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Forhistorien 

• 1814:  Kielerfreden  >  udlevering 

• 1851:  Konvention  >  udlevering 

• 1929:  Resultatløse forhandlinger 

• 1929-1982:  Følere og uformelle forhandl. 

• 1937+1939:  Små udleveringer 

• 1991:  Aftale  >  overflytning + kopi. + forskn. 

 



Udleveringer fra RAK 

• 1814ff:  1200 sække  
• 1851ff:  38 kasser 
• 1937 + 1939:  Små afleveringer 
• (I alt:  ca. 1.800 hyldemeter) 

 
• 1851 erklærede Norge, at man for bestandig 

frafaldt yderligere krav om aflevering 
 

• Men alligevel stadig norske ønsker,  fx Norske 
Registre og Tegnelser 
 



Ønskelisten 1953 / 1982 

6.052 sider 
 
207.000 
registreringer 
 
 



Ønskelisten 1953 / 1982 

• 207.000 registreringer 
- heraf 1.219 hele pk./bd. 

 

• Militære arkivgrupper:  67 % 
(men kun 38 % af alle hele pk./bd.) 

• Finansarkiverne:  19 % 

• Øvrige:  14 % 
(men Da.Kanc. og Rtk. hver 21 % af  
hele pk./bd.) 



Studiegruppen  1982-1986 

• ”Den dansk-norske studiegruppe vedr. fornyet 
undersøgelse af arkivtekniske spørgsmål mellem de 
to lande” 
 

• Førstearkivar Knut Johannessen 
• Professor Lars Hamre 

 
• Dr.jur. Inger Dübeck (formand) 
• Overarkivar Frank Jørgensen 
• Arkivar Erik Gøbel (sekretær) 

 



Studiegruppens sekretær 



Vigtigste norske ønsker 

• Kongehusets og Rigets arkiv D.9 (Norge 1385-
1646) 

• Norske hyldningsdokumenter før 1661 

• Danske Kancellis Norske Registre og 
Tegnelser 1572-1799-1814 

• Tilsvarende fra Rtk., Gtk. og Kkl. 

• Privatarkiver 



Stridens kærne 

• Norske Registre og Tegnelser 1572-1799-1814 
 

• Proveniens  (oprindelse,  admin. henhør) 

• Pertinens  (indhold,  emnemæss. henhør) 

 

• -- Dansk proveniens  /  norsk pertinens 
 

• -- Tilhørende sagsakter allerede afleveret 
 



Rapporten 



John Herstad og Vagn Dybdahl 



Arkivaftalen  1991 

• ”Rækker af hele arkivenheder om Norges 
indre forhold” overflyttes til Da. Mag. i RAO 
(=ca. 1.000 af 1.219 ønskede hele ae’er) 

• Opretning af tidligere inkonsekvenser, 
forglemmelser m.v. 

• Enkeltlæg eller enkeltsager flyttes ikke 

• Kopiering af alt, som flyttes 

• Hensyn til Færøerne og Grønland (og Island) 



Grethe Rostbøll og Åse Kleveland 



Arkivaftalen 1991 (fortsat) 

• Få, små norske arkivalske modydelser 
 

• Norge afholdt de fleste udgifter 
-- mikrofilmning  (i alt 1,4 mio optagelser) 
-- materialeoversigter 
-- forskningsprojekter 

 

• Utraditionel, pragmatisk løsning 

 



Arkivaftalen:  Materialeoversigter 



Arkivaftalen:  Forskningsprojekter 



Overflytninger udover ønskelisten 

• Christian Frederiks arkiv 1813-1814 
28 bd./pk. 

 

• Rentekammerets norske afdeling 
156 bd./pk. 

• Norske provideringskommission 1809-1825 
242 bd./pk. 



Tiden derefter 

• Alt gennemført 2000: flytning + kopiering + forskning 
 

• Danske Magasin i RAO 
• Øget benyttelse af arkivalierne i Norge 

 
• ”Tages i videst muligt omfang hensyn til færøske og 

grønlandske interesser” (§2) 
 

• ”Anse det dansk-norske arkivspørgsmål mellem de 
respektive rigsarkiver for løst” (§12) 
 


