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Kun 19 danske soldater bemander skanse 3 den 18. april 
1864. Alligevel yder de en voldsom modstand. Da de  
angribende preusser rykker frem mod denne skanse,  
modtager de kraftig ild fra skanse 4 til venstre for, fra 
de omkringliggende danske grave samt en kanonstilling 
mellem de to skanser. Skanse 3’s befalende officer, Smidth, 
skyder selv den første preusser, som vil plante flaget på 
skansens brystværn. Ikke desto mindre er modstanden 
også her kortvarig. Skansen falder, og Smidth bliver alvorligt 
såret. Preusserne stormer frem til, og forbi den tilbage
trukne danske linje, og de besætter Dybbøl Mølle.

Udgiver Rigsarkivet · Layout Mette Secher
Tryk Rosendahl a/s · Oplag 900
ISBN 978-87-7497-209-9



2014

Rigsarkivet

Årsberetning 2014



Rigsarkivet Årsberetning 2014   side 2 

-

-

Forord

I 2014 har vi i Rigsarkivet opnået mange gode resultater med vores fælles indsatser på flere 
områder, ligesom vi også har opnået en række faglige og udviklingsmæssige resultater  
sammen. Det lykkedes os planmæssigt at færdiggøre den digitale registrering og stregkodning 
af samlingerne i Erhvervsarkivet i Daisy. Hermed er alle registreringer af Rigsarkivets arkivalske 
samlinger tilgængelige for alle online, hvorfra de kan bestilles til brug på en af Rigsarkivets 
læsesale. Rigsarkivet er dermed blevet det første nationale arkiv i verden, hvor brugere kan  
søge oplysninger om alle arkivalier og bestille dem til læsesalene. Med de tilknyttede stregkoder 
kan vi følge arkivaliernes vej fra magasinet, til den ønskede læsesal og tilbage til magasinet.  

Rigsarkivet har også gennemført en omfattende ændring af organisationen. Implementeringen  
af denne organisationsændring har været central for vores virksomhed i hele 2014. Forarbejdet 
med analyser mv. blev gennemført i 2013, og det skabte et godt grundlag for at beslutte og 
implementere organisationsændringerne pr. 1. maj 2014. Organisationsændringen skal med
virke til at gøre vores organisation klar til at løse de udfordringer og nye opgaver, som brugere 
og samfundet naturligt kan forvente af en moderne digital bevaringsinstitution  
med både nationale og styrelsesopgaver.

Sikringen af gode og varige bevaringsforhold er en kerneopgave for alle arkiver. Det er derfor 
glædeligt, at det efter et langt forarbejde i 2014 er lykkes at få igangsat det byggearbejde,  
der i løbet af det kommende år vil resultere i et nyt og moderne magasin til opbevaring af  
72 hyldekilometer arkivalier i Viborg. Efter dette skal flytningen af Erhvervsarkivet i Aarhus til  
Viborg, samlingen af medarbejderne i Odense samt gennemførelsen af fase II, der samler  
alle funktioner i København på Kalvebod Brygge, gennemføres. 

På de følgende sider berettes uddybende om en række opgaver, udfordringer og projekter,  
bl.a. om fortsat succes med scanning og publicering af dokumenter, forskning og forsknings  
priser, nye digitale undervisningsprogrammer til folkeskolen og gymnasier, udstillinger, kurser  
og vejledning til myndigheder samt andre brugere mv. 

Med ønsket om god læsning!

Asbjørn Hellum  
Rigsarkivar
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Rigsarkivets organisation  
pr. 1. maj 2014.

Rigsarkivar Asbjørn Hellum

Rigsarkivarens Sekretariat

Indsamling og Bevaring
Vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar

Brugerservice og Formidling
Vicedirektør Steen Ousager

Administration og Økonomi
Vicedirektør Klaus Kulmbach

Sekretariat og konservering Sekretariat, herunder  
kommunikation og heraldik

Økonomi
HR og ledelsessupport

Indsamling af myndigheds
dokumentation og forskningsdata

Vejledning og formidling It-drift

Indsamling af private arkivalier Ekspedition og udlån Bygningsdrift og -sikring

Digital bevaring og oparbejdning Digital brugerservice

Indtægtsdækket Virksomhed Forskning
og adgangssagsbehandling

It-udvikling Dansk Data Arkiv

En ny organisation

Reorganiseringen fra Statens Arkiver til  
Rigsarkivet har til formål at skabe en stærkere
og mere effektiv organisation, der løser sine 
opgaver rettidigt og effektivt, handler dyna
misk, proaktivt og strategisk samt skaber 
meningsfuldhed for medarbejderne og sam
fundet. Ændringerne skal endvidere bidrage  
til at understøtte, at brugerne i dag og i 
fremtiden, tilbydes den bedst mulige service 
– uanset om der efterspørges myndigheds  
service, forskning, undervisning, slægts
forskning, historiske oplevelser, personlig eller 
erhvervsmæssig dokumentation og lignende 
på baggrund af såvel analoge som digitale 
samlinger.

Efter et intenst forløb fremlagde ”Arbejds
gruppen for organisationsudvikling i Statens 
Arkiver” ultimo januar 2014 en række scenari
er for en optimeret organisering af Statens 
Arkiver, der udmøntedes i en rapport, der var 
suppleret med nyttige og konstruktive bidrag 
fra en lang række medarbejdere. Det centrale  
i indstillingen var, at ledelse og opgaveløs
ning i fremtiden skulle tage udgangspunkt  

i funktioner og opgaver i stedet for som hidtil 
primært med udgangspunkt i geografiske 
lokaliteter. 

Med udgangspunkt i rapporten og en række 
yderligere undersøgelser præsenterede 
ledelsen i slutningen af marts 2014 den nye 
organisation til implementering pr. 1. maj  
2014. Hovedsamarbejdsudvalget tog godt 
imod organisationsændringerne og udtrykte 
opbakning hertil. Det fremgik at ingen 
medarbejdere skulle afskediges, godt 75  
medarbejdere skulle have ny personale
ansvarlig leder, og et mindre antal skulle  
helt eller delvist have et nyt arbejdsområde.

Rigsarkivet er med sin nye organisering en 
funktions- og opgavebestemt organisation,  
jf. ovenstående organisationsdiagram.  
Rigsarkivets ledelse består nu af en direktion 
bestående af rigsarkivaren og tre vice
direktører samt 13 områdeledere.

Implementeringen af organisationsændringen 
bliver først tilendebragt i løbet af 2015.  
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Allerede nu kan der imidlertid ses en række 
positive resultater. Ændringen har allerede og 
vil fremover understøtte styrket samarbejde, 
bedre kvalitet i opgaveløsningen samt mere 
effektivitet og innovation i Rigsarkivet. I 2015  
vil vi følge op på organisationsændringen  
med en større evaluering af resultaterne og 
tilpasningerne.

Rigsarkivet havde ultimo 2014 ca. 250 med
arbejdere, hvoraf omkring 40 % er beskæftiget 
på fem adresser vest for Storebælt og resten 
på to adresser i København. Vi vil fortsat være 
en landsdækkende institution med læsesale  
på forskellige adresser i Danmark.

Navneændring fra Statens Arkiver til Rigsarkivet

Som aktive og vigtige institutioner i det  
moderne samfund påvirkes alle de nationale 
kulturinstitutioner af samfundsudviklingen.  
Der skal findes gode løsninger for at  
udfylde vores funktioner og løse opgaver  
for både nuværende og fremtidige brugere. 

For at være rustet til at leve op til dette blev  
en omfattende organisationsændring  
gennemført med virkning fra 1. maj 2014.  
Fra 1. oktober 2014 ændrede vi navn og 
”Rigsarkivet” benyttes nu som navn for hele 
organisationen med tilhørende adresser. 

Samling af Rigsarkivet i København 

Da regeringen tilbage i efteråret 2003 beslut
tede at etablere nye magasiner til Rigsarkivet 
på Kalvebod Brygge (fase I) var det en forud
sætning, at der skulle være mulighed for en 
efterfølgende fase II. Ved indvielsen af de nye 
magasiner fremhævede Finansministeren, at 
der var sat undersøgelser i gang med henblik 
på at vurdere mulighederne for at gennemføre 
fase II. For Rigsarkivet har det høj prioritet at 
samle vores funktioner i København på én 
adresse for herigennem at etablere hensigts
mæssige lokaler til publikums- og formidlings
funktioner samt effektive arbejdspladser til 
medarbejderne. På Finansloven for 2014  
blev der over en årrække afsat i alt 85 mio. kr. 
til at dække éngangsudgifterne til en sådan 
samling. Endelig beslutning udestår dog 
stadig, men undersøgelser pågår, og der  

er begrundet håb om, at en beslutning kan 
træffes inden udgangen af efteråret 2015, hvor 
en særlig optionsaftale mellem bygningens 
nuværende ejer og Bygningsstyrelsen udløber. 

Bygningsdriftudgifter udgør en meget stor andel 
af Rigsarkivets bruttoudgifter. Igennem de 
senere år har vi derfor haft fokus på at optimere 
vores bygningsanvendelse. I 2012 forlod vi de 
bygninger i København, som hidtil havde huset 
Landsarkivet for Sjælland. Herved blev en 
betydelig besparelse realiseret. I løbet af 2015 
forventes yderligere et lejemål opsagt, hvorved 
to fysisk adskilte arbejdspladser i Odense 
samles på ét sted. Herved forventes opnået  
en efterstræbt synergieffekt, mens der samtidig 
opnås en bygningsmæssig besparelse. 
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Nyt magasin åbner i Viborg 

Magasinerne i Viborg er fyldte, og der har 
gennem flere år været arbejdet på at etablere 
en ny magasinbygning til de mange arkivalier, 
der strømmer ind. I 2014 lykkedes det endelig 
at gå i udbud, og der blev fundet en leveran
dør til det såkaldte OPP-projekt (offentligt
privat-partnerskab). Magasinet bliver bygget 
på Vennershåbsvej, ti minutters kørsel fra 
Rigsarkivet i Viborgs hovedbygning på Ll. Sct. 
Hansgade. Det kan rumme 72 hyldekilometer, 
og der er plads på grunden til en senere 
udvidelse på 50 hyldekilometer. Magasinet 
står færdigt og overdrages til Rigsarkivets 
brug den 1. november 2015. OPP-leveran
døren, KPC A/S, bygger og skal efterfølgende 
varetage driften af magasinet i 25 år. 

I magasinet bliver der også indrettet arbejds
pladser, mødelokale og køkken, så større 
ordningsopgaver fremover kan foregå på 
stedet. Med det nye magasinbyggeri bliver 
vores nuværende pladsproblemer i Viborg 
løst, og vi sikrer samtidig plads til nye af

leveringer i de kommende år. Også de mange 
arkivalier i Aarhus, som trænger hårdt til  
bedre opbevaringsforhold, vil blive tilgodeset  
i det nye topmoderne magasin, når Rigs
arkivet i Aarhus efter planen flytter til Viborg  
i slutningen af 2015.

