhæver 
H. Jaeger i et afsluttende indlæg om emnet Om J. så iøvrigt får ret i at 
»gode kartoteker er billigere end databanker og sikkert ikke står under 
dem i praktisk nytteværdi« må vel tiden vise.

Ovennævnte samling bidrag til diskussionen om EDB omhandler 
endvidere tekniske og terminologiske spørgsmål (H. Schepers) samt for
skellige aktuelle problemer på baggrund af vesttysk forvaltningsstruktur, 
og der redegøres for en række forsøg - herunder også nogle foreløbig 
mislykkede - med EDB behandling af både ældre og moderne arkivalier.

Hans Kargaard Thomsen

lillemor Kåhre: Diariejoring i praktiken - en bok om regLstreringsplanering. 
Udgivet af Statskontoret, Stockholm 1972. 136 s. Illustreret.

Indtil slutningen af 1950’eme førtes de fleste af de centrale myndig
heders og institutioners journaler efter kronologiske principper (kancel-
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li- og rentekammersystem) ofte suppleret med et register over korre
spondenter (joumalregister). I princippet henlagdes sagerne i sammen
hæng med journaliseringen. Denne ordning udbyggedes efterhånden 
med »faste numre« og »gruppesager« til sager af samme saglige (emne
mæssige) indhold. Det stadigt voksende antal sager gjorde imidlertid 
denne fremgangsmåde utilfredsstillende. Flere og flere sager faldt i de 
sidstnævnte kategorier, og det blev urationelt og uoverskueligt, at nogle 
sager ordnedes i et kronologisk system, andre sager i et sagligt ordnet 
system.

Mange steder gik man i løbet af 1950’eme over til udelukkende at 
ordne sagerne efter saglige kriterier og lod journaliseringen følge sam
me princip. En oversigt over de sagområder (emner), som sagerne i et 
sådant system ordnes efter, kaldes en joumalplan, joumalnøgle, akt
plan, sagplan, kontoplan eller lignende. Disse planer har i praksis faet 
vidt forskelligt udseende, og ikke alle er blevet opbygget sådan, at de er 
velegnede til styring og kontrol af sagsdannelsen. For arkivvæsenet har 
udformningen af joumalplaneme betydning, når der skal foretages 
kassation eller lægges kassationsplaner. Endvidere far de betydning, når 
arkiverne senere skal stilles til rådighed for publikum, idet journalise
ringen og ordningen af sagerne efter joumalplan medfører, at arkiva
lierne registreres, før de bliver til.

Mens man i Danmark stadig venter på en generel fremstilling af prin
cipperne for journalplanlægning, er en sådan håndbog i 1972 udkom
met i Sverige med titlen: Dianefonng i praktiken. Den er udgivet af Stats
kantoret, som er centralt organ for Sveriges statslige rationaliserings
arbejde, og som siden 1961 har haft til opgave at udarbejde journal
systemer. Den er skrevet af en af kontorets embedsmænd, civiløkonom 
Lillemor Kåhre. Statskantaret samarbejder i disse spørgsmål med Biks
er kiv et, som også på egen hånd udarbejder joumalplaner, og det oplyses 
i indledningen, at arkivrådet Nils Nilsson har bidraget til håndbogen 
med værdifulde oplysninger.

Diariefdring i praktiken handle^ om, hvordan man i Sverige opbygger 
- eller ønsker at opbygge - journalsystemer for institutioner af forskellig 
størrelse og med forskellige krav til journalisering. Den er desuden en 
bog om praksis, ikke om teori, og den bringer således et stort antal 
forslag til udformning af de materielle dele af journalsystemet som 
joumalblade, - kort og »strips« til forskellige søgeregistre (kap. III) og har 
et kort kapitel om principielle synspunkter vedrørende den fysiske ud
formning af kartoteker, skabe og lignende (kap. X). Endvidere er der et 
kapitel om, hvorledes offendighedsprindppet indvirker på kravene til
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journalisering og arkivering. Kapitlet munder ud i, at for så vidt journal
systemet tilfredsstiller institutionens eget informationsbehov, vil dette 
også i det store og hele være tilstrækkeligt for offendigheden (kap VII). 
Der er endelig et kapitel om valget mellem centraliseret eller decentra
liseret journalføring. Desværre mangler litteraturhenvisninger, men der 
er udarbejdet et fortrinligt stikordsregister.

