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Tingbøger og retsbetjentarkiver
En arkivhistorisk studie

af Paul G. Ørberg

Tingbøger indførtes i Danmark ved den såkaldte Dronningborgske 
reces 1551 21. december, hvor det i artikel 3 hedder: »Item skal 
hver tingskriver have en tingbog, udi i hvilken han skal indtegne 
alle domme, skødebreve, vidner og alle andre mærkelige breve, som 
går til tinget udi hans tid med samme breves dato . . .«J Det pålæg
ges altså tingskriveren at føre en slags kopibog for tinget, men fak
tisk blev tingbøgerne ensbetydende med retsboger, hvor i princippet 
alt, hvad der passerede til tinge, blev indført.2 Fra tingbogen ud
skiltes længere ned i tiden de forskellige protokolrækker, som sam
men med tilhørende dokumenter danner det senere retsbetjentarkiv. 
På denne vis bliver tingbogen moderstammen for retsarkivet.

1 J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love IV (1824) 
p. 238.

2 Et eksempel på, at man har skelnet mellem tingbog og kopibog, findes i 
Helsingør byfogedarkiv. Rækken af ting- og rådstuebøger begynder i 1549; 
indtil 1611 var tingbogen her, som det oftest er tilfældet i ældre tid, fælles 
for byting og rådstueret og tillige forhandlingsprotokol for magistraten m.v. 
Tingbogen 1561—65 er den første, der uden på pergamentbindet (node
bind) bærer en original titel: »Sagebog«, indledning indeni: »Helsingør 
bys bog indeholdende alle sager, som til tinge og udi borgmesters, rådsens 
og fogedens nærværelse er forhandlede.«
Tingbogen 1566—70 udenpå: Tingbog, indeni: Bys bog på sager.
Tingbogen 1571—75 udenpå: Sagebog, indeni: Bys bog på sager.
Svarende til denne findes imidlertid i rådstuearkivet en kopibog 1571—75, 
som indledes: Denne bog indeholder kopier eller memorial på alle breve, 
som borgmester og råd i Helsingør har udgivet under byens indsegl og udi 
anden måde synderlig magt anliggende. Der findes enkelte domme, skøder, 
afkald m.v. Tingbogen 1583-86 indeni: Helsingør bys bog udi hvilken 
findes beskrevet besynderligt, hvad mærkeligt til rådhus og tinge er for
handlet.
Svarende hertil findes i byfogedarkivet en kopibog 1583—86 med indled
ning: Helsingør bys kopibog på alle domme, skødebreve, vidner og andre 
mærkelige breve, som er gået til tinge udi Helsingør udi Laurids Skrivers 
tid. Registraturer i Landsarkivet for Sjælid. Sjællandske retsbetjentarkiver 
indtil 1919. Frederiksborg amt II. Helsingør byfoged. Udg. af Landsarki
vet for Sjælid. (1974), s. 12 f. Sjællandske rådstuearkiver indtil ca. 1868. 
Frederiksborg amt I. Udg. af Landsarkivet for Sjælid. (1971).
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Det er her hensigten at koncentrere behandlingen fortrinsvis om 
tingbøgerne, forskrifterne for deres førelse og opbevaring, reglernes 
efterlevelse i praksis og i det hele tingbøgernes arkivalske skæbne, 
men i sammenhæng hermed vil også retsbetjentarkivernes opståen 
blive berørt. Hovedvægten vil blive lagt på forholdene i landjuris
diktionerne.

Recessen af 1551 fastslår det selvfølgelige, men vigtige, at ting
bøgerne skal følge embedet og ikke manden: ». . . og når samme 
skriver dør eller udi anden måde skilles ved tinget, da skal den bog 
indlægges udi god forvaring på det, hver kan deraf forfare om behov 
gøres, hvad tilforn forhandlet er«. Om købstadens bog, »som ud
gives for borgmester og råd«, siges det, at den skal opbevares på 
rådhuset. I den Koldingske reces 1558 13. dec. artikel 11, som i 
øvrigt er identisk med 1551-recessen, er denne bestemmelse uddy
bet, så herreds tingbogen nu skal »indlægges udi fjerdingskirke eller 
landekiste udi hvert herred eller udi anden god forvaring«.3 Vi ved, 
at fjerdingskirken anvendtes som depot for penge og breve, som der 
førtes sag om ved herreds tinget, og ordet betegner vel her blot en 
større kirke liggende nær tingstedet. Udtrykket landekiste kendes 
fra senmiddelalderen og betegner brevkiste for en landsdel. I åbent 
brev 1578 29. marts pålægges det lensmændene at have opsyn med, 
at tingbøgerne holdes klare og rene, og at de opbevares efter reces
sens ordlyd, dog tales der her om »landekiste udi hvert herred«.4

Vi kender nogle eksempler på, at tingbøgerne har været opbeva
ret i kirken, som givetvis har været det mest brandsikre sted, man 
kunne få, i særdeleshed da kirkerne jo ikke blev opvarmede. Således 
bevilgede herredsmændene i 1637 på Skast herredsting dels et ting
hus, »desligeste en skab at gøres til tingbøgerne at indhænges udi 
Skast kirke«.5 Om tingbøgerne fra Åstrup len hedder det i 1597, 
at de hverken findes indlagt i fjerdingskirken eller på slottet, således 
som de burde have været, mens landekisten i 1598 nævnes som det

3 Kolderup-Rosen vinge op.cit. p. 1.
4 Corpus Constitutionum Daniæ (CCD) II p. 88.
5 Ældre danske tingbøger. Skast herreds tingbog 1637 udg. v. Poul Rasmus

sen (1956) p. 197. Jfr. også Kai Uldall: Kirkens profanbenyttelse i ældre 
tid, i: Fortid og Nutid bd. 9 p. 235, og Jyske Samlinger 5. rk. II p. 163. 
Endnu i mands minde har traditionen kunnet berette om denne opbeva
ringsform (Knebel kirke i Mols herred, mundtligt meddelt til forf.).
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sædvanlige opbevaringssted på Fyn.6 Imidlertid fremgår det klart af 
talrige missiver og af arkivfortegnelser ved lensregnskaber fra be
gyndelsen af 1600-årene, at det tidligt er blevet en i hvert fald meget 
udbredt praksis, at tingbøgerne er blevet indleveret til opbevaring 
hos lensmanden på hans slot - jfr. ovenfor - og følgelig har udgjort 
en del af lensarkivet; en sådan ordning var jo nærliggende i forbin
delse med den tilsynspligt med tingbogsførelsen, som vi allerede har 
set blev pålagt lensmændene i 1578 og som blev gentaget ti år 
senere.7 Det er også helt klart, at administrationen fra omkr. 1600 
forudsætter, at tingbøgerne opbevares i lensarkivet.8 I flere tilfælde 
hændte det, at en lensmand eller hans arvinger åbenbart betragtede 
arkivet som lensmandens private ejendom og i hvert fald forsømte 
at aflevere det til den nye lensmand. Som et særlig karakteristisk 
eksempel kan nævnes et missive 1598 21. aug. til Peder Oxes arvin
ger. Peder Oxe havde ved sin fratrædelse af de len, han havde haft 
på Lolland-Falster, ikke leveret fra sig de breve, domme, konge
breve, tingbøger og tingsvidner, som burde være efterladt ved lene
ne, det gjaldt både dem, der hørte til lenene før hans tid og dem, 
der var erhvervet i den tid, han havde haft lenene. De skal nu frem
sendes til lensmanden på Ålholm ledsaget af klare registre. Peder 
Oxes lensmandstid strakte sig over årene 1537-58 og 1571-75.9 I 
1593 følte regeringen sig foranlediget til at lade udgå et missive til 
lensmændene over hele riget om at holde orden i lenenes arkiver og 
altid aflevere dem til deres eftermænd sammen med en klar for
tegnelse.10 Missivet nævner ikke direkte tingbøgerne, men i flere

6 Kancelliets brevbøger (KBb) 1597 21. sept., missive til Hannibal Gylden
stjerne. 1598 2. okt., missive til Erik Bilde.

7 Missive til lensmændene 1588 11. juli, CCD II p. 519.
8 Se f.eks. missive til Axel Gyldenstjerne 1599 18. juli, KBb. Om den om

talte praksis i Skåne før og efter afståelsen i 1658 se: Alf Erlandsson: 
Skånska Generalguvernementet 1658—1693 och dess arkiv (Lund 1967) p. 
221 (spec. note 47). Se også: missive til lensmændene i Skåne m.v. 1658 
9. marts om aflevering af bl.a. tingbøgerne til svenskerne, CCD VI p. 373. 
Jfr. ARKIV bd. 5 p. 131.

9 KBb bd. 11 1596—1602. Kr. Erslev: Danmarks Len og Lensmænd i det 16. 
Aarhundrede (1879) p. 29.

10 KBb 1593 9. juli. Det er i øvrigt dette missive, som har givet anledning til 
de allerede nævnte arkivfortegnelser ved lensregnskaberne i Rigsarkivet. 
Det drejer sig om de såkaldte kvittansiarumsbilag, som er opført under 
bogstav d i LR. Der findes her i de fleste tilfælde inventarielister inde
holdende arkivfortegnelser, som er optaget ved lensmandsskifter.
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breve fra de følgende år - som i øvrigt viser, at det kneb med at få 
den kongelige befaling efterlevet - anføres tingbøgerne.11 Med ting
bøgernes indlemmelse i lensarkivet fulgte naturligvis en forpligtelse 
for lensmanden til i påkommende tilfælde at lade folk få adgang til 
tingbøgernes oplysninger, og vi har da også flere eksempler på, at 
regeringen beordrer en lensmand til at fremlægge ældre tingbøger 
eller lade rette vedkommende få adgang til en udskrift el. lign.12 
1630 4. marts påbød et åbent brev, at der i påkommende tilfælde 
skulle leveres udskrifter af tingbøgerne i Jylland med den karakteri
stiske tilføjelse: »anseende tingbøger også til den ende holdes, at udi 
nødvendig tilfælde retten til bestyrkning af dem må haves underret
ning, på hvad for retten er passeret«.13 Brevet var motiveret med, 
at mange folks breve var bortkommet i fejdetiden. At det samme 
faktisk var sket med mange jyske tingbøger, vender vi tilbage til 
senere.

Der eksisterer i alle tilfælde før enevældens tid ingen faste regler 
for tingbøgernes aflevering til lensarkivet, og man har heller ikke 
fulgt helt samme retningslinjer i de forskellige dele af landet. Det 
kunne synes mest praktisk, at de yngste tingbøger blev opbevaret i 
kirke eller landekiste under tingskriverens ansvar, og det har også 
været brugt nogle steder, jfr. foran om Skast herreds tingbøger. Men 
vi kan konstatere, at det har været en udbredt skik, at skriveren 
afleverede den netop udskrevne tingbog på lensmandens skrivestue 
og samtidig fik udleveret en ny, autoriseret bog. Det kan direkte 
fremgå af autorisationerne i nogle tingbøger,14 dog ikke i de jysk
fynske tingbøger før 1660; hertil skal dog bemærkes, at autorisa
tionsbladet som det første blad i bogen ofte mangler, og at i øvrigt 
mange tingbogsrækker er gået tabt. At samme afleveringspraksis 
også har været anvendt i Jylland-Fyn fremgår af lensregnskabernes 
arkivfortegnelser, hvor man ofte kan finde 1-2 år gamle tingbøger 
opført. F.eks. anføres i Tranekær lensregnskabs registratur, dateret

11 KBb 1597 21. sept, 1598 14. nov, 1599 18. juli, 1606 5. juni, 1610 4. aug.
Det kunne i givet fald også være svært eller umuligt at få tingbøgerne fra
vristet en afskediget og fornærmet tingskriver. Ældre da. tgbg. Sokkelund 
herreds tingbog 1621—22, 1625—28 udg. v. Ole Karup Pedersen (1957) 
p. XIV.

12 KBb 1629 9. aug., 1630 14. febr. og 1. marts, 1645 12. sept.
13 CCD IV p. 511.
14 Blandt de i serien »Ældre danske tingbøger« trykte gælder det Sokkelund 

h.s tgbg. 1621—22, 1625-28 udg. v. Ole Karup Pedersen (1957) p. 87,171. 
Sm. 1628-30 (1960) p. 1, 126.
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1619 13. maj, 20 tingbøger for Langelands Nørre herred 1600- 
1618, »dog den bog for 1618 er nu nylig overgivet«, og Skivehus 
lensregnskabs registratur, dateret 1632 18. maj, nævner »tingbøger
ne, som hører til herredet fra 1620 og til 1631 undtagen disse tven
de åringer, der kejserens folk var her inde, som da holdtes ingen 
rettergang«. Det her udviklede gælder tingbøger ved herreds- og 
birketing, men til en vis grad er forholdene de samme for købstæ- 
dernes tingbøger, idet vi dog ikke her er i stand til at holde bytin
gets og rådstuerettens bøger ude fra hinanden. For så vidt man har 
ført særskilte bøger ved de to ting - jfr. ovenfor om købstaden 
Helsingør - er det vel rimeligt at antage, at rådstueretsprotokollerne 
altid har været opbevaret på byens rådhus, og også for bytingsbø
gernes vedkommende har man vistnok hyppigst fulgt recessens 
påbud om at opbevare dem på rådhuset. Dog kan vi i lensregnska
bernes arkivfortegnelser finde tingbøger fra tidsrummet 1619-50 
fra følgende, udelukkende jyske, købstæder: Thisted, Skagen, Nibe, 
Hjørring, Sæby, Horsens og Århus.15

En undersøgelse af forekomsten af autorisationer - såvel i de be
varede tingbøger som i tingbøger, der kun kendes fra lensarkivernes 
fortegnelser, hvor det i nogle tilfælde er angivet, om bøgerne er 
autoriserede eller ej - viser, at man før ca. 1620-25 sjældent har 
brugt at lade tingbøger autorisere, men at det i årtierne derefter 
efterhånden bliver en ret udbredt praksis, at lensmanden autoriserer 
tingbøgerne. I en købstad, Randers, forekommer der en regulær 
autorisation og gennemdragning med snor ved lensmanden på Dron
ningborg slot, Eske Brock, så tidligt som i 1598, og i hvert fald fra 
1615 kendes autoriserede herredstingbøger.16 Først i recessen 1643

15 Thisted byting: arkivfortegnelse 1619 Ørum len: 3 tgbg. nævnt.
Skagen: arkivfortegnelse 1631 Ålborghus len: 1625 og 26.
Nibe: arkivfortegnelse 1631 Ålborghus len: 1629—30.
Hjørring: arkivfortegnelse 1631 Ålborghus len: 1629—30.
Sæby: arkivfortegnelse 1632 Sejlstrup len: 1629—31.
Horsens: arkivfortegnelse 1642 Stjernholm len: 1630—41.
Århus: arkivfortegnelse 1651 Århusgård len: 1645—50.

16 Tingbog 1598, Randers byfogedarkiv: B 50—8. For Halmstad herred (og 
omtrent ligelydende for Årstad h.) nævnes 1615: »En tingbog af ærlig og 
velbyrdig mand Mogens Parsberg da høvedsmand på Halmstad slot samt 
K. M. ridefoged Jens Jørgensen underskrevet, dateret fra 1615, udi hvil
ken findes skrevet til 1617«. Halmstad lensregnskab. Kvittansiarumsbilag. 
Invent. dat. 1640 30. april. En art tilløb til autorisationer kan forekomme 
enkelte steder, således i Salling herred (Svendborg amt) 1613, tingbogens

213 



kræves det, at tingbøgerne skal gennemdrages med lensmandens, 
eventuelt birkeretsindehaverens segl.17 Der er meget store variatio
ner i autorisationerne, som kan strække sig fra en indskrift på 20-30 
linjer og ned til en blot og bar underskrift. Autorisator kan være 
lensmanden, hans ridefoged eller skriver eller for bytingsprotokoller
nes vedkommende en borgmester.18 Autorisationen kan findes »for
sinket« langt inde i bogen,19 og ofte har man i Jylland brugt at 
forny autorisationen, når man evt. midt inde i bogen nåede frem til 
nytårets snapsting. Tingskriveren har altså i sådanne tilfælde ind
fundet sig hos lensmanden for så at sige at få det nye års tilførsler 
behørigt autoriserede.20 Et særligt problem opstod i det omvendte 
tilfælde, hvor en tingbog viste sig ikke at kunne slå til til et års ind
førsler. I så tilfælde hjalp man sig sine steder med et tillæg, even
tuelt så formløst som indhæftning af nogle nye blade uden autorisa
tion eller forsegling.21 Hyppigst er der dog tale om et autoriseret 
tillæg.22 I mange tilfælde accepterede lensmanden imidlertid ikke 
sådanne tillæg, men lod skriveren begynde på en ny bog, som even
tuelt kun blev delvist udskrevet.23 Udgiften til papir og indbinding

1. blad: »Tingbog til Salling herredsting fra tyvende dag jul 1613 og frem
deles til jul udi samme år, som er nummereret den sidste blad 170. Jacob 
Jensen«. J. J. har ikke kunnet identificeres.

17 Reces 1643 27. febr. II-6-24 (CCD V p. 273). Jfr. Danske Lov 1683 1-8-2.
18 Nyborg byfogeds tingbog 1638 aut. på Nyborg slot af Mogens Kås, ting

bogen 1642 på Nyborg rådhus af Peder Nielsen, borgmester 1639—54.
19 Kær herred 1631: B 31 B-2 p. 44.
20 Kær herred 1659-60: B 31 B-23 fol. 89b. Hjørring 1672: B 27 A-27 fol.

77. Malt herreds tingbøger omkr. 1660—80 har ikke fornyede autorisationer 
ved nytårene, men 1678 5. jan. en speciel tilladelse af lensmanden til at 
fortsætte den gamle bog. B 83 E-2 fol. 36.

21 Kær herred 1632: B 31 B-3 p. 339 ff. Skanderup birk 1681: B 61 D-8. Her 
er tilføjet ca. 10 blade ved at skære en slidse i læggets ryg til gennemdrag- 
ningsbændlet. Bladene ligger altså faktisk løse, men det ser umiddelbart 
ud, som om de hører med til bogen. I Hannæs birks tingbog 1669: B 31 
H-28, er der mellem fol. 110 og 111 indskudt 40 blade. For ikke at bryde 
bogens forsegling har man slået et hul i lægget til gennemdragningen og 
klippet en slids ind fra bladenes ryg. Læggets hæftning gik ud gennem per
gamentryggen. Tillægget er hverken autoriseret eller omtalt.

22 Kær herred 1636: B 31 B-6 har bagi tilhæftet 20 ekstra blade med særlig 
autorisation og segl. Skagen 1665—66: B 25—13 fol. 104, to stemplede og 
autoriserede nyindsatte ark. Gem herred 1667—68: B 61 A-6, bagi løst 
autoriseret læg på 65 sammenhæftede blade.

23 Et særtilfælde har vi i Sunds herred, Svendborg amt, hvor der kun er be
varet én tingbog før 1657, nemlig fra 1630. Denne mangler autorisation,
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af en tingbog var ganske vist ikke helt ubetydelig, men dette hensyn 
vejede næppe så tungt til, så længe tingskriverne ikke selv skulle 
bekoste nyanskaffelsen, noget der først blev almindeligt i 1700- 
årene.24 I autorisationerne i 1600-årene anvendes meget ofte udtryk 
som at skriveren får leveret, tilstillet eller overantvordet tingbogen 
(på lensmandens, senere amtmandens kontor).

Langt de fleste af de ældre tingbøger er i kvartformat (ca. 17 X 
21 cm), selv om folioformatet forekommer (f.eks. Helsingør, Ribe, 
Skast hrd.). Fra omkring 1650 optræder folioformatet i flere køb
stæder, men et generelt formatskifte sker for Jyllands vedk. først i 
forbindelse med den store jurisdiktionsomlægning i slutningen af 
1680’erne, og det kommer så pludseligt, at det kun kan være sket 
efter et diktat sandsynligvis fra de jyske landsdommere, som i marts 
1687 havde haft alle jyske herredsfogeder og skrivere samlet i Vi
borg.25 I landsarkivernes registraturer har man samtidig hermed 
gennemført et navneskifte fra tingbog til justitsprotokol, men dette 
er ikke hjemlet hverken i samtidens juridiske litteratur eller i bøger
nes egne autorisationer, hvor udtrykket tingbog nu forekommer 
sjældent, mens tingprotokol bliver det almindeligt brugte. Bog be

men på sidste blad står: Denne Sunds herreds tingbog er nummereret og 
ret igennemtalt, og findes der udi 182 blade. Og er denne bog gjort for
medelst papirerne udi den anden tingbog ikke kunne tilstrække. Datum 
Svendborg den 19. juli 1630. Bertel Hansen. B. H. har ikke kunnet iden
tificeres.

24 I 1670’erne betalte skriveren i Malt hrd. selv sin tingbog, men da hans 
indtægt var for lille til at han kunne bekoste en ny bog hvert år, fik han 
lensmandens tilladelse til at fortsætte i den gamle bog. Tgbg. 1676—80: B 
83 E-2 fol. 36, indskrift af 1678 5. jan. Jfr. Fortid og Nutid bd. 23 p. 183. 
1644 leveredes byskriveren i Randers 4 bøger papir til en tingbog til en 
pris af 4 mark; derudover kostede skind og indbinding 3 m. 6 sk. Ting
bogen 1654 kostede 15 V2 m., 1655 4 daler 8 sk. Randers rådstue. Kæmner- 
regnsk. 1644-45/1654—55: D 21—534 og 535. I Ribe kostede indbinding af 
en tgbg. 1651 1 daler. Ribe rådstue. Pengemesterregnsk. 1628—60: D 
22-317. Endnu i 1777 blev det ekstraordinært tilladt en byskriver fortsat 
at anskaffe sine protokoller over byens kasse: Kanc.prom. 1777 29. marts 
(tillæg til Fogtman 1660-1800). 1797 hedder det, at skriverne i alminde
lighed selv bekoster protokollerne (Chr. Brorson: Forsøg til den 1. bogs 
fortolkning i Chr. V’s danske og norske lovs bestemmelser I, p. 497), og 
først kancelliskr. 1834 1. febr. fastslår definitivt, at skriveren skal bekoste 
samtlige protokoller.