Medarbejderne beser  
byggeriet af det ny magasin  
på Vennershåbsvej, Viborg. 
Foto: Asbjørn Hellum

Exit Aarhus

Rigsarkivet har besluttet at lukke Rigsarkivets 
afdeling i Aarhus (Erhvervsarkivet) og flytte  
den tilhørende læsesalsfunktion til Viborg. 
Sammenlægningen og opsigelsen af lejemålet 
af bygningerne i Vester Allé i Aarhus vil betyde 
en effektiviseringsbesparelse på anslået 3,4 
mio. kr. årligt. Den opnåede effektiviseringsge
vinst ved flytningen af aktiviteterne i Aarhus er 
et vigtigt element i at sikre, at Rigsarkivet 
fortsat kan løse sine opgaver indenfor de givne 
rammer, idet Rigsarkivet ligesom alle andre 
statslige institutioner er pålagt løbende 
besparelser og effektiviseringskrav.

Flytningen af Erhvervsarkivets aktiviteter fra 
Aarhus medfører ikke ændringer af varetagel
sen af de kerneopgaver, som løses i dag med 
en koordinationsfunktion i Aarhus, dvs. at 
indsamle og bevare privatarkiver fra personer, 
virksomheder, foreninger, institutioner og 
organisationer. Beslutningen om flytningen  
har mødt lokal kritik, der hovedsageligt drejer 

sig om to punkter: Arkivets tilknytning til 
Aarhus og flytningen af læsesalsfunktionen  
og dermed muligheden for fjernlån fra 
Rigsarkivets øvrige afdelinger til Aarhus.

Læsesalen i Aarhus, der i 2014 besøgtes af 
2.363 gæster, lukkes med udgangen af 2015, 
hvorefter læsesalsgæsterne vil blive betjent  
fra Rigsarkivets læsesal i Viborg omkring 66 
kilometer væk. Omkring 18 hyldekilometer 
arkivalier, som i dag for en stor del er placeret  
i utidssvarende magasiner i Aarhusafdelingens 
bygninger i det centrale Aarhus, vil i løbet af 
2016 blive flyttet til nye, tidssvarende maga
siner i Viborg. 

Erhvervsarkivet har en historisk tilknytning  
til Aarhus, hvilket bl.a. indebærer en aftale 
med Aarhus Kommune om, at Erhvervsarkivet 
opbevarer den ældre del af Aarhus Kom
munes Arkiv. Aarhus har i dag et stadsarkiv, 
som vil have mulighed for at overtage disse 
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arkivalier. Derudover opbevarer Erhvervs
arkivet i sin egen arkivsamling ganske natur
ligt en række Aarhus-relaterede arkivalier, 
herunder eksempelvis Aarhus Stiftstidendes 
arkiv. Ejendomsretten til sådanne private 
arkiver kan ikke overdrages til andre, men  
der er principielt mulighed for, at der kan  
laves deponeringsaftaler. 

Kritikken af flytningen skyldes altovervejende, 
at der med flytningen af læsesalsfunktionen  
til Viborg ikke længere vil være mulighed for  
at modtage fjernlån fra Rigsarkivets andre 
enheder til benyttelse på en læsesal i Aarhus. 

Det skal hertil bemærkes, at Rigsarkivet for 
nogle år siden skærpede sine sikkerhedsregler 
i forhold til fjernlån som følge af en alvorlig 
tyverisag. Denne skærpelse medførte, at 
fjernlån af Rigsarkivets arkivalier kun kan ske 
ved Rigsarkivets egne læsesale, hvilket efter 
flytningen vil sige på læsesalene i Viborg, 
Aabenraa, Odense eller København.

Hvordan de ulemper, der skabes ved luknin
gen af læsesalen i Aarhus evt. kan mindskes, 
er under drøftelse med Aarhus Universitet  
og Aarhus Kommune. 

Læsesalen på Erhvervsarkivet 
i Aarhus besøges af omkring 

2300 gæster om året.  
De vil nu blive betjent fra  

Rigsarkivets læsesal i Viborg. 
Foto: Ernst Tobisch
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Sikring af læsesalene 

Efter at det i oktober 2012 blev konstateret,  
at der igennem en længere periode var sket 
omfattende tyverier af arkivalier fra vores 
læsesale, stod det klart, at der måtte ske en 
nytænkning og opgradering af sikkerheden  
på vores læsesale. 

Resultatet er et nyt sikkerhedskoncept,  
med følgende grundelementer:

• Brugerne må ikke længere være alene  
med arkivalierne

• Brugernes mulighed for at transportere 
genstande ud og ind af læsesals
områderne er begrænset kraftigt og  
der foretages gennemsyn af medbragte 
genstande ved ind- og udgang

• Overvågningen af læsesalsområderne  
er øget

• Brugernes mulighed for at agere frit  
i læsesalsområderne er begrænset 

• Personalets motivation og evne til at  
løse sikringsopgaven er styrket 

Det nye sikkerhedskoncept blev implemen
teret og konsolideret i løbet af 2013, og  
opgaven i 2014 har derfor været at sikre, at 
niveauet opretholdes, og at der løbende sker 
en evaluering af de konkrete sikringsforhold.

I løbet af året blev der gennemført en række 
evalueringer og kontroller og selvom det viste 
sig, at sikkerhedssystemet langt hen ad vejen 
fungerede, så var det også klart, at der var 
behov for at foretage en genopfriskning af 
regler og rutiner. Med henblik herpå gennem

førte vi i november-december måned work
shops på vores 5 læsesale med deltagelse  
af alle medarbejdere med tjeneste på læse
salene. På disse workshops blev forholdene  
på de enkelte læsesale gennemgået for at se, 
om der var forhold, fx indretning og lignende, 
der burde ændres. Derudover blev sikker
hedsreglerne gennemgået, og personalet  
blev introduceret til det aktuelle trusselsbillede. 

Deltagerne på de 5 workshops har givet 
udtryk for, at det har været udbytterigt at 
deltage og det er planen at gennemføre 
lignende workshops i løbet af efteråret 2015. 

Der sker løbende en evaluering 
af de konkrete sikringsforhold  
på Rigsarkivets læsesale.
Foto: Torben Eskerod

Det digitale samfund og den økonomiske udfordring

Samfundsudviklingen går hastigt mod det  
fuldt digitale samfund. I Rigsarkivet er der 
udviklet langtidsholdbare løsninger og 
strategier for digitalt skabte arkivalier, og 
it-teknologien er anvendt til at give brugerne 
bedre adgang til de analoge samlinger.  
Et resultat af arbejdet med digitale løsninger  
til brugerne er, at vi med Daisy giver brugerne 

mulighed for at søge i Rigsarkivets samlinger 
online hele døgnet rundt. Arkivalieronline og 
Dansk Demografisk Database giver adgang  
til digital brug af væsentlige kildegrupper med 
mere end 30 millioner digitale kopier af fx 
kirkebøger, folketællinger, skifter, lægdsruller, 
brandforsikringer samt 17 millioner poster 
indtastet fra kirkebøger og folketællinger.
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Digitaliseringen betyder, at de hyppigst an
vendte arkivalier er tilgængelige for alle med 
internetadgang 24 timer i døgnet – uanset om 
man bor i Skagen, Gedser eller på Solomon 
Islands. For mange brugere gælder, at de ikke 
længere er afhængige af at kunne foretage en 
rejse til en af de fem byer med Rigsarkivets 
læsesale. Digitaliseringen har således ført til 
grundlæggende ændringer i brugerkulturen og 
brugernes forventninger til arkivernes service. 

Mens antallet af traditionelle læsesalsbrugere 
er reduceret til ca. 26.000 besøgende om 
året, nåede antallet af unikke internetbrugere  
i 2014 op på 1,2 millioner. Det vil sige, at 
Rigsarkivet betjener langt flere brugere end 
tidligere, og samtidig er de fleste brugeres 
indgang til Rigsarkivets ydelser digital. 

Udviklingen betyder også, at brugerne har  
nye ønsker, forventninger og krav til service 
samt tilgængelighed. 

Rigsarkivet udfordres af reduktioner i de 
økonomiske ressourcer. Opgaven er derfor 
klar. Vi skal løbende effektivisere og gøre  
en aktiv indsats for at tiltrække alternative 
finansieringsmuligheder. 

Allerede i 2013 stod det klart, at vi måtte 
afslutte en række mindre reguleringer af 
organisationen med en omfattende organi
sationsændring, som på afgørende vis kunne 
tilpasse organisationen til de digitale og 
økonomiske udfordringer samt skabe en 
stærkere, mere effektiv og langtidsholdbar 
organisation. 

Efterretningstjenester under arkivloven

Arkivloven gælder for al virksomhed, der 
udøves af den offentlige forvaltning og dom
stolene. Også for de såkaldt hemmelige 
tjenester; Politiets Efterretningstjeneste og 
Forsvarets Efterretningstjeneste. Det viste sig 
imidlertid bl.a. gennem PET-kommissionens 
arbejde og professor, dr.jur. Linda Nielsens 
undersøgelse, at PET havde makuleret store 
dele af sit arkiv, heriblandt arkivalier der  
kunne have haft historisk værdi.

Som følge heraf stadfæstedes den 6. juni 
2013 to love om hhv. den civile og militære 
efterretningstjeneste. I begge love fastsættes 
det i hhv. § 9 og § 6, at oplysninger, som 
tjenesterne har indsamlet om fysiske eller 
juridiske personer, som udgangspunkt  
skal slettes, hvis der er gået 15 år uden,  
at der er kommet nye oplysninger på sagen, 
”medmindre andet følger af lov eller be
stemmelser fastsat i medfør af lov”. 

Af bemærkningerne til de to lovforslag fremgår 
det klart, at der her sigtes til arkivloven. Der 
siges således bl.a. at: ”For sager af historisk 
interesse gælder der særlige regler. Sådanne 
sager destrueres ikke ved sletning af sagerne  

i registre, databaser eller journalsystemer, men 
overføres i stedet til Statens Arkiver. Reglerne 
herom findes i arkivloven og bestemmelser 
udstedt i medfør heraf”. Rigsarkivet har så
ledes i medfør af § 5, stk 1, i bekendtgørelse 
nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier 
og offentlige arkivers virksomhed (arkiv
bekendtgørelsen) udarbejdet bevarings- og 
kassationsbestemmelser for PETs arkivalier  
på papir. Disse bestemmelser udstedtes og 
trådte i kraft den 12. april 2012. Kan de sager, 
der skal afleveres til Rigsarkivet, af praktiske 
eller sikkerhedsmæssige årsager ikke over
føres, opbevares de, indtil overførsel kan  
ske, på et historisk arkiv hos PET, hvortil der 
gælder særlige adgangsbegrænsninger.