Bogen giver en udmærket indføring i principperne for moderne ar
kivdannelse. Og selvom den i nogen grad afspejler svensk arkivtradition, 
er den måske netop derfor af interesse for det danske arkivvæsen, hvor 
man arbejder med de samme problemer og forbereder en tilsvarende 
håndbog om journal- og arkivplanlægning. Det må nok tilføjes, at den 
er nyttigere for den, som arbejder med planlægning eller ajourføring af 
et journalsystem end for den, som »udefra« vil vide, hvordan man 
benytter foreliggende journalsystemer til at finde oplysninger.

Diarieforing i praktiken skal kunne bruges som opslagsværk af journal- 
førere, men er ikke i første række skrevet for dem, som til dagligt arbej
der i journalen. Hvis en journal fungerer dårligt, er det nemlig sjældent 
joumalpersonalets fejl. Kan man for eksempel ikke finde sager i arkivet, 
skyldes det ofte, at informationsbehovet ikke er tilstrækkeligt analyseret, 
inden journalsystemet er skabt. Dette er et organisatorisk problem, som 
bør gennemarbejdes af den administrative ledelse i samarbejde med den 
del af personalet, som skal anvende den informationsmængde, som 
findes i institutionen eller virksomheden. Bogen henvender sig derfor 
især til de chefer og administratorer, som fører tilsyn med journalise
ringen og har ansvaret for planlægningen af journalsystemet Endvidere 
er bogen tænkt anvendt til undervisningsformål.

De svenske lovbestemmelser om registrering og opbevaring af sager i 
den offentlige sektor - herunder tryckfrihetsf^drdngen (offentlighedsprin
cippet) - kræver, at offentlige institutioner ordner deres sager sådan, at 
de både under og efter sagsbehandlingen nemt kan findes. Da dette 
ganske naturlige effektivitetskrav også gælder for private virksomheder - 
omend ikke lovbefalet - har forfatteren i nogen grad henvendt sig til 
dem, idet hun fremhæver, at der ikke går nogen skarp grænse mellem 
offentlig og privat virksomhed, når det drejer sig om opbygning af sy-
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stemer til udnyttelse af den informationsmængde, der ligger i virksom
hedens sager (s. 8). Alligevel må hovedsigtet nok siges at være den offent
lige sektor.

Det kommer ikke frem i bogen, at arkivvæsenet har en interesse i, 
at offentlige arkiver overleveres i en sådan form, at det for eftertidens 
historikere er muligt at finde og benytte sagerne. Hverken i Sverige eller 
Danmark er dette tilstrækkeligt til at motivere myndighederne til nogen 
særlig indsats i forbindelse med journalisering.

En stor del af bogen - og fra et arkivistisk synspunkt den vigtigste - 
er kapitlerne IV og V: Resonnemang vid uppbyggande av en dossié/diarieplan 
(D/D-plan). Ved et eksempel vises, hvordan en ekspanderende virksom
heds skiftende journalsystemer udvikles og forandres i takt med ændrede 
krav til sagskontrol og informationssøgning. Forfatteren følger en fin
geret konsulentvirksomhed for indretning af kontorlokaler från des blyg
samma start tills den blir något som skulle kunna kallas for storföretag (s. 37). 
Ud fra dette eksempel ræsonneres over, præcis hvilke behov journal
systemet skal kunne tilfredsstille, hvorledes analysen heraf kan foretages, 
og alternative forslag diskuteres. Man kan dog nok spørge, om ikke en 
systematisk gennemgang af problemerne havde været mere hensigts
mæssig, når bogen skal tjene som opslagsværk. På den anden side er 
eksempler jo udmærkede til at tydeliggøre det, som i en systematisk og 
normativ fremstilling bliver svært tilgængeligt og måske for dogmatisk.