25 Åbent brev og anordn, om herredernes og birkernes sammenlæggelse i 
Nørrejylland 1688 13. marts (Fogtman). Jfr. Mogens Lebech: Jyllands 
gamle retskredse. Jy. Saml. 5. rk. II p. 179.
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tegner altså på denne tid det mindre format, protokol derimod folio- 
størrelsen.26 Betegnelsen ’justitsprotokol’ begynder at blive brugt 
ved bytingene fra omkring 1725, og bliver snart overalt den almin
delige betegnelse for den egentlige retsprotokol. Administrationen 
anvender navnet vistnok første gang i 1741.27 Ved købstædernes 
rådstueret bruges naturligvis hele tiden betegnelsen rådstue (rets)- 
protokol.28

Hvor det originale bind er bevaret på tingbøgerne fra 15-1600- 
årene, er der næsten altid tale om pergament og kun sjældent læ
der.29 Særlig i købstæderne forekommer middelalderlige fragment
bind (f.eks.Helsingør,Ribe,Randers). Det er i øvrigt karakteristisk, 
at mange landjurisdiktioners tingbøger har en indbinding, som røber 
sig som udpræget husflidsarbejde, mens bytingbøgerne er indbundet 
af professionelle bogbindere. I øvrigt skulle fra 1660 det første og 
sidste ark i tingbøgerne stemples i forbindelse med erlæggelse af 
stempelafgift, først 1 mark, fra 1664 Vi rdl.30

Som det vil være fremgået er det forskelligt, hvilket tidsrum den 
enkelte tingbog omfatter. Oftest drejer det sig om et enkelt år, til 
tider blot nogle måneder, men mere almindeligt to eller flere år. I 
Jylland-Fyn (Jyske Lovs område) er kalenderåret altid markeret og 
sammenfaldende med »tingåret«, som begynder med snapstinget, 
årets første tingdag. På Sjælland er årsskiftet ofte slet ikke marke
ret, og kalenderåret er sjældent anvendt som tingår, i stedet bruger 
man ofte tidens regnskabsår (Philippi et Jacobi = 1. maj).

Det tidligere citerede åbne brev af 29. marts 1578 indeholder i 
sin første paragraf en bestemmelse om, at skriveren straks skal ind
skrive vidnesbyrd, domme eller breve i tingbogen og tydeligt læse 
det op for parter og vidner, før han forlader tinget. Bestemmelsen 
nævnes påny i missivet til lensmændene fra 1588, og i recessen 
1643 hedder det: »og må ikke noget skrives til tinge på andet eller

26 Jfr. Danske Lov 1—8—2 (og 3): »De skulle have enhver sin ting- eller råd
stuebog, eller protokol. . .«.

27 1741 19. aug. Skr. ang. bl.a. særskilte gejstlige justitsprotokoller.
28 Om den specielle varierende sprogbrug i Sønderjylland se: Nordslesvigske 

retsbetjentarkiver udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele (1976).
20 Næstved bytingbøger 1592 ff. opviser dog en lang række i originalt læder. 
30 Frd. om trykt papir 1660 1. okt. og frd. hvorledes her efter med det stem

plede papir skal forholdes 1664 27. febr. Ordlyden kan måske have bidra
get til at vælte den økon. byrde ved tingbogsanskaffelsen over på skriverne: 
»... og det første og sidste ark i alle tingbøger, som alle tingskrivere selv 
skulle betale« (1664).
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løst papir og siden hjemme renskrives, men straks på tinget i samme 
bøger indføres«.31 Reglerne for protokolleringen mangler altså intet 
i tydelighed, men det er lige så klart, at regeringens forskrifter her, 
som i så mange andre tilfælde, ofte er blevet tilsidesat. En række 
forhold viser, at tingbøger kan være renskrifter efter kladder eller 
andre forlæg som beskrevne tingsvidner eller domme. For eksempel 
er nogle sager refereret to gange eller i forkert rækkefølge, og refe
rater af tingmøder, hvor skriveren ikke har været til stede, er allige
vel ført i pennen af ham, ligesom referat kan mangle af sager, som 
påviseligt har været for vedkommende ting.32 Lakuner med navne 
og talstørrelser kan stå blanke eller er tydeligt udfyldt senere, ofte 
vil blækskifte indicere, at nedskrivningen er sket hjemme i flere 
tempi, eller et påfaldende kompakt skriftafsnit kan afsløre, at skri
veren har beregnet for lidt plads til den senere indskrevne tekst.33 
Yderligere har man fundet regulære tingbogskladder som bindf oer 
i senere tingbøger.34 Også reglerne om at tingbøgerne skulle være 
absolut fuldskrevne, og at der ikke måtte være rettelser o.lign, kun
ne det knibe med at overholde.35

31 Åbent brev 1578 29. marts, CCD II p. 88. Missive 1588 11. juli, CCD II 
p. 519. Reces 1643 27. febr. II-6-24, CCD V p. 273. Jfr. KBb 1591 30. okt, 
hvor der klages over, at man ikke kan få udskrifter af tingbøgerne »eller 
også forvanskes det, idet det forhandlede optegnes på løse sedler og siden 
undertiden indføres i tingbogen anderledes, end det er gået til«.

32 Se indledningerne til de allerede nævnte Ældre danske tingbøger og i sm. 
serie: Herlufsholms birks tingbog 1616—19 v. Karen Marie Olsen (1954) 
og Åsum herreds tingbog 1640—43 udg. v. Aksel E. Christensen (1956). 
Jfr. BOL OG BY bd. 4: Tingbogsstudier (1963) p. 34 f. og Fortid og Nu
tid bd. 23 p. 413. 1566 27. maj meddeler Helsingørs byskriver, at han ikke 
selv har været i byen, men at det passerede blev opskrevet på tinge og 
leveret ham siden. Hist. Tidsskr. bd. 5 (1844) p. 109.

33 I 1618 retsforfølges byskriveren i Viborg for en side af et rent ark papir, 
som han har ladet stå ubeskrevet i tingbogen. KBb 1618 17. juli. 1670 af
skediges skriveren i Kær herred, bl.a. fordi han har »imod recessen mange 
ledige pladser udi tingbogen afsat«: B 31B-29 fol. 1. Den famøse tingbog 
blev tillukket og forseglet og blev liggende på Ålborghus til den i 1891 
afleveredes direkte fra amtet til Landsarkivet (jfr. p. 237). Eksempler på 
senere tilskrivning el. udfyldning: Kær h. 1636: B 31B-6 fol. 26. Sm. 1638: 
B 31B-8 fol. 229. Sm. 1639: B 31B-9 fol. 280. Jerslev h. 1678: B 28A-28 
adsk. steder. Sm. 1648: B 28A-11, tingdagene 22. juni og 28. sept. utvivl
somt indskrevet senere. Kær h. 1667: B 31B-27 fol. 46 (tre slags blæk).

34 Fortid og Nutid bd. 15 p. 74.
35 Refs h. 1648: B 33F-7 (store marginer og blanke steder). Hjørring byting 

1629: B 27A-3 fol. 8—16, 65 ff. (raderinger, rettelser og tilskrivninger).
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Senere udfyldning af et tomrum røber sig ved sammentrængt skrift. Kær her
reds tingbog 1636.

Vi kan dog også finde adskillige eksempler på, at tingbøger virke
lig har været ført på forskriftsmæssig måde. I 1580 forsvarede ting
skriveren i Gørding herred sig imod en anklage for at have ført ting
bogen uordentligt med, at den var »ført så godt, som den kan føres 
i sådan hast under åben himmel og i regn og andet uvejr«, mens 
hans kollega i naboherredet Malt demonstrativt standser sit referat 
af tingmødet den 9. dec. 1682 »formedelst mørket på tinget ved 
solens nedgang«.36 I flere tilfælde kan man påvise vandpletter, som

36 KBb 1580 25. okt. Malt h.s tgbg. 1681-85: B 83E-1 fol. 63-64.
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Nibe tingbog 1676.

efter al sandsynlighed skyldes regnvejrsdråber.37 Det er meget vel 
tænkeligt, at netop det åbne ting har været et væsentligt motiv for 
ikke at føre tingbogen på selve tinget, men vi kan på den anden side 
konstatere, at også dér, hvor man tidligt har haft tinghus til rådig
hed, har skriveren alligevel ofte brugt at renskrive bogen hjemme

37 Carl Klitgaard: Nibe bys historie (1917) p. 103 (tingbogen 1676 1. juli: 
B 39A-28 fol. 111 ff.). Jeppe Aakjær: Fra Agermuld og Hedesand. Studier 
fra Hjemstavnen (1930) p. 66. Skagen tingbog 1663—64: B 25-12 fol. 135 f. 
og 1669-71: B 25-15 fol. 14. Kær h. 1636 fol. 231 og 1639 fol. 175, 298.
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hos sig selv; man har simpelthen gjort, som man fandt det mest 
praktisk.38

Imellem kodificeringen af ældre ret i Christian IV’s Store Reces 
164339 og Christian V’s Danske Lov 1683 foreligger næsten ingen 
bestemmelser vedrørende tingbøgerne, og Danske Lov indeholder i 
øvrigt intet væsentligt nyt desangående.40 Efter statsomvæltningen 
i 1660 og nyordningen af lokalforvaltningen fik tingbøgerne deres 
naturlige plads hos amtmanden, i amtstuen, som det hedder, idet 
’amtstue’ frem til omkring 1680 bruges om amtmandens skrivestue 
og først derefter om amtskrivernes (amtsforvalternes) kontorer.41 
Ligeledes overgik lensmændenes tilsynspligt med tingbøgerne natur
ligt til amtmændene; det blev i 1690 udtrykkelig pålagt stiftsbe- 
falingsmænd og amtmænd, at de én gang om året skulle efterse alle 
by-, herreds- og birke tingbøger.4 2 Men det var øjensynligt ingen let 
sag at få afleveringspligten overholdt. I 1707 hedder det, at ting
bøger og andre underretsprotokoller, som efter loven skal opbevares 
hos amtmændene, når de er fuldskrevne, ofte ikke findes der. Stifts
befalingsmanden på Fyn, Joachim Pritzbuer, får derfor befaling til 
at indkræve sådanne protokoller, som findes på uvedkommende 
steder, og levere dem til vedkommende amtmand 43 Et tilsvarende 
særdeles oplysende eksempel fra samme år finder vi under Ålborg-

38 Ældre danske tingbøger. Skast h. 1637 p. VI og 197. Sokkelund h. 1621— 
22 p. XV og 104.
En bevidst forfalsket tingbog forekommer på Mors: KBb 1617 16. febr., 
jfr. 1622 11. dec.

39 Foruden det allerede nævnte henvises til III-19 og 11-15-11, som indehol
der en gentagelse af frd. 1632 23. april, hvorefter der ved herredstingene 
skulle holdes en selvst. pantebog; sådanne blev dog i almindelighed først 
anlagt langt senere. Frd. 1649 9. sept. omtaler tingbogsførelsen i alminde
lighed og skrivernes salærer i særdeleshed, CCD V p. 612.

40 Danske Lov 1. bog, 8. kap.: Om skrivere ved retten.
41 Reskr. 1668 12. maj til amtmd. i København og Roskilde amter, J. C. v. 

Cørbitz, hvorefter han alvorligt skal pålægge tingskriverne straks at ind
levere på amtstuerne alle ældre og senere tilkommende fuldskrevne ting
bøger (C. P. Rothes reskr.saml., 1754). Reskr. 1701 27. juni, gentaget 1707 
11. nov., pålægger alle skrivere at indlevere deres fuldskrevne protokoller 
til amtmanden (J. L. Lybecker: Applicationsudtog I (1772) p. 150). Jfr. 
også frd. 1701 22. okt. post 1, art. 6, ang. fuldskrevne politiprotokoller, 
samt: Chr. Brorson op. cit. (note nr. 24), p. 497.

42 1690 5. juli: instruktion for stiftsbefalingmænd og amtmænd par. 3; gen
taget 1722 5. jan. par. 4 (Fogtman).

43 Reskr. 1707 11. nov. (Fogtman).
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hus amt. På foranledning af stiftamtmanden udsendte amtsforvalte
ren en skarp advarsel til herredsfogederne, dateret 1707 5. april, 
angående indlevering af de gamle tingbøger. Det hedder heri, at en 
del tingbøger skal være udstrøet til forskellige, som i forrige tider 
havde lånt dem fra stiftamtmanden og amtstuen og ikke afleveret 
dem igen. Men en del herredsskrivere sidder også inde med deres 
gamle tingbøger under påskud af at skulle kunne levere udskrifter 
deraf. Det var imidlertid ikke skrivernes opgave at levere udskrifter 
af de ældre tingbøger, og det måtte være sådan, at folk, der søgte 
oplysninger fra tingbøgerne, kunne være sikre på at finde dem ét 
sted, nemlig i amtstuen. Alle, som måtte have nogen af de gamle 
tingbøger, skulle derfor indlevere dem til amtstuen senest 14 dage 
efter at advarslen var blevet tinglæst. Hvis nogen senere blev fundet 
i besiddelse af gamle tingbøger, »må de ikke mishage, at de ved 
lovens straf hos dem bliver søgt og udtagen«.44 Utvivlsomt afsløres 
her et vigtigt motiv for tingskriverne til at beholde tingbøgerne, 
nemlig den mulighed, der herved frembød sig for at få gebyrer for 
udskrifter som et kærkomment supplement til skrivernes meget be
skedne lønninger.

Man kan altså fastslå, at det fortsat ikke var regeringens hensigt, 
at der skulle danne sig selvstændige retshetjentarkiver. At regerin
gens påbud alligevel blev siddet overhørig i nogle tilfælde, vil senere 
blive påvist. Men for flertallet af retsbetjentembeder gælder, at det 
først er i løbet af 1700-årene, at disse arkiver opstår.45 Dette skal 
utvivlsomt ses i sammenhæng med den stærke udvikling i protokol
rækkernes art og omfang, som da finder sted. I og for sig var denne 
’knopskydning’ - om man kan kalde det sådan - ud fra de gamle 
tingbøger påbudt langt tidligere. Forordningen om pantebøger 1632 
23. april er allerede nævnt (note nr. 39). Købstadforordningen 
1682, som for protokolføringens vedkommende også gjaldt land-

44 Justitsprot. for Børglum—Jerslev hrdr. 1706—08: B 28C-2, 1707 28. april, 
slutningen.

45 I 1762 hedder det, i anledn. af at en birkeskriver har nægtet at udlevere de 
fuldskrevne justitsprotokoller til amtmanden, at disse bør indleveres til 
birkeejeren for at opbevares af ham (reskr. 1762 15. okt.), men i 1798 ud
taler kane., at det påligger amtmanden at have indseende med de subordi
nerede embedsmænd og at efterse deres arkiver og protokoller. Så ofte han 
finder det for godt, kan han anstille undersøgelse derom og derved selv 
sætte sig i besiddelse af det, han forlanger (kanc.prom. 1798 28. april, 
Fogtman).
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distrikterne, fastslog, at rettens betjente skulle holde rigtige råd
stue-, ting-, pante- og skifteboger, som alle skulle autoriseres af 
stiftsbefalingsmanden. Bestemmelsen gentages året efter i Danske 
Lov, men med de ændringer, at der nu er tale om en egentlig skøde- 
og pantebog og som noget nyt en særskilt dombog, hvori genparter 
af alle de domme, der afsiges, skal indskrives.46 Lovens bud blev 
blot sjældent efterkommet. Meget karakteristisk til belysning heraf 
er amtmandens indskrift 1684 19. juli i »Kolding Byes Protocol«, 
hvor han nævner lovens krav om særskilte ting- og rådstuebøger, 
dombøger og pantebøger, men derpå udtrykkeligt tillader byskrive
ren, af hensyn til dennes ringe indkomst, at måtte nøjes med én pro
tokol.47 Danske Lov anordnede også særskilte skifteprotokoller,48 
men sådanne kendes dog langt tidligere, i enkelte købstæder allerede 
fra slutningen af 1500-årene og i enkelte herreder fra 1600-årene.49 
En fastere ordning af skiftevæsenet fik man først i 1790, men endnu 
da krævede man udskrevne skifteprotokoller med tilhørende doku
menter indleverede til amtsarkiverne.50 Der er dog ingen tvivl om, 
at vi på denne tid har lov at tale om virkelige lokale retsbetjentarki
ver både i by- og land jurisdiktionerne. Det afgørende skel danner i 
de fleste tilfælde forordningen om skøde- og pantevæsen 1738 
7. februar. Fra da af førtes der særskilte skøde- og panteprotokoller 
ved alle jurisdiktioner, og disse protokoller kunne af praktiske grun-

46 Forordn. 1682 28. jan. Danske Lov 1-8-2 og 4. En særlig rådstuedombog 
indeholdende sager, hvori rådet som domstol har truffet retlig afgørelse, 
findes i Ribe allerede fra 1527 (D22-13 ff.). Den og følgende er udg. i 
serien Ældre danske rådstueprotokoller og bytingbøger: Ribe rådstuedom- 
bøger 1527—1576 og 1580—1599 v. Erik Kroman (1974, Selskabet for ud
givelse af kilder til dansk historie).

47 Ribe stiftamts arkiv. Kopibog 1684—85: B 9-5 p. 56. Modsat hedder det i 
autorisationen til Nørhald herreds tingbog 1684 (B 50E-2) »efter hs. kgl. 
Maj. Christiani Quartij (!) første bogs nye lovs formelding det 8. kap. vel- 
forståendes, at han efter bemeldte kapitels indhold skal forskaffe sig andre 
bøger til pant, mageskifte, skøder og gavebreve«.

48 Danske Lov 5-2-90.
49 I Hads herreds tingbog 1667—68: B 58 A-8 omtales den tilforordnede skifte

protokol, hvori registreringerne af dødsboer indføres. Det må understreges, 
at tingbøgerne aldrig har været anvendt som skifteprotokoller, men skifter, 
som af en eller anden grund har skullet tinglyses, evt. som en art proklama, 
kan være indført i tingbogen.

50 Frd. om skifteforvaltning 1790 12. febr. par. 8. Jfr. også kanc.prom. 1790 
15. maj. Fogtman.
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de ikke fjernes fra embedet, efter at de var udskrevne; forordnin
gens paragraf 6 fastslår da også udtrykkeligt, at protokollerne skal 
forblive ved tinget og følge skriveren mand efter mand.51

Et overblik over de lokale retsbetjentarkivers opståen og udvik
ling opnår man bedst ved at studere amtsarkivernes reversaler og 
afleveringsdesignationer fra underretsembeder fra 1700- og 1800- 
årene. En gennemgang af dette materiale viser, at forholdene var 
meget forskellige i de forskellige amter. Såvidt man kan skønne, op
hører den kontinuerlige aflevering af fuldskrevne protokoller fra 
hovedparten af embederne mellem årene 1740 og 1780.52 Efter den 
tid finder de fleste afleveringer sted efter en længere årrækkes for
løb sandsynligvis bestemt af pladshensyn, embedsskifte el.lign. Der 
er dog adskillige embeder, som endnu omkring 1800 eller endda i 
de første årtier af 1800-årene fortsætter med den regelmæssige afle
vering af fuldskrevne protokoller. På den anden side kan man også 
finde eksempler på, at regeringens forskrifter for afleveringer over
hovedet ikke er blevet fulgt, så der med andre ord tilbage til 1600- 
årene virkelig har eksisteret - ulovlige - lokale retsbetjentarkiver. 
Så sent som i 1863 foregik der en aflevering af underretsarkivalier 
til Randers amtsarkiv, som bl.a. omfattede 7 justitsprotokoller for 
Mariager købstad for årene 1689-1834 foruden skiftearkivalier 
1684-1845 og auktionsarkivalier 1693-1825. Fra Ebeltoft, Mols 
og en del af Sønder Dyrs herred kom fra købstaden 7 justitsproto
koller for 1685-1826 og fra herrederne 12 justitsprotokoller for 
1688-1822.53 Det vil sige, at de lokale retsbetjentes arkiver her 
rækker helt bag om den store retskredsomlægning 1687/88, som 
tidligere har været omtalt.54

Et andet vigtigt materiale er reversaler optaget i anledning af 
overleveringsforretninger ved embedsskifte i underretterne mellem 
ca. 1770 og 1830; sådanne foreligger dog langt fra ved alle em-

51 Dette gælder også eventuelle ældre skøde- og panteprotokoller, som tidli
gere er indsendt til amtmanden.

52 Konklusionen bygger, som det ses, alene på en gennemgang af materialet 
fra de nørrejyske amter, men der er næppe grund til at regne med en for
skellig praksis i de øvrige landsdele.