Efter de to love trådte i kraft den 1. januar 
2014, er det nu uden for enhver tvivl fastslået, 
at fremtidige arkivbenyttere til sin tid kan få 
indsigt også i den del af samfundslivet, som  
i nutiden har haft efterretningstjenesternes 
interesse. Derved er det sikret, at der fra vor 
tid efterlades et mere komplet materiale til 
beskrivelse og analyse af det danske sam
funds udvikling, end det tidligere har været 
tilfældet.
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Kendskabsanalyse

I 2014 blev der gennemført en kendskabs
analyse i samarbejde med Bysted og Yougov. 
Den blev gennemført den 10. og 11. novem-
ber og er baseret på 1009 interviews med 
danskere i alderen 18-74 år. Respondenterne 
udgør et repræsentativt udsnit af den voksne 
danske befolkning og analyse-setup’et er 
udviklet af Rigsarkivet i samarbejde med 
Bysted. Yougov har tilpasset analyseskemaet, 
så det følger de metodiske konventioner og 
sikrer statistisk validitet. Analysen består af  
11 spørgsmål. De samme spørgsmål blev 
anvendt i en tilsvarende 0-punktsanalyse,  
som blev gennemført i 2013. Det har dermed 
været muligt at sammenligne kendskabs
analysen 2014 med 2013-tallene i forhold til  
at spore en udvikling i befolkningens kendskab 
til Statens Arkiver/Rigsarkivet, vores tilbud  
til borgerne og opgaver samt opfattelsen af 
relevans og brugervenlighed. Næste kend
skabsanalyse gennemføres i 2016. 

Af kendskabsanalysen fremgår det, at der  
er et meget begrænset kendskab til os i den 
yngre del af befolkningen. Kun 6 % (7 % i 
2013) kender ”Statens Arkiver” rimelig eller 
virkelig godt. Hele 27 % i 2014 og 30 % i 
2013 melder ud, at de aldrig har hørt om os. 
Der er således en lille stigning i kendskabet  
til os i forhold til sidste år, men da den ikke  
er særlig høj, formodes den, at ligge inden  
for den statistiske usikkerhed. 

Det største kendskab blandt samtlige 
respondenter kommer fra medierne med 36 % 
i 2014 og 46 % i 2013. Til trods for de høje tal 
fremgår det, at der er sket et fald i forhold til 
2013. Det skyldes formentlig den massive 
presseomtale, der fulgte med tyverisagen i 
2012 og 2013. Mediedækning er essentiel  
for vores synlighed og omdømme. Heldigvis 
viser undersøgelsen, at Rigsarkivet har en høj 
troværdighed og nyder tillid i befolkningen. 

Presse

Der har i 2014 været 659 presseomtaler.  
De er baseret på proaktive indsatser -  
20 pressemeddelelser, direkte kontakt til  
pressen med ”pitch”, fotomateriale, tals
personer der er citeret, etc. Nogle af de 
historier, der har fået en del omtale er  
(i ikke-prioriteret rækkefølge) historier  
om Erhvervsarkivet, DAMD-databasen,  
sagen vedr. gamle børnesager, Dansk 
Vestindien-projektet, Bagsidehistorier fra 
”Arkivgutterne”, udstillingsvirksomhed, 
foredrag og seminar om henholdsvis 100
året for første verdenskrig, 1864 og tabet  
af Norge, ”kronesagen” samt efterspillet  
af tyverisagen. 

Af pressestatistikken fremgår det, at større 
pressesager så som kronesagen og tyveri
sagen har spillet en afgørende rolle i antallet 
af presseklip.

Presseeffekten har været god ift. større 
samfundsrelevante sager, større projekter 
samt mærkesager (især den lokale vinkel).  

Der er potentiale for endnu større synlighed  
i de landsdækkende medier. Mulighederne  
for mediesamarbejde afdækkes i 2015. 
Desuden skal den ekspertviden, vi har på  
flere områder, i spil i endnu højere grad, end 
det sker i dag. 

Der har i 2014 været 659  
presseklip baseret på proaktive 
indsatser. Her er det Lif Lund 
Jacobsen der bliver interviewet 
til en udsendelse om store 
videnskabsfolk – emnet er Inge 
Lehmann. Foto: Julie Avery
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Alle Rigsarkivets samlinger kan søges online

Med udgangen af 2014 kunne vi endelig 
afslutte et af de senere års helt store projekter: 
Tilgængeliggørelse af alle samlingerne via 
arkivvæsenets database, Daisy. Projektet  
tog sin begyndelse i København lige efter  
årtusindeskiftet, hvor det under navnet SPE 
(Stregkodning, Pakning, Etikettering) blev 
afsluttet i 2008, hvor 193 hyldekilometer 
arkivalier var blevet stregkodet, pakket og 
etiketteret og dermed lå klar til bestilling via 
Daisy. Efterfølgende er næsten alle arkivalier  
i København samlet i det nye klimaregule
rede højlagermagasin på Kalvebod Brygge. 
Kun ca. 18 hyldekilometer er forblevet  
i magasinerne ved læsesalen ved  
Rigsdagsgården.  

I 2004 blev et tilsvarende projekt igangsat, 
som skulle sikre en tilsvarende tilgængelig
gørelse af de ca. 135 hyldekilometer arkivalier 
vest for Storebælt, men først fra 2011, da der 
blev tilført ekstra midler i større omfang, kom 
der for alvor fart i projektet under navnet DIP 
(Daisy I Provinsen). Ved indgangen til 2014  
var arkiverne i Odense, Aabenraa og Viborg 
færdige med deres del af projekt DIP, og  
kun færdiggørelsen af samlingerne i Aarhus 
udestod. Disse samlinger udgjorde nogle 
særlige udfordringer, bl.a. at de private 
arkivalier fra virksomheder, organisationer, 
foreninger og private personer, som sam
lingerne indeholder, var meget forskellig
artet registreret, og en stor del af samlingerne 
var ikke ordnede. Derudover blev der i 2013 
opdaget angreb af svamp i en række arki
valier. De skulle derfor undersøges og renses. 
Det projekt kørte det meste af 2013 side
løbende med registreringsprojektet. 

Rigsarkivets højlager på  
Kalvebod Brygge rummer 
størstedelen af Danmarks  

skriftlige kulturarv. Alt er  
stregkodet og findes i Daisy. 

Foto: Torben Eskerod

Ved en ekstraordinær indsats er det inden 
udgangen af 2014 lykkes at få behandlet alle 
arkivalske samlinger i Aarhus, ca. 45 hylde
kilometer. Hermed er alle Rigsarkivets ca.  
450 hyldekilometer arkivalier behandlet, 
stregkodet og registreret i Daisy. Vi kan ved 
indgangen til 2015 med stolthed erklære, at 
Rigsarkivet som det første nationale arkiv har 
alle arkivalske samlinger fuldt søgbare på 
nettet, samtidig med, at brugerne i forlæng
else af deres søgninger direkte kan bestille  
de ønskede arkivalier bragt frem på den 
ønskede læsesal på det foretrukne tidspunkt. 
Hvis bestillingen kræver særlig ansøgning om 
adgang, adviserer Daisy også om det, ligesom 
bestilleren modtager en bekræftende mail,  
når arkivaliernes stregkoder registres ind  
til modtagelse på den ønskede læsesal.

Det betyder med andre ord, at alle arkivalier  
i Rigsarkivet - offentlige som private og store 
som små - nu er gjort tilgængelige i data
basen Daisy. Alt er registreret, og brugerne  
kan enten hjemmefra eller på læsesalen søge  
i samlingerne online. Arkivalierne kan bestilles 
til brug på læsesalene, og brugerne kan 
elektronisk følge deres pakker fra bestillingen, 
til de er ankommet til læsesalen. Lånene kan 
forlænges af brugerne selv, de kan gemme 
deres søgninger og bestillinger samt genbestil
le materiale. Alt i alt en stor forbedring i forhold 
til den tidligere elektroniske registrering, hvor  
al søgning, bestilling og brug af arkivalier var 
afhængig af et besøg på en af Rigsarkivets 
læsesale. 

I dag kan brugerne sidde hjemme  
i deres stuer og foretage en god del af 
forberedelsen til brugen af materialerne på 
læsesalen. Og for flere og flere arkivaliers 
vedkommende kan de også ses hjemme i 
stuerne, da Rigsarkivet løbende digitaliserer 
udvalgte dele af samlingerne. De digitaliserede 
arkivalier kan også tilgås via Daisy. Digitalt 
fødte arkivalier er også registreret i Daisy.
Internt har registreringen i Daisy forbedret 
arbejdsgangene for de ansatte. Al bestilling, 
fremfinding, og afsendelse af arkivalier kan  
nu følges elektronisk. Samtidig er alt  
pladsregistreret. 
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Nyt site formidler historien om de danske kolonier i Vestindien

16. juni 2014 indviede den amerikanske 
ambassadør Rufus Gifford vores nye website 
”Vestindien - Kilder til historien” www.virgin-
islands-history.org. Sitet formidler historien  
om de 250 år, Danmark var kolonimagt i 
Vestindien. Anledningen er det kommende 
100 års jubilæum i 2017 for Danmarks salg  
og overdragelse af De Vestindiske Øer til USA. 

I næsten 250 år var Danmark kolonimagt  
i Dansk Vestindien. Der er bevaret en stor 
mængde unikt originalt materiale fra den  
tid. Beskrivelser, breve, protokoller, illustra
tioner og meget mere som giver et enestå
ende indblik i begivenheder og menneske
skæbner i Vestindien i perioden 1671-1917. 
Rigsarkivet scanner materialet, og det bliver 
den 31. marts 2017 gjort tilgængeligt på  
ovennævnte website, så alle kan få adgang  
til disse originale kilder uden at skulle til 
København. 

De originale dokumenter fylder næsten  
1,2 hyldekilometer, og der er scannet 
ca. 50 % af materialet. Når det hele er 
scannet, gives der via websitet adgang til  
ca. 5 millioner billedfiler. Scanningen sikrer 
også, at denne unikke kulturarv bevares,  
da en del af dokumenterne er ved at forvitre 
på grund af tropeskader. De fleste af doku
menterne er skrevet på dansk med gotisk 
håndskrift. Brugere, der ikke læser dansk  
eller gotisk håndskrift, vil derfor ikke umiddel
bart kunne få glæde af dokumenterne. 

Det er en stor opgave at transskribere og 
oversætte samtlige dokumenter til engelsk,  
og det kan ikke ske inden for dette projekts 
ramme og levetid. Men Rigsarkivet håber,  
at opgaven i fremtiden kan løses ved crowd
sourcing, det vil sige frivillige, der hjælper  
med at transskribere og oversætte de  
originale kilder. Rigsarkivet vil i den forbind
else prioritere de dokumenter, der kan give 
vestindiske, danske og andre efterkommere 
indsigt i deres slægts gøren og laden, her
under folketællinger, matrikler og slavelister.

Ud over at gøre arkivalierne tilgængelige 
fungerer websitet også som Rigsarkivets 

kommunikationsplatform op til 2017.  
Det formidler historien om kolonitiden til 
forskellige målgrupper. Websitet har dermed 
forskellige indgange alt efter formålet med 
besøget. Indgangene til henholdsvis ”under
visning” og ”direkte til arkivalierne” aktiveres 
først fuldt ud i sidste halvdel af projektet. 
Websitet vil op til 2017 løbende blive opdate
ret med indhold samt smagsprøver på de 
originale arkivalier. Websitet er opbygget i  
en dansk og en engelsk version, således at 
brugere udenfor Danmark kan benytte 
websitet. 