Ved opbygningen af en dossiéplan (sagplan)1 gælder det om, skriver 
forfatteren: att finna den funktionella ordning som är självklar för de aktuella 

föruitsättningarna (s. 37). I de fleste tilfælde vil denne funktionelle ordning 
af sagerne i sine store træk - d.v.s. inddelingen af sagerne i hovedgrup
per - svare til institutionens organisatoriske opbygning. I de eksempler, 
som anføres, er sammenhængen mellem sagplanens hovedinddeling og 
virksomhedens organisatoriske opbygning meget tæt - der er overens
stemmelse. Man mangler en diskussion af fordele og ulemper herved. 
I de givne eksempler kunne det nok ikke være anderledes, men der kan 
nemt tænkes andre institutioner eller virksomheder, hvor det ville være 
fordelagtigt at opbygge sagplanen sådan, at der ikke skal foretages kom
plicerede ændringer i denne, fordi der sker organisatoriske ændringer. 
I hvert fald bør det ikke anses for selvfølgeligt, at hver administrativ

1 »Sagplan« er den systematiske oversigt over saggrupper (emner) med numre. »Journal
system eller -plan« omfatter sagplan, register ul sagplan og joumalvejledning med 
regier tor sagsdannelse, sagsvandring og omfang af journalisering herunder føring af 
hjælperegistre og eventuelle posdister og kopibøger m.m.
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enhed skal have sin sarskilte del af sagplanen i form af en hovedgruppe. 
I realiteten er der nok temmelig snævre grænser for, hvor uafhængig 
sagplanen kan gøres af den organisatoriske opbygning, men at benævne 
hovedgrupper: Uppdrag och frågningar till arbetsgrupp I, do. II og do. III, 
vil gøre det til et større problem for journalen end nødvendigt, hvis 
fordelingen af arbejdsopgaver mellem arbejdsgrupperne ændres.

Om sagplanens detailler, de enkelte dossté’s (saggrupper) siger Lille
mor Kåhre, at disse ikke må specificeres mere end til visse klart afgræn
sede samlingsrubrikker for forskellige slags sager (s. 44). Det synes må
ske indlysende. Men der findes institutioner, som anvender sagplaner, 
der er specificeret så vidt, at der kun er én sag for hver saggruppe. Dette 
vil da ejheller være en egentlig sagplan, men snarere en fortegnelse over 
institutionens sager - som regel samlesager. En. sådan »sagplan« vil ikke 
kunne styre sagsdannelsen. Forfatteren skriver videre, at sagplanens 
mindste byggesten skal være de forskellige slags ärenden (sager), som 
forekommer, ikke betegnelsen på de enkelte handlingar (stykker). Som 
eksempel anføres problemet om, hvor klager skal journaliseres. Skal 
klager have én, eventuelt flere saggrupper, for sig? Eller skal klagen 
(stykket, handlingen) lægges til sagen om det, der klages over? Også hvis 
klager indkommer 1-2 år efter den oprindelige sags afslutning (s. 44)? 
Overvejelser om, hvad en sag og hvad en saggruppe er, må falde for
skelligt ud for forskellige institutioner, men de, som planlægger og be
slutter i joumalspørgsmål må være bekendte med problemstillingen.

Desværre savner man i bogen nogle samlede retningslinier for, hvor
dan man formulerer saggruppebetegnelseme. Men hovedsynspunktet 
synes at være det, at saggruppeme skal defineres sådan, at placering af 
en sag i saggruppe ikke kræver en fagspecialist for at blive korrekt ud
ført, og sådan at saggruppeme svarer til institutionens informations
behov. Dette må altså også gælde spørgsmålet om, hvor klager journa
liseres. Der burde nok desuden have været en advarsel imod nogle 
af de logiske fejl, som i hvert fald i Danmark ret ofte forekommer i 
forslag til sagplaner. Hvad gør man for eksempel, når en institutions 
sagsbehandlere siger, at sager om miljø og forurening for at tilfredsstille 
deres informationsbehov skal opdeles i saggruppeme: generelle sager, 
sager fra miljøstyrelsen, luftforurening, vandforurening, ventilation, 
planlægning, særlig alvorlig forurening? Det skal tilføjes, at de i kapitel 
V og VI anførte eksempler viser, at forfatteren godt ved, hvordan så
danne problemer løses til alles tilfredshed, men der savnes nærmere og 
generel anvisning derpå.