53 Randers amts arkiv. Reversaler 1818-63: B 5-3.
54 Sønderjylland indtager en særstilling, idet der her aldrig synes at have været 

tale om aflevering fra de lokale embeder, i hvert fald ikke af tingbøger, 
jfr. p. 232.
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beder.55 En analyse heraf tegner også et meget broget billede. Som 
nævnt er udgangspunktet for arkivdannelsen som oftest skøde- og 
panteprotokoller fra 1738. Hvor et arkiv rækker længere tilbage, 
drejer det sig gerne om et byfogedarkiv, eventuelt med tilknyttede 
landjurisdiktioner, sammenblandet med rådstuearkivet. Et særlig 
udpræget tilfælde af denne art er Ringkøbing købstad med tilhøren
de herreder. 1824 fandtes her for købstaden bl.a. tingbøger 1632, 
1651 ff., rådstueprotokoller 1665 ff., skifteprotokoller 1663 ff., 
auktionsprotokoller 1684 ff., politiprotokoller 1738 ff., skattepro
tokoller 1615 ff. osv. For Ulfborg-Hind herreder justitsprotokoller 
1694 ff., for Bølling herred 1728 ff.56 Som det ses har vi atter her 
et eksempel på en arkivdannelse i strid med de administrative for
skrifter, men det er undtagelsen. Som et typisk tilfælde kan anven
des en reversal fra samme år, 1824, fra by- og herredsfogeden i Ny
købing Mors. Arkivets ældste bestanddele er skøde- og panteproto- 
kollerne, som for både købstad og herreder begynder 1738. Justits
protokollerne for herrederne begynder 1793, der findes 3 bind, 
hvoraf det sidste er i brug; det samme gælder købstaden, hvor ræk
ken begynder 1796. Auktionsprotokollerne begynder 1790/91, skif
teprotokollerne 1794 (i brug), notarialprotokollen 1789 (i brug) 
osv. Ialt bestod arkivet af 34 protokoller og 146 pakker.57 Som 
typisk for arkivforholdene i en ren landjurisdiktion refereres ind
holdet af en reversal fra 1819 for Hassing-Refs herreder. Her fand
tes som vanligt skøde- og panteprotokoller fra 1738, men kun den 
ibrugværende justitsprotokol, der var autoriseret i 1817. Politipro
tokoller fandtes fra 1812, auktionsprotokol fra 1810, skifteproto
koller fra 1799.58 Kær-Hvetbo herreders arkiv rummede i 1809 
kun 10 protokoller foruden et par pakker, og blandt protokollerne 
kun den ibrugværende justitsprotokol, der var begyndt i 1803; en 
tilskrift i reversalen oplyser, at den er sluttet i 1813 og sendt am
tet.59 Det almindelige indtryk er, at de fleste arkiver endnu i slut
ningen af 1700-årene er af et meget beskedent omfang. I Sæby by-

55 Reversalerne optræder stort set først ved de rene landjurisdiktioner i be
gyndelsen af 1800-årene, mens de ret hyppigt findes i købstæderne fra slut
ningen af 1700-årene.

58 Ringkøbing byfoged m.v. Reversaler for byen og herrederne 1790—1884 
div. år: B 80-1. Tingbøgerne før 1653 og nogle af de senere er gået tabt 
efter 1824.

57 Nykøbing Mors byfoged m.v. Reversaler: B 35-1.
58 Hassing—Refs herreder. Reversal 1819: B 34—1.
50 Kær—Hvetbo herreder. Arkivreversaler 1809—27: B 31 E-l.
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fogedarkiv fandtes i 1777 kun 7 protokoller.60 I Kolding byfoged
arkiv i 1784 ligeledes kun 7 protokoller og nogle få pakker med 
dokumenter, men her tilføjes dog »10 gamle protokoller, afleveres 
således som modtaget, som bliver for vidtløftighed unødvendig her 
at specificere«.61 Det er først ind i det næste århundrede, at arkiv
dannelsen tager fart.

Den foranstående skildring af retsbetjentarkivernes forhold kan 
også finde støtte i samtidens juridiske litteratur. Således meddeler 
professor Lauritz Nørregård i 1790 om retsskriverens fuldskrevne 
protokoller, at de hensættes i et arkiv, som enten er ved retten eller 
hos de offentlige personer, som har autoriseret protokollerne, eller 
på et andet offentligt sted; undertiden bliver de også opbevarede 
hos dem, der har ført dem, »imod tilbørlig ansvar«.62 I praksis må 
det betyde, at nogle retsbetjentarkiver opbevares i et arkivrum i 
tinghuset, andre i amtsarkivet eller på rådhuset eller hos godsejeren 
(birkeretsindehaveren) og atter andre i retsskriverens eget hus. 
Hvad der kan være tænkt på med udtrykket »et andet offentligt 
sted«, er mindre klart, hvis ikke der blot sigtes til rådhuset. At f.eks. 
kirken endnu på denne tid har været anvendt som herredsarkiv, 
foreligger der vistnok ingen vidnesbyrd om.

Retsbetjentarkiverne som sådanne omtales første gang (når bort
ses fra landstingsarkiverne) i 1747, da »Det kgl. danske Selskab til 
den nordiske Histories og Sprogs Forbedring« (2): Det kgl. danske 
Selskab for Fædrelandets Historie) opnåede tilladelse til at låne 
originale dokumenter fra stifts-, rådstue- eller andre arkiver. Initia
tivtageren bag selskabet, som var stiftet i 1745, var den bekendte 
historiker, senere gehejmearkivar Jacob Langebek (1710-75). 
Stiftsbefalingsmændene og biskopperne fik ved denne lejlighed 
ordre til »at tilkendegive vedkommende rettensbetjente, at de

80 Sæby byfoged. Reversaler 1773—1831: B 28-1.
61 Kolding byfoged. Rev. over embedsoverlev. 1784—95, 1808: B 74-1.
62 L. Nørregaard: Forelæsninger over den Danske og Norske Private Ret, 5. 

del (1790) p. 188.
Forskellen mellem verdslige og gejstlige lokalembedsmænds arkivforhold er 
påfaldende, men skal her blot konstateres. (Jfr. ARKIV bd. 3 s. 176 og 
Hans Kargaard Thomsen: Kirkebøger og arkiver, i ARKIV bd. 5 s. 81 ff.). 
For de gejstliges (præster/provster) vedk. blev der aldrig gennemført nogen 
aflevering til bispearkivet svarende til retsbetjentenes afleveringer til amts
arkivet, og præstearkiverne (først og fremmest kirkebøgerne) afleveredes 
således direkte til landsarkiverne. Det samme gjaldt provstearkiverne, bort
set fra at vigtige ældre dele afleveredes via Kongerigets Arkiv, jfr. p. 240.
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af deres bøger og papir giver fornævnte selskab hvilke udskrif
ter, det måtte forlange«.63 Her sigtes dog nok særlig til landstings- 
og byfogedarkiver. Det første meget spinkle tilløb til bestemmelser 
om retsbetjentarkiverne (underretterne) skete i 1839 og drejede sig 
kun om yderst nødtørftige foranstaltninger imod ildebrand,64 og 
først i 1870 fik retsbetjente pligt til at udarbejde en nøjagtig re
gistratur over deres arkivalier til brug ved embedsoverleveringer.65 
Som nævnt foran var sådanne fortegnelser dog kommet i anvendelse 
længe før den tid.66

Et centralt spørgsmål står endnu tilbage, nemlig om tiden for 
tingbøgers indførelse i Danmark. Sagen er jo ikke afgjort ved, som 
her i indledningen, at henvise til 1551-recessens ord. Der kan være 
tale om en kodificering af en praksis, som allerede havde nået en 
større eller mindre udbredelse eller om indførelse af noget helt nyt. 
Man kan forestille sig en punktlig efterlevelse af regeringens påbud, 
men også en mere eller mindre langsommelig reception.

En art tingbøger for Københavns vedkommende omtales så tidligt 
som i 1292, da biskop Jens af Roskilde forordnede, at alle domme, 
der af sagdes, eller overenskomster, der blev indgået på Københavns 
byting eller på rådstuen, for fremtiden skulle indføres i en dertil 
indrettet bog; bestemmelsen blev i 1303 fornyet af biskop Oluf.67 
I den almindelige lovgivning omtales tingbøger derimod ikke før 
1551. Den eneste undtagelse er to bestemmelser i Christian II’s re- 
formlovgivning fra 1521—22, som dog kun omhandler rene dom
bøger. Bestemmelserne skulle desuden alene gælde for landsting og

63 Reskript til stiftsbefalingsmænd og biskopper 1747 24. febr. (Fogtman).
84 Paul G. Ørberg: Et mislykket reformforsøg i retsbetjentarkiverne, i: AR

KIV bd. 1 p. 108 ff. (Kane. cirk. 1839 19. nov.).
65 Revisionsdepartementets cirk. til samti. amtmænd 1870 28. maj. Ministe- 

rialtid. A 1877 p. 147, noten.
88 Jfr. ARKIV bd. 4 p. 195.

Betegnelsen ’retsbetjent’ (dog i adskilt form) har jeg første gang truffet på 
i de grevelige og friherrelige privilegier af 1671 25. maj, par. 5: »—at gre
verne (friherrerne) jo retten med dygtige betiente og oprigtige birkefoge- 
der forsvarligen forsyne« (cit. i ARKIV bd. 2 p. 111). Jfr. Danske Lov 
1-2-24: ’Rettes Betiente’. Sammensætningen ’retsbetjentarkiv’ finder man 
derimod næppe før i forrige århundrede.

87 Danmarks gamle købstadlovgivning III udg. v. Erik Kroman (1955) 1292 
25. marts og 1303 15. marts.
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købstæder.68 Selv i et så radikalt reformværk som dette dristede 
man sig altså endnu ikke til at medtage herreder og birker; for øvrigt 
ophævedes disse love som bekendt ved Frederik I’s håndfæstning 
1523 26. marts og blev aldrig ført ud i livet. Vi har da heller ikke 
sådanne dombøger bevarede, kun fra Ribe købstad eksisterer der, 
som tidligere omtalt, rådstuedombøger fra 1527 (side 222). Som 
det ses af listen over bevarede tingbøger side 229 møder Malmø med 
tingbøger fra 1503 og Helsingør fra 1549, men dermed er også alt, 
hvad vi kender til tingbøger før 1551-recessen, omtalt.69

Tingbøger har således været i brug, i hvert fald i nogle større 
købstæder, længe før 1551,men i denne forbindelse må man erindre, 
at købstæderne dengang dannede særskilte jurisdiktioner med en 
mere omfattende og detaljeret lovgivning end landet og med langt 
større krav til en effektiv og velordnet retspleje, både privatretligt 
og strafferetligt; specielt gælder det naturligvis de større købstæder, 
og man kan understrege, at der var meget betydelig forskel mellem 
store og små købstæder. Der er således kun ringe analogi mellem by 
og land, og de få ældre bytingbøger fra store købstæder giver abso
lut intet holdepunkt for at antage, at også land-tingbøgerne skulle 
række bag om Dronningborg-recessen. Det er heller ikke let at fore
stille sig tingbøger indarbejdet gennem en langsom udviklet praksis, 
således som det til dels er tilfældet for kirkebøgernes vedkommen
de.70 Det drejer sig her om bøger af en helt anden karakter, og ting
skriver eller foged har ikke haft den samme personlige og økonomi
ske interesse i arbejdet med deres førelse, som en præst kunne have 
det i kirkebøgerne. Man kan da sikkert regne med, at egentlige ting
bøger ikke vil blive anlagt i land jurisdiktionerne undtagen på et lov
bud fra oven.

68 Christian II’s såkaldte gejstlige lov 1521 26. maj, 42. kap. Kolderup-Rosen- 
vinge: GI. danske Love IV p. 23. Chr. II’s såk. verdslige lov 1522 6. febr., 
6. kap. Ibid. p. 79.

69 Malmø rådstueprotokol (stadsbok) 1503—1548 udg. v. Erik Kroman (1965). 
Malmø stadsbog 1549—1559. Rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens 
protokol. Udg. v. Einar Bager (1972). Malmø tingbøger 1577-83 og 1588— 
90 udg. v. Leif Ljungberg og E. Bager (1968). Helsingør stadsbog 1549— 
1556. Rådstueprotokol og bytingbog udg. v. E. Kroman (1971). Alle i 
serien: Ældre danske rådstueprotokoller og bytingbøger (Selskabet for ud
givelse af kilder til dansk historie).

70 Troels Dahlerup: Fromhed styrker rigerne, i: Afhandlinger om arkiver ved 
Rigsarkivets 75-års jubilæum (1964) p. 72 ff. Paul G. Ørberg: Omkring de 
nørrejyske kirkebøger, ibid. p. 66.
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Men hvordan er da 1551-recessens lovbud blevet efterlevet? Det 
nytter naturligvis ikke at besvare spørgsmålet alene ved at henholde 
sig til de faktisk eksisterende tingbøger. I hvor høj grad man i så 
henseende lades i stikken, viser allerbedst en oversigt over de ældste 
bevarede tingbøger fra Skåne, Halland og Blekinge, hvor der kun i 
få tilfælde eksisterer tingbøger fra tiden før Roskildefreden 1658, da 
provinserne blev afstået til Sverige. Det er således helt oplagt, hvor
dan de politiske forhold har været af afgørende betydning for be
varelsen af tingbøger fra disse egne.71 Men også i de nørrejyske ting
bøgers bevaringsforhold afspejler den politiske udvikling sig tyde
ligt, det vil i denne forbindelse sige de fjendtlige besættelser af halv
øen. Fra de gamle Viborg, Randers, Århus, Vejle og Ringkøbing 
amter har vi således som regel først tingbøger efter svenskekrigenes 
afslutning 1660, mens man for Nordjyllands vedkommende gennem
gående har tingbøger bevaret fra tiden efter den tyske besættelse af 
Jylland under Kejserkrigen.72

For at kunne danne sig et indtryk af forekomsten af tingbøger i 
den ældste tid er der nedenfor opstillet en kronologisk række af dels 
de faktisk eksisterende tingbøger, dels tingbøger, hvis eksistens kan 
dokumenteres, frem til år 1600, idet tingbøger derefter både fore
kommer og omtales så hyppigt, at der ikke kan herske nogensom
helst tvivl om, at de har været ført regelmæssigt ved alle ting. Det 
må dog bemærkes, at to utvivlsomt værdifulde kilder til oplysning 
om gamle tingbøger af praktiske grunde ikke har kunnet udnyttes. 
Det gælder henvisninger i bevarede tingbøger til meget ældre nu 
forsvundne bøger, som sikkert ville kunne findes i en del tilfælde, 
og det gælder ligeledes henvisninger til underretternes tingbøger i

71 Paul G. Ørberg: Gamle danske retsboger fra de skånske provinser, i: AR
KIV bd. 5 p. 135 f. Om de norske tingbøger se: Alf Kiil: Arkivkunskap 
(1969) p. 77 ff. Den ældste bevarede norske tingbog er fra 1613, men ting
bøger bliver først påbudt 1633 15. marts. Anlæggelsen af de tidlige ting
bøger sker dog helt klart efter dansk mønster og strider derfor ikke imod 
den foran fremførte argumentation. Om norsk tingbogspraksis se i øvrigt 
Jens Arup Seips indledning til: Tingbøker fra Ry fylke bd. 1 1616—21 (Sta
vanger 1957).

72 Fortid og Nutid bd. 15 p. 75 f. Jfr. Afhandlinger om arkiver (1964) p. 67 f. 
Om tingbøger ødelagt i krig el. taget som krigsbytte se: Jy. Saml. bd. 9 p. 
166 og Vejle amts årbog 1911 p. 144. Også lensregnskabernes arkivforteg
nelser nævner tingbøger ødelagt af fjenden.
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landstingenes, specielt det nørrejyske landstings arkiv, hvis rets- 
bøger er delvist bevarede fra 1566.73

1. Bevarede tingbøger
Kilde: Hans Knudsen: De danske rådstueprotokeller og tingbøger, i: 
Fortid og Nutid bd. 15 (1943) p. 77 ff, samt diverse registraturer 
fra landsarkiverne.74 Skellet mellem rådstueprotokol og tingbog er 
uklart, jfr. note nr. 2 p. 209.

1503 Malmø rådstueprotokol (stadsbok)
1527 Ribe rådstuedombog
1549 Helsingør råds tueprotokol og tingbog (stadsbog)
1551 Kerteminde tingbog
1561 Ribe tingbog
1564 Grenå tingbog
1573 Himle herred Varberg len
1573 Randers tingbog
1573 Tønder råds tueprotokol
1576 Børglum herred Hjørring amt
1582 Vordingborg rådstueprotokol
1586 Randers tingbog
1586 Næstved rådstueprotokol
1586 Køge rådstueprotokol
1586 Kalundborg rådstueprotokol
1586 Holbæk rådstueprotokol
1591 Vordingborg tingbog
1591 Varde tingbogsfragment
1592 Kærgård birk Ribe amt
1592 Næstved tingbog
1596 Køge rådstueprotokol
1597 Fjære herred Varberg len

73 Nævnte trykte udgave af Skast herreds tingbog 1636 p. XI. Et særlig godt 
eksempel findes i den færøske tingbog 1615—54 (Tingbokin udg. Torshavn 
1953—55), hvor der p. 52 henvises til en tingbog fra 1557. Johan Hvidt- 
feldt: De danske landstingsarkiver, i: Fortid og Nutid bd. 19 p. 274 ff. og 
Paul G. Ørberg: Af Viborg landstingsarkivs historie, i: ARKIV bd. 4 p. 
190 f.

74 Hans Knudsens fortegnelse er ikke mere komplet, idet der, siden den blev 
udarbejdet i 1943, er dukket adskillige gamle tingbøger op: Lyø birk 1661— 
85 (Nordisk Arkivnyt 1958 15. marts p. 10), Sokkelund herred 1624—25 
(Intern Information, Rigsarkivet, 1970 15. aug. p. 3), Holckenhavn birk 
1681—1745 (Nordisk Arkivnyt 1971 15. juni p. 43). Desuden Kalø birk 
1692—1702, 1776—91; Glorup birk 1730—33 og Brahetrolleborg birk 1697—
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2. Tingbøger ifølge lensregnskaber
Kilde: se note nr. 10 p. 211. I parentes ældste eksisterende tingbog.

1552 ? Båg herred Hagenskov len (1619?, 1665)
1562 Houlbjerg herred Dronningborg len (1677)
1563 Børglum herred Sejlstrup len (1576)
1565 Essenbæk birk Dronningborg len ingen
1581 Halmstad herred Halmstadgård len (1642)
1582 Sdr. h. Langeland Tranekær len (1655)
1583 Nørre h. Langeland Tranekær len (1664)
1583 ? Skovby herred Rugård len (1661)
1583 ? Vissenbjerg birk Rugård len ingen
1584 Luggude herred Helsingborg len (1667)
1585 Nørhald herred Dronningborg len (1680)
1585 Støvring herred Dronningborg len (1679)
1585 Tånum birk Dronningborg len ingen
1587 Onsild herred Dronningborg len (1683)
1587 Ods herred75 Dragsholm len ingen
1588 Gerlev herred Dronningborg len (1680)
1588 ? Alsted herred75 Sorø Kloster len ingen
1594 Kristrup birk Dronningborg len ingen
1596 ? Refs herred Ørum len (1629)
1597 Sønderlyng herred Dronningborg len (1679)
1598 Årstad herred Halmstadgård len (1644)
1598 Øster Velling og Dronningborg len ingen

Skern birk Dronningborg len (1777)
1598 ? Hundborg herred Ørum len (1666)

Kommentar
Årstal med spørgsmålstegn er ikke eksakte, men beregnede:
Bag herred. Inventarium dat. 24. maj 1605: »26 tingbøger i hvilke findes 2 og 3 
indbundne, så de dermed er des flere«. 1 tingbog regnes at indeholde 1 årgang. 
Som minimum regnes med 2 årgange X 26 = 52. 1604 4- 52 = 1552.
Skovby herred og Vissenbjerg birk. Inventarium dat. 15. aug. 1628: »88 ting
bøger af Skovby h. og Vissenbjerg b.«. Som minimum regnes med 1 årgang

1722, som er nærmere omtalt p. 239. For Fredericia by er fejlagtigt opført 
rådstueprotokol 1630—53, 1661 f., i stedet for det rigtige: 1662 ff.
For det sjællandske landsarkivs vedk. findes en trykt specificeret oversigt 
af Grethe Ilsøe: Tingbøger i Landsarkivet for Sjælid. før år 1700, i: Fortid 
og Nutid bd. 24 p. 700 ff.
1500-tallets hallandske tingbøger er udg. in extenso af Albert Sandklef 
(Lund, 1959). De opbevares i Rigsarkivet i København.

75 Om Ods herred, se: Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919. Holbæk 
amt. Udg. af Landsarkivet for Sjælid. m.v. (1973) p. 136. Alsted herred 
nævnes ikke i samme serie Sorø amt I-II (1973).

230 



pr. tingbog, fordelt med halvdelen (44) på hver jurisdiktion. 1627 4- 44 = 
1583.
Ods herred. Inventarium dat. 14. juli 1658: »70 tingbøger til Ods herreds
ting«. 1657 4- 70 = 1587.
Alsted herred. Inventarium dat. 30. okt. 1623: »34 tingbøger«. 1622 4- 34 
= 1588.
Refs herred. Inventarium dat. 8. maj 1619: »22 tingbøger«. 1618 4- 22 = 

1596.
Hundborg herred. Samme inventarium: »20 tingbøger«. 1618 4- 20 = 1598.

3. Tingbøger ifølge trykte breve og domme
Kilder: Kancelliets Brevbøger = KBb. J. L. A. Kolderup-Rosenvin- 
ge: Udvalg af gamle danske Domme af sagte på Kongens Retterting 
og på Landsting III (1845) og IV (1848) = Dom III og Dom 
IV. I parentes ældste eksisterende tgbg.

1557 Nibe birk KBb 1557 10/4 (1631)
1568 Nørlyng (?) herred Dom III p. 79 ingen
1571 Lolland Nr. og Sdr. h. J KBb 1598 21/8, jfr. (1655,1777)
1571 Falster Nr. og Sdr. h. | 1598 14/11, 1591 30/10 (1633, 1641)
1571 Fjends herred KBb 1571 30/3 (1727)
1580 Gørding herred KBb 1580 25/10 (1641)
1581 Villands herred KBb 1599 18/7, jfr.

1610 4/8, 1622 24/3 (1672)
1583 Sønderhald herred KBb 1608 21/3 (1693)
1590 Vemmenhøg herred KBb 1590 17/11, jfr.