Projektet gennemføres af Rigsarkivet med  
en bevilling på 10 mio. kr. fra A.P. Møllers  
og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond 
samt en særlig bevilling fra Kulturministeriets 
pulje til bevaring af danske kulturminder  
i udlandet på 4.2 mio. kr. 

Rigsarkivets nye website 
 ”Vestindien – Kilder til historien” 
blev indviet den 16. juni af  
den amerikanske ambassadør 
Rufus Gifford. Der blev dog  
også lejlighed til at se på origi
nale arkivalier fra Vestindien. 
Foto: Julie Avery, Rigsarkivet

https://www.virgin-islands-history.org/en/
https://www.virgin-islands-history.org/en/
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Digitaliseringen af Ordenskapitlets arkivalier

Her ses et Storkors af  
Dannebrogsordenen 

Foto: Finn Christoffersen

Med udgangen af 2014 afsluttede Rigsarkivets 
afdeling for indtægtsdækket virksomhed sin 
hidtil største eksterne digitaliseringsopgave – 
digitalisering af Ordenskapitlets Ridderbøger, 
Våbenbøger og Levnedsbeskrivelser. For
beredelsen af opgaven var startet i 2012. 

Alle dekorerede personer indtil 1995 er  
indskrevet i Ridderbøgerne, som føres af 
Ordenskapitlet. Digitaliseringsprojektet 
dækkede perioden fra 1808 og frem til og  
med 1994. I den periode har i alt ca. 135.000 
personer modtaget en dekoration fra Konge
huset. Ud af disse har knap 43.000 personer 
indsendt en levnedsbeskrivelse, hvori den 
dekorerede person i en beretning til Ordens
kapitlet frit kan berette om sit liv. Opgaven  
var at digitalisere levnedsbeskrivelserne, knytte 
dem i digitaliseret form til Ridderbøger og  
på baggrund af indskrivningerne i Ridder
bøgerne indtaste udvalgte metadata for de 
dekorerede personer. 

Således blev informationer fra Ridderbøgerne 
og de indsendte levnedsbeskrivelser knyttet 
sammen i en søgbar database. Personer 
dekoreret på et højt niveau, som Ridder af 

Elefantordenen og (siden 1961 alene danske) 
Storkors af Dannebrogordenen, får ret til at  
få malet et våbenskjold. Igennem tiden har  
de kongelige våbenmalere malet ca. 1.670 
våben, og disse findes i de særlige Våben
bøger, som i sin helhed er et helt enestående 
værk. Våbenbøgerne blev også digitaliseret  
og er en del af den samlede database, som 
efterfølgende bliver importeret i Hoffets 
administrative system. 

Ordenskapitlet har herved fået en lettere  
administrativ tilgang til materialet, ligesom  
der med digitaliseringen er skabt en sikker
hedskopi af hele dette kulturhistorisk unikke 
materiale. Digitaliseringen ændrer ikke ved,  
at Ridderbøger og levnedsbeskrivelser ikke  
er offentlig tilgængelige. Den succesfulde 
projektafvikling har bekræftet, at en digitalise
ringsopgave af denne karakter, kræver dels  
en meget detaljeret kravsspecifikation, dels  
at der tilknyttes personer med specialviden  
til projektet. 

Rigsarkivet havde naturligvis historikere 
tilknyttet, men også it-medarbejdere, som 
sammen har løst opgaven på bedste vis.

Folketingsmedlemmernes e-mails

Siden sommeren 2012 har Rigsarkivet haft  
en aftale med Christiansborg om, hvordan 
hver enkelt folketingsmedlems digitale arkiv  
på en nem måde kan gemmes for eftertiden. 
Han eller hun kan nu få gemt sine breve og 
alle andre elektroniske dokumenter, nøjagtig 
som tidligere politiske personligheder gemte 
breve og papirdokumenter. Det kræver blot  
to ting. Den ene er, at politikeren selv under
skriver en særlig afleveringsaftale med 
Rigsarkivet og sammen med en fagkyndig 
bestemmer, hvor længe det digitale privatarkiv 
skal være utilgængeligt for offentligheden;  
det vil normalt være 75 år, da arkivet kan 
indeholde personfølsomme oplysninger. 
Donator eller en af ham/hende udpeget 
person skal give skriftlig tilladelse til adgang, 
inden klausuleringsperioden udløber. Helt  

som andre før i tiden gjorde det. Klausulerings
tid på et privatarkiv garanterer, at intet følsomt 
eller kontroversielt slipper ud til offentligheden, 
før tiden er inde til historiefortælling. Den 
anden ting, som politikeren selv skal gøre er,  
at kopiere arkivet over i en særlig boks på 
Christiansborgs server. 

Politikeren vælger selv, hvor meget der skal 
arkiveres - det hele eller blot nogle ganske  
få dokumenter. Først den dag, folketings
medlemmet forlader det høje ting, vil over
dragelsen til Rigsarkivet ske i overværelse  
af folketingsmedlemmet selv, så det digitale 
arkiv ikke falder i de forkerte hænder. Det er  
en nem, sikker og historisk værdifuld måde  
for den enkelte folketingspolitiker at få sikret 
sig sine egne spor i historien. Rigsarkivets 
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digitale modtagesystem har været afprøvet  
i projekter siden 2010 i form af digitale 
privatarkiver fra udvalgte, forhenværende 
ministre og medlemmer af Folketinget,  
blandt andet fra de fhv. ministre og folke

tingsmedlemmer Lone Dybkjær og Ritt  
Bjerregaard. Ved årsskiftet havde 42,  
dvs. knap en fjerdedel af de siddende 
folketingsmedlemmer skrevet under på 
afleveringsaftaler. 

Digitale afleveringer

Den danske forvaltning er blevet digital. 
Mængden af data og dokumenter, som i  
digital form skal overføres til os, er nu betrag
teligt større end tidligere, og Rigsarkivets 
samlinger af digitalt skabt information vokser  
år for år. I en række tilfælde har myndigheder
ne oprettet it-løsninger til brug for et helt mini
sterieområde, de såkaldte koncernløsninger. 

I 2014 har Rigsarkivet modtaget den største 
arkiveringsversion hidtil, som netop bestod  
af data og dokumenter fra en koncernløsning 
på Miljøministeriets område. Derudover 
omfattede årets modtagelser alt fra statistik
data til it-systemer med dokumenter fra en 

bred vifte af myndigheder - herunder også 
kommunale og regionale, samt dokumenter  
fra private arkivskabere. 

Samlet set har vi modtaget mere end 25 tera
bytes data i årets løb. Det er 177 % mere end  
i noget tidligere år, og forventningen er, at 
udviklingen vil fortsætte i 2015. Vi har i Rigs
arkivet på den baggrund taget en række skridt 
til at effektivisere testprocesserne og har også 
indført bånd som nyt lagringsmedie med højere 
kapacitet for at sikre, at modtagelses- og 
bevaringssystemet kan håndtere de stigende 
datamængder. Arbejdet med at optimere 
systemet skal fortsætte i de kommende år. 

Aflevering af papirarkivalier

I 2014 fik Rigsarkivet godt 5 kilometer nye 
papirarkivalier på hylderne. Arkivalierne kom 
primært fra de statslige myndigheder, hvor  
der i løbet af året blev afleveret arkivalier fra 
bl.a. statsfængsler, Justitsministeriet, Finans
ministeriet, Statsministeriet, Patent- og 
Varemærkestyrelsen og Transportministeriet.

Rigsarkivet oplever et stadig større pres  
fra myndighederne om aflevering af papir
arkivalier. Næsten alle statslige myndigheder  
er overgået til digital sagsdannelse, hvilket 
betyder, at deres viden om og brug af  
tidligere tiders papirsager svinder. Papir
sagerne bliver derfor mere en byrde end  
en hjælp for myndighederne. Derfor vil de 
gerne aflevere dem til Rigsarkivet og vi tager  
imod så mange papirarkivalier som muligt.  
Vi forventer at modtage et tilsvarende antal 
hyldekilometer i de kommende år.

Rigsarkivet har modtaget  
mange arkivalier i 2014 og det  
vil fortsætte i de kommende år.  
Her modtages papirarkivalier  
til magasinet i København. 
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Internationalt samarbejde og videndeling

Digital bevaring er et komplekst emne, og  
der er hele tiden nye udfordringer og problem
stillinger, der skal løses. Rigsarkivet prioriterer 
derfor at deltage i samarbejde og erfarings
udveksling med kolleger i andre lande med 
henblik på at sikre, at vi kan drage nytte  
af andres erfaringer og udviklingsarbejde,  
og andre af vores viden og erfaringer. Dette 
samarbejde sker både på nordisk og euro
pæisk plan. 

I Norden har rigsarkivernes medarbejdere  
med opgaver inden for digital bevaring i bred 
forstand tradition for at mødes til et større 
seminar hvert tredje år. Værtskabet går på 
skift mellem de nordiske lande. I år var det 
Danmarks tur til at være vært for seminaret, 
som denne gang fik titlen NorDig – Nordisk 
seminar om digital arkivering. Til seminaret 
mødtes fagfæller fra alle fem nordiske lande  
til præsentationer og engagerede diskus
sioner om de udfordringer og muligheder,  
der findes for arkiverne i den digitale verden. 

Udover at give konkret viden om naboernes 
aktuelle projekter og problemstillinger giver 
seminaret også grundlag for at danne net
værk med relevante kolleger i de andre 
nordiske lande. 

På europæisk og internationalt plan i øvrigt 
består vores internationale samarbejde inden 
for digital bevaring dels i formelle relationer,  
dels i mere uformelle netværk og kontakter.  
De formelle samarbejdsrelationer kommer 
navnlig til udtryk gennem medlemskab af 
relevante organisationer såsom Open  
Preservation Foundation (OPF) og DLM  
Forum (Document Lifecycle Management)  
samt gennem deltagelse i EU-projekter.  
I 2014 påbegyndtes således arbejdet i det 
fælleseuropæiske E-ARK-projekt. E-ARK  
er et samarbejde mellem 16 europæiske 
partnere, der tæller nationalarkiver, universite
ter, offentlige institutioner for it-modernisering 
og private virksomheder. Projektet har til 
formål at udarbejde fælles standarder og 
Open Source-værktøjer til digital arkivering  
i Europa. Baggrunden for projektet er, at 
bevaring af digitale arkivalier i dag bliver 
håndteret uens i forskellige lande. Projektet vil 
virke for at fremme samarbejde og gøre det 
nemmere at bruge data på tværs af lande
grænser til glæde for både forskere og 
borgere. For arkiver i hele Europa vil fælles 
standarder og værktøjer på sigt betyde, at det 
bliver muligt at effektivisere og løse opgaverne 
bedre og billigere. Projektet afsluttes i 2017.
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Konferencer, kurser og netværksmøder

Rigsarkivet har i 2014 afholdt kurser, konfe
rence og netværksmøder for bl.a. offentlige 
myndigheder. 