Med den slagordsagtige overskrift: Diarieplanen skall styre dokument-
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ordningen - inte tvärtom (s. 45) gøres opmærksom på, at nok skal sag
planen være fleksibel, men at den på den anden side ikke skal kunne 
opfange ændringer i institutionens sagområde under alle omstændig
heder. En sagplans udbygningsmuligheder skal efter forfatterens me
ning ikke tække længere end den administrative udvikling, som kan 

forudses på planlægningstidspunktet Sagplanen skal ikke kunne bruges i 
al evighed. Hvis udviklingen medfører så store og uventede forandringer 
i virksomhedens eller institutionens opgaver, at sagplanens udbygnings
eller justeringsmuligheder ikke slår til, må dette også indebære afgøren
de ændringer i institutionens eller virksomhedens målsætning og organi
sation. I så fald vil det være bedre at lave en helt ny sagplan, fremfor 
fra begyndelsen at have belastet den eksisterende sagplan med store 
udvidelsesmuligheder i form af ledige numre. Det er naturligvis et vur
deringsspørgsmål. I det danske arkivvæsen regnede man for 10 år siden 
med, at en sagplan kunne »holde« mellem 5 og 30 år. Men erfaringerne 
har vist, at 5 år er det maksimale tidsrum, der kan gå uden omfattende 
revision eller måske omarbejdelse af sagplanen. Det er altså berettiget, 
når Lillemor Kåhre anser det for en fordel, at udvidelsesmulighederne 
er begrænsede, fordi sagplanens styrende funktion let kan sættes ud af 
spil, hvis der er for nem adgang til at oprette nyv undergrupper i stedet 
for præciseringer af eksisterende saggruppers omfang.

Lillemor Kåhre kommer ikke ind på joumalperioder - den periodi
ske opdeling af sagplaners funktionstid, som i Danmark indgår som et 
fast led i opbygningen af journalsystemer. Begrænser man nemlig på 
forhånd en sagplans gyldighed til for eksempel 5 år, kan man udforme 
den, så forudsigelige ændringer kan opfanges. Man har samtidig sat en 
termin for opstilling af en revideret sagplan og kan benytte lejligheden 
til at vurdere enkeltheder i lyset af de i mellemtiden indvundne erfa
ringer og indbygge nye muligheder for de ændringer, som kan forudses 
for den næste joumalperiode. Sagplaneme fra efter hinanden følgende 
joumalperioder vil da udvise en så høj grad af kontinuitet, som det er 
muligt at opnå.

Forfatteren er naturligvis ganske klar over, at bortset fra saggrupper 
for personsager, klientsager og andre sager om navngivne »objekter« 
som skibe, fast ejendom og lignende, har emnemæssigt afgrænsede 
saggrupper ikke nogen indlysende tidsmæssig afslutning. Hvis arkiv
dannelsen ikke efterhånden skal blive flydende og uoverskuelig, må 
saggruppers udstrækning i tid på forhånd fastsættes til en bestemt perio
de (s. 32). Denne periode bestemmes ikke generelt, idet problemet fore
slås løst ved løbende avstälning (henlæggelse) af afsluttede sager fra hver
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enkelt saggruppe. Dette er ikke det samme som flytning fra et rum til et 
andet af et antal hyldemeter, men består i urplockning efter en vis systematisk 
tankegang (s. 43). Det vil altså sige, at der skal udarbejdes en særlig hen
læggelsesprocedure for hver saggruppe. Det forekommer urealistisk. 
Bogens eksempel vedrører personsager, som netop har en naturlig af
slutning (s. 126), og der synes ikke dermed at være bragt nogen løsning 
på problemet

1 praksis gør man i Sverige omtrent som i Danmark: Man afslutter 
tilvæksten til saggruppeme ved hjælp af tidsmæssigt afgrænsede perioder. 
I Sverige indbinder man i reglen årgange af saggruppeordnede sager 
og begynder derefter på en ny årgang/periode. Der kan også være tale 
om perioder på 3 eller 5 år, men sjældent længere (Nils Nilsson: Arkiv
kunskap 1973, s. 66 og 75). Da dokumenter om samme emne, men fra 
forskellige år skal søges på forskelligt sted, må en joumalperiode på ét 
år nok siges at være for kort

Et noget problematisk fenomen er saggrupper vedrørende andre 
institutioner. En sagplan er en plan over emner, og er en institution 
opført i sagplanen som saggruppe, skal sager heri være sager om den på
gældende institution. Der vil altid i praksis gøre sig en tendens gældende 
hos joumalpersonalet til at betragte sådanne saggrupper som korre
spondenter, d.v.s. til at journalisere korrespondance til og fra den på
gældende institution på denne saggruppe, uanset hvad korrespondancen 
handler om. Der er eksempler på sagplaner, som næsten har ødelagt 
sagsdannelsen, fordi de har indeholdt saggrupper som Forholdet til mini
sterier og styrelser, Forholdet til andre institutioner og organisationer, igen under
opdelt på et stort antal undergrupper formuleret som navnene på insti
tutioner og myndigheder. Foruden risikoen for, at sådanne saggrupper 
betragtes som korrespondent-saggrupper, medfører de, at sagplanen 
skal ændres, også når andre myndigheder og institutioner undergår or
ganisatoriske ændringer, f. eks. i forbindelse med ressortændringer mel
lem ministerierne.