1592 9/2 (1696)
1591 Fuglse herred KBb 1591 30/10 (1717)
1595 Nørre h. Bornholm KBb 1595 17/10 (1678)
1595 Vissenbjerg birk Dom IV p. 439 ingen
1597 Jerslev herred KBb 1597 21/9 (1631)
1597 Vennebjerg herred KBb 1597 21/9 (1627)

Nogen sikker konklusion på grundlag af de ovenfor opstillede lister 
er det vanskeligt at drage; dertil er materialet for spredt. Det synes, 
som om administrationen forudsætter, at tingbøger forefindes i 
1560’erne (liste 3 nr. 2 og 3), og man lægger mærke til, at ting
bøger findes eller er dokumenterede inden for åremålet 1551-64 fra 
så relativt små og afsides jurisdiktioner som Kerteminde og Grenå 
købstæder, Nibe birk og Børglum herred. Dette kan dog højst siges 
at pege hen imod, at tingbøger har været i almindelig brug ret snart 
efter 1551-recessen. Et almindeligt ræsonnement synes at kunne
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støtte denne antagelse. Så snart foged og tingskriver er blevet be
kendt med recessens påbud, må det have stået dem klart, at der 
hermed var pålagt dem en bindende forpligtelse til i givet fald at 
kunne præstere en juridisk gyldig dokumentation for, hvad der var 
gået for sig på et tidligere tingmøde, ikke blot i form af det tradi
tionelle tingsvidne, men som en nøjagtig kopi af tingbogens referat, 
jævnfør recessens ord: »på det, hver kan deraf forfare, om behov 
gøres, hvad tilforn forhandlet er«. Den øjensynlige risiko for at 
kunne blive stillet over for et sådant krav og det dermed forbundne 
personlige juridiske og økonomiske ansvar, må utvivlsomt have vir
ket som en meget stærk tilskyndelse for retsbetjentene til snarest 
muligt at få de anordnede tingbøger bragt til veje. Alt i alt kan man 
efter det fremførte sige, at der er rimelig grund til at antage, at ting
bøger er blevet indført overalt i Danmark i løbet af relativt få år 
efter 1551.

Sønderjylland
Tingbøger synes først påbudt i Sønderjylland ved den såkaldte 
Landtgerichts-Ordnung 1573, en art retsplejelov for Slesvig. De søn
derjyske tingbøgers bevaringsforhold er i øvrigt exceptionelle, idet 
flere gamle tingbogsrækker fra Jyske Lovs område, som forefandtes 
indtil midten af forrige århundrede, må anses for at være gået tabt 
under ejendommelige omstændigheder.

I en skrivelse af 27. maj 1854 til den slesvigske appellationsret i 
Flensborg meddelte ministeriet for hertugdømmet Slesvig, at de i de 
forskellige herreder i Slesvig endnu forhåndenværende ældre ting
bøger indtil 1713 (oprettelsen af den slesvigske overret på Gottorp) 
skulle indsamles og for fremtiden opbevares i appellationsrettens 
arkiv. Amthusene fik derpå ordre til at iværksætte indsamlingen, og 
herfra gik der besked ud til de enkelte herredsfogeder; sammen med 
de indsendte tingbøger skulle følge en fortegnelse over protokol
lerne.76 Der kan således ikke være tvivl om, at tingbøgerne i Slesvig 
har været opbevaret lokalt. I nogle tilfælde har det sandsynligvis 
været hos tingskriveren, således som det synes at fremgå af en på-

76 Skrivelse fra den kgl. appellationsret for hertugd. Slesvig, dat. Flensborg 1. 
juni 1854, til Haderslev amthus, påtegnet amthusets koncept til skrivelse til 
samtlige herredsfogeder. Haderslev amtsarkiv, journalsag 1854/846. Lands
arkivet i Åbenrå.
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tegning på den omtalte fortegnelse for Slogs herreds vedkommende, 
dateret Slogs herredsfogden i Tønder den 24. juli 1854, hvor her
redsfogeden meddeler, at han har fået tingbøgerne tilstillet af ting- 
skriveren til videre besørgelse.77

Indsamlingen af tingbøger var utvivlsomt kommet i stand på ini
tiativ af appellationsrettens præsident, Chr. Ludvig Ernst von Ste- 
mann (1802-76), som var en fremtrædende retshistoriker. Han 
benyttede de indkomne tingbøger i en bog om Slesvigs retsforhold i 
det 17. århundrede, som for størstedelen består af uddrag af disse 
tingbøger.78 I bogens forord peger Stemann på, at tingbøgerne, til 
trods for deres betydning for den retshistoriske forskning, hidtil har 
været næsten upåagtede, og at protokollerne derfor i mange jurisdik
tioner er sporløst forsvundet eller kun ufuldstændigt bevaret. Ind
samlingen til arkivet i Flensborg har efter Stemanns mening skullet 
tjene to formål, dels at redde det tingbogsmateriale, som endnu var 
bevaret, dels at give historikerne en let adgang hertil.79 Det er på 
denne baggrund en mærkelig skæbnens ironi, at netop disse indsam
lede tingbøger siden 1855 er forsvundet, og at det aldrig er lykke
des at opklare, hvad der er blevet af dem.

Nedenfor er de ældste sønderjyske tingbøger fra før 1700 opstil
let, tilvenstre de bevarede tingbøger,80 tilhøjre de af Stemann be
nyttede:

77 Slogs herreds retsbetjentarkiv nr. 2081. 1854. Ibid. Fra denne herredsfoged 
kom nogle af de ældste slesvigske herredstingbøger, nemlig fra Slogs (Slux) 
herred 16 bøger for årene 1609—10, 1615—32, 1651—57, 1664—74, 1680—86, 
1690—1715. Desuden 2 tingbøger for Solvig kommune fra 1694—99 (jfr. 
TRAP Danmark bd. X, 2 p. 717).

78 C. L. E. von Stemann: Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung im sieben
zehnten Jahrhundert. Nach den Gerichtsprotocollen. (Schleswig und Flens
burg 1855). Uddrag af Slog herreds tingbøger omfattende årene 1608—54 
var tidl. trykt i Staatsbürgerliches Magazin VII (1827) p. 248—52.

79 Det forekommer lidt for kortfattet udtrykt, at Stemann »fik et stort antal 
af de ældste sønderjyske retsprotokoller sendt til Flensborg for at benytte 
dem til et retshistorisk arbejde«. Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt: 
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele. En oversigt (1944) p. 45.

80 De bevarede tingbøger findes i Landsarkivet i Åbenrå undtagen fra de to 
sidstnævnte retskredse fra Tønder amt (Ballum og Møgeltønder birker), 
som endnu beror i godsarkivet på Schackenborg. Gribsvad og Hvidtfeldt 
op. cit. p. 84.
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Bevaret Stemann
Haderslev amt

Haderslev by rådst.pr. 1629—
tingbog 1633—

Haderslev herred
Hviding herred

1641—
1635—

Gram herred
Frøs herred 
Kalvslund herred 
Frøs og Kalvslund

1657—
1696—
1697—

herred 1691—

Rangstrup herred 1667-

Åbenrå amt
Åbenrå by rådst.pr. 1640— 

tingbog 1603—
Rise og
Sønder-Rangstrup hrd. 1685—
Søgård og Gråsten gods 1687—

Sønderborg amt
Als Nørre herred 1670—
Als Sønder herred 1697—

Tønder amt
Tønder by rådst.pr. 1573—
Gammel Frederikskog 1693—
Lø herred 1607—
Løgumkloster birk 1631—
(Ballum birk) 1665—
(Møgeltønder birk) 1669-

Højer herred 1685—
Slogs herred* 1608—
Solvig kommune 1694—

* Ovennævnte fortegnelse fra herredsskriveren i Slogs herred angiver 1609 
som ældste tingbog, men både i Staatsbürgerliches Magazin og i Stemanns 
uddrag anføres retssager fra 1608.

De sønderjyske købstæders retsbøger er relativt velbevarede, det 
samme har været tilfældet for de vestslesvigske landjurisdiktioners 
vedkommende.

De gamle tingbøger er i dag anbragt forrest i vedkommende rets
betjentarkiver i de respektive landsarkiver; for adskillige af de gam
le, små og forlængst nedlagte jurisdiktioner gælder det, at retsbe
tjentarkivet blot består af disse tingbøger. Denne placering er den 
eneste naturlige, selv om tingbøgerne, som det vil være fremgået, 
efter en snæver proveniensmæssig betragtning må siges at høre 
hjemme i amtsarkiverne.
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Vi har indtil nu fulgt tingbøgerne (justitsprotokollerne) frem til 
deres, i nogle tilfælde meget sene, indlemmelse i amtsarkiverne. De 
ældste tingbøger er altså almindeligvis vandret fra tingskriverens 
bogskab, eventuelt via kirke eller landekiste, til lensmandens arkiv, 
efter 1660 amtsarkivet.81 I forrige århundrede var amtsarkiverne 
langt fra noget heldigt opbevaringssted. Ved en systematisk under
søgelse af landets embeds- og kommunearkiver, som arkiv væsenet 
gennemførte i årene 1880-83, fandt man, at af de 17 amtsarkiver 
var kun to i forsvarlig stand, mens adskillige var i en forfatning, som 
frembød den alvorligste fare for arkivalierne.82 Alligevel skal man 
ikke være for rask til at kaste skylden på amtmændene alene, når 
mange af de gamle tingbøger er så stærkt medtagne af fugt m.m., 
som det desværre er tilfældet. Et ganske lærerigt eksempel herpå 
har vi for de gamle vendsysselske tingbøgers vedkommende. Disse 
opbevaredes tidligere i Hjørring amtsarkiv, og forholdene her er be
skrevet af den senere rigsarkivar V. A. Secher. Arkivalierne lå på et 
åbent loft, der var huller i gulvet, og nedenunder fandtes et vaske
hus. Forholdene var blevet så dårlige, efter at man i 1864 havde 
måttet rømme det egentlige arkivlokale, som skulle bruges til ind
kvartering af prøjsiske soldater.83 Når man herefter konstaterer, at 
netop en stor del af de ældste tingbøger fra Vendsyssel er meget 
stærkt fugtskadede, vil man være tilbøjelig til at lægge ansvaret på 
den pågældende amtmand, som så åbenbart ganske lod stå til med 
hensyn til arkivet. Imidlertid viser en reversal fra 1773, at skaderne, 
i hvert fald for en betydelig del, går længere tilbage.84 F.eks. anføres 
her for Jerslev herred tre gamle tingbøger som »forrådnede«, for 
Hannæs birk nævnes én i brunt bind »de første blade af forrådnelse 
ganske bedærvet«, og yderligere opføres »17 gamle ting-protokoller

81 Amtsarkiverne fra 1600-årene er gennemgående meget dårligt bevarede, og 
man har derfor fundet det noget gådefuldt, at netop mange tingbøger er 
blevet reddet (Jyllands brevkiste — Landsarkivet for Nørrejylland 1891— 
1966 (1966) p. 36 f.). Forklaringen synes at være den, at man kun har 
bevaret protokoller, og at sådanne sjældent har været ført ved amterne i 
1600-årene.

82 Rigsdagstidende. Tillæg A 1888—89 sp. 1822. Sm. i: Meddelelser fra Det 
kgl. Gehejmearkiv og Kongerigets Arkiv for 1886—88 (1889) p. 17.

83 Arkivvæsenets arkiv. IX. De forenede arkiver nr. 12. Afskrift af de i årene 
1880—84 afgivne beretninger om undersøgelser af lokale embedsarkiver, 
173 foliosider. Rigsarkivet. Xerokopi i Landsarkivet for Nørrejylland. Jfr. 
Jyllands brevkiste (1966) p. 32.

84 Ålborghus m.fl. amters arkiv. Reversaler 1736—99: B.O.D.-l.
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for adskillige herreder, hvoraf ej kan ses, formedelst ælde og for
rådnelse, enten når de er begyndte eller endte«. Særlig interesse 
knytter der sig dog til Børglum herred, der, som tidligere påpeget, 
har det nuværende Danmarks ældste bevarede herredstingbog (fra 
1576). 1773-reversalen meddeler, at der fra årene 1576 til 1686 
findes ialt 34 »stykker, som ej specielt kan anføres, formedelst års
tallene på de fleste moxen er forrådnede«. Men vi kan følge disse 
tingbøger og deres tilstand endnu længere tilbage. Ved en synsfor
retning over Sejlstrup slot, lensmandens residens, i 1629 overleve
redes 37 tingbøger fra Børglum herred, »og er der ingen af Børglum 
herredstingbøger iblandt fra snapsting Anno 1618 og til snapsting 
anno 1628, hvilke forskrevne tingbøger er uforseglede og en god 
hob isønderrevne«.85 Og endelig viser en registratur over arkivet på 
Sejlstrup fra 1609, at der da fandtes 39 eller 40 tingbøger fra Børg
lum herredsting fra tiden 1563-1607.86 Man bemærker dels, hvor 
langt tilbage i tiden, der forekommer alvorlige skader på tingbø
gerne dels, hvordan mange årgange i tidens løb er forsvundet ved 
ødelæggelse, udlån, kassation eller tyveri.87

Inventariefortegnelserne i lensregnskaberne kan hist og her kaste 
lys over, hvordan man opbevarede tingbøgerne i 1600-årene. Hyp
pigst er der tale om en brevkiste på skrivestuen, og tit gemmes de 
her sammen med forskellige breve og kirkebøger, dvs. kirkeregn
skabsbøger: en beslagen egekiste (Skivehus 1632), en fyrrekiste i 
skrivestuen (Odensegård 1616), en stor kiste, som ikke er forseg
let, alle tingbøger indpakket (Dronningborg 1626), et gammelt ege
skrin stående ved biskop Absalons kammer (Sorø Kloster 1623), 
et stort, rødt skab på skriverstuen (Dragsholm 1658). Enkelte 
gange får vi, ligesom for Sejlstrup lens vedkommende, nøjere besked 
om bøgernes tilstand, således hedder det om tingbøgerne fra Skov
by og Vissenbjerg herreder, at en del deraf er forrådnede (Rugård 
1653), og på Langeland nævnes 12 gamle tingbøger, som er ganske

85 Lensregnskaber. Kvittansiarumsbilag. Invent. dat. Sejlstrup 1629 14. sept. 
Trykt i: Danske Samlinger VI p. 371 f.

86 Ibid. Invent. dat. 1609 19. febr. Trykt i: De ældste danske Arkivregistra
turer V udg. v. William Christensen (1910) p. 100.

87 Beholdningen af tingbøger fra Børglum herred i landsarkivet i Viborg om
fatter i dag: 1 læg med udaterede tingsbogsblade, 34 bd. omfattende årene 
1576—1687. Af tingbøger før 1630 er imidlertid kun bevaret 7 årgange: 
1576, 1577, 1583 (opdelt i 2 halvbind), 1593, 1609, 1611, 1614 (opdelt i 
2 halvbind).
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fordærvede af »mull og mus« (Tranekær 1642). Fra Helsingborg 
len (4 herreder) nævnes 1610 »60 tingbøger, somme er ubrugelige, 
en part med gammel pergament og somme pergament med løs 
papir«.

Tingbøgernes ophold i amtsarkiverne kom til at vare indtil be
gyndelsen af 1880’erne. Den omtalte undersøgelse af de lokale em
bedsarkiver var nemlig ikke blot en inspektion, men også en ind
samling af de værdifuldeste og de mest medtagne arkivalier, og til 
denne kategori hørte ubetinget tingbøgerne. Hovedmassen af ting
bøgerne fra tiden før Danske Lov og tildels 100 år derefter blev på 
denne måde indlemmet i Kongerigets Arkiv.88 Blandt de tingbøger, 
som således kom til København, var også mange birketingbøger, 
nemlig de ældste af de tingbøger, som sammen med andre arkivalier 
var blevet indlemmet i de respektive herredsfogedarkiver ved gods
birkernes successive ophævelse fra omkring 1800 til 1864.89 De 
yngre tingbøger kom senere direkte fra underretterne til landsarki
verne. Men i nogle tilfælde var de gamle tingbøger blevet liggende i 
vedkommende godsarkiv, vel nok fordi de var helt uden administra
tiv betydning og kun blev betragtet som kuriosa, og disse tingbøger 
er nået til landsarkiverne på vidt forskellige tidspunkter og ad for
skellige veje. Eksempelvis blev Herlufsholm birks tingbog fra 1616 
først afleveret af Herlufsholm Stiftelse i 1932,90 Lindenborg birks 
tingbog 1681—85 blev afleveret af godset i 1936, mens Kalø birks 
tingbog 1692-1702 og 1776-91 først afleveredes i 1948 af Statens 
Jordlovsudvalg efter at godset i 1945 var blevet konfiskeret af sta
ten som tysk ejendom.91 Rigsarkivet afleverede i 1923 til det nørre- 
jyske landsarkiv bl.a. to gamle tingbøger fra Estrup birk fra 1642 
og 1646, som i 1920 var blevet afleveret til Rigsarkivet sammen

88 Meddelelser fra Det kgl. Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets
Arkiv for 1883—85 (1886) p. 51 f. En undtagelse danner her Svendborg 
amt, som ganske vist »ifølge derom modtagen anmodning« 1884 23. april 
afleverede »36 stykker tingbøger« til Kongerigets Arkiv, men — uvist af 
hvad årsag — undlod at aflevere 46 herreds- og birketingbøger rækkende 
fra Vinding herreds tingbog 1611 til Ravnholt birks 1727—1805. Disse 
afleveredes i 1895 direkte til landsarkivet. Afleveringsdesignationer i Lands
arkivet for Fyn.

89 Harald Jørgensen: De private birkers endeligt. En oversigt, i: ARKIV bd. 
3 p. 92 ff., hvor dog det arkivhistoriske er forbigået.

90 Nævnte trykte udgave p. X (note nr. 32).
91 Sidstnævnte birk var nedlagt 1819 13. oktober, men figurerer ikke i Harald 

Jørgensens anførte oversigt over nedlagte birker i ARKIV.
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med Gammel Estrup godsarkiv, og i 1927 modtog samme lands
arkiv to tingbøger fra Stensballegård birk (1675-86, 1686-1703), 
som afleveredes af Halsted Kloster (baroniet Juellinge), Maribo 
amt. Forklaringen var den, at stamhuset Stensballegård og baroniet 
Juellinge i 1700-årene var blevet forenede gennem giftermål.92 Til 
det fynske landsarkiv afleverede Glorup gods i 1937 seks tingbøger 
fra Glorup birk 1688-1730 og 1740-59, og i 1951 afleverede god
set yderligere tingbogen 1730-33, som imidlertid var kommet for 
dagen.

Fra tid til anden dukkede tingbøger op, som var kommet helt på 
afveje. Ved den ovenfor nævnte aflevering i 1920 (1923) af Gam
mel Estrup godsarkiv medfulgte også tingbogen for Sønder Dyrs 
herred fra 1608; på et - sikkert meget tidligt - tidspunkt må den 
være strandet i godsarkivet, heldigt nok, eftersom dette herreds 
tingbøger i øvrigt er gået tabt frem til 1687. År 1900 afleverede 
lokalhistorikeren, lærer Anton Gaardboe (1861-1908) Horns her
reds tingbog 1657-58 og 1678-81 samt Skagen bys tingbog 1647— 
49 og 1652-53, som han havde fundet blandt sin faders efterladte 
papirer. I 1902 skriver han til landsarkivar Saxild i Viborg: »Ved at 
rode op i gammelt skrammel har jeg fundet en ordentlig god lækker
bidsken, en gammel justitsprotokol fra Gårdbo birk, hvilken jeg 
herved skynder mig at tilstille Provinsarkivet«.93 Tingbogen dæk
ker årene 1739-96 og er alt, hvad der er bevaret fra dette birk. 
Anton Gaardboes fader var den kendte Andreas Peter Gaardboe 
(1825-95), en af de første betydelige, selvlærte lokalhistoriske for
fattere i Jylland. Af dennes brevveksling 1874-76 med kabinets
sekretær J. P. Trap og den daværende assistent i Kongerigets Arkiv, 
V. A. Secher, fremgår det, hvordan han på denne tid var kommet i 
besiddelse af de nævnte tingbøger.94 Endelig kan vi medtage et 
ganske nyt tilfælde fra Fyn, hvor Odense Bys Museer i 1975 afle-

92 TRAP Danmark, 5. udg., bd. 20 p. 710.
93 Skrivelser af 1900 27. okt. og 1902 13. sept. Afleveringsdesignationer i 

Landsarkivet for Nørrejylland.
94 P. Christensen: Forfatteren Andreas Peter Gaardboe og hans forudsætnin

ger. Med udvalg af breve og artikler (1965). P. 82: brev til J. P. Trap 1874 
17. dec.; p. 86: brev til V. A. Secher 1876 19. febr.; p. 87: brev til samme 
1876 30. maj (»Jeg har nemlig i denne Tid været paa en længere Tour i 
Hjørring Egnen, for at søge efter gi. Tingbøger i Amtsarkivet, og De kan 
tænke Dem min Glæde, jeg var saa lykkelig at finde en Tingbog fra Gaard- 
Boe Birketing ...«). Jfr. oplysninger om Hjørring amtsarkiv p. 235 f.
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verede Brahetrolleborg birks tingbog 1697-1722. Landsarkivet hav
de i forvejen tingbøgerne fra tiden efter 1801, mens tingbøgerne 
1679-96 og 1743-1800 stadig beror i godsarkivet på Brahetrolle
borg. Den gamle tingbog stammer fra lærer H. C. Frydendahls sam
ling og er formodentlig kommet til samlingen sammen med manu
skripter fra en anden bekendt lokalhistoriker, gårdmand Niels Ras
mussen Søkilde (1837-1905) fra Brahetrolleborg sogn, der i øvrigt 
var ven af A. P. Gaardboe.95

Men den store part af de ældste tingbøger - såvel herreds- og bir- 
ketingbøger som byting- og rådstuebøger - kom som nævnt til Kø
benhavn 1880-84.96 I Kongerigets Arkiv kom de under en mere 
omsorgsfuld pleje. For det første blev de registreret og årstallene 
for dem fastlagt også i de mange tilfælde, hvor de første blade med 
autorisation og årstal var gået tabt. Det kunne lade sig gøre, fordi 
de forskellige ting havde en fast ugentlig tingdag, der i tingbøgerne 
som regel er betegnet både med dato og ugedag (men ikke år). Ved 
at undersøge, hvilken kalenderdag, der udgik som tingdag, fordi den 
faldt i påskedagene, kunne man bestemme på hvilken dag første 
påskedag faldt. Årets kalender var dermed bestemt, og de år, der 
kunne komme i betragtning, var så få, at man ved en kombination 
af andre tidsbestemmelser, specielt det yngste forekommende årstal 
i tingbogens tekst, kunne fastslå tingbogens årgang med sikkerhed.97

Desuden blev bøgerne underkastet en beskeden form for konser
vering, særlig drejede det sig om en indbinding i gråt korset-drejl, 
som havde den fordel, at titlen kunne skrives direkte på ryggen med 
blæk.98 Denne grå-brune tøjindbinding på tingbøgerne eksisterer 
endnu i stort omfang og vil være velkendt for deres benyttere. En

95 Oplysninger fra Odense Bys Museer og Dansk Biografisk Leksikon. I øvrigt 
er oplysninger til dette afsnit hentet fra landsarkivernes afleveringsdesigna- 
tioner.
Andre eksempler på vildfarne tingbøger og deres ofte indviklede veje frem 
til arkiverne kan findes gennem henvisningerne i note 74.