Formålet er at formidle Rigsarkivets regler  
og viden om god arkivdannelse, men i høj grad 
også at give myndighederne mulighed for at 
udveksle erfaringer og viden indbyrdes. 

Følgende arrangementer er blevet afholdt:

• En konference (for alle interesserede)
• 7 kurser (5 for statslige myndigheder og 2 for 

kommunale myndigheder)
• 4 arkivnetværksmøder for statslige myndigheder
• 5 arkivnetværksmøder for kommunale  

myndigheder 

Uden god dokumentation kommer demokratiet under pres

God dokumentation er afgørende for det 
danske samfund. Uden den kan offentligheden 
ikke få indsigt i de beslutninger, der bliver 
truffet eller få kendskab til, hvad der ligger bag 
dem. Det var budskabet ved vores konference 
”Forvaltningsetik og dokumentation i praksis”.
Den danske forvaltning er internationalt kendt 
for sin høje standard. Både åbenhed og 
gennemsigtighed kendetegner området.  
Det betyder, at offentligheden kan få indsigt  
i, hvad der er blevet besluttet og på hvilket 
grundlag. ”Dokumentation af det offentliges 
arbejde skal først og fremmest bruges i dag 
og i morgen af forvaltningen selv, men den 
skal også bruges af borgerne, herunder 
journalister, som ønsker aktindsigt. Og så  
skal dokumentationen bruges i fremtiden, når 
vores efterkommere vil undersøge samfunds
livet i Danmark i starten af det 21. århundre
de,” udtalte rigsarkivar Asbjørn Hellum, der 
også påpegede, at der de senere år har været 
et øget fokus på embedsværket og dokumen
tationskulturen i kraft af mediernes omtale af 
en række sager i centraladministrationen.

Som oplægsholdere og paneldeltagere på 
konferencen deltog bl.a. Bo Smith, formand 
for Djøf’s Nordskov II-udvalg, Lektor Birgitte 
Poulsen, RUC, Ritt Bjerregaard, tidligere 
minister mv, Jacob Heinsen, departements

chef i Transportministeriet, Anton Geist, ind
landsredaktør ved Information, Steen Ousager, 
vicedirektør i Rigsarkivet og rigsrevisor Lone 
Strøm, som hver gav deres vinkel på  
konferencens tema. 

185 deltagere fra kommuner, statslige myndig
heder, IT-leverandører og forskningsinstitutioner 
deltog engageret i dagens diskussioner, og  
gav efterfølgende en god evaluering af konfe
rencens indhold. Konferencen er en årlig til
bagevendende begivenhed i november måned. 

Årets konference ”Forvalt
ningsetik og dokumentation  
i praksis” var en succes.  
Foto: Tom Jersøe

Kurser
Rigsarkivet tilbød de første kurser til offent
lige myndigheder i 2012 og her 3 år efter  
er kursus-tilbuddene vokset fra to til 7 kursus
tilbud. Kurserne kredser om myndighedernes 
kerneopgaver indenfor såvel digital infor
mationshåndtering som håndtering af 

papirarkivalier, både i daglig drift og ved 
arkivering. 

Som noget nyt blev der i 2014 udbudt et 
kursus om kvalitetssikring af data og doku
menter i myndighedernes it-systemer.  
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Kurset var i høj grad baseret på bruger
deltagelse og en fælles udarbejdelse af ”Best 
Practice” på området. Et andet nyt tiltag var 
kurset ”Tjek på din arkiveringsversion”, som 
introducerede myndighederne til den tekniske  
del af arbejdet med udarbejdelse af arkive
ringsversioner.

Kurserne har generelt haft en god tilslutning.  
I efteråret indgik vi i Rigsarkivet endvidere en 
samarbejdsaftale med Professionshøjskolen 
Metropol, som betyder, at arkivets kurser 
fremover annonceres via Metropols katalog  
og hjemmeside.

Arkivnetværksmøder for statslige myndigheder
Der har i 2014 været stor interesse for 
arkivnetværksmøderne, hvor vi kom rundt  
om forskellige emner: 

• Anmeldelse af it-systemer i praksis
• Aflevering af it-systemer
• Håndtering af ressortændringer  

og overførelse af arkivalier
• Rundvisning og retningslinjer for  

indretning af arkivlokaler

Der er et stabilt deltagerantal, som består  
af en gruppe af deltagere, som kommer  

hver gang og en gruppe af deltager, som 
kommer en eller flere gange på baggrund  
af de enkelte møders emne. Dette er i god 
overensstemmelse med de mål, der blev  
sat ved etableringen af tilbuddet. 

Det opleves ligeledes i tråd med målene, at 
deltagerne har en høj grad af interesse for at 
bidrage til møderne. Interessen fra deltagerne 
har hovedsagelig været rettet mod videndelig 
og rådgivning i forbindelse med arkivdannel
se. Netværkene gør myndighederne klogere 
på hinandens udfordringer ved arkivering. 

Arkivnetværksmøder for kommunale myndigheder
Rigsarkivet er sekretariat for en række 
samarbejdsfora med de kommunale sam
arbejdspartnere. Formålet med disse fora  
er generelt at drøfte problemstillinger vedr. 
kommunale arkivalier, især med fokus på at 
sikre udvikling af rationelle metoder til beva
ring, aflevering og tilgængeliggørelse af 
kommunale arkivalier ud fra erfaringsud
veksling og samarbejde arkiverne imellem.
I 2014 var følgende temaer i fokus i de 
forskellige fora:

• Sikring af god sagsbehandlingspraksis
• Kassation i de kommunale systemer  

med dokumenter
• En undersøgelse om § 7-arkivernes 

(stadsarkivernes) opgavevaretagelse mv.
• Drøftelser om tilgængeliggørelse af  

digitale arkivalier og de problemstillinger, 
der er i den forbindelse

• Den ny offentlighedslov betydning for 
arkiverne

Rigsarkivet omtales til tider som ”Danmarks 
Største Stadsarkiv”, idet omtrent halvdelen  
af landets kommuner og samtlige regionale 
myndigheder afleverer deres arkivalier til  
os. Som en service til disse kommuner og 
regioner har vi oprettet et særligt netværk  
som mødes én gang årligt. 

Formålet med netværket er at orientere  
om nyheder og tiltag på arkivområdet samt 
hjælpe deltagerne til at forstå og anvende 
Rigsarkivets bestemmelser. Vi vil også give 
deltagerne et forum for erfaringsudveksling  
og kompetenceudvikling. I 2014 blev mødet 
afholdt i Odense, hvor man bl.a. drøftede, 
hvordan man mest hensigtsmæssigt  
anvender myndighedens ESDH-system.
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Archives Portal Europe network of excellence (APEx) og Europeana    

Året 2002 står i eftertidens perspektiv som  
det historiske år, hvor EU-udvidelsen fra 15  
til 25 lande faldt på plads under ledelse af det 
danske EU-formandskab. Tilslutningen af de 
baltiske lande og de gamle østeuropæiske 
lande åbnede store muligheder for udvidet 
kulturelt samarbejde, herunder for storstilede 
indsatser for tværgående tilgængeliggørelse 
og åbning af den europæiske arkivalske 
kulturarv for den europæiske offentlighed. 

Som medlem af European Board of National 
Archivist (EBNA) og European Archives  
Group (EAG) var Rigsarkivet fra starten 
involveret i arbejdet for at fremme samarbejdet 
i den udvidede og nye europæiske arkiv
verden. I 2012 indtrådte Rigsarkivet sammen 
med nationalarkiverne fra 27 europæiske 
lande som partnere i APEx-projektet. 

Projektet er uden sammenligning det mest 
vidtrækkende arkivsamarbejde nogensinde  
i Europa. Det er finansieret af EU-kommis
sionen og sigter mod at udvikle og udbrede 
anvendelsen af den fælles europæiske arkiv
portal og at skabe et varigt og bæredygtigt 
fundament for fremtidens europæiske arkiv
samarbejde. Det har været et højt prioriteret 
mål for Rigsarkivet fra starten at bidrage aktivt 
til udviklingen af dette samarbejde. 

Rigsarkivet har således haft værtskabet for  
en konference for Executive Steering Group, 
der er ledende organ i APEx. Vi har også 
været vært for et APEx Country Manager
seminar i København. For at udbygge 
samarbejdet og bidrage til udveksling af 
arkiverfaringer med øvrige europæiske 

nationalarkiver har vi deltaget med bidrag og 
indlæg i samtlige Country-Manager møder 
ude i Europa. Der er desuden afholdt en 
workshop i København med deltagelse fra  
det tyske og franske nationalarkiv omkring 
udvikling af datastandarder og upload
muligheder til den europæiske arkivportal.  
I 2014 har Rigsarkivet produceret omfattende 
uploades af arkivbeskrivelser med arkiv
metadata til Archives Portal Europe. 

På Archives Portal Europe er der som  
resultat heraf nu tilgængeliggjort: 

• 40 Holding Guides (arkivguider) 
• 105.565 Finding Aids (registraturer) 
• 8.587.598 Descriptive Units (arkivdataposter) 
• 1917 Digital Archive Objects  

(digitaliserede arkivserier). 

Rigsarkivet hører dermed til blandt de tre 
partnere, der har uploadet flest data i Archives 
Portal Europe. APEx udgør tillige porten til 
Europeana, idet APEx har rollen som Europe
anas fælleseuropæiske domæneaggregator 
for arkivområdet. Det er dermed via APEx,  
at de europæiske arkiver stiller deres digi
taliserede arkiver til rådighed for Europeana.  
I 2014 har vi via APEx stillet 4.992 Cultural 
Heritage Objects til rådighed for Europeana. 
Arkivportalens hjemmeside har følgende 
adresse: www.archivesportaleurope.net

APEx søgeside til simpel 
og ufiltreret søgning i alle 
uploadede data. 

Crowdsourcing

Endelig er vi påbegyndt et nyt crowdsourcing
projekt, hvor frivillige indtaster de i alt ca. 
112.000 ansøgninger om erindringsmedaljer 
fra deltagerne i de to slesvigske krige, 
udkæmpet i 1848-51 og 1864 – til glæde  
for landets slægtsforskere og andre, der har 
interesse for krigene.

Dokumentationen for deltagelsen i krigen
1864 er dækket bredt og rækker ud til et 
bredt publikum. Hvad enten man er slægts
forsker, elev i historietimen, studerende, 
professionel forsker eller bare ønsker at  
kigge Ole Bornedal efter i sømmene, så  
er der rig lejlighed til at gå på opdagelse. 
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Rigsarkivet vært for ICARUS-konferencen i København

Inden for området digital formidling og be
varing er Rigsarkivet medlem af Europeana 
Network samt af EU-Medlemsstaternes  
Expert Group on Digitization and Digital 
Preservation. Vi er endvidere med i Inter
national Centre for Archival Research  
(ICARUS), der omfatter mere end 160 
arkiver i Europa og Canada. 

