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Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) har den 23. marts 2012 stillet mig følgende 
spørgsmål, nr. 2712, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

”Hvad agter ministeren at gøre for, at de gamle tingbøger ikke bliver destrueret, efter 
de er blevet digitaliseret, og vil ministeren sørge for, at bøgerne kan overdrages til 
andre arkiver, så de ikke går tabt for eftertiden?”

Svar:

Jeg kan oplyse, at statslige myndigheder ifølge arkivlovens § 12 kun kan aflevere deres 
arkivalier, herunder ligeledes de manuelt førte tingbøger fra perioden fra 1927 og op til 
1990’erne, til Statens Arkiver. I Betænkning 1404/2001 om arkivlovens revision anføres 
s.70, at det siden Danske Lov (1683) har været fastsat, at statslige myndigheders arki-
valier tilhører embedet eller staten og ikke kan overdrages til andre. Det er således et 
hovedprincip i arkivloven, at statens arkivalier kun med rette kan befinde sig enten hos 
den myndighed, der har skabt eller tilvejebragt dem, eller i Statens Arkiver efter afle-
vering fra myndigheden. Princippet har ikke alene væsentlig betydning for en hen-
sigtsmæssig og økonomisk forsvarlig gennemførelse af bevaringen af den del af den 
danske kulturarv, der består i statens myndigheders arkivalier, men skal også sikre, at 
statens adkomst til sine arkivalier ikke kan underkastes tvivl derved, at statslige myn-
digheder disponerer på anden måde over arkivalier end ved enten kassation eller afle-
vering til Statens Arkiver. 

De gældende bestemmelser giver ikke mulighed for at fravige dette princip ved at over-
drage arkivalier, der er bestemt til kassation, til andre institutioner med henblik på be-
varing. 
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Statens Arkiver har vurderet, at bevaringsmæssige hensyn ikke kan retfærdiggøre en 
dobbelt bevaring af tingbøgernes oplysninger og således heller ikke omkostningerne, 
der vil være forbundet med at bevare både de fysiske og de digitale dokumenter. 

Den digitale bevaring giver endvidere mulighed for langt lettere adgang til tingbøgerne 
for brugerne, idet tingbøgerne bliver tilgængelige på www.arkivalieronline.dk, hvor der 
er fri adgang til søgninger efter tingbøgerne. I dag kan tingbøgerne 1927ff. fra 30 af i alt 
82 retskredse allerede benyttes via arkivalier online.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at det ældre tinglysningsmateriale i form af 
skøde- og panteprotokoller med tilhørende registre fra før 1927 er afleveret til Statens 
Arkiver og bevares fysisk.

Uffe Elbæk