96 Ved det nørrejyske landsarkivs afleveringsdesignationer findes en speciel 
liste »Fortegnelse over de jyske og fynske Herredsarkiver«, udarbejdet i 
København.

97 V. A. Secher: Om bestemmelsen af året for en tingbog, hvis autorisation 
mangler, og hvori retsdagene ere ufuldstændig daterede, i: Meddelelser fra 
det danske Rigsarkiv 1. bd. (1906-18) p. 261 ff.

98 Meddelelser fra det kgl. Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets 
Arkiv for 1886—88 (1889) p. 47 f.
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bladkonservering ved hjælp af japanpapir blev kun foretaget i gan
ske enkelte tilfælde.

De mange arkivalier indsamlede fra lokale embeder over hele lan
det var opstillet i Slotspladshvælvingen som en særlig afdeling under 
betegnelsen »Provinsarkiver« og kunne udlånes til besøgende. Arki
vet kom hurtigt i brug både til topografiske og personalhistoriske 
undersøgelser og som kilde til den almindelige kulturhistorie og lan
dets retsforfatning. Med hensyn til tingbøgerne kan særlig nævnes 
en bog, »Fra Stavnsbåndets dage. Optegnelser efter tingbøger«, af 
den kendte lokalhistoriker Severin Kjær (1843-1907), som ud
kom i 1888."

Indsamlingen til København var dog fra første færd kun tænkt 
som en rent midlertidig ordning, idet man lige siden 1872 havde 
arbejdet på at få oprettet nogle provinsarkiver. Provinsarkiverne 
(1907 landsarkiverne) blev rejst i 1890’erne i Viborg, København 
og Odense, og derpå blev tingbøgerne sammen med en del andet 
’bjerget’ arkivmateriale - ialt 974 kubikalen - overdraget til de nye 
arkiver.100

Tingbøgerne har således været i landsarkivernes varetægt i om
kring 85 år, og umiddelbart skulle man tro, at der havde været tid 
nok til at få alle medtagne bøger bragt i forsvarlig stand. Når det for 
de store landsarkivers vedkommende er meget langt fra at være til
fældet, skyldes det dels, at arkiverne først inden for de sidste 15 år 
har fået rådighed over moderne konserveringsværksteder med et 
kvalificeret personale, dels at det her drejer sig om et overordentlig 
stort projekt, hvor titusinder af skørnede blade skal håndkonserve
res i en tidkrævende proces.

En mikrofotografering af bl.a. alle tingbøger og justitsprotokoller

99 Meddelelser osv. for 1883—85 (1886) p. 52 f.
Det er misvisende, når aktionen 1880—84 nylig er blevet karakteriseret ved, 
at man »så småt begyndte at indsamle lokalarkiver« og ved »de udsendte 
arkivarers meget primitive notater« (Harald Jørgensen: Landsarkiverne og 
de kommunale arkiver. En statusopgørelse, i ARKIV bd. 6 p. 65). I virke
ligheden var der tale om en aktion uden sidestykke omfattende alle landets 
embeder, bl.a. også provstearkiverne, som ikke siden har påkaldt sig arkiv
væsenets interesse, og resulterende i omhyggelige og koncise beskrivelser af 
arkivforholdene, jfr. note 83.

100Ibid. p. 51 f. Ved afleveringsdesignationerne i det nørrejyske landsarkiv fin
des en liste over alle de arkivalier, som ved denne lejlighed oversendtes til 
Viborg (»Fortegnelse over arkiver fra Jylland«), omfattende retsbetjente, 
amter, provster, rådstuer og godser.
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frem til o. 1870 blev gennemført i 1950’erne af Mormonkirken i 
Utah. Rigsarkivet har kopier af disse film beregnet til udlån, således 
at man i fremtiden i almindelighed vil kunne undgå at sende de 
originale tingbøger ud af landsarkiverne.

Alt taget i betragtning må man vel sige, at skæbnen har været de 
gamle tingbøger forholdsvis nådig, i hvert fald er der her bevaret et 
overmåde stort materiale, som alle sagkyndige er enige om at vur
dere meget højt.

Som anført i indledningen har denne afhandling imidlertid et ar
kivhistorisk sigte, og udnyttelsen af tingbøgerne skal derfor kun 
berøres ganske kortfattet til afslutning, så meget mindre som pro
blemerne her omkring, specielt vedr. de store trykte tingbogsudga
ver foranstaltet af Landbohistorisk Selskab, har været udførligt be
handlet i en række artikler i Fortid og Nutid 1967-71.101 Inddra
ges i denne sammenhæng, hvor det bl.a. drejer sig om edb-registre- 
ring af tingbøger og fremtidige udgivelsesformer, bør dog også de 
trykte byting- og rådstuebøger ved Selskabet for udgivelse af kilder 
til dansk Historie. En omtale af den retshistoriske udnyttelse af ting
bøgerne gives af Poul Meyer i afhandlingen Dom og dele i Tingbogs
studier (1963). Her nævnes V. A. Secher, Henning Matzen, Hans 
H. Fussing og Poul Meyer, hvortil kunne føjes C. L. E. Stemann 
(op.cit.), Chr. Villads Christensen (Båreprøven, 1900), Erik We- 
sterby (Skarnskvinden Anna Maria, 1937), Alfred Kaae (Vestjyske 
godsejere og deres bønder, 1965), Frants Thygesen (Tysk straffe
rets indtrængen i Sønderjylland, 1968), og Ole Fenger ( Fejde og 
Mandebod, 1971).

Den lødige lokalhistoriske forskning har i betydeligt omfang ud
nyttet tingbøgerne, blandt mange navne må især fremhæves Carl 
Klitgaard (1868-1957), som har gennemgået et meget stort antal 
nordjyske tingbøger og publiceret en mængde tingbogsstof i sine

101Se især: Jens Ulf Jørgensen, Kristian Hald og Axel Steensberg: Tingbøger 
(Fortid og Nutid bd. 23 p. 412) og Grethe Ilsøe: Tingbøger i Landsarkivet 
for Sjælland før år 1700 (ibid. bd. 24 p. 700). Desuden: Vald. Andersen: 
Registrering af tingbogsstof (ibid. bd. 23 p. 183), Poul Rasmussen: Prin
cipper for udarbejdelsen af registre og regester til — samt udtog af — ting
bøger og dombøger (ibid. p. 422), Vald. Andersen: Tingbøgerne — extenso- 
udgivelse eller registrering (ibid. bd. 24 p. 671) og Grethe Ilsøe: Ting
bogsregistrering for edb — et forsøg (ibid. p. 675). Et egentligt register til 
Malt herreds tingbøger 1657—1719 ved Vald. Andersen er udg. af Historisk 
Samfund for Ribe Amt (Småskrifter, 1970).
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egns- og købstadhistorier (Hvetbo herred, Nibe, Hjørring og Ska
gen) og i talrige afhandlinger, specielt i Vendsysselske Årbøger; i 
Fortid og Nutid bd. 7 (1928) har han skrevet om »Tingbøgerne 
som kilder til lokalhistorie«. Også kulturhistoriske monografier har 
hentet materiale i lokale tingbøger (f.eks. Holger Rasmussen: Lim
fjordsfiskeriet før 1825, 1968), og i en bredere kulturhistorisk sam
menhæng er tingbogsstof søgt udnyttet i Dagligliv i Danmark i det 
syttende og attende århundrede, redigeret af Axel Steensberg 
(1969), men i øvrigt er en videregående komparativ behandling af 
tingbogsmateriale i større omfang hidtil kun præsteret af sprog 
(navne)forskningen (Navnestudier udg. af Institut for Navneforsk
ning nr. 3, 4 og 5, 1964-67). Det er evident, at en systematisk be
arbejdning af disse kilder vil kunne bringe betydningsfulde resulta
ter inden for flere grene af den historiske forskning.

Post scriptum
Det grundlæggende arbejde på denne afhandling er gjort under en 6 måneders 
orlov 1970-71. For mange bogtekniske og andre iagttagelser under konser
veringsarbejde, som er kommet afhandlingen til gode, er jeg konservator Aksel 
Weihrauch, Viborg, tak skyldig. Ligeledes takker jeg landsarkiverne i Køben
havn, Odense og Åbenrå for beredvillig hjælp med oplysninger. Dog har min 
arbejdsplads på det nørrejyske landsarkiv ikke kunnet undgå at give afhand
lingen nogen jysk slagside, men dog forhåbentlig ikke mere, end at konklusio
nerne har almen gyldighed.



Rigsarkivets fremtidige magasinbehov
Prognose 1976-1995

af Birgit Bjerre Jensen

Afleveringerne fra centraladministrationen er efterhånden steget i 
foruroligende grad. Sådan opfattede rigsarkivar A. D. Jørgensen si
tuationen i 1897. De tal der foruroligede rigsarkivaren, var en årlig 
tilvækst til Rigsarkivet på 150 hyldemeter.1 80 år senere trækker vi 
på smilebåndet over denne ængstelse og tænker i stedet med en vis 
foruroligelse på den nuværende mere end 10 gange så store arkiv
tilvækst.

Årsagen til arkivtilvækstens stigning er samfundets udvikling, 
hvor det offentlige har påtaget sig stadig flere opgaver. Antallet af 
offentligt ansatte er nået op over 500.000, og arkivproduktionen er 
steget tilsvarende. Dertil kommer yderligere, at moderne kontor
tekniske hjælpemidler som skrive-, kopi- og datamaskiner har sat 
den enkelte i stand til at producere langt flere arkivalier end den
gang, da produktionsmulighederne indskrænkede sig til håndskrift.

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at mængde er noget 
relativt. Vi smiler ad 1890’ernes tilvækst på 150 m, og om hundre
de år vil man smile ad vore bekymringer over den nuværende til
vækst på 2 km om året, fordi det til den tid sandsynligvis er økono
misk overkommeligt at omdanne alle arkivalier til miniformat.

Vore bekymringer skyldes da heller ikke tilvækstens størrelse, 
men det forhold, at vi ikke har tilstrækkelig plads. Vi ser en vok
sende fare for, at manglende magasinkapacitet vil tvinge os til at 
kassere arkivalier, som har stor forskningsmæssig værdi. Til en vis 
grad må magasinkapaciteten naturligvis være medbestemmende, for
di det er et økonomisk spørgsmål, al den stund der skal bevilges 
penge til bygning og drift af arkivmagasiner. Men når arkiv væsenet 
i dette århundrede har haft næsten konstant pladsmangel, skyldes 
det ikke alene, at det har været vanskeligt at opnå byggebevillinger, 
men også at arkivvæsenets egne beregninger af det fremtidige maga
sinbehov har været utilstrækkelige.

Da netop dette spørgsmål har fået aktualitet med Rigsarkivets 
forestående magasinbyggeri, kan det være af interesse at se nærmere

1 Meddelelser om Rigsarkivet for 1895—97 (1898), s. 29.
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på de problemer, der knytter sig til beregningen af Rigsarkivets 
fremtidige magasinbehov.

Første gang Rigsarkivet opnåede en magasinforøgelse, efter at det 
offentlige arkivvæsen var blevet oprettet i 1889, var i 1910. Ved 
denne lejlighed blev magasinkapaciteten forøget til ialt 28 km, hvor
af de 17,5 km beslaglagdes af de allerede hjemtagne arkivalier. Et 
af Rigsarkivets tidligere forslag havde lydt på en forøgelse til 34 
km. Var dette forslag blevet gennemført, regnede man med at have 
plads nok århundredet ud. De første 7 km ville blive opbrugt alle
rede i løbet af 20-25 år som følge af, at der lå ophobet mange afle
veringsmodne arkivalier i centraladministrationen. De resterende 10 
km ville antagelig kunne række til århundredets resterende 65-70 
år.2

Prognoserne for byggeriet i 1910 viste sig at være uholdbare, 
fordi man havde undervurderet mængden af afleveringsmodne arki
valier, og fordi man ikke havde beregnet nogen stigning i de offent
lige institutioners produktion af arkivalier. Rigsarkivar Erslev ind
berettede således i 1918 - kun 8 år efter udvidelsen - at der nu kun 
resterede 4 km magasinkapacitet, og at denne ville være opbrugt i 
løbet af 5 år.3 Først i 1935 lykkedes det at skaffe en udvidelse af 
magasinkapaciteten ved et lejemål. Siden da har Rigsarkivet måttet 
anbringe sin arkivtilvækst i lejede udemagasiner. I forbindelse med 
lejemålene blev der ikke foretaget beregninger af magasinbehovet, 
men blot peget på det åbenbare akutte behov. Det er derfor først nu 
foranlediget af Rigsarkivets nybyggeri, at der atter fremkommer en 
egentlig prognose for Rigsarkivets fremtidige magasinbehov.

Byggeriet, der dels skal huse de 40 km arkivalier, der findes i 
lejede udemagasiner, og dels skaffe plads til tilvæksten indtil år 
2008, er programmeret til fire etaper, hvoraf dog kun den første 
etape er bevilget. Beregningerne af magasinbehovet hviler på en 
prognose, der siger, at Rigsarkivets tilvækst af arkivalier vil være 
således:

1980-1988: 1.950 m årligt. 
1989-2008: 2.450 m årligt.

2 Meddelelser om Rigsarkivet med landsarkiverne 1906—15 (1920), s. 53—55 
og 74.

3 Meddelelser om Rigsarkivet 1921—55 (1958), s. 32. De uholdbare progno
ser var ikke et specielt dansk fænomen. En udvidelse af det svenske rigs
arkiv i 1891 skulle således kunne slå til i 50 år, men holdt kun til 13 års 
afleveringer. Harald Jørgensen, Nordiske arkiver (1968), s. 237 og 267.
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Denne tilvækst stammer fra arkivalier afleveret fra centraladmini
strationen, fra forsvarets lokale myndigheder og fra private personer 
og institutioner.4

Grundlaget for prognosen er Rigsarkivets tilvækst af arkivalier 
fra disse tre områder i de seneste år:5

Centraladmini
strationen

Militær lokal
administration Private Ialt

1972 706 m 319 m 58 m 1.083 m
1973 1.031 m 143 m 150 m 1.324 m
1974 867 m 248 m 357 m 1.472 m
1975 1.542 m 154 m 273 m 1.969 m

I gennemsnit 1.038 215 m 210 m 1.463 m

Med udgangspunkt i gennemsnitstallet på 1.463 m giver prognosen 
mulighed for en årlig ekstra tilvækst på 500 m indtil 1988 og på 
1.000 m fra 1989-2008.

Men er tallet 1.463 m et tilstrækkeligt sikkert grundlag for en 
prognose? Ser vi på tilvæksten fra centraladministrationen, var den 
i 1975 på 1.542 m, og selv om den i 1976 måske bliver lidt lavere, 
må man dog regne med en stadigt stigende tilvækst som følge af 
den offentlige sektors ekspansion. Tilvæksten fra forsvarets myndig
heder på gennemsnitligt 215 m er et resultat af en tilbageholdende 
hjemtagelsespolitik, indtil en samlet kassationsplan for forsvaret om 
et par år kan træde i kraft. Derefter vil den årlige tilvækst sand
synligvis ligge på ca. 500 m med en årlig stigning på 5 %. Tilvæk
sten fra privatarkiverne vil også være stigende, omend mere ufor
udsigelig, da det her ikke drejer sig om at modtage arkivalier fra 
afleveringspligtige institutioner, men om en opsøgende virksomhed. 
Kommer der imidlertid afleveringer fra de store organisationer, vil 
tilvæksttallet stige væsentligt.

Meget tyder derfor på, at vi endnu en gang undervurderer mæng
den af afleveringsmodne arkivalier og stigningstakten i institutioner-

4 1980 er anvendt som udgangspunkt, fordi man regner med, at den nuvæ
rende magasinkapacitet kan klare tilvæksten indtil dette tidspunkt. Progno
sen findes gengivet i: Programoplæg for udvidelse af Rigsarkivet. Betænk
ning afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i november 1975 
nedsatte udvalg (1976), bilag 1.

5 Programoplæg for udvidelse af Rigsarkivet, s. 6.
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nes produktion af arkivalier. I det følgende skal den formodning 
tages op til nøjere undersøgelse.

Prognoseberegning på grundlag af Rigsarkivets årlige tilvæksttal 
Rigsarkivets tilvæksttal for årene 1972-75 danner som omtalt 
grundlag for programoplæggets prognose. Disse tilvæksttal belyses i 
figur 1 nærmere ved at blive set i sammenhæng med tilvæksttallene 
tilbage til 1910.6 

meter
3.500 t

3.000

2.500

2.000

Figur 1. Rigsarkivets ärlige tilvækst af arkivalier afleveret af centraladmini
strationen. Det negative tal i 1948 skyldtes, at kassationerne i Rigsarkivet 
oversteg tilvæksten.

Kurven viser, at tilvæksten fra år til år har været meget forskellig. 
Der er som venteligt tale om en vis stigning perioden igennem, men 
det kurven først og fremmest viser, er magasinkapacitetens indfly
delse på afleveringernes omfang. Opgangen frem til 1920 stammer 
fra udvidelsen i 1910, og opgangene efter 1935, 1961 og 1972 skyl
des forøgelse af kapaciteten ved nye lejemål. På grund af den kon
stant tilbagevendende pladsmangel har Rigsarkivet aldrig kunnet

6 Kurven viser tallene for afleveringer fra centraladministrationen, som de 
fremgår af Rigsarkivets afleveringsjournaler med fradrag af kassationer fore
taget i Rigsarkivet. Før 1910 er tallene ikke opgjort i hyldemeter, kun i 
bind, pakker og læg. Da omfanget af de enkelte enheder inden for hver af 
de tre kategorier varierer meget, kan disse opgørelser ikke omregnes til 
hyldemeter. Afleveringer af private arkiver og forsvarets lokale arkiver er 
ikke medtaget, da de først opgøres i hyldemeter i henholdsvis 1964 og 1972.
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gennemføre et regelmæssigt afleveringsprogram, hvorefter institu
tionerne med bestemte intervaller afleverede alle deres arkivalier for 
1, 5 eller 10 års perioder. Hver gang magasinpladsen var ved at være 
opbrugt, måtte afleveringerne udsættes, til der var skaffet ny maga
sinplads. Dertil kommer, at afleveringerne til Rigsarkivet omfatter 
meget forskellige tidsperioder. Nogle institutioner opbevarer stadig 
selv deres arkivalier tilbage til 1930’erne, mens andre har afleveret 
dele af deres arkiv frem til slutningen af 1960’erne.

En følge af disse forhold er, at kurven over de hidtidige årlige 
afleveringer ikke i sig selv kan danne basis for en beregning af de 
fremtidige afleveringer.

En prognose for Rigsarkivets fremtidige magasinbehov må i ste
det baseres på en opgørelse af institutionernes hidtidige nettopro
duktion af arkivalier, det vil sige institutionernes totalproduktion af 
arkivalier med fradrag af arkivalier, der kasseres. Det er denne net
toproduktion, der skal afleveres til Rigsarkivet. Da en del af netto
produktionen allerede er afleveret, skal denne del fradrages. Tilbage 
får man da den del af nettoproduktionen, som stadig befinder sig 
ude i centraladministrationens institutioner, og som skal afleveres i 
de kommende år. I det følgende skal denne prognoseberegning kon
kretiseres nærmere.

Institutionernes totalproduktion af arkivalier
Med udgangspunkt i undersøgelser af den svenske totalproduktion 
har jeg forsøgsmæssigt beregnet, at danske offentlige institutioners 
totalproduktion af arkivalier i 1975 skulle ligge på omkring 50 km. 
Heraf skulle ca. 22 km stamme fra den centrale og lokale statsad
ministration og ca. 28 km fra den regionale og lokale kommunal
administration.7 Et pålideligt tal for totalproduktionen opnås natur
ligvis kun gennem opmålinger på stedet, men at tallet er nogenlunde 
rimeligt, kan ses ved sammenligning med de ganske vist få tal, som 
er fremkommet ved en rundspørge forud for den internationale ar
kivkongres i Washington i 1976.8 Ud over den svenske opgørelse 
af totalproduktionen til 80 km, som dannede udgangspunkt for be-

7 Birgit Bjerre Jensen, Den årlige arkivproduktion, ARKIV, VI, (1976), s. 
16—18. Tallet er beregnet ud fra antallet af offentligt ansatte i de to lande.