På den baggrund er det overraskende, at Lillemor Kåhre i et at sine 
eksempler anvender en opdeling af en saggruppe ved hjælp af korre
spondenter: Ärenden til och från leverantörer, Ärenden till och från kunder och 
allmänheten (s. 60-61). Af undergrupperne fremgår, at sagerne emne
mæssigt vil have ganske forskellig karakter i de to hovedgrupper, og 
undergrupperne er netop emner. Men forfatterens begrundelse for her 
at anvende opdeling efter kategori av motpart forekommer uheldig: Det 
är inte svårt ftir registrator att avgöra om det är fråga om en leverantör, en kund 
eller vem som helst, eller en person eller sammanslutning i kcrisulentbranchen.
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Den uppdelningen ger också en naturlig första infallsvinkel vid sökning (s. 62). 
For joumalføreren vil det altid være det letteste at nøjes med at fastslå, 
hvern korrespondenten er, fremfor hvad sagen drejer sig om. Med den 
begrundelse kunne man opdele alle sagerne efter korrespondenter. 
Der savnes her en advarsel mod saggrupper formuleret sådan, at der 
kan opstå »korrespondentsager«. Den sidste del af begrundelsen: en 
naturlig indfaldsvinkel ved søgning er heller ikke helt tilfredsstillende, 
da der i forvejen indgår et navneregister i systemet, som skulle kunne 
tilfredsstille behovet for denne indgang (s. 57).

Når bortses fra kapitlet om valget mellem centraliseret eller decentra
liseret journalføring (kap. IX) bygger Diariefönng i praktiken principielt på 
anvendelse af såkaldt odelat diarium, som er det almindeligste i svenske 
statsinstitutioner. Det omtales ikke, at der er en alternativ måde at ind
rette journalføringen på - det såkaldte delat diarium (Nilsson anf.værk 
s. 61 og 68 f). Da svensk og dansk praksis på dette punkt synes at ud
vikle sig i forskellig retning, kan der være grund til at omtale forskellen. 
I et odelat diarium følger sagernes joumalbetegnelser hinanden i én kro
nologisk række efter tidspunktet for sagernes oprettelse. Sagerne får et 
diarienummer, som er et løbenummer i én løbenummerserie, som omfat
ter alle sager. Sagerne henlægges efter dossiéplanens systematik, og der 
henvises i diariet til dossiénummeret. Hvis man vil vide, hvilke sager der 
findes i hver saggruppe uden at skulle gå til selve arkivet, skal der ved 
sagsoprettelsen tages en kopi af joumalindførslen til brug for et søge- 
register ordnet efter dossiéplanens systematik. Eventuel journalisering af 
senere ekspeditioner i sagerne sker i diariet på samme diarienummer, som 
sagen er oprettet under. Diarienummeret, ikke dossiénummeret bliver en 
sags egentlige identifikation. I moderne svensk praksis svarer odelat dia
rium altså til journalisering efter kancellisystemet kombineret med hen
læggelse af sagerne efter emne i henhold til dossiéplanen.

I et delat diarium, som - forudsat man har et moderne system - svarer 
til den i dansk statsadministration anvendte form for journal, opdeles 
journalen efter saggrupper. Joumalkortene eller -bladene ordnes efter 
dossiéplanens nummersystem, altså i samme emnemæssige rækkefølge 
som den, hvorefter sagerne henlægges. Dossiénummeret (saggruppe
nummeret) bliver den vigtigste del af en sags identifikationsbetegnelse. 
Inden for hvert dossié (saggruppe) far sagerne et løbenummer i den ræk
kefølge, hvori de oprettes. Der er altså lige så mange løbenummerserier, 
som der er saggrupper. I dansk offentlig administration er man de fleste 
steder gået bort fra kronologisk ordnede journaler, og datoen for sags
oprettelse er opgivet som søgeindgang. - Det vil føre for vidt her at kom-
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me ind på fordele og ulemper ved disse to former for journalisering og 
ved deres mellemformer, men med henblik på kassationsbehandling må 
den sidstnævnte fremgangsmåde i almindelighed være at foretrække.