ICARUS’ vigtigste mål er at støtte arkiver i at 
håndtere udfordringerne i en digital tidsalder 
og at fremme videndeling, samarbejde og 
synergi ved gennemførelse af store tekno
logisk avancerede udviklingsprojekter, som  

stiller digitaliserede arkivalier til rådighed  
på tværs af landegrænser.

Den 16. til 18. juni 2014 var Rigsarkivet vært 
- dels for ICARUS’ generalforsamling dels for 
ICARUS’ 14. europæiske konference. Ca. 75 
repræsentanter for europæiske arkiver og 
forskningsinstitutioner deltog i arrangement
erne sammen med APEx’ Country Manager 
Group, som benyttede lejligheden til at gen
nemføre det halvårlige APEx Country Manager 
”face to face meeting”. Konferencen dannede 
tillige rammer for et møde med russisk 
deltagelse i Digital Edition for Diplomatics.

Kildepakken 1864 

Mens debatten om historieforfalskning og 
kunstnerisk frihed buldrede hen over landet 
efter hvert afsnit af Ole Bornedals 1864,  
har den danske offentlighed det meste af 
2014 haft nem adgang til dokumentation  
af, hvordan det virkelig var. På 200 års  
dagen for Slaget ved Sankelmark, 6. februar, 
lancerede vi i Rigsarkivet ”Kildepakken  
1864” med 25.000 digitaliserede billeder  
af arkivalier om og fra krigen i 1864. 

I kildepakken ligger bl.a. den officielle  
beretning fra Krigsministeriet om Slaget  

ved Sankelmark den 6. februar 1864. Det er 
her, Ole Bornedal lader løjtnant Dinesen træde 
i karakter som fandenivoldsk kompagnifører,  
og man skulle have troet, at Dinesens nær
mest egenhændige nedkæmpelse af en 
gruppe østrigske soldater ville have gjort ham 
fortjent til en særlig udmærkelse efter slaget. 
Det fik han nu ifølge den officielle beretning 
ikke, så den episode hører nok ind under  
den kunstneriske frihed. Oberst Müller  
(i tv-serien Møller) genkender man derimod 
straks, når han ifølge den officielle beretning 
med ”characteriserende Bravour” fører sit 
regiment frem til bajonet-angreb, udført  
med ”en i enhver henseende paaskjønnelses
værdig Fasthed og Energi.”

Situationen på skanserne ved Dybbøl og 
bombardementerne af Sønderborg finder  
man beskrivelser af i en dagbog, der er  
ført ved Krigsministeriet. Fra selve slaget  
ved Dybbøl finder vi i generalmajor P.U. 
Scharffenbergs brevveksling beskrivelser  
af 8. brigades modangreb op imod  
Dybbøl Mølle. 

Angrebet blev ledet af kaptajn Redsted, der 
11 dage senere såret fra et lazaret i Gråsten 
gav beretning til sin overordnede, general- 
major Scharffenberg. Ud over at skildre 
angrebet indtil det tidspunkt, Redsted blev 

Instruktør Ole Bornedal 
fandt bl.a. inspiration til 
tv-serien om 1864 ved  

at læse historiske kilder, 
som fx denne redegørelse 

om Slaget ved Sankelmark 
den 6. februar 1864.  

Foto: Rigsarkivet
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såret og besvimede, roser han i brevet også 
en række af sine mænd. Og særlig én får 
nogle ord med på vejen: ”Han gik frem med  
et Mod, Udholdenhed og Foragt for Faren,  
der karakteriserer en sand Soldat.” Jo, dét  
er Dinesen!

I kildepakken 1864 kan man i rigt mål gå  
på opdagelse og lave sine egne sammen
ligninger mellem Ole Bornedahl og fx den 
version af virkeligheden, som militærfolk 
fremstillede. Nogle af kilderne genfinder man  
i de to undervisningsmaterialer, der er hen
vendt til dels grundskolens ældste klasser  
og dels ungdomsuddannelserne, som blev 
de første af ”Rigsarkivets tidslinjer”. Her kan 
skolebørnene fx selv se dokumentet med 
overvejelserne i krigsrådet forud for tilbage
trækningen fra Dannevirke. Der er arbejds
spørgsmål til de mange kilder og rig mulighed 
for at arbejde med kildekritik.

Udover kildepakken fra 1864 
viste Rigsarkivet udstillingen: 
1864 Skæbner/Slægt/Spor

Nye undervisningsprogrammer 

I oktober 2014 lancerede Rigsarkivet et nyt 
digitalt undervisningsunivers til folkeskoler og 
gymnasier, nemlig en tidslinje indeholdende 
tematiske nedslag vedrørende flere forskellige 
historiske emner. Ved at bruge tidslinjen får 
folkeskole- og gymnasieklasser mulighed for 
at benytte Rigsarkivets originale kilder og 
komme helt tæt på den historiske virkelighed. 

Tidslinjen rummer en bred vifte af originale 
kilderl, fx menig J.P. Hansens erindringer  
om tilbagetrækningen fra Dannevirke. På  
tidslinjen om kvindernes vej til stemmeret er 
der mulighed for at læse beretninger fra de 
mænd og kvinder, der var med til at bane 
vejen for, at kvinderne fik stemmeret i  
Danmark. For gymnasierne findes der en 
tidslinje om national identitet i Sønderjylland. 
Tidslinjerne bliver løbende udbygget med  
nye temaer og kan ses på hjemmesiden: 
www.sa.dk/tidslinjer.

Aargang 0 er et andet af vores interaktive 
undervisningstilbud, som siden lanceringen  

i 2012 har været flittigt benyttet af folkeskole
og gymnasieklasser fra hele landet. Her skriver 
eleverne selv 7 virkelige børns historie på 
baggrund af originale kilder fra Rigsarkivets 
samlinger. Aargang 0 kan ses på hjemme
siden: www.aargang0.dk. 

For at markere 100 året for 1. Verdenskrigs 
udbrud udskrev Rigsarkivet i efteråret en 
skolekonkurrence på baggrund af materiale  
fra Aargang 0. Konceptet for konkurrencen 
var, at eleverne skulle skrive en fiktiv brevud
veksling mellem et af Aargang 0-børnene, den 
17-årige Andreas, der deltog i 1. Verdenskrig 
og hans kommende hustru Marie. Eleverne 
kunne frit vælge formen på deres bidrag,  
og mere end 200 folkeskoleelever fra hele 
landet tog udfordringen op. Vinderen blev  
den 15-årige Katja Pham fra Broager i Sønder
jylland, der havde valgt at lave brevudveks
lingen som en film, der af dommerne blev 
beskrevet som en ’levende fortælling i et 
billedskabende sprog’. 

http://www.sa.dk/tidslinjer
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Der har været tre udstil
linger i Rigsarkivet i 2014. 

Foto: Torben Eskerod

Udstillinger i Rigsarkivet

I 2014 tilrettelagde og producerede vi tre 
særudstillinger i Rigsarkivet i København:  
 
• Katastrofen 1814:  

Da Danmark tabte Norge  
(13. januar – 30. maj 2014) 

• Danskere i den store krig 
(27. juni – 19. september 2014)  

• 1864. Skæbner/slægt/spor 
(6. oktober 2014 – 28.2.2015)

Udstillingerne blev vel modtaget af offentlig- 
heden og har ud over pæne besøgstal fået 
omtale i flere landsækkende medier.

Vi supplerede udstillingen om 1. Verdenskrig 
med en foredragsrække på i alt fire foredrag  
i forbindelse med Golden Days Festivalen den 
5. - 21. september 2014. Foredragsrækken 
søgte at perspektivere de psykologiske 
eftervirkninger af krigsoplevelserne frem til 
nutiden, hvor bl.a. Henning Grossmann, der 
var med til at stifte foreningen Krigsveteraner 
og pårørende, talte om sine personlige 
oplevelser med PTSD.

Henvendt til den brede offentlighed vistes i 
København fra oktober en udstilling om 1864, 

”Skæbner, Slægt, Spor” om den menige 
soldat, altså krigens Laust og Peter. I forbind
else med udstillingen om 1864 samarbejdede 
Rigsarkivet med den digitale kunstner Sanna 
Dullaway, der er kendt for sine detaljerede og 
overbevisende farvelægninger af historiske 
fotos. Det blev til en serie på 7 s/h fotografier 
fra perioden, som indgik i både vores fysiske 
udstilling og i vores webudstilling.

Såvel udstillingen om 1914 som 1864  
udbyggedes med webudstillinger på  
www.sa.dk. For den sidste udstillings  
vedkommende oversattes webudstillingen  
til engelsk og blev forsøgsvist udgivet i 
Googles nye digitale udstillingsværktøj  
Google Open Gallery.

Det fysiske udstillingsområde er i årets løb 
optimeret gennem indkøb af bl.a. syv tekst
standere og to touch-skærme til afvikling  
af digitalt udstillingsindhold såsom film og 
web-understøttet formidling. 

Rigsarkivet i Aabenraa viste i tilknytning til 
seminar og foredragsrække udstillinger om 
landsdelen under krigene i 1864 og 1914-18.

http://www.sa.dk
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Jagten gennem historien

I 2014 deltog Rigsarkivet i det landsdæk
kende familieløb ”Jagten gennem historien”. 
Sammen med andre kulturinstitutioner på 
Slotsholmen udviklede og gennemførte vi 
løbet: Jagten på freden - Krig og spioner  
på Slotsholmen. 

Fortællingen for løbet var i 2014, at en tids
maskine var gået i stykker og alle danmarks
historiens krige brudt løs på én gang. Udstyret 
med skattekort, krigsmaling og eventyrlyst 
skulle deltagerne være med til at stoppe 
krigene. Undervejs kom de gennem alverdens 
prøvelser – udfordrende forhindringsbaner, 
hemmelige koder der skulle løses og de mødte 
flygtninge, der skulle hjælpes på vej. Jagten  
gik bl.a. gennem Ridebanens søjlegange, via 
Rigsarkivets snørklede gange og ned i de 
ældgamle ruiner under Christiansborg Slot. 

Jagten gennem historien er  
et familieløb, der skaber 
synlighed, får nye målgrup
per i tale og som styrker de 
strategiske partnerskaber. 
Løbet afholdes sammen med 
andre kulturinstitutioner på 
Slotsholmen og Golden Days. 
Foto: Julie Avery, Rigsarkivet

Kulturnat 

Der var 2121 besøgende til Kulturnatten  
på Rigsarkivet i København. Det er væsent
ligt højere end antallet af besøgende fra  
2013. Årets tema var 1864 og der var  
både udstilling, guidede ture i magasinerne, 
slægtsforskningsværksted med frivillige 

slægtsforskere, konkurrence i at tegne  
et våbenskjold med bedømmelse fra vores 
heraldiske konsulent og et værksted for  
børn og barnlige sjæle, hvor man kunne  
lære at skrive med fjerpen og blæk. 