8 VIII International Congress of Archives 1976: Åke Kromnow, The Apprai- 
sal of Contemporary Records, s. 2—3; A. Ricks, Records Management as an 
Archival Function, s. 2.
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regningen af den danske totalproduktion, findes også en finsk under
søgelse, som opgør den årlige totalproduktion i de seneste år til 49 
km. De svenske og finske tal for totalproduktionen, der er opgjort 
uafhængigt af hinanden, viser samme forhold til de to landes befolk
ningsstørrelser. Den svenske befolkning på 8,1 mili. har bevirket 
produktionen af 80 km arkivalier, den finske befolkning på 4,7 mili. 
en produktion på 49 km. Da de nordiske landes samfundsstruktur 
og administrative og kontortekniske udviklingstrin er ret ensartet, 
må det være forsvarligt at regne med, at også den danske befolk
ning på 5 mili. foranlediger en produktion af arkivalier i samme for
hold, altså omkring 50 km.

Fra USA’s side opgives totalproduktionen alene fra centralrege
ringen til godt 2.000 km årligt. Enkeltstaternes central- og lokal
administrations arkivalieproduktion skønnes at være større end cen
tralregeringens. Den amerikanske administrative opbygning er så 
forskellig fra den danske, at der ikke kan drages sammenligning, 
men det er bemærkelsesværdigt, at den amerikanske centralregering 
i forhold til befolkningen (210 mili.) producerer lige så mange ar
kivalier som den svenske eller den finske central- og lokaladministra
tion tilsammen.

De to afgørende faktorer bag totalproduktionstallet er antallet af 
offentligt ansatte og det kontor tekniske niveau. Et tal for de offent
ligt ansatte i Danmark findes først fra 1975. Et forsøg på at skønne 
om totalproduktionen før 1975 må derfor baseres på et skøn over 
antallet af offentligt ansatte. Omsættes antallet af offentligt ansatte 
fra 1900 til 1975 til en kurve vil den være støt stigende med mar
kante stigninger under de to verdenskrige og en afgørende stigning 
efter 1960. PP II skønner således, at antallet af offentligt ansatte 
steg fra en kvart til en halv million i perioden 1960-72.9 Desuden 
har kontorteknikken i den samme periode gennemgået en voldsom 
udvikling, hvor edb-teknik og xerokopiering har sat den enkelte i 
stand til at producere langt flere arkivalier. Til sammenligning kan 
anføres, at man »mycket approximativt« har ansat den svenske cen
traladministrations totalproduktion af arkivalier til følgende om
fang: 1901: 500 m, 1938: 5.000 m, 1950: 10.000 m og 1973: 
20.000 m.10

9 PP IL Perspektivplan-redegørelse 1972—1987 (1973), s. 420.
10 Riksarkivets anslagsäskanden för budgetåret 1974/75 för egen och lands

arkivens verksamhet af 28. aug. 1973, s. 2.
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Hvor stærkt kurven vil stige i de kommende år, er dels afhængig 
af politiske beslutninger om vækstraten i den offentlige sektor og 
dels af kontorteknikkens videre udvikling. Inden for det sidste om
råde må man forudse, at mikrofilmteknikken vil blive yderligere ud
viklet og anvendt med det resultat, at totalproduktionens fysiske 
omfang formindskes. For beregningen af Rigsarkivets magasinbehov 
i de kommende 20 år er disse forhold imidlertid af ringe betydning, 
fordi afleveringerne til Rigsarkivet frem til dette tidspunkt næsten 
udelukkende vil bestå af arkivalier, der allerede er skabt, eller som 
bliver skabt i de næste par år. Og disse arkivalier vil hovedsageligt 
blive afleveret i deres nuværende fysiske form.

Kassation
For at kunne beregne nettotilvæksten af arkivalier i de offentlige 
institutioner må man ud over totalproduktionen kende omfanget af 
kassationerne. Hvor meget der kasseres, vides desværre ikke, da kas
sationerne udføres af institutionerne efter bemyndigelse fra arkiv
væsenet; men man har dog visse skøn, der kan give en fornemmelse 
af, på hvilket niveau bevaringsprocenten ligger.

I 1953 skønnede rigsarkivaren, at der i perioden 1936-51 var 
kasseret så meget, at »måske mindre end halvdelen af administratio
nens produktion af arkivalier« blev bevaret.11 Bevaringsprocenten 
har utvivlsomt siden da været faldende, om end vi heller ikke i dag 
kan angive procenten med nogen nøjagtighed. En antydning af det 
nuværende bevaringsniveau for så vidt angår lokaladministrationen 
findes i det kommende kassationscirkulære for primærkommunerne, 
der efter et forsigtigt skøn betyder en bevaringsprocent på 20. For 
centraladministrationens arkivalier er bevaringsprocenten betydeligt 
højere, dels fordi man i landspolitisk sammenhæng tillægger dens 
arkivalier større betydning, og dels fordi alle centrale institutioner 
er indbyrdes forskellige. På det lokale plan åbner de mange ensar
tede institutioner større kassationsmuligheder. Andre landes beva
ringsprocenter fremgår af nedenstående tal, som blev forelagt på 
arkivkongressen i Washington i 1976.12

11 Instilling om arkivproblemene i Statsforvaltningen. Norsk Arkivudvalgs 
rapport 1958. Bilag 2, Kassasjonspraksis i Danmark, s. 3.

12 Befolkningstallene er for 1973 og stammer fra Statistisk Årbog 1976. Beva- 
ringsprocentérne er fra Åke Kromnows omtalte rapport s. 24—25.
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Befolkning Bevarings- Befolkning 
i millioner

Bevarings
procenti millioner procent

England 49,1 1-2 Sverige 8,1 20-30
USSR 249,7 1-4 Svejts 6,4 20-30
USA 210,4 1-4 Finland 4,6 20-30
DDR 16,9 1-4 Australien 13,1 30-40
Canada 22,1 5-10 Bulgarien 8,6 30-40
Indien 574,2 10-20 Norge 3,9 40-60
Polen 33,3 10-20 Frankrig 52,1 50-70
Holland 13,4 10-20 Rumænien 20,8 50-70
Østrig 7,5 10-20 Luxemburg 0,3 98
Ghana 9,3 20-30

Tabellen viser generelt, at stater med en stor befolkning og dermed 
en stor arkivalieproduktion bevarer forholdsvis mindre end stater 
med en lille befolkning. Dette skyldes for det første, at omfanget 
af de arkivalier, der skal bevares for at belyse administrationens 
funktionsmåde, ikke stiger i forhold til, hvor mange mennesker ad
ministrationen omfatter. For det andet kan man ved udtagning af 
repræsentative udvalg af enstypesager gå ned til stadig lavere be
varingsprocenter, jo større antallet af sager er.13 Adskillige stater 
danner dog undtagelser fra denne regel. Indien har med sin befolk
ning på 574 miil. en forholdsvis høj bevaringsprocent på 10-20. 
Dette skyldes sandsynligvis, at Indien producerer færre arkivalier 
pr. indbygger end avancerede stater som USA og USSR. Rumæniens 
bevaringsprocent er påfaldende høj, især når man tager i betragt
ning, at de socialistiske landes arkivalieproduktion må være betyde
ligt større end i de kapitalistiske lande, hvor erhvervslivets arkivalier 
ikke falder ind under det statslige arkiv væsen.

Andre udsving i bevaringsprocenten kan forklares med forskellige 
typer af bevaringspolitik. Frankrig har en meget høj bevaringspro
cent, fordi man her altid har været tilbageholdende med at tillade 
kassationer. Rumæniens høje bevaringsprocent skyldes muligvis en 
tilsvarende politik. England og Østtyskland derimod har i forhold 
til deres befolkningsstørrelse en meget lav bevaringsprocent. Dette 
afspejler en bevaringspolitik, der hovedsageligt bevarer arkivalier til 
belysning af administrationens rolle, og ikke lægger tilsvarende vægt

13 Harry Christensen, Hvor repræsentative er repræsentative udsnit?, ARKIV 
V (1974) s. 1 ff.
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på at bevare arkivalier, der belyser det informative aspekt, det vil 
sige de emner, som administrationen retter sig imod.14

I Danmark er der - som i de andre nordiske lande - en tradition 
for en bevaringspolitik, der ikke alene tilgodeser den administra
tionsrettede forskning, men også en bredere samfundsorienteret 
forskning. Som det fremgår af tabellen, betyder det en bevarings
procent for Sverige og Finland på 20-30 og for Norge på 40-60. 
Da Danmark med hensyn til kassationsmetoder nærmest kan sam
menlignes med Sverige, er det følgelig rimeligt at antage, at også 
Danmarks bevaringsprocent ligger på 20-30.

Institutionernes nettoproduktion af arkivalier
Når man fra institutionernes totalproduktion af arkivalier fradrager 
de kasserede arkivalier, når man frem til institutionernes nettopro
duktion. Denne nettoproduktion kommer institutionerne først ned 
på, når kassationerne har fundet sted, det vil sige i løbet af en pe
riode fra 5 til 30 år. Hvornår kassationen finder sted, er imidlertid 
i denne forbindelse uden betydning; her er det alene slutresultatet, 
der interesserer, fordi det er det, der skal afleveres til arkivvæsenet.

Ser vi på arkivalieproduktionen for 1975 bliver institutionernes 
nettotilvækst på ca. 12,5 km, nemlig 25 % bevaring af totalproduk
tionen på 50 km. Denne nettoproduktion afleveres til arkivvæsenet, 
således at arkivalierne fra den statslige centraladministration og den 
militære lokaladministration går til Rigsarkivet og arkivalierne fra 
den øvrige lokale statsadministration og kommunaladministrationen 
til de fire landsarkiver. I modsætning til de statslige institutioner 
kan kommunerne dog vælge selv at bevare deres arkivalier. Dette 
sker for eksempel for Københavns og Frederiksbergs vedkommende.

Det er tidligere nævnt, at af de 50 km totalproduktion tegner den 
statslige administration sig for de 22 km. Fordelingen heraf på cen
tral- og lokaladministrationen kendes beklageligvis ikke. I Sverige 
har man beregnet, at totalproduktionen i central- og lokaladministra
tionen er lige stor. Overfører vi dette tal til danske forhold, får vi 
som resultat, at den centrale og den lokale statsforvaltning hver pro
ducerede 11 km i 1975. Bevares en fjerdedel heraf, bliver den stats
lige arkivtilvækst på 2,75 km til henholdsvis Rigsarkivet og lands
arkiverne i det år, da 1975-produktionen skal afleveres.

14 Public Record Office, A guide for Departmental Record Officers (1962), s. 
29—31, og Nils Nilsson, Arkiven och informationssamhället (1976), s. 68—69.
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Som tidligere omtalt er bevaringsprocenten imidlertid højest i de 
øverste dele af det administrative hierarki og lavest i de nederste 
dele. Bevaringsprocenten for arkivalier, der afleveres til Rigsarkivet, 
sættes derfor til 30, og for arkivalier, der afleveres til landsarkiverne, 
til 20.15 Rigsarkivets tilvækst bliver følgelig på 3,3 km og landsarki
vernes på 2,2 km. Takket være tilvæksten fra den kommunale sektor 
vil landsarkivernes samlede tilvækst dog overstige Rigsarkivets.

Forsøger vi at tegne en kurve over de centrale institutioners net
toproduktion fra 1890-1975, har vi slutpunktet beregnet til ca. 3,3 
km. Et andet fingerpeg er tilvæksten til Rigsarkivet i 1897 på ca. 
150 m, som afspejler centraladministrationens nettoproduktion 10- 
20 år tidligere. Forløbet af kurven bestemmes af totalproduktionen 
med fradrag af kasserede arkivalier. Da bevaringsprocenten antages 
at have været faldende, betyder det, at institutionernes nettoproduk
tion ikke er steget forholdsvis så meget som deres totalproduktion. 
I figur 2 er nettoproduktionskurven indtegnet ud fra et minimums
skøn. Den årlige stigning er ansat til følgende: 1890-1909: 10 m, 
1910-39: 20 m, 1940-49: 30 m, 1950-59: 50 m, 1960-75: 100 m. 
Centraladministrationens nettoproduktion 1890-1975 bliver udfra 
denne beregning på 94 km.

Figur 2. Centraladministrationens nettoproduktion 1890—1975. Feltet 1910—54 
angiver mængden af arkivalier afleveret til Rigsarkivet 1910—75.

15 I Sverige regner man med bevaringsprocenter for central- og lokaladmini
strationen på henholdsvis 30—35 og 10—20. Riksdagens revisorer, Gransk- 
ningspromemoria nr. 15/1970, s. 13 og 25.
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Rigsarkivets hidtil hjemtagne arkivalier
Centraladministrationens nettoproduktion på 94 km er skabt i pe
rioden 1890-1975, og de ældste dele heraf er begyndt at blive afle
veret til Rigsarkivet fra omkring 1910. Frem til 1975 er der ifølge 
Rigsarkivets af le verings journaler afleveret ialt 37,5 km, når man 
fradrager de kassationer, der er foretaget i arkivet. Af le verings jour
nalens tal er imidlertid ikke særlig pålidelige, idet en del af afleve
ringerne vides ikke at være registreret. Beregnet ud fra Rigsarkivets 
nuværende bestand af arkivalier må omfanget af arkivalier afleveret 
1910-75 ligge omkring 44,5 km.16 Indtegnes disse 44,5 km på 
figur 2, ses det, at Rigsarkivet har hjemtaget en mængde, der svarer 
til institutionernes nettoproduktion til 1954 incl.

Prognose for Rigsarkivets magasinbehov 1976-95
Da Rigsarkivet i perioden 1910-75 har hjemtaget 44,5 km, findes 
der følgelig ca. 50 km arkivalier ude i centraladministrationen. For 
prognoseberegningen er det af betydning, hvor hurtigt disse arkiva
lier skal afleveres til Rigsarkivet. Vælger man at modtage arkivalier
ne, når de er 10 år gamle, betyder det, at RA i 1985 skal have hjem
taget 50 km, det vil sige en årlig aflevering på 5 km. Vælger man 
at modtage dem, når de er 30 år gamle, skal de 50 km først være 
hjemtaget i 2005 og den årlige aflevering nedsættes til 1,633 m. 
10 års grænsen vil givet være for lav, da arkivalierne endnu anven
des af administrationen, og omvendt vil 30 års grænsen oftest være 
for høj, fordi institutionerne ikke har den fornødne arkivplads til at 
opbevare arkivalierne i så lang tid. Jeg har derfor i det følgende 
valgt 20 år som den gennemsnitlige afleveringsalder. Et gennemsnit 
der svarer til den nuværende praksis, som den fremgår af figur 2. 
Prognosen kommer følgelig til at dække årene 1976-95. De 50 km 
afleveringer fra centraladministrationen er ikke fordelt ligeligt over 
perioden, men med en stigningstakt som svarer til den, der er an
givet i figur 2. Til disse tal skal lægges afleveringerne fra forsvarets 
lokale myndigheder og fra private, således som det er omtalt side 245.

16 Rigsarkivet optager i 1975 63.765 m hyldeplads, når Hærens arkiv og Pri
vatarkiverne er fratrukket (Programoplæg s. 6 og oplysning fra Privatarkiv
afdelingen). Af disse er ca. 17,5 km optaget af arkivalier afleveret før 1910, 
hvortil kommer den hyldeplads, der er optaget af arkivalier modtaget fra 
Vestindien og Tyskland og af film og diverse, ialt sat til 19 km. Den regi
strerede tilvækst på 37,5 km er følgelig 7 km for lav.
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Afleveringstallene for forsvarets lokale myndigheder er sat til 
215 m indtil 1978, i 1979 til 500 m, og derefter er der beregnet en 
årlig forøgelse på 25 m. For perioden 1976-95 bliver det ialt 
12,5 km.

Afleveringer fra private er sat til 220 m i 1976 med en årlig for
øgelse på 20 m til 1980 og derefter med en forøgelse på 10 m om 
året. For perioden 1976-95 bliver tilvæksten fra private ialt 7 km.

Rigsarkivets prognosetal for de kommende 20 år kommer da til 
at se således ud. Disse tal må betragtes som minimumstal:

Centraladmini
stration

Militær lokal
administration Private Ialt

1976 1.600 m 215 m 220 m 2.035 m
1980 1.950 m 525 m 300 m 2.775 m
1985 2.450 m 650 m 350 m 3.450 m
1990 2.950 m 775 m 400 m 4.125 m
1995 3.450 m 900 m 450 m 4.800 m
1976-95: 50.000 m 12.545 m 7.000 m 69.545 m

Prognose tallene, der ligger til grund for den nuværende program
mering af Rigsarkivets byggeri, er som nævnt side 244 på 1,950 m 
årligt i perioden 1980-88 og på 2.450 m årligt i perioden 1989— 
2008. For perioden 1980-95 ialt på 34,7 km imod 60,6 km, som 
den her anførte prognose viser for samme tidsrum. Med det nu pro
grammerede byggeri er vi altså i færd med at lægge grunden til en 
fortsat kapacitetsmangel, en mangel, som i 1995 vil være nået op 
på 26 km.

Selvom prognosen rækker 20 år frem i tiden, må man ikke 
glemme, at den baseres på de arkivaliemængder, der allerede er 
skabt. På langt sigt vil arkiv væsenets pladsproblemer sandsynligvis 
løses ved hjælp af mikrofilm eller andre former for opbevaring i 
miniformat, men først når denne konverteringsform er økonomisk 
fremkommelig, kan den få virkning på afleveringernes omfang. Må
let for Rigsarkivets byggeri må derfor i første omgang være, at der 
bygges magasiner med en kapacitet på mindst 110 km, således at 
man der kan huse de 40 km arkivalier, som nu er i lejede udemaga- 
siner, og der kan tage imod de ca. 70 km arkivalier, som vil blive 
afleveret til arkivvæsenet i de næste 20 år.
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Bevaring, sikkerhed, økonomi
Mikrofilm i arkiverne

af Jan Kanstrup

Mikrofilm har været anvendt systematisk i det danske arkivvæsen 
siden 1939 til gennemførelse af sikkerhedsfotograferinger, d.v.s. ko
piering af arkivalier som vurderes til i særlig grad at burde beskyttes 
mod totalødelæggelse ved krigsmæssige handlinger og andre pludse
lige hændelser. Sideløbende hermed har især det centrale personal- 
historiske kildemateriale været gjort til genstand for tilgængeliggø- 
relsesf o tograf ering, dels af mormonerne dels af arkivvæsenet selv; 
arkivvæsenets egen hensigt med disse fotograferinger har især været 
ønsket om at skåne originalmaterialet mod slitage, samtidig med at 
sikkerhedshensyn er blevet tilgodeset; derimod har man ikke udnyt
tet muligheden for en intensiv tilgængeliggørelse gennem spredning 
af brugskopier, således som tilfældet er i Sverige, hvor stiftsbiblio
tekerne er i besiddelse af kopifilm af arkivalier fra deres eget om
råde.1

Sikkerhed og tilgængeliggørelse er således de formål det danske 
arkivvæsen har benyttet mikrofilm til. Derimod har man i det store 
hele enten ikke taget stilling til eller taget afstand fra de anvendel
sesmuligheder der ligger i bevaringsfotograferinger, d.v.s. konverte
ring af arkivaliernes immaterielle indhold til mikrofilmsmediet som 
alternativ til konservering af det originale medium, og i kassations
fotograferinger, d.v.s. konvertering af arkivaliernes immaterielle ind
hold til mikrofilmsmediet som alternativ til fortsat opbevaring af det 
originale medium. Årsagen hertil er såvel tekniske som økonomiske 
betænkeligheder.

I 1952 foretog Sune Dalgård en orienterende undersøgelse, Ar-

1 Stiftsbibliotekerne udsender registraturer, på grundlag af hvilke rekvisition 
kan finde sted, f.eks. også til brug i Danmark. Den distribution af brugs
kopier der finder sted i Danmark, sker i form af xerokopier, jfr. Rigsarki
vets fotoprogram for folketællingerne og Landsarkivet for Nørrejyllands 
»Xerokampagner« vedr. kopiering af kirkebøger. Xerokopieringen kan må
ske nok betragtes som mere brugervenlig, men den er kostbarere, og rum
mer ikke mulighed for fremstilling af nyoplag uden gentagelse af hele pro
duktionsprocessen.
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kivfilmningsteknik. Kassationsfotografering eller magasinbyggeri.2 
Undersøgelsen skitserede de tekniske muligheder, anvendelsesmulig
hederne i administrationen og i arkivvæsenet, problemer ved me
diets holdbarhed, og rummer endelig en udførlig vurdering af øko
nomien i kassationsfotograferinger. I nærværende sammenhæng kan 
fremhæves, at mikrofilmsmediet vurderedes som mindre hensigts
mæssigt end papir i brugsmæssig henseende,3 at holdbarheden over 
for mekanisk slid er utilfredsstillende men at holdbarheden over for 
kemisk nedbrydning ikke er noget væsentligt problem, og endelig at 
kassationsfotograferinger vurderes som klart uøkonomiske ved en 
sammenligning af omkostningerne ved fotografering med omkost
ningerne ved at bygge nye arkivmagasiner.

Arkivvæsenets holdning har siden i det store hele været afvisende 
over for ønsker fra administrationen om at gennemføre kassations
fotograferinger. Da fotograferingsomkostningerne påhviler institu
tionerne selv, mens volumenbesparelserne også kommer arkiv væse
net til gode, må årsagen søges i betænkeligheder ved mikrofilm
mediets holdbarhed, ikke i samfundsøkonomiske vurderinger, for 
kassationsbemyndigelse er også nægtet i tilfælde hvor institutioner
ne under alle omstændigheder fotograferer sine sager. Eksempelvis 
foretog Handelsministeriet i 1950erne en systematisk fotografering 
af sine journalsager, uden at der af den grund er givet væsentligt 
mere vidtgående kassationsbemyndigelser end tilfældet ville have 
været uden fotograferingen;4 Rigsarkivet modtager fra Handelsmi
nisteriet både originale sager og genparter af film, der følgelig fun
gerer som sikkerhedsfilm. En tilsvarende systematisk fotografering 
finder sted i Direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, uden at 
den har resulteret i modsvarende kassationsbemyndigelser. I adskil
lige tilfælde har institutioner opgivet påtænkte fotograferingspro
grammer efter at have erfaret, at der ikke hermed fulgte bemyndi
gelse til at kassere de originale sager.