Diarieföring i praktiken accepterer uden refleksion decimalsystemet som 
den systematik, hvorefter sagplanens saggrupper skal ordnes. Af mulige 
alternative systemer omtales kun et alfanumerisk system med bogstaver 
for overordnede grupper og decimalsystemet for underordnede sag
grupper. Systemet afvises dog med den begrundelse, at fejlmulighederne 
er for store og medfører risk för obegränsat antal undergrupper (s. 46). Der 
er andre systemer, som kan ses anvendt i praksis forskellige steder, og 
de burde nok have været omtalt - og afvist

Desværre savner man kommentarer til kombinationssagplaner, som 
f. eks. anvendes af svenske kommuner. En kombinationssagplan er en 
»sagplan«, hvis saggrupper ikke er forud fasdagte, men som løbende 
konstrueres ud af en talkombination for en sags henholdsvis formelle 
aspekt (f. eks.: udarbejdelse af normer, godkendelse, indberetning, re
kurs, planlægning, konkret sagsbehandling) og genstandsaspekt (f. eks.: 
svømmehaller, skoler, levnedsmidler, indgåelse af ægteskab). Dette sy
stem anvendes også af nogle danske kommuner. Der mangler endvidere 
omtale af såkaldt vandret og lodret integrerede joumalplaner - d.v.s. 
ens eller omtrent ens sagplaner for ensartet lokale institutioner (vandret 
integreret), som frembyder nogle vanskelige styringsproblemer - og lod
ret integreret, d.v.s., at over- og underordnede institutioner bruger 
samme sagplan eventuelt med modificeret underopdeling af saggrup- 
peme. Hvilke erfaringer har man i Sverige med sådanne systemer?

Arkivarer har i et helt andet omfang end tidligere mulighed for at på
virke offentlige institutioners arkivdannelse ved at deltage i planlægnin
gen af journalsystemer. Dette medfører uundgåeligt, at arkivarer ind
drages i problemer, der mere har med kontorrationalisering end med 
traditionelle arkivforhold at gøre. Moderne arbejdsmetoder og tekniske 
muligheder stiller ofte flere alternativer til rådighed, og arkivarer må på 
baggrund af deres viden om og erfaringer med forskellige journal- og 
arkivsystemer kunne rådgive også i forhold, der ikke vedrører kassa
tionsspørgsmål eller det langsigtede historiske perspektiv. Selv om man 
fra et arkivarsynspunkt kan synes, at der er mangler ved denne bog, 
indeholder den en mængde idéer og forslag til rationel løsning af de 
problemer, som arkivarer stilles overfor, når de skal samarbejde med 
administrationen om tilrettelæggelsen af moderne journalsystemer.
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Eckart G. Franz: Einführung in die Archivkunde. Wissenschaftliche Buch
gesellschaft Darmstadt, 1974. 140 sider.

Blandt de værdifulde serier af indføringer i fagområder og oversigter 
over forskningsproblemer, som Wissenschaftliche Buchgesellschaft i 
Darmstadt udgiver, er en række helt kortfattede Einführungen. I denne 
række har Eckhart G. Franz, som er direktør for Hessisches Staatsarchiv 
Darmstadt og docent ved arkivskolen i Marburg, skrevet en indføring i 
arkivkundskab. Bogen henvender sig først og fremmest til den interes
serede forsker og arkivbenytter, men er også nyttig som en første 
orientering for dem, som tjensdigt er beskæftiget ved arkiver - især på 
grund af sine omfattende litteraturhenvisninger.

