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Et lokalt
arkivlandskap
fra
middelalderen

Norge «oversådd» med
depoter for «de
ambulerende kongers
administrasjon»

Kongemaktens
arkiv vokste fram
som en følge av
kongen og hoffets
omfattende
reisevirksomhet

(Einar Blix)

Kongelige arkivdepot i de største
byene
Byadministrasjonen skapte arkiv

1494-registraturen, vår eldste registratur

Et lokalt
arkivlandskap
fra
middelalderen

De eldste norske arkivene
tilhørte kirker og klostre
Akershusregistraturen 1622:
Klosterarkiv 13-1500-tallet.
Værne, Hovedøya, Nonneseter og St.
Olafsklosteret i Tønsberg

Rester etter geistlige
Arkivdepot
****
Små geistlige og verdslige
enkeltarkiv
Overføringer til Danmark etter
dansk-norsk fellesadministrasjon
fra 1400-tallet
Oppspist av rotter og mus

De eldste
avleveringsbestemmelsene
Kongebrev 21.7.1587:
Først at hos alle Lagthing skal holdes en klar og rigtig
Thing bog ... og skulle Lag-mændene pligtig være
samme Tegnebog og Register klarligen levere vore
Embedsmænd udi det Len, som hver er Lagmand udi.

Forordning 15.3.1633
Store recess 27.2.1643
Danmark: 1551
Sverige fikk ingen tilsvarende ordning.
Tingbok
for Nordhordland 26,
1696–1697:
Og med Aaredz udgang, dend Her paa
Slottet at indlevere og Een Anden derimod, under Behørig
forseigling, Vdtage.

Avleveringspåleggene ble etterlevd:
Akershusdesignasjonen 1618:
25 lagtingsprotokoller
den eldste daterte er fra 1607
Kiil:
«Statsarkiv» fra 1633
Nei, fra 1587!

Akershusarkivet også et
regionalt arkiv:
1734: 75 av 421 sider er lokalarkiv, 916
protokoller
1792: 1131 protokoller

Retten til innsyn
Forordning 1633:
«Naar samme Bøgger fuldskreffne ere, skulle de til
Lænsmendene forsuarligen at henleggis tilstills, som denne oc
ingen skal negte, meden hver oc en der udi lade se, som der af
begiere at forfare det, som deris egen Sag ved retten at udføre
vedkommer».
Tydeligere formulert enn i den danske 1551-bestemmelsen.
Videreført i norsk del, men ikke i dansk del av 1643-recessen
(1/3 selveie i Norge, godseierstruktur i Danmark).

«Forodning om Laugmænd / Fogder oc anden
Forholding udi Norge», 15. mars 1633.

Retten til innsyn
Klager over arkiv handlet svært ofte om
rettsikkerheten, ikke minst
undersåttenes.
Stavangerlagmannen Henrik Frimann
fikk påtale av stattholderen for å nekte
avlevering.
En ordning som var ”Publico meere
tienlig”.
Posner: Franske revolusjon er arkivenes
Magna Carta – i Norge 150 år tidligere.
Ikke unikt i Europa, men enklere og
tydeligere formulert som en rettighet.

Arkivbestand

1588-designasjonen
Akershusarkivet

Arkivdesignasjonene En tradisjon ved
overføring av len/amt
tilbake til 1300-tallet.
Beskriver arkivbestanden:
 lens/amtsarkivene
 rettsprotokoller fra 1587
 fogdearkiver
 mm

Arkivbestand
Christians amt:
 Omkring 1850 mottatt
rettsprotokoller til 1840.
 I 1860- og 1870-årene
forhandlingsprotokoller fra
utskiftningsformennene fram til 1868.
 Dessuten inneholdt amtsarkivet 18
settedommerprotokoller fram til
1869, vaksinasjonsprotokoller til
1857, ulike kommisjonsprotokoller til
1831 og forliksrådsprotokoller fram til
1843.

 Til sammen mottok amtsarkivet 233
protokoller i denne perioden.
 Opplysninger om
kassasjonsvurderinger og eksterne
utlån. Christians amtsarkiv let aktivt
regionalt arkivdepot langt utover
1800-tallet

Arkivlokalene
Stavanger amtsarkiv – ett av de bedre.
Amtsarkivene mindre utsatt enn embetsarkivene:
Fra midten av 1700-tallet til 1909, viser tap av hele 14
byfogd-/sorenskriverarkiv, ni prestearkiv, tre fogdearkiv,
to øvrige embetsarkiv og kun ett amtsarkiv (Smålenene
amtsarkiv i 1858). For embetsarkivene ble dette ansett
som et minimumsanslag.

1727

1745

«Det norske Arkiv»
men også et regionarkiv.
Akershus len var på 1500-tallet
ett av fire hovedlen.

Omfattet hele østlandsområdet.
Lensherren holdt til på
Akershus festning.
Lensherren / stiftamtmannen
og stattholder:
regional leder og landets
øverste sivile myndighet.
Det preget arkivbestanden på
Akershus slott.

Akershus
slott
1757
Arkivet og
dør til
lønngangen
og
arresthullene

«Det
norske
Arkiv»

Sentraliseringsforsøk:
«Det nordske Arkiv»
1665: Lagmenn, sorenskrivere, tollere med flere, skulle
levere sine protokoller til kanselliet på Akershus når
disse var fullskrevne.