Årets Kulturnat havde  
fokus på 1864. 2121  
besøgende lagde vejen forbi 
Rigsarkivet, København.  
Foto: Julie Avery, Rigsarkivet
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Foredrag og arkivkurser i Rigsarkivet

Der har været 149 foredrag og arkivkurser 
(arrangementer) i Rigsarkivet i 2014 og i alt 
3.633 deltagere. Der har været medieomtale 
af flere af foredragene i lokale medier og på 
sa.dk. Til trods for, at kendskabsanalysen ikke 

viser et stort kendskab til vores kurser, er der 
ikke desto mindre i gennemsnit kommet ca. 
25 personer til hvert arrangement, til enkelte 
over 100. Desuden er arkivkurser en del af 
vores service til brugerne på læsesalene.

Arkivalieronline 

I 2014 blev der tilgængeliggjort mere end  
10 millioner nye digitale dokumenter på 
Rigsarkivets webtjeneste. Brugerne kan nu 
arbejde med de mange arkivalier hjemmefra. 
Det er en stor fordel - ikke mindst for dem,  
der har langt til nærmeste læsesal. Bruger
undersøgelser viser, og har tidligere vist,  
at mange af de digitale brugere slet ikke 
benytter læsesalene, så med udbygningen  
af Arkivalieronline åbnes der op for helt  
nye brugere og brugergrupper.
 
Blandt årets mange nyheder på Arkivalier
online var blandt andet ansøgningerne om 
erindringsmedaljer fra de to slesvigske krige 
1848-50 og 1864, Viborg landstings dom
bøger indtil 1667, et meget stort antal skifte
protokoller fra Sjælland, Fyn og Sønderjylland 
og amtsjournaler fra Sjælland. Der var desuden 
et stort antal sjællandske og fynske tinglys
ningsprotokoller samt store dele af tre jyske 
retsbetjentes arkiver. De første resultater af et 

projekt, som er finansieret af UMTS-midler, 
nåede også brugerne i form af digitaliserede 
registre og arkivregistraturer til blandt andet 
privatarkiver og hærens arkiver. De skulle 
meget gerne gøre det lettere for brugerne at 
finde lige præcis det, de leder efter, i arkiverne. 

I 2014 lagde vi også nye billedfiler ud af  
den type arkivalier, som benyttes allermest, 
nemlig kirkebøgerne. Særlig for de ældre 
bøgers vedkommende indtil 1892 lod kvalite
ten af de gamle billeder noget tilbage at ønske. 
Et problem, der nu for en stor dels vedkom
mende er løst. Når det kunne lade sig gøre  
at tilgængeliggøre så meget, skyldes det ikke 
mindst ibrugtagelsen af et nyudviklet software, 
som automatisk kan knytte forbindelse mellem 
billedfilerne og de tilhørende søgedata i arkiv
databasen Daisy, populært kaldet Høstpro
grammet. Udviklingen af dette program er  
en blandt flere aktiviter, der skal gøre Arkivalier
online endnu bedre for brugerne. 

Rigsarkivet på sociale platforme

På sociale platforme blev 2014 præget af to 
store ”krigsjubilæer”. Krigen 1864 fandt sted 
for 150 år siden og samtidigt markeredes 
100-året for 1. verdenskrigs udbrud. På 
Rigsarkivets kulturhistoriske Facebook-side 
kunne sidens fans følge med i krigen via 
originale dokumenter, ikke mindst i form af 
generalløjtnant Thomsens autentiske breve 
hjem til familien. På Flickr publicerede arkivet 
en lang række militærhistoriske fotos, opdelt  
i 4 forskellige albums, der til sammen op
nåede 16.363 views og dermed overgår 
serien med 1800-tallets letfærdige kvinder.  
To YouTube-film, som forklarer, hvordan 

brugere finder frem til ”1864-aner” hhv. 
modtagere af erindringsmedalje eller udnævn
else til dannebrogsmand, blev set tilsammen 
6620 gange. 

Desuden bød året på en lang række af andre, 
små og store årsdage, som alle kunne marke
res gennem visning af originale dokumenter, 
250-året for Jens Baggesens fødsel, 90 året 
for udnævnelsen af Danmarks første, kvinde
lige minister og 125-året for Danmarks
historiens mest kendte, ulykkelige kærligheds
historie: forholdet mellem Elvira Madigan og 
Sixten Sparre.



Rigsarkivets brugerforum på Facebook

I december 2014 lancerede vi et nyt tilbud  
om online vejledning: Rigsarkivets Bruger
forum på Facebook. Her kan man få hjælp  
fra en af Rigsarkivets medarbejdere til sine 
arkivfaglige spørgsmål, alle hverdage fra kl. 
10-15. Et formål med sitet er dog også, at 
brugerne kan hjælpe hinanden ved at besvare 
hinandens spørgsmål. Brugerforummet på 
Facebook er således både et tilbud om 
vejledning fra en arkivmedarbejder, og et  
sted hvor brugere kan mødes og udveksle 
erfaringer. 

Skabelsen af et ”bruger-til-bruger” forum  
sker i erkendelse af, at mange af vores 
brugere har utrolig stor viden om arkivalier  
og lyst til at dele denne viden. Med Rigs
arkivets Brugerforum på Facebook er der 
skabt en platform, hvor denne videndeling  
kan foregå. Vejledning i et åbent, online  
forum har også den fordel, at alle kan se  
de svar, der gives. Dermed vejledes ikke  
bare én-til-én, som man gør i fx mails eller  
pr. telefon, men én-til-mange. En arkivars  
særlige kompetencer stilles således til 
rådighed for mange brugere. 

På Brugerforummet er det de gode spørgs
mål og svar fra brugere og arkivmedarbej
dere, der er hovedattraktionen. For at skabe 
aktivitet på siden bliver der også løbende 

produceret indhold af mere underholdende 
karakter, dog hele tiden med arkivaliebrug 
som fællesnævner. Fx har forummet haft 
succes med en temauge om lægdsruller.

Rigsarkivets Brugerforum på Facebook kører 
foreløbigt som et pilotprojekt i et halvt år.

På Rigsarkivets Brugerforum 
på Facebook får brugerne 
hurtigt svar på arkivfaglige 
spørgsmål. Enten hjælper 
andre brugere eller en arkivar 
svarer i hverdagene.

Samarbejde med slægtsforskere – frivillig vejledning

Siden starten af 2014 har det været muligt for 
brugerne på Rigsarkivets læsesal i København 
at få vejledning af erfarne slægtsforskere fra 
DIS-Danmark. Fra efteråret 2014 er der etab
leret en lignende ordning i Viborg. 

På Rigsarkivet i København har ordningen kørt 
en gang om ugen, mens den på Rigsarkivet i 
Viborg har kørt hver 3. uge. 

Emnerne for vejledningen har hovedsagelig 
været anvendelsen af kirkebøger og folke
tællinger, men der har også været rig lejlighed 
til at stille mere specifikke spørgsmål vedrø

rende de hyppigst anvendte kildegrupper.  
Fx: politi- og justitssager, faderskabssager, 
skifter og lægdsruller.

Brugerne af den frivillige vejledning har været 
glade for denne lidt ekstraordinære service, 
hvor der er plads og tid til at få svar på nogle 
af de lidt mere tidskrævende spørgsmål i 
forhold til slægtsforskningen. Især helt nye 
brugere af arkivet har udtrykt stor glæde ved 
vejledningen, da der her er tid til, at man kan 
stille alle de spørgsmål, der kan opstå, når 
man er ny på arkivet.
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Styrkelse af registerforskningen 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen beslutte
de i 2014 at placere Sekretariatsfunktionen  
for det Koordinerende Organ for Register 
forskning (KOR) i Rigsarkivet. Det er sekretaria
tets formål at styrke registerforskningen ved  
at få alle ressourcer for registerforskning bragt  
i spil samt at styrke samarbejdet mellem de 
involverede myndigheder, herunder dataejere 
og forskere, så der kan skabes mere og bedre 
forskning. KOR’s arbejde understøttes af en 
3-årig bevilling på 15,3 mio. kr. 

Opgaven er stor, men Rigsarkivet er godt 
rustet til at løse den. Rigsarkivet har en bred 
kontaktflade i forskersamfundet og har er
faring med at gå i dialog med forskere og  
i at formidle ny viden til forskersamfundet. 
Desuden har vi en bred indsigt i registerdata 
og i regelgrundlaget for at indsamle, bevare, 
tilgængeliggøre og formidle data i forsknings
sammenhænge, ligesom vi har kompetencer 
til at understøtte samarbejde og koordinatio
nen mellem registerejere og forskere.

Det Koordinerende Organ for Register
forskning blev officielt nedsat slutningen af  

maj 2014. Den nye formand for KOR, Henrik 
Toft Sørensen, udtalte i den forbindelse:
”Det er en vigtig opgave for det nye KOR at 
arbejde for at forbedre dialogen mellem de 
dataansvarlige og forskerne. KOR skal sikre, 
at forskerne får tilstrækkelig let adgang til 
registeroplysninger, så forskning, der potentielt 
kan redde mange mennesker, ikke forsinkes  
af administrative eller systemtekniske barrierer. 
Lige så vigtigt er det, at forskernes adgang  
til registerdata kan foregå i et sikret miljø,  
hvor datasikkerheden er under fuld kontrol.”

KOR afholdt sit første møde i slutningen  
af september 2014. Herefter har aktivitets
niveauet været højt.

Projektaktiviteter udspringer af rapporten 
”Regisforskning – Nye muligheder og nye  
udfordringer” udarbejdet af udvalget ved
rørende reorganisering og styrkelse af 
registerforskningen. Arbejdet med at styrke 
registerforskningen gennem KOR-sekretariatet 
er kommet godt i gang, og perspektiverne  
er lovende. 

Sofia på nettet – adgang til arkiverede data fra it-systemer

Ved udgangen af 2013 åbnede vi for adgang 
til webapplikationen Sofia. På det tidspunkt 
kunne man se dokumentation af godt 30 
arkiveringsversioner, dvs. dokumenter ældre 
end 20 år, det oprindelige it-system og dets 
brug og om formål med registrering af data. 
Der kunne desuden søges i data, der må ses 
af alle, da data er ældre end 20 år og ikke 
indeholder personhenførbare oplysninger. 

I 2014 blev der foretaget en videreudvikling af 
Sofia på nettet, så brugere nu kan se søgbare 
metadata, dvs. beskrivelser af indhold i de 
it-systemer, der er arkiveret. Da disse meta
data ikke er omfattet af tilgængelighedsfrister, 
kan de principielt vises uden begrænsninger 
umiddelbart efter aflevering af data. Hermed 
får brugeren et grundlag for at vurdere, om 
han/hun skal søge om adgang til arkiverede 

data fra et it-system, der næsten altid har  
75 års tilgængelighedsfrist. Med denne nye 
funktionalitet i Sofia på nettet blev beskrivelse 
af indhold i it-systemer (metadata) om over 
400 arkiveringsversioner tilgængeliggjort for 
brugerne i 2014. 