Efter indledningen: Was ist ein Archiv? og en historisk oversigt over 
udviklingen af arkiver 3000 f. kr. til vore dage, gennemgås i 8 kapider de 
forskellige typer af arkiver fra statslige, kommunale og kirkelige arkiver 
til redaktions-, Film- og radioarkiver, og det omtales hvilke arkivalier, 
man dér kan forvente at finde. Det følgende hovedafsnit behandler de 
forskellige typer af arkivalier fra pergamentsdiplomer til EDB-materiale 
samt forskellige typer arkivfond (samlinger, privatarkiver, tryksagsarki
ver m.m.) med et indledende kapitel om afgrænsningen af arkivfonds. 
Hovedafsnittet »Arkivaren og hans opgaver« indeholder i 10 kapider en 
historisk oversigt samt kapitler om uddannelse, samarbejde med for
valtningen, Zwischenarchive, kassation, ordning og registrering, udstil
linger o.s.v. Endelig belyses i bogens sidste afsnit arkivarbejdet set fra 
benytterens synsvinkel: hvilke muligheder er der for at opnå resultater, 
hvilke forkundskaber må benytteren tilegne sig, hvilke forudsætninger 
gælder generelt for arkivbenyttelse? Afsnittet er grundigt: Det forklares 
således, at proveniensprincippet forudsætter en vis administrations
historisk indsigt, hvilket illustreres med nogle konkrete eksempler. Der 
gøres rede for, hvilke forventninger benytteren kan stille til hjælpemid
ler og arkivarer. Og det oplyses, at arkivers læsesale har åbningstider, 
som må respekteres, samt at det på de fleste af disse læsesale ikke er 
tilladt at spise og drikke. I et tillæg følger endelig en oversigt over stats
lige arkiver i Forbundsrepublikken, DDR og Østrig samt en oversigt 
over arkivforvaltning og arkiver i det meste af Europa, Sovjetunionen 
og USA. Ved hvert arkiv angives den vigtigste trykte litteratur om det 
pågældende arkivs bestand. For det danske rigsarkiv nævnes Erslev, for 
landsarkiver ne guiderne.

Det siger sig selv, at der med et så relativt lille sidetal og et så omfat
tende emneområde kun kan blive tale om en første indføring i emnet.
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Der er praktisk talt ingen omtale af faglige problemstillinger, men alene 
en knap og, så vidt ses, grundig og dækkende gennemgang af, hvordan 
forholdene er. En mere normativ redegørelse ville vel heller ikke svare 
til bogens sigte som Einführung. Til gengæld er denne indføring over
skuelig og klar.

Tyske arkivforhold omtales naturligvis først og fremmest, men det 
gælder for alle bogens kapitler, at udenlandske arkivforhold, hvorom 
forfatteren er velorienteret, får en meget rimelig dækning. løvrigt er 
fremstillingen holdt på et så generelt plan, at skellet mellem tyske og 
udenlandske forhold ikke far synderlig betydning.

Hvert af bogens 39 kapitler afsluttes med meget fyldige litteratur
henvisninger, som er sat i pétit og tilsammen nok fylder 1/3 af pladsen. 
Disse er ligesom fremstillingen indførende, idet forfatteren har lagt 
vægt på at medtage nyere litteratur med videreførende henvisninger. 
Der er en hel del henvisninger til italiensk og slavisksproget litteratur, 
og forfatteren peger på, at den italienske og spanske arkivvidenskabs 
bidrag til den faglige udvikling og fremfor alt mængden af slaviskspro- 
gede tidsskrifter og artikler på grund af sprogbarrierer ikke er tilstrække
ligt udnyttet. - Ikke mindst litteraturhenvisningerne gør dette til en 
særdeles nyttig lille håndbog.

Wilhelm von Rosen
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Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden. Ved F. Falken
stjerne og Anna Hude. 1895—99.

Indberetninger fra Charles de Dan$ay til det franske Hof om Forholdene 
i Norden 1567-73. Ved C. F. Bricka. 1901.

Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914. Ved Emil Mar- 
quard. 1952.

Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark. Uddrag. 
3. bd. 1689-1719. Ved S. Nygård. 1941. 5. bd. 1731-65. Ved S. Nygård. 
1955.

Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold. Uddrag. Ved L. Laur
sen. 1571-88 (4 bd.). 1898-1906. Ved E. Marquard. 1630-32. 1932. Ved 
Johan Jørgensen, 1644-45. 1968.

Fonden ad usus publicos. 1765-1842 (3 bd.). 1897-1947.
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adelsbreve fra tiden indtil 1660. Ved Erik Kroman. 1953. — IV. Grønland. 
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Statsrådets Forhandlinger. Ved Harald Jørgensen. I—X. 1848-66. 1954-72.
Afhandlinger om arkiver ved Rigsarkivets 75-års jubilæum 1964. 1964.
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Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt af 
Anne Riising. 1970.

Katalog over Karen Brahes Bibliotek i Landsarkivet for Fyn. Håndskrift
samlingen. Ved Anne Riising. 1956.

3. udskrivningskreds’ arkiv 1788—1956. 1970.
Fyns Stifts Kirkebøger, 1972.
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