1685: Instruks for amtmennene påla sorenskriverne å
sende inn de utskrevne tingbøkene til amtmennene,
som etter påtegning skulle videresende dem til
Akershus.
1730-årene: Tilsvarende forslag.
Ikke realisert, for langt til brukerne.
Få europeiske eksempler på å sentralisere arkivene.

Arkivarenes fotavtrykk:
Peter Vogt og Andreas Lachman 1732-34
Ulrich From – norsk archivarius (1735, 1756)
Jørgen Mathiesen (1757)
Carl Deichman Møller i 1790.

Akershusregistraturen
1734

Sentraliseringsforsøk
Regionale og lokale arkiver ble ikke regnet med i det nye Riksarkivet.
Sentralisering fra 1837, da Riksarkivet også fikk ansvar for å motta
arkivene fra lokalforvaltningen
Henrik Wergeland en aktiv pådriver.
Manglende ressurser og liten magasinplass. Departementet uvillige til
å støtte Wergelands initiativer.
En svært begrenset mengde arkivmateriale ble overført. Kun Stavanger
amtsarkiv avleverte i Wergelands embetstid.
Sentralisering forlatt da sentralarkivet for Trondheim og Tromsø stift
ble opprettet i 1850.
De nye regionale arkivinstitusjoner var begynnelsen på avviklingen av
de gamle stiftamts- og amtsarkivene.

Amtsarkivene avvikles:
Centralarkivet i Trondhjem

Amtsarkivene avvikles:
Riksarkivaren fant flere eksempler på vanskjøtsel i
amtsarkivene.
Amtmennene ivret ofte for å slippe ansvaret for andres
arkiver.
Dagbladet: uheldig at dokumenter «af stor Betydning for
Vedkommende» var innsendt til Riksarkivet, «thi dertil
tager Folk kun i Nødsfald.»
Ved opprettelsen av stiftsarkivet i Christiania 1914, var hele
landet omfattet av den nye depotordningen. Amtsarkivene
opphørte som regionale arkivdepot.
Hovedargument for desentrale arkivdepoter var nærhet til
brukerne. Historieinteresse og rettighetsdokumentasjon.
Nye regionale arkivinstitusjoner og bedre
kommunikasjonsforhold svekket argumentene for å
beholde amtsarkivene.

Bruksbehov

Administrasjon og rettsikkerhet
Rantzau, Chra. 26de Juli 1732:
Nu skal hver Paquet for sig blive efterseet, sorteret og Registratur derover
forfattet, der er en høistfornøden Ting, paa det alle Tider den behøvende
Efterretning og Oplysning kan haves, om der ellers skal være Connection og
Suite i Sagerne.
Mangelen på «Efterretning, enten Jordebøger, Registre eller andre
Documenter og Breve» umuliggjorde skatteinnkrevingen og ivaretakelsen
av kronens interesser for øvrig.
« daglig Erfarenhed viser, at for Mangel af den behøvende Oplysning i
Brugs- og Eiendoms-Sage, Granskninger og andre Trætter, Processerne
jævnligen forøges til almindelig Avind og Uenighed indbyrdes, Overhæng,
Klager og Overløb for Øvrigheden, menige Mands Forliis og Undergang, og
ene til Fordeel og Profit for de her i Landet værende saa utallige som
skadelige og tildeels ikkuns ilde hørende Procuratores»
Hensynet til allmennhetens rettssikkerhet er den røde tråd.
Herstads fremheving av Wergeland opphavsmann for dette synet er en
sterk overdrivelse.

Arkivene i forskningens tjeneste
Levende forskningsmiljø også i Norge:
Tormod Torfæus, Peder Friis, Henrik Høyer, Gerhard
Schønning, prester og lagmenn m.fl.
Arkivsamlere:
Danske adelsmenn, embetsmenn og privatpersoner.
Carl Deichman bekymrer seg over arkivforholdene på
Akershus slott – kjenner 1622- og 1734-registraturene
Peder Claussøn Friis
(1545–1614)

Stiftamtmann Rosenkrantz 1811: En registratur som
kunne gjøre det mulig for «Historikeren og
Oldgranskeren» å hente fram viktige dokumenter.
«Det var paa tide at distriktets arkivsager, fædrenes
gamle arvesølv, nu kom tilbage til hjemlige tomter»

Brukere

(Stortingsmann Edward Gundersen (V) fra Kristiansand 1914)

Gerhard Schønning (1722-1780)

Jonas Lie:
«Naar sol gaar ned»
1895

Trondhjems
Adressecontoirs
Efterretninger
26. nov. 1850

• Amts- og stiftamtsarkivene preget det norske arkivlandskapet, fra 1587 til 1914.
• Arkivene i stiftamts- og amtsarkivene dannet mye av grunnlaget for Arkivverkets
virksomhet.
Norsk og europeisk arkivhistorie i tidlig moderne tid har mange fellestrekk.
Norske særtrekk:
• et arkivvesen med regionalt utgangspunkt
• innbyggernes innsynsrett
• arkivenes funksjon som rettsgarantist
• ikke nødvendigvis unike, men likevel spesielle for utviklingen i Norge
I nesten 500 år har statlige regionarkiv hatt ansvar for å:
 ta imot arkivmateriale (tidvis også byarkiver)
 bevare og konservere
 tilgjengeliggjøre
 ivareta forvaltningens behov
 sikre rettstaten
 dokumentere regionens historie
Forlater staten den regionale arkivarenaen? Er det like greit?
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