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Hvor er vi i det 
administrative 

univers?



Verdslig administration

Gejstlig administration
Biskop

Provst

Præst

OG…

Amter

Kancelli



Hvorfor giver det mening 
at beskæftige sig med 

bispe- og provstearkiver



Det giver altså (for mig) mening, fordi:

• Større, bredere beredskab

• Erstatning/supplement

• Overblik

• Konkrete, spændende informationer



Det administrative system



Præst
Provst

Bisp

Centraladministrationen

Verdslig administration



Præst
Provst

Bisp

Danske Kancelli -1848

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen 1848-1916

Kirkeministeriet 1916-



Biskop og Stiftamtmand er i forening

Stiftsøvrigheden

Øverste lokale myndighed for verdslig 
administration i det gejstlige system



Amtmanden i de 
amter hvor der er 
en domkirke har 
titel af

STIFTAMTMAND



(Amts)skoledirektion

Amtmand og provst
Både LAND og BY

Lokale ændringer i 
skoleplanen vedr. 
skoledistrikter

antal skoler, antallet 
af lærere

sammensætning og 
lønninger



Bisper – er øverste leder af stiftet

Ved reformationen - 7 stifter

• Sjællands stift

• Fyns stift omfattende Fyn, Langeland, Lolland-
Falster samt Als og Ærø

• Vendsyssel stift

• Viborg stift

• Århus stift

• Ribe stift

• Ærkestiftet i Lund



Vigtigere forandringer

1803 udskiltes Lolland-Falster fra Fyns stift og 
blev et selvstændigt stift

1819-64 udgjorde Als og Ærø et 
selvstændigt stift

I 1864 deltes Als og Ærø mellem Slesvig 
og Fyns stift

Efter genforeningen oprettedes 
Haderslev stift

I 1922 deltes Sjællands Stift i 
Københavns stift og Roskilde stift



Provstierne

Oprindelig herredsprovster

Fra 1806- ca. 1822 Amtsprovstier

Fra ca. 1822 distriktsprovstier



Fra sogn til RIGTIGT 
provsti/stift



Eksempel - Bogø

Stift:
-1803: Fyns stift
1803-1978: Lolland-Falsters stift
1978- Roskilde stift

Provsti:
1536-1806: Falster Nørre herreds provsti
1806-1829: Maribo amts provsti
1829-1903: Falsters provsti
1903-1978: Falster Nørre herreds provsti



LÆS

Artikler i Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk:

Provster

Biskopper

Gejstlig administration

WIKI artikler på nettet

Trap Danmark

Kommentarer i DAISY



Administrativt overblik, 
specielt provsti og stift

”De brune kasser”



Registraturer og 
vejledninger





www.digdag.dk

Det gælder om altid at 
være på omgangshøjde



Provstiernes 
arkiver



Der skal være én Provst i hvert Herret, som skal være Superintendentens 
Medhielper at tilholde Kirke- og SkoleTienere at gøre deres Embede og see

til, at alting gaar allevegne skikkelig og ret til DL 2-16-1

at tilholde Kirke- og 
SkoleTienere at gøre 

deres Embede og see til, 
at alting gaar allevegne 

skikkelig og ret til DL 2-
16-1



Opgaver i det gejstlige system

Nærmeste foresatte for 
præsterne, føre tilsyn med 
præsternes embedsgerning 
(Kirkevisitatser)

Melleminstans når præsterne skal 
henvende sig til bisperne

Retslige opgaver

Skifteforvalter for den gejstlige 
stand frem til 1806. Også 
overformynderisager



Verdslige opgaver

Skole

Fattigvæsenet



Provstens opgaver i relation til skolevæsenet

1814 helt afgørende for provstens del i opgaverne 
med skolen

Op igennem 1900-tallet stigende betydning

Helt frem til 1933 det centrale medlem af 
amtsskoledirektionen



HOVEDVARIABLER

Centralt 
niveau

Regionalt 
niveau

Lokalt 
niveau

Skolekommission

(AMTS)Skoledirektion

Kancelli, 
Ministerium

BISKOP



(Amts)skoledirektion

Amtmand og provst
Både LAND og BY

Lokale ændringer i 
skoleplanen vedr. 
skoledistrikter

antal skoler, antallet 
af lærere

sammensætning og 
lønninger



Arkivalier ???

Amtets arkiv

Amtsskole-
direktionen

(Amts)provstens 
arkiv



SKOLERÅD fra 1856, 
et for hver 
amtsrådskreds

SKOLEFONDEN  
1856

Bestyres af 

(Amts) 
skoledirek-
tionen Administrerer fonden

Bevilgende 
myndighed

Alderstillæg til 
skolelærere, 
understøttelse mm.

1856



Biskoppernes 
arkiver



Superintendenterne skulle lære andre 
den hellige skrift, prædike guds ord for 
Folket, ikke alleeniste i Byen, der som de 
boe, men ogsaa over hele det Stigt, hvor 

som helst de komme

De skule lægge Vind paa, at alle 
Præstene retsindeligen og 

eendrægteligen lære Christi hellige 
Evangelium, og andet der bør at følge 

med, og at Præsterne med deris
Hussinde føre et skikkeligt Levnet, saa

som saadanne Christi Tienere vel anstaar
DL 2-17-5 og 7



Opgaver:

Godsadministratorer –
fæstegods

Visitatser

Indberetninger til 
Kancelliet/Ministeriet

Opgaver i egenskab af 
Stiftsøvrighed



Herredsbøger, præstebøger mm

Sjællands Stifts Bispearkiv:
Afskrift af Tybjerg herreds Bog 1738



Tamperretten

Ribe Stift, 
tamperret 30. maj 
1792 i

Ribe Stift 
Bispearkiv



Ægteskabsretten trådte sammen 4 gange 
om året – på de såkaldte Tamperdage

Ægteskabssager

Ophævedes 1797, herefter blev 
ægteskabssager civil pådømt



Tamperret-arkivalier

Sjælland:
Københavns Universitets arkiv

Lolland-Falster:
Lolland Falsters Stiftsøvrigheds arkiv

Bornholm:
Bornholms amts arkiv

Fyn:
Fyns Stiftsøvrigheds arkiv



Ålborg stift:
Aalborg bispearkiv

Viborg stift:
Viborg bispearkiv

Aarhus stift:
Århus bispearkiv

Ribe stift:
Ribe bispearkiv



Stiftsøvrighedsarkiver



Bestilling af og arbejde med 
arkivalierne



Journal

Kopibog

Sager

Men………



Fyns stift - Stiftsøvrigheden

Journal B over indkomne breve 
1897-1903

Provst Olsen fremsender forespørgsel 
fra pastor Damborg om det kan tillades 
en nabo at lægge Drainrør over 
Præstens Mark for at aflede Vandet 
fra Eiendommen

Provst Olsen fremsender Andragende 
fra Sognepræst om Lån

Provst Olsen fremsender Andragende 
fra Eieren af Dalum Kirketiende om 
Approbation af Salg af tre Gravsteder 
paa Dalum Kirkegaard

N.F.Jensen, Rikkesminde fremsender 
Forespørgsel om Erhvervelse af et 
Gravsted paa Dalum Kirkegaard





Bilag - bilag og atter bilag



Hvor er bilagene?

Myndighed

Sendes 
opadSendes 

nedad
Forbliver

Kommer 
tilbage?


