Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for
arkivalier hos pastoraterne

I medfør af §8 stk. 2 i Kulturministeriets bekendtgørelse

nr.

919 af 28. november 1997 om

offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelse om bevaring af arkivalier, som er skabt
eller tilvejebragt i pastoraterne.

1 Område
Bestemmelsen gælder for alle arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt eller i fremtiden skabes
eller tilvejebringes i pastoraterne.
Bestemmelsen gælder også for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium og oprettet før 1.
februar 2000. Bestemmelsen gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium og
oprettet efter 1. februar 2000. For disse vil der blive udstedt særskilte bevarings- og
kassationsbestemmelser, når der er sket anmeldelse til Statens Arkiver (jf. cirkulære

nr.

5 af 14.

januar 2000 om anmeldelse og godkendelse af statslige myndigheders elektroniske arkivalier).

2 Arkivalier, som skal bevares
2.1.

Alle arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt til og med

2.2.

Blandt arkivalierne, som er skabt efter

1922,

1922

bevares:

a) Hoved- og kontraministerialbøger
b) Protokoller over fødsler, navngivelser og barnedåb, konfirmationer, ægteskabsindgåelser
og dødsfald blandt flygtninge efter 1. februar 1946
c) Forhandlingsprotokoller og fundatser for legater, som administreres af pastoratet
d) Skolekommissionsprotokoller og sager i pastoratets varetægt vedr. enkelte skoler
e) Sager, der efter pastoratets skøn i særlig grad belyser sognets, kirkens og embedets historie

3 Kassation af arkivalier, som ikke skal bevares
Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kan kasseres, når de ikke længere har
administrativ eller retlig betydning.
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4 Elektroniske arkivalier, som skal bevares på papir
Arkivalier skabt på elektronisk medium før 1. februar 2000, og som i henhold til afsnit 2.2. skal
bevares, udskrives mindst en gang om året og afleveres til Statens Arkiver som papirarkivalier.

5 Ikrafttrædelse mv.
Bestemmelsen træder straks i kraft. Samtidig ophæves alle hidtil gældende bestemmelser om
bevaring og kassation af arkivalier i pastoratsarkiveme. Eventuelle overgangsordninger kan
aftales med det af landsarkiverne, som det enkelte pastorat afleverer arkivalier til.
Arkivalier, som skal bevares, afleveres til landsarkiverne efter nærmere meddelelse herom. I
forbindelse hermed udsender Statens Arkiver en vejledning.
Der henvises i øvrigt til Statens Arkivers almindelige retningslinjer for behandling af arkivalier i
"Arkivhåndbogen. En brugsvejledning til offentlige myndigheder" (jf. den elektroniske version
på Statens Arkivers hjemmeside,

www. sa.dk/statamtkom/).

Statens Arldver den 19. december 2000

Johan Peter Noack
Rigsarldvar
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