2 Optrykt som Primula nr. 4, juni 1969. Undersøgelsen er en del af en rede
gørelse til Undervisningsministeriet for Rigsarkivets indtil da udførte ar
bejde med kassationsproblemerne.

3 Der skelnes mellem båndfilm og mikrofische, hvoraf sidstnævnte betegnes 
som mest brugervenlig, men i almindelighed dyrere. Jeg skelner i det føl
gende ikke mellem de alternative former for mikrofilm; den foretrukne 
form må findes i hvert enkelt tilfælde.

4 Dog blev der med begrundelse i fotograferingerne givet kassationsbemyn
digelse til nogle saggrupper, der kun vurderedes som bevaringsværdige i en 
begrænset tid.
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Dog kan det nævnes at Socialforskningsinstituttet for nylig har 
opnået bemyndigelse til at kassationsfotografere grundmaterialet til 
sine undersøgelser, men en medvirkende årsag hertil var, at det an
vendte papir er af en meget ringe kvalitet. Desuden har Rigsarkivet 
i de seneste år modtaget computer output microfilm (COM), bl.a. i 
form af periodiske udskrifter af CPR. COM er edb-udskrifter direk
te på film; de alternative bevaringsmedier er edb-bånd m.v., eller 
udskrifter på papir. De nævnte tilfælde kunne suppleres med enkelte 
yderligere. Fælles for alle er, at de er undtagelser fra den regel at 
det danske arkivvæsen afviser mikrofilm som et fuldt lødigt arkiv
medium.5

Som nævnt har usikkerheden om filmenes holdbarhed været ar
kivvæsenets afgørende argument mod at acceptere dem som alterna
tivt medium. Grundlaget for betænkelighederne må dog nu siges at 
være fjernet gennem den svenske Dataarkiveringskommitténs 
(DAK) grundige behandling af problemerne.6 DAK’s betænkning 
er ikke definitiv; der eksisterer stadig uløste problemer, specielt 
hvor det drejer sig om valg mellem forskellige alternativer; men i 
hovedsagen påviser DAK, at film er fuldt acceptable som arkivme
dium når de fremstilles, opbevares og benyttes med tilstrækkelig 
hensyntagen til mediets fysiske egenart.

Selv den bedste fotografiske gengivelse er ringere end sit forlæg; 
men dette får først praktisk betydning, når det menneskelige øje er 
i stand til at registrere forringelsen. Er forlægget tilstrækkelig godt, 
kan den fotografiske gengivelse blive ligeså læselig. Filmens evne til 
at gengive originalen er et produkt af kameraets og filmens egen
skaber, læseudstyrets kvalitet, samt den formindskelse hvormed 
originalen gengives på filmen. Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt 
at sikre den ønskede gengivelseskvalitet på kamerafilmen, første 
filmsgeneration; de følgende generationer, kopier og kopiers kopier, 
må også have en acceptabel kvalitet. Da kopifilm uvægerlig bliver 
ringere end deres forlæg, må kravene til første generation fastsættes 
under hensyntagen til det antal generationer der ønskes sikret. Ge
nerationskopiering finder eksempelvis sted når der fremstilles brugs
kopier af kamerafilmen, når brugerne tager papirkopier af brugs
film, og når arkiveksemplaret bør regenereres. DAK anbefaler at der

5 Internationalt set er det ikke nogen enestående situation, jfr. Åke Krom- 
now’s rapport til ICA 76, The appraisal of contemporary records, s. 17 f.

6 Moderna arkivmedier, beståndighet, forvaring, tillhandahållande. SOU 
1976:68. Stockholm 1976.
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sikres mulighed for mindst 4 anvendelige generationer, og advarer 
derfor i almindelighed mod nedfotograferinger mere end 24 X .7 
Valget af denne standard skal ses i sammenhæng med en formodet 
levetid for gode arkivfilm der opbevares optimalt, på mindst 2- 
300 år.8

For filmens holdbarhed er det videre af afgørende betydning at 
de tekniske processer i forbindelse med fremkaldelsen foretages om
hyggeligt. Specielt vigtigt er en fuldstændig fiksering, samt udskyl
ning af kemikalierester; forsyndelser herimod vil resultere i en ret 
hurtig og ukontrollabel kemisk nedbrydning af mediet.9

Film er sårbar overfor kemisk nedbrydning; både den nedbryd
ning der skyldes processer i filmens egne komponenter, og den ned
brydning der skyldes udefra kommende påvirkninger i form af f.eks. 
luftforurening. Herimod kan beskyttelsesforanstaltninger sættes ind 
på to felter; filmen kan beskyttes mod udefra kommende forure
ning; nedbrydningsprocesserne kan hæmmes gennem etablering af 
et optimalt og stabilt klima, nemlig en lav relativ luftfugtighed og 
lav temperatur.10 Arkivfilm må under alle omstændigheder opbeva
res i særskilte magasiner, dels fordi det for filmene optimale klima 
ikke er velegnet ved opbevaring af andre medier, dels fordi andre 
medier afgiver stoffer der virker nedbrydende på film. Filmenes 
umiddelbare emballage må bestå af materialer der ikke afgiver ska
delige stoffer.11

DAK opererer med to alternative muligheder for etablering af det 
optimale klima. Den ene omfatter fuldstændig klimaregulering, incl. 
effektiv luftrensning, samt strenge regler vedr. ind- og udslusning af 
mennesker og materialer. Den anden er baseret på en kombination 
af temperaturregulering og hermetisk indeslutning af de enkelte 
film. Sidstnævnte løsning stiller strenge krav til kvaliteten af den 
umiddelbare emballage, og de tekniske problemer menes endnu ikke

7 Sstds. s. 76 og 155 f.
8 Sstds. s. 67.
9 Sstds. s. 77 ff. Jfr. Sune Dalgård, Arkivmikrofilms holdbarhed. Indførelse 

af grænse og nye prøvningsmetoder for rest-thiosulfatindhold. Nordisk Ar
kivnyt 1977, nr. 1.

10 Moderna arkivmedier, s. 163, fastsætter en temperatur på 10—15° C, med 
en tolerance på + 1°, og en luftfugtighed på 20—30 pct., med en tolerance 
på 5 pct. inden for 24 timer. Jfr. bilag 5, s. 323, at temperaturen gerne kan 
være lavere, og at fugtighedsprocenten under specielle forudsætninger kan 
være højere.

11 Sstds. s. 163 f.
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fuldstændig løst. Når det er sket, mener DAK at valget mellem de 
to muligheder må bero på en økonomisk vurdering.12

Disse strenge krav til opbevaringsformen gælder arkivfilm i hvi
lende arkiver. I det hvilende arkiv sikres de arkiverede informatio
ner. Filmene må kun fjernes herfra, når der skal tages kopier af dem, 
enten til erstatningsfilm når nedbrydningen har nået et vist niveau, 
eller til brugsformål på læsesale og distribution i øvrigt. Såfremt der 
er behov for at fremstille et større antal kopier af en film, bør filmen 
fra det hvilende arkiv ikke anvendes hertil, af hensyn til slitage. I 
stedet bør brugskopier fremstilles som 3. generationsfilm, d.v.s. som 
kopier af en brugskopi.13

Brugsfilmene kan ikke effektivt beskyttes mod kemisk nedbryd
ning; alligevel bør der gives dem en nødtørftig beskyttelse gennem 
den umiddelbare emballage, ligesom der i opbevaringsrummet må 
tilstræbes stabile klimatiske forhold. Også det mekaniske slid ved 
benyttelsen virker ind; under alle omstændigheder må brugsfilmene 
påregnes at have en begrænset levetid.

Som kamerafilm, og som film til bevaring i hvilende arkiv, for
udsættes film af sølvtypen anvendt. Som brugsfilm kan alternativt 
anvendes film af diazo- eller vesikulærtypen; disse er ikke arkivbe
standige, men billige og mere slidstærke.14

Sammenfattende kan siges at film kan være et fuldtud lødigt me
dium til bevaring af informationer ud i en uvis fremtid. Forudsæt
ningen er at der foretages de fornødne bygningsmæssige foranstalt
ninger, at der fastsættes normer for kvaliteten af materialer og tek
niske processer, samt at der udarbejdes de fornødne arbejds- og kon
trolrutiner. En opfyldelse af forudsætningerne kræver et betydeligt 
arbejde fra arkivvæsenets side i samarbejde med andre myndigheder.

Diskussionen om mikrofilms anvendelighed som arkivmedium er 
ofte præget af indgående overvejelser af filmenes tekniske egenska
ber, uafhængigt af tilsvarende overvejelser af de tilsvarende proble
mer ved andre medier, først og fremmest papir. Det synes en stil
tiende forudsætning, at papirets tekniske egenskaber er bedre end 
filmenes. En sådan forudsætning er i almindelighed forkert, for nok 
findes der papirkvaliteter med fremragende egenskaber, men mere

12 Sstds. s. 231 ff. Jfr. bilag 3—7.
13 Sstds. s. 207. En 3-filmløsning er etableret for de film som opbevares i det 

franske Espeyranfilmarkiv, jfr. Jørgen H. Andersen, Teknik og praksis i dag 
i de nordiske arkiver, i Nordisk Arkivkundskab nr. 5, Kbh. 1976, s. 20 f.

14 Moderna arkivmedier, s. 84 ff.
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tvivlsomme kvaliteter anvendes oftere. Det mest hensigtsmæssige 
medium kan naturligvis kun vælges, når de foreliggende alternativer 
er belyst i ligeligt omfang. I denne forbindelse bør muligheden for 
konservering vurderes, for det oprindelige mediums bestandighed 
kan kun være en af de faktorer, der skal tages i betragtning med 
henblik på arkivaliernes bevaring og sikkerhed.

Det kunne indvendes mod film i arkiver, at de fordrer specielle 
opbevaringsforhold. Det gør de ubestridelig, men indvendingen har 
ringe vægt, så sandt som tilsvarende gælder for papirarkivalier. Det 
traditionelle arkivmagasins optimale klima er langtfra nogen enkelt 
sag; det danske arkivvæsen benytter i dag magasiner, såvel ældre 
som nye, hvor papirarkivalierne nedbrydes med foruroligende hastig
hed. Årsagen til denne misere ligger nok mindre i manglende viden 
end i uheldige økonomiske kompromis’er.15

Den vigtigste bevaringsforanstaltning på kortere sigt består i en 
hensigtsmæssig materiel arkivpleje, rettet mod den fysiske og kemi
ske nedbrydning af mediet. Arkivalierne beskyttes mod fysisk ned
slidning gennem hensigtsmæssig emballering; men nok så væsentlig 
er beskyttelsen mod kemisk nedbrydning af mediet, ved tilvejebrin
gelse af optimale klimatiske forhold i arkivmagasinerne (temperatur, 
fugtighedsgrad og forureningsbeskyttelse). Omkostningerne ved en 
hensigtsmæssig materiel arkivpleje er relativt beskedne i sammen
ligning med den gevinst, der opnås ved en meget væsentlig udsky
delse af det tidspunkt, hvor yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
må sættes ind. Alligevel er kun en begrænset del af vore arkivalier 
omfattet af en tilnærmelsesvis hensigtsmæssig materiel arkivpleje.

Konservering er en forholdsvis ny bevaringsmåde, når der bortses 
fra reparation af bogbind o.l. Ved konservering stabiliseres mediet, 
således at de immaterielle informationer bevares i deres materielle 
kontekst. Dette er den optimale bevaringsform, som især har værdi 
overfor unikke arkivalier af central betydning for forskningen, d.v.s. 
sådanne som kan formodes at blive gjort til genstand for et intensivt 
studium, hvori den materielle kontekst indgår i analysen af de im
materielle informationers udsagnskraft; der kan f.eks. være tale om 
middelalderdiplomer, originalmanuskripter og -kort, samt udkast til 
normative bestemmelser. Konserveringsteknikken er veludviklet, og 
den raffineres stadig; men konservering er særdeles kostbar, og der

15 Jfr. H. H. Worsøes anmeldelse af Nordisk Arkivkundskab nr. 4, i ARKIV
6. bd., s. 132 ff.
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er ikke udsigt til at selv de mest avancerede massekonserveringsme
toder vil kunne tilgodese bevaringsbehovet, inden for en realistisk 
økonomisk ramme.

Mediekonvertering er den traditionelle form for bevaring. Fra de 
ældste skriftkyndige tider har det været sædvane at konvertere det 
immaterielle indhold fra nedbrudte medier til friske, ofte under 
overholdelse af en bestemt procedure til garanti for autenticiteten. 
Det var en kostbar fremgangsmåde, eftersom den oprindelige pro
duktionsproces måtte gentages fuldtud. Under alle omstændigheder 
var der tale om et dårligt alternativ til den konserveringsteknik, der 
blev udviklet i dette århundrede.

Mediekonvertering står imidlertid atter i centrum af bevarings
bestræbelserne i kraft af de seneste årtiers udvikling af filmnings- 
teknik og edb. Vi har nu mulighed for at sætte bevaringsforanstalt
ninger ind overfor andet end meget begrænsede arkivaliemængder. 
Som følge af konserveringsteknikkens utilstrækkelige kapacitet er 
arkivvæsenet på vej ind i et særdeles pinagtigt bevaringsproblem, 
som alt andet lige vil blive større og større. For øjeblikket ligger 
således store mængder vestindiske lokalarkivalier og smuldrer, uden 
at der har kunnet anvises nogen realistisk udvej til bevaring; snart 
kommer turen til 1800-tallets dårlige papirkvaliteter; senere vil pro
blemet blive aktuelt over for stadig voksende mængder af arkivalier 
fra dette århundrede, som vi tildels betragter som umistelige, dels 
ønskværdige at bevare. Hertil kommer at problemet er kumulativt: 
Konservering kan ikke standse nedbrydningen af mediet én gang for 
alle; senere vil genkonservering blive nødvendig, formentlig yder
ligere kompliceret ved at gamle konserveringsmidler skal fjernes. 
Konvertering til film udgør en alternativ, realistisk bevaringsmåde 
for arkivaliernes immaterielle data.

Som konserveringsforanstaltning er mikrofilmning hurtig og bil
lig, selv når fuldautomatisk fotografering ikke lader sig gennemføre 
på grund af arkivaliernes materielle beskaffenhed.

Filmen er ikke et bestandigt medium, lige så lidt som papir; men 
lige så godt som papir, under forudsætning af at filmenes behov for 
speciel materiel arkivpleje tilgodeses; og mikrofilm kan reproduce
res, let og billigt, i modsætning til genkonservering af papirarki
valier.

Hertil kommer de afledte fordele ved konvertering til film. Det 
økonomiske aspekt behandles senere, men i denne forbindelse kan 
nævnes at den indvundne pladsbesparelse gør det muligt at bevare
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arkivalier som ellers skulle kasseres. I en del tilfælde vil film være 
lettere at arbejde med, nemlig når der skal uddrages større mængder 
data som i arkivalierne forekommer successivt. Den lette og billige 
reproduktion muliggør spredning af brugskopier til arkivbenyttere 
hvorsomhelst, og gør det endvidere muligt at opnå maksimal sikker
hed for arkivalierne.

Mens bevaringsforanstaltninger er rettet mod den langsigtede, 
uvægerlige nedbrydning af arkivalierne, er sikkerhedsforanstaltnin
ger rettet mod pludseligt indtræffende skadevoldende hændelser, 
såsom naturkatastrofer, brand, krig og borgerlige uroligheder. Det 
er karakteristisk for disse pludselige hændelser, at deres konkrete 
optræden ikke lader sig forudsige med nogen rimelig sandsynlighed, 
slet ikke i deres form, lige så lidt som der er nogen som helst sikker
hed for at de overhovedet vil indtræffe. Endvidere er det næsten 
givet at de vil ramme genstande og mennesker uden for arkivvæse
net med lige så skæbnesvangre virkninger - såfremt de indtræffer. 
De foranstaltninger der kan blive tale om, kan derfor ikke betragtes 
som specielle for arkiv væsenet, men må indgå i en generel vurdering 
af genstandes og personers sikkerhedsbehov overfor pludselige 
hændelser.

I den samfundsmæssige prioritering turde det være tvivlsomt om 
arkivvæsenet er i stand til, og berettiget til, at hævde sine specielle 
sikkerhedskrav, hvis det f.eks. medfører bygningsmæssige omkost
ninger udover det normale. I den udstrækning det er muligt at få 
bevillinger, vil det være fejlagtigt at investere dem i bygningsmæs
sige foranstaltninger udover det normale, idet man herved alligevel 
kun opnår en begrænset forøgelse af sikkerheden mod pludselige 
hændelser. Spredning af mikrofilmgenparter giver en langt større 
sikkerhed, samtidig med at bevaringen på langt sigt tilgodeses.16

Begrebet økonomi er et mangehovedet uhyre, der vanskeligt kan 
beskrives sammenfattende. I det følgende vil det økonomiske aspekt 
ved datakonvertering til mikrofilm da også kun blive behandlet 
under nogle synsvinkler.

I det foregående er talt om datakonvertering i bevaringens og 
sikkerhedens tjeneste, nærmest med henblik på arkivalier som alle
rede er afgivet til arkiv væsenet. Der kan ikke herske nogen tvivl om 
at en sådan datakonvertering vil være uøkonomisk i den forstand, at

16 Jfr. Niels Petersen, Sikkerhedsproblematikken, i Arkivbygninger og deres 
indretning (rapport fra Arkivforeningens seminar IV), Kbh. 1971, s. 30 ff.
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omkostningerne ved fotograferingen vil overstige den økonomiske 
gevinst ved sparet magasinplads, især fordi tilrettelæggelsen af arki
valierne til fotografering er meget tidkrævende; derimod vil en så
dan fotografering udgøre et økonomisk fordelagtigt alternativ til 
konservering, når det oprindelige medium er nedbrudt.

Om kassationsfotograferinger er økonomisk fordelagtige afhænger 
af hvilke udgifter der skal kalkuleres med, og hvilke besparelser og 
øvrige gevinster der kan påregnes. Det er ikke helt så banalt som det 
lyder; resultatet af en kalkule afhænger af dens specifikke forudsæt
ninger. I nærværende sammenhæng er det f.eks. af afgørende betyd
ning, om der skal kalkuleres med fotografering ved automatisk eller 
manuelt kamera. Eller om der skal kalkuleres med arkivering i store 
eller små arkiver. Videre kommer usikkerheden med hensyn til en 
realistisk vurdering af omkostningerne ved offentlige institutioners 
virksomhed, da forrentning og afskrivning af den investerede kapital 
ikke føres til regnskab. Endelig vanskeligheden ved at værdisætte 
gevinster, der har karakter af generel rationaliseringsgevinst eller af 
kvalitetsforbedring, f.eks. i form af forøget sikkerhed.

DAK’s betænkning rummer en lang række beregninger til fast
sættelse af omkostningerne ved henholdsvis traditionel arkivering 
og arkivering af mikrofilm. Med hensyn til kassationsfotograferinger 
konstateres at disse kan være økonomisk fordelagtige, nemlig hvis 
fotograferingen kan foretages ved automatisk kamera og hvis arkiva
lierne alternativt skulle opbevares i mindre embedsarkiver. Med 
hensyn til fotograferinger som led i en veltilrettelagt arbejdsrutine i 
den arkivskabende institution forudsættes betydelige besparelser at 
kunne indvindes, først og fremmest i kraft af en rationaliseret ar
bejdsgang, men tillige i kraft af besparelser ved anvendelse af ringere 
papirkvaliteter.17

DAK’s beregninger er imidlertid tildels teoretiske, tildels bygger 
de på specielle svenske forhold, der gør at de ikke umiddelbart er 
anvendelige på danske forhold.

På grundlag af en tidsstudie beregnes omkostningerne ved 3000 
optagelser på 16 mm film i 2 eksemplarer, formindsket 24 X, til 
sv. kr. 178,15, heri inkluderet emballage til filmene og testning af 
dem i Statsprbvningsanstalten. Det svarer til lige knap 6 svenske eller 
9 danske øre pr. optagelse.18 Eksemplet forudsætter en prisfast-

17 Moderna arkivmedier, s. 239 ff.
18 Sstds. s. 128 ff. (sv. kr. beregnes her til 1,5 da. kr.); omkostningerne ved 

manuel fotografering antages, alt andet lige, at være ca. 21/? gange så store.
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sættelse, baseret på en effektiv kapacitetsudnyttelse; derimod rum
mer det ikke profitter til servicebureau. Skal fotograferingen i Dan
mark udføres på servicebasis, er prisen ifølge Harry Christensens 
angivelser 18 øre pr. optagelse i 2 eksemplarer (eksklusive embal
lage og kontrol) ved nedfotografering 24 X. Kun hvis man vil 
acceptere den hårde 40 X nedfotografering, kan omkostningen brin
ges ned i nærheden af DAK’s niveau, nemlig på 10 øre pr. optagel
se.19 En lignende omkostning ved nedfotografering 40 X beregnes 
i en rationaliseringsundersøgelse, foretaget for Socialforskningsin
stituttet i 1976; her oplyses tillige at prisen for et acceptabelt auto
matkamera ligger på 55.000 kr.20

Heller ikke ved opgørelsen af pladsgevinsten synes DAK’s resul
tater at stemme helt overens med danske forhold. Der beregnes 
5000 stk. papir på en hyldemeter, hvor stikprøver i Rigsarkivet 
snarere tyder på at der skal beregnes 6-8000 stk. Årsagen er at 
DAK går ud fra at der anvendes arkivbestandigt svenskt-arkivpap- 
per, 80 g, en kvalitet man kun ganske undtagelsesvis kan træffe på 
i danske arkiver.21

Videre må det nævnes at DAK implicit går ud fra en beskrivelses
frekvens for papiret på 0,5, d.v.s. at papiret kun er beskrevet på den 
ene side.22 Stikprøveundersøgelser i Rigsarkivet bekræfter nok at 
denne beskrivelsesfrekvens er normal og gennemsnitlig; men netop 
ved skemamateriale, hvor automatiseret filmning er mest oplagt, 
træffes ofte en beskrivelsesfrekvens på 1; i så fald skal der ikke 
beregnes ca. 7000 optagelser pr. hyldemeter papir, men 14.000. 
Denne eventualitet kan ikke lades ude af betragtning, hvis man vil 
fremføre sparede arkiveringsomkostninger som argument for gen
nemførelse af systematiske mikrofotograferinger i en gennemratio- 
naliseret arbejdsrutine hos arkivskabende institutioner.

Omkostningerne ved enten konvertering til mikrofilm eller fort
sat traditionel arkivering af papirarkivalier kan kun i bedste fald 
beregnes med tilnærmelsesvis rigtighed, og kun i hvert enkelt kon-

19 Folkeregistrene 1924—1985, ARKIV 5. bd., nr. 4, 1975, s. 233.
20 Kopi på Rigsarkivets 2. afdeling.
21 Moderna arkivmedier, s. 133, angiver en pris for 1000 stk. svenskt-arkiv- 

papper, 80 g, til 88,99 sv. kr., mens skrivpapper, 60 g, fås for 17,50 sv. kr. 
Den bedste papirkvalitet som normalt anvendes i den danske statsadmini
stration, nemlig bankpost, 70 g, koster ca. 35 da. kr. pr. 1000.

22 Beskrivelsesfrekvensen kan teoretisk svinge fra 0,25 — hvis ark kun er be
skrevet på én side — til 1,0 — hvis alle blade er beskrevet på begge sider.
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kret tilfælde. Det gælder de samlede samfundsmæssige udgifter. 
Ulige lettere at beregne er arkivvæsenets omkostninger i tilfælde, 
hvor mediekonverteringen har fundet sted på den arkivskabende 
institutions regning. Her skal på begge sider beregnes omkostnin
gerne ved anlæg og drift af arkivmagasiner.

Anlægsudgiften for traditionelle arkivmagasiner må beregnes på 
grundlag af nybyggeri af acceptabel kvalitet. Det seneste beregnings
grundlag foreligger i rigsarkivarens programoplæg af oktober 1975 
for bygning af nye magasiner til Rigsarkivet. Der regnes med 3000 
kr. pr. m2 i rene bygningsudgifter. For 2. etape, der er en ren maga
sinbygning, er byggeomkostningerne beregnet til 9 miil. kr. for ca. 
20.000 hyldemeter, incl. kompaktusreoler; når hertil lægges andel i 
grundkøbspris m.v., kommer vi til en anlægsudgift på ca. 500 kr. 
pr. hyldemeter. Der er tale om den marginale pris, d.v.s. uden andel 
i fællesfaciliteter.

Anlægsudgifterne for det hvilende mikrofilmmagasin er stærkt 
afhængig af magasinets størrelse. Den væsentligste del af udgiften 
går til tekniske installationer, der forholdsmæssigt stærkt fordyres 
jo mindre arkivet er. Det forekommer rimeligt at vælge DAK’s mel
lemste eksempel, et magasin på 25,2 m2, med en kapacitet på 43.680 
ruller 16 mm film. Prisen for det fuldstændige klimabehandlings
anlæg, reoler og hylder, anslås til 158.740 sv. kr.;23 til de mod
svarende 238.110 da. kr. skal lægges bygningsudgiften, 25,2 m2 å 
3000 kr., nemlig 75.600 kr.; i alt 313.710 kr. for det hvilende 
arkiv. I det modsvarende brugsarkiv spares udgiften til det fuld
stændige klimabehandlingsanlæg, 90.000 sv. kr., der sættes til 
135.000 da. kr. Når de trækkes fra de 213.710 kr. fås en anlægs
udgift for brugsarkivet på 178.710. De samlede anlægsudgifter for 
hvilende arkiv og brugsarkiv beløber sig således til 492.420 kr. Når 
disse fordeles på 43.680 ruller film fås en anlægsudgift pr. film 
på 11,27 kr.

Går vi ud fra at en rulle film rummer 3000 optagelser ved 24 X 
nedfotografering, og at der i gennemsnit bruges 7000 optagelser ved

23 Modema arkivmedier, s. 228 ff. Der kalkuleres med alternative størrelser 
for filmsarkiver med fuldstændig klimabehandling på 12,6, 25,2 og 100 m2. 
Disse har en kapacitet modsvarende papirarkivalier på henholdsvis ca. 8.900, 
18.700 og 92.700 hyldemeter, når der regnes 21/:! filmrulle pr. hyldemeter 
papirarkivalier. Omkostningerne ved et hvilende arkiv, baseret på hermetisk 
indeslutning af de enkelte film, formodes ikke at adskille sig væsentligt 
herfra.
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fotografering af en meter papirarkivalier, svarer 1 hyldemeter arkiv 
til 2/3 filmrulle. Anlægsudgiften for mikrofilmarkiv der svarer til 
1 hyldemeter papirarkivalier er følgelig 11,27 kr. X 2/3 = 26,30 
kr. Sammenlignet med det traditionelle arkivs anlægsudgift på 500 
kr. pr. hyldemeter, er der tale om en enorm besparelse. Inddragelse 
af driftsomkostninger vil ikke kunne forrykke forholdet til ugunst 
for mikrofilmarkivet.

Forudsætningen for at arkivvæsenet kan indkassere denne be
sparelse ved opbevaringen, er som nævnt at den arkivskabende in
stitution har afholdt udgifterne ved mediekonvertering. Institutio
nernes udgifter dækkes under ingen omstændigheder af besparelser 
i deres egne arkiveringsomkostninger. Selv når den samlede sam
fundsmæssige kreditside gøres op ved inddragelse af arkivvæsenets 
gevinster, vil hensynet til arkiveringsomkostningerne kun rent und
tagelsesvis kunne retfærdiggøre mediekonverteringen økonomisk.

Hensynet til arkiveringsomkostningerne har da også kun en mar
ginal betydning for en institutions (og en privat virksomheds!) 
overvejelser om at konvertere papirarkivalier til mikrofilm. Omend 
i ringere grad gælder det her som ved overvejelser om anvendelse 
af edb, at de væsentlige bevæggrunde ligger i de specielle eller gene
relle rationaliseringsgevinster, der kan hentes i form af forenklede, 
hurtigere og sikrere arbejdsrutiner.

I Socialforskningsinstituttets tilfælde undersøgtes konvertering af 
informationer fra interviewskema til mikrofilm som led i arbejds
processerne ved gennemførelse af en undersøgelse; man søgte at be
regne den økonomiske gevinst ved at arbejde med film i stedet for 
med papirskema i de enkelte processer, og sammenholdt denne med 
udgifterne for Socialforskningsinstituttet (Rigsarkivets eventuelle 
gevinster blev selvfølgelig ikke taget i beregning). Den forsigtige 
konklusion blev, at datakonverteringen næppe ville være økonomisk 
fordelagtig. Alligevel satsede man på datakonverteringen, endog i 
den dyreste form, nemlig ved selv at anskaffe det nødvendige ud
styr, fremfor at benytte et servicebureau. Den afgørende årsag var 
ønsket om at opnå maksimal sikkerhed imod udsivning af de ind
samlede informationer, en sikkerhed man ikke mente at have i sine 
traditionelle arkivlokaler.

Det kan aldrig blive arkivvæsenets sag at vurdere om anvendelse 
af mikrofilm, edb, og andre rationaliseringsmæssige foranstaltninger 
er økonomisk fordelagtig for en afleveringspligtig institution. Arkiv
væsenet skal derimod sikre eksistensen af de informationer som skal 
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bevares for eftertiden. For at sikre dette må arkivvæsenet have ind
flydelse på valget af disse informationers medium, have indflydelse 
på reglerne for disse mediers anvendelse og deres opbevaring, her
under reglerne for aflevering. Hvis medier og procedurer truer infor
mationernes eksistens må arkivvæsenet gribe ind. Når nye medier 
opstår må arkivvæsenet undersøge deres lødighed og fastsætte til
strækkelige standarder og procedurer.

Med hensyn til mikrofilm er vi blevet bragt et langt stykke nær
mere målet gennem DAK’s betænkning; i hvert fald såvidt angår 
erkendelse af problemerne og vejene til deres løsning. Derimod må 
det erkendes at det danske arkivvæsen endnu er slet rustet til at 
varetage en forsvarlig arkivering af film; de nødvendige bygnings
mæssige foranstaltninger mangler totalt, ligesom procedurer for vej
ledning af institutionerne, for modtagelse af film fra disse, og for 
forsvarlig opbevaring, registrering og anvendelse i arkiverne.24

24 For en ordens skyld bør det nævnes at situationen i Danmark ikke er ene
stående. Iflg. Jørgen H. Andersen, anf. arb., s. 20, eksisterer der i ingen af 
de nordiske lande arkivmagasiner, der er søgt tilpasset de optimale krav.
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Orientering

Nordisk Arkivkundskab, under redaktion af Harald Jørgensen, nr. 5: 
Arkiverne og den moderne fototeknik. København 1976.

I forordet til »Arkiverne og den moderne fototeknik« sætter Harald 
Jørgensen som målet for skriftet dels at redegøre for de serviceop
gaver, arkiverne kan løse ved hjælp af den moderne fototeknik, dels 
at gøre status over de tekniske muligheder af i dag. Hvad det sidste 
angår, får vi i indledningen en meget nyttig gennemgang af teknik 
og udstyr, som det forefindes i de nordiske arkiver i dag udarbejdet 
på grundlag af et spørgeskema, der i foråret 1976 er udsendt til 
rigsarkiver, landsarkiver og stadsarkiver i Norden. Hermed er der 
givet et overblik over, hvad der for tiden rent faktisk bruges, og en 
mulighed for arkiverne til indbyrdes udveksling af erfaringer. Yder
ligere vil afsnittet »Teknik og praksis i dag i de nordiske arkiver« 
skrevet af arkivar Jørgen H. Andersen, der er en kortfattet intro
duktion til mikrofilmningens teknik, uden tvivl dække et behov hos 
de mange inden for arkivvæsenet, der ikke direkte har haft kontakt 
med denne del af arkivarbejdet og hos de lokalhistoriske arkiver. 
Hvad der dog i lige så høj grad kunne have haft interesse var at få 
en nærmere redegørelse for det arbejde, der i disse år udfoldes inden 
for Conseil International des Archives (CIA)’s mikrofilmkomité, i 
den svenske Dataarkiveringskomité, i de nationale standardiserings
organer og ISO (the International Standard Organization) for dels 
at finde frem til de bedste materialer og det mest velegnede udstyr 
til arkivfotografering, dels at finde normer for sikring af filmenes 
billedkvalitet og permanens ved systematisk kontrol med den løben
de mikrofilmproduktion og dels at finde den sikreste metode for 
filmenes opbevaring.1 Yderligere savnes en diskussion af den op-

1 Der kan her henvises til den senere end dette skrift udkomne »Moderna 
arkivmedier«. Betänkande av Dataarkiveringskommittén. Statens offentliga 
utredningar 1976:68, Stockholm 1976, desuden til ICA Mikrofilm Bulletin 
1—5, Budapest 1972 ff, ISO Standard 2803 »Photography — Silver-gelatin 
type microfilms — Processing and storage for archival purposes«, 1974 og 
British Standard 1153, 1975 »Recommendations for the processing and 
storage of silver-gelatin-type microfilm«.
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gave som arkivvæsenet i de nordiske lande må påtage sig, nemlig at 
være den myndighed, der stiller kvalitetskrav og permanenskrav til 
de film, som skal opbevares i arkiverne ud fra de normer, som man 
i de ovennævnte organer når frem til.

Ud over omtalen af mikrofilmens anvendelse i arkivvæsenet inde
holder skriftet også et afsnit om fotokopieringstekriikken, der har 
vundet vid udbredelse i alle nordiske arkiver og betydet en uvurder
lig lettelse i publikumsbetjeningen. Først og fremmest i Danmark 
har man haft øje for, at fotokopier har kunnet indgå som et led i 
sikkerhedsfotograferingen, der dog må siges at være en dyrere løs
ning end mikrofotograferingen, også selv om man her sparer indkøb 
af mikrofilmlæseapparater.

I de afsluttende bemærkninger slår forfatteren til lyd for et ud
videt samarbejde mellem medlemmerne af CIA med henblik på at 
påvirke producenterne af fotografisk udstyr og materialer til i højere 
grad end tilfældet er nu at efterkomme arkivvæsenets ønsker og 
krav. Det ville være af væsentlig betydning, om et sådant samarbej
de kunne realiseres. Det er, som det nævnes s. 51, nødvendigt, at de 
forskellige arkivforvaltninger fortsat følger hele den tekniske ud
vikling på fotograferingsområdet med intens interesse.

'Birgitte Dedenroth-Schou.

Nordiske Arkivstudier, tilegnet landsarkiver dr. phil. Harald Jørgen
sen den 3. januar 1977.
Redigeret af Grethe Ilsøe og Helle Linde.

Festskrifter er, i hvert fald bibliografisk set, en problematisk publi
kationsform. For det klassiske festskrift gælder det normalt, at den 
samlende ramme er den person hvem det er tilegnet, medens bidrag
yderne vel egentlig kun har det tilfælles, at de på den ene eller anden 
måde har en tilknytning til den fejrede, som venner, kolleger, elever 
m.v. Og indholdet vil - det gælder ikke mindst inden for et så vidt
favnende fag som historie - normalt dække et meget bredt spek
trum, som regel uden større sammenhæng mellem de enkelte emner. 
En sådan mangfoldighed kan selvfølgelig siges at vise noget om den 
fejredes virke og betydning, men det kan ikke undgås, at bidrag til
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festskrifter, der ikke sjældent er af fremragende kvalitet og central 
betydning, ikke altid kommer til at spille den rolle som de fortjener, 
simpelthen fordi de unddrager sig en systematisk litteratursøgning. 
Man skal næsten på forhånd vide, at den og den i det eller det fest
skrift har skrevet den og den afhandling.

Helt komme udenom disse ulemper kan man vel ikke, hvis man 
da ikke vil opgive at udgive festskrifter, men man kan på forskellig 
vis søge at formindske dem. Redaktionen kan ved tilrettelæggelsen 
af festskriftet og udvælgelsen af bidragydere søge at lægge sig fast 
inden for visse rammer, tematiske, kronologiske, geografiske og 
andre, eventuelt en kombination heraf.

Det er denne udvej redaktørerne af festskriftet til Harald Jørgen
sen med stor succes har valgt. Grethe Ilsøes bibliografi over Harald 
Jørgensens produktion på 197 numre, og herunder under nr. 11 
ikke færre end 232 bidrag til Dansk Biografisk Leksikon, viser klart 
hans store spændvidde som historiker, men hvis man ikke vidste det 
i forvejen, fremgår det i hvert fald tydeligt af rigsarkivarens forord 
til festskriftet, at Harald Jørgensens vigtigste indsats har været som 
arkivmand og som formidler af nordisk samarbejde på mange felter.

Redaktørerne har derfor meget naturligt valgt at lade disse aspek
ter af Harald Jørgensens virksomhed danne rammen om bogen. De 
udtrykker det i forordet således: »Landsarkivar Harald Jørgensen 
har ydet en livslang og frugtbar indsats for det nordiske samarbejde 
gennem forfatter- og udgivervirksomhed, arrangementer af fælles
nordiske udstillinger og af studieophold for unge nordiske arkivarer 
m.m. Det var derfor naturligt, at man samlede sig om nordiske 
emner ved udarbejdelsen af et festskrift til Harald Jørgensen, så 
meget mere som vi mente, at der stadig er et behov for udveksling 
af erfaringer om arkivfaglige problemer på fællesnordisk plan, og for 
at få åbnet for hidtil ukendte arkivalske kilder til de nordiske lan
des historie.« Det skal med det samme siges, at dette program er 
ført ud i livet med stort held.

Resultatet er blevet en bog, der i de kommende år vil vise sig at 
blive et nyttigt arbejdsinstrument for såvel Harald Jørgensens kol
leger i de nordiske arkivvæsener, som for arkivernes benyttere. De 
enkelte bidrag er ordnet i en række tematiske afsnit, nemlig Arki
vernes funktion; Terminologi; Arkivdannelse, arkivering og regi
strering; Kassation; Tilgængelighed; Enkelte arkiver; Nordiske ar
kivudvekslinger; Kildeudgivelse og Historiske studier i arkiverne. 
Alene af denne opremsning fremgår det, hvilket bredt spektrum der 
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er behandlet i festskriftet, men også, at der her er taget centrale 
emner op, af betydning for såvel arkivernes personale som deres 
benyttere.

Der er en vis systematik i afsnittenes rækkefølge, gående fra det 
mere almene til det mere specielle. Uden at bidragene i bogens sid
ste del på nogen måde skal forklejnes, er det efter min mening især 
i den første del man finder de mest tungtvejende bidrag.

Det nordiske samarbejde i alle dets aspekter bygger vel implicit 
på en opfattelse af, at de nordiske lande, alle forskelligheder til 
trods, i høj grad udgør en kulturel helhed. Når talen er om arkiverne 
i de nordiske lande ser det ud til, hvis man da kan stole på de her 
foreliggende afhandlinger, at arkivvæsenerne med hensyn til opbyg
ning, organisation og funktion udviser større ligheder end forskelle. 
Men netop derfor er det så meget mere værdifuldt at få gjort rede 
for de forskelligheder der rent faktisk er, ikke mindst ud fra en 
arkivbenytters synspunkt. Man kan i denne forbindelse pege på bi
drag som Frank Jørgensens »Forholdet mellem administrationen og 
arkiverne i Danmark, Norge og Sverige«, der giver en klar rede
gørelse for, efter hvilke principper de statslige arkivvæsener er op
bygget i de tre lande, og dermed en værdifuld rettesnor for hvilke 
typer arkivalier man skal søge hvor; på Josef Edströms »En jäm
förelse mellan svensk och dansk arkivterminologi. Iakttagelser av 
några centrala termer«, hvor man dels får en klar redegørelse for 
forskellene mellem de to landes arkivistiske begrebsapparat, men 
samtidig, hvad der er nok så værdifuldt, en analyse og definition af 
indholdet af de enkelte begreber; på Helle Lindes »Om vurderings
problemer ved kassation«, der nærmere belyser og analyserer dette 
stadig mere aktuelle emne, og mange andre. Det er selvfølgelig altid 
muligt, men måske uretfærdigt at pege på emner man kunne have 
ønsket behandlet på samme måde, jeg vil dog ikke undlade, som et 
privat lille hjertesuk, at efterlyse en redegørelse for proveniensprin- 
cippets anvendelse i de enkelte nordiske lande. Proveniensprincippet 
er rygraden i alle de nordiske landes arkivvæsener, men har dog i de 
enkelte lande fået særlige udformninger. Det ville have været værdi
fuldt at få det belyst netop i nordisk sammenhæng, såvel som at 
have fået en nærmere analyse og diskussion af hele begrebet.

Medens emnet for de ovennævnte afhandlinger især har været 
koncentreret om »interne« problemer i forbindelse med det daglige 
arbejde i og med arkiverne, tager Grethe Ilsøe i sit indlæg »Arkiver
ne som forskningsinstitution. Forsøg på en helhedsopfattelse med
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udgangspunkt i debatten på det 7. nordiske arkivmøde« arkivernes 
andet store virkefelt, forskningen, op. Indlægget er nok først og 
fremmest ment som et oplæg til en debat om et for arkivarer vigtigt 
emne, men rummer vide aspekter. Ligesom universitetslærerne sted
se fremhæver at forskning og undervisning hænger sammen, kan 
arkivarerne hævde, at deres mulighed for at drive forskning er en 
nødvendig forudsætning for at de meningsfuldt kan fungere som 
arkivarer. Omend det nok er utilsigtet kan man opfatte en række 
af bidragene i festskriftet, især i sidste halvdel, men f.eks. også J. 
Nybo Rasmussens »Historisk administrationsgeografi«, som indlæg 
i denne debat. Pladsen tillader ikke her en nærmere diskussion af 
emnet, men det kan i hvert fald konstateres, at festskriftets bidrag 
vidner om, at de nordiske arkiver er rammen om en vidtrækkende 
og spændende forskning. Denne forskning er naturligt nok i ikke 
ringe omfang koncentreret om kildeudgivelser og udnyttelsen af en
kelte arkivfonds, som en række bidrag bevidner, men man kan dog 
også pege på Thord Bylunds »Skolan som verktyg vid Jämtlands 
försvenskande« og Niels Petersens »Den danske regerings islandske 
politik 1848-52« som udtryk for en mere bredt orienteret forsk
ning.

Af andre temaer kan fremhæves afsnittet om nordiske arkivud
vekslinger, hvor der i en række bidrag redegøres for de »mageskif
ter« af arkivalier, der har fundet sted i dette århundrede som en 
konsekvens af de ændrede statsretslige tilstande i Norden i de sidste 
par hundrede år. Ud over den særdeles nyttige konkrete oplysning 
man her får, er disse bidrag for mig at se interessante, fordi de viser, 
hvorledes selv komplicerede, følelsesladede og »sprængfarlige« pro
blemer kan finde deres løsning, når der blot er et tilstrækkeligt mål 
af god vilje hertil.

Der kunne fremhæves mange andre ting, som en i hvert fald for 
mig overraskende oplysning skal nævnes Raimo Viikis afhandling 
om »Arkiven från Gamla Finland«, d.v.s. de sydøstlige, nu russiske 
dele af det gamle Finland, hvor det nævnes, at Universitetsbiblio
teket i Helsingfors besidder den mest omfattende samling litteratur 
til studiet af Ruslands historie før 1917 i noget vestligt land. Afslut
ningsvis skal dog kun siges, at man kan se bogen som et resultat af 
det samarbejde mellem de nordiske arkivvæsener, som ikke mindst 
Harald Jørgensen har virket for. Han kan være tilfreds med sit fest
skrift.

Ejvind Slottved.
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