Der er med NemLogin-integration til Sofia 
implementeret mulighed for, at en bruger på 
sikker vis kan foretage søgninger i arkiverings
versioner, som brugeren har fået adgangs
tilladelse til. Brugeren skal enten anvende 
NemID (private) eller Medarbejdersignatur 
(myndigheder). I Sofia-systemet foretages 
naturligvis logning af brugeradfærd. 

Det er især myndigheder, der har haft behov  
for at slå op i egne arkiverede data. Datatilsynet 
skal i hvert tilfælde give samtykke til adgang. 
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Samarbejde med DIS, SSF, Mormoner, Family Search, Danish Family Search mv.

Der er gennem mange årtier arbejdet tæt 
sammen med mormonkirken omkring filmning 
og nu scanning af arkivalier med relevans for 
slægtshistorikere. Samarbejdet lever i bedste 
velgående, og i 2014 er der blevet udvekslet 
en stor mængde billedfiler, så udgifterne til 
scanning holdes nede for begge parter. Blandt 
andet modtog Rigsarkivet i 2014 næsten 2½ 
million billedfiler af ældre kirkebøger foruden et 
stort antal justitsprotokoller og første del af de 
sønderjyske tinglysningsprotokoller. Der blev 
endvidere indgået en aftale om udstationering 
af et amerikansk ægtepar (mormoner) i Viborg 
med henblik på affotografering af ægteskabs
bøger. Når opgaven er løst i Viborg, drager 
ægteparret videre til Sjælland, Sønderjylland 
og Fyn, og fortsætter arbejdet der. Rigsarkivet 
modtager kopier af billederne, som så kan 
lægges på Arkivalieronline.

Der arbejdes løbende på at indgå samarbejde 
med foreninger og private, der vil bidrage til 
arbejdet med at indtaste folketællinger og 
kirkebøger i Dansk Demografisk Database.  
I 2014 blev det således aftalt med det 

dansksprogede projekt Danish Family Search,  
at Danish Family Search fremover overfører 
indtastninger, foretaget af frivillige tilknyttet 
dette projekt til Dansk Demografisk Data
base. Danish Family Search er et privat  
ledet crowdsourcingprojekt. Projektet ejer 
hjemmesiden www.danishfamilysearch.dk,  
der indeholder en indtastningsportal, i hvilken 
der bl.a. er muligt at afskrive danske kirke
bøger og folketællinger på basis af billeder 
hentet på www.arkivalieronline.dk. Projektet  
er en stor succes med ca. 3.500 registrerede 
brugere. 

Ud fra samme tankegang blev der i februar 
2014 indgået en aftale med det israelske firma 
MyHeritage. Aftalen indebærer, at MyHeritage 
anvender digitale billeder og metadata fra 
Rigsarkivet i forbindelse med en meget 
omfattende indtastning af danske folke
tællinger og kirkebøger. Til gengæld udleverer 
MyHeritage sine indtastede data til Rigs
arkivet, således at Rigsarkivet kan publicere 
disse 12 måneder efter, at de er publiceret  
hos MyHeritage.

Selvscanning på læsesale

I 2013 blev der indkøbt en scanner til læse
salen i København. Scanneren, som er enkel 
at betjene, blev fra starten en stor succes hos 
publikum, som nu kunne få digitale gengivel
ser af arkivalier med hjem i stedet for fotokopi
er. I 2014 er der på grundlag af erfaringerne 
arbejdet videre med en idé om at placere 
scannere på flere læsesale. Ønsket er, at 
brugerne både kan få bedre og mere tids
svarende kopieringsfaciliteter, og at brugerne 

kan scanne arkivalier med henblik på til
gængeliggørelse på Rigsarkivets webtjeneste 
Arkivalieronline. Det forventes, at scannerne  
vil blive indkøbt i 2015, og de nødvendige 
retningslinjer og procedurer blive lavet, så 
scanningen kan gå i gang. Formålet er ikke  
at producere mange scanninger, men der
imod at brugerne selv kan være med til  
at udvælge de arkivalier, som de er særligt 
interesserede i. 
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Replica af Kieltraktaten 

I 2014 fejrede Stortinget i Norge den norske 
grundlovs 200-års jubilæum med en udstilling 
af de vigtigste dokumenter, der er knyttet til 
tilblivelsen af Norges grundlov fra 1814. I 
Kieltraktaten fra 1814 mellem Danmark-Norge 
og Sverige blev Norge lagt ind under den 
svenske konge, men Norge fik en selvstændig 
og demokratisk forfatning. Da Norge ikke selv 
har et eksemplar af Kieltraktaten, fik Stortinget 
i 2013 fremstillet en tro og nøjagtig kopi af  
den svenske udgave, som befinder sig i 
Rigsarkivet i Danmark. Det var et helt unikt 

arbejde og vi er ikke bekendt med, at der i 
nyere tid, er blevet fremstillet tro kopier af de 
pragtbind med pergamentsider, som traktater 
blev skrevet i frem til sidste halvdel af 19. 
århundrede. Det enestående arbejde blev 
ledet af Det Kgl. Biblioteks bevaringsafdeling, 
og det blev udført af forskellige specialister  
fra Danmark, Tjekkiet og Frankrig. I januar 
2014 blev kopien overleveret til Stortinget i 
lagtingssalen, og den blev dernæst udstillet  
i Stortingets jubilæumsudstilling. I 2015 
udgives en bog om fremstillingen af kopien.

Kopien af Kieltraktaten ved  
præsentationen i Stortinget. 

Foto: Det Kgl. Bibliotek.

På bagsiden af seglkapslen af 
sølv er indgraveret: "Kieltraktaten 
av 14. januar 1814 Fredstraktat 
mellom Danmark og Sverige
ratifisert av den svenske kongen 
kopi laget til Norges grunnlosjubi
leum i 2014 originalen befinner  
seg i Rigsarkivet København".
Foto: Det Kongelige Bibliotek

Heraldiske sager 
Rigsarkivet er i henhold til arkivloven rådgiver 
for offentlige myndigheder i spørgsmål ved
rørende offentlige våbener, segl og emblemer. 
Der har været rig anledning til at fungere som 
sådan i det forløbne år. Forsvaret har gennem
gået en række ændringer som følge af det  
nye forsvarsforlig. Nogle enheder er nedlagt 
eller er blevet lagt sammen med andre,  
nogle har skiftet navn, mens andre igen er 
blevet oprettet. Det giver også udslag på det 
heraldiske område, hvor der er blevet taget 
stilling til en række heraldiske mærker. 

Når en enhed i Forsvaret ønsker at videreføre 
et mærke fra en nedlagt enhed til en ny, skal 
der indhentes en udtalelse fra Rigsarkivet, 
inden mærket forelægges til kgl. approbation. 
Vi lægger i den henseende vægt på, om 
mærkets indhold er dækkende for den nye 
enheds navn og opgaver. I langt de fleste 
sager er det tilfældet. 

I 2014 blev der også godkendt et mærke for 
det nyoprettede Hærens Efterretningscenter, 
der hører hjemme i Varde. Mærket beskrives: 



side 27   Rigsarkivet Årsberetning 2014

-

- 

- - 

- 

-

- 
- 

-

-

En kongekrone hvilende på en nøgle med 
ud- og opadvendt kam krydslagt med et lyn, 
hvorpå er lagt en dobbeltrose med H.M. 
Dronningens kronede monogram i midten. 
Rosen henviser til fortrolighed – sub rosa – 
mens nøglen henviser til, at man har adgang  
til noget fortroligt, og lynet er et symbol  
på energi og styrke. At enheden er dannet  
under H.M. Dronningens regeringstid af
spejles af monogrammet i midten. 

Hærens mærker beskrives traditionelt uden 
farver, da det forudsættes, at de bliver 
fremstillet i ensfarvet metal til brug på unifor
men og som baretmærke. I Flyvevåbenet og 
Søværnet har man tradition for at anvende 
faktiske våbenskjolde i heraldiske farver. 

Kongernes Samling på Rosenborg Slot og i 
Christian VIII’s Palæ på Amalienborg har i 
2014 fået en ny grafisk linje. Heri indgår 
naturligvis en kongekrone. Vi har i Rigsarkivet 
godkendt den version af kongekronen, som 
samlingen har fået tegnet til formålet. Det er 
en meget enkel krone, der formår at forholde 
sig tro mod forlægget, Christian V’s krone,  
der jo netop befinder sig på – eller rettere 
under – Rosenborg, og som er den officielle 
danske kongekrone. 

Kongekronen er som statskendetegn af 
straffelovens § 132 beskyttet mod retsstridig 
brug. I henhold til arkivloven behandler vi  
i Rigsarkivet sager om rigsvåbenet og 
herunder kongekronen. Det kan være sager, 
der handler om den korrekte udformning af 
kronen til statsmyndigheder eller andre, der 
kan anvende kongekronen, og der er også 
sager om retsstridig brug af kongekronen.  
De sidste sager har der også været en del af  
i løbet af 2014, og især de tidligere kongeligt 
privilegerede kroers brug af kongekronen har 
vakt omtale i medierne. Vi har en fast proce
dure for, hvordan sager om retsstridig brug  
af rigsvåbenet eller kongekronen behandles,  
og sagsbehandlingen er præget af dialog  
og rådgivning. 

Heraldikken er international, og de internatio
nale kontakter holdes ved lige gennem jævnlig 
kollegial kontakt og gennem internationale 
kongresser og konferencer. I 2014 blev den 
internationale kongres afholdt i Oslo og var 
naturligt præget af 200 års-jubilæet for 1814. 
Den norske løve måtte som bekendt efter 
lange forhandlinger udgå af den danske 
konges våben i 1819. 

I midten af det ikke-realiserede kongevåben 
ses de danske løver og hjerter over våbenet 
for titlen hertug af Oldenborg (Oldenborg og 
Delmenhorsts våbenmærker), lagt på Danne
brogordenens kors, og de mindre kredsstillede 
skjolde er våbener for (med uret) de Goters, 
Holsten, Ditmarsken, Island, Grønland, de  
tre kroner – officielt et mindevåben for Kalmar
unionen, Færøerne, Lauenborg, Stormarn, 
Slesvig og de Venders. Dannebrogordenens 
og Elefantordenens kæder indgår ligesom 
kongekronen i den samlede komposition. 

RA, Dep. for de Udenlandske Anliggender. 
Gruppeordnede sager: Våben: Sager ved
rørende det danske rigsvåben, det lauen
burgske våben m.v. 1816-1841.

Hærens Efterretningscenters 
mærke. Tegning: Emil Larsen.

Kongekrone tegnet til Konger
nes Samling. Tegning: AM

Her ses et ikke-realiseret 
forslag til kongevåbenets ud
seende uden den norske løve.  
Malet af Ole Larsen, 1819.
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Konservering af Trankebarprotokol

I flere år har Rigsarkivet arbejdet på et projekt 
med konservering af meget stærkt nedbrudte 
referatprotokoller fra Det Secrete Råd i Det 
Danske Ostindiske Kompagnis handelsstation 
i Trankebar fra perioden 1690-1730. Ved  
en særbevilling blev secretprotokollerne fra 
1710-1711 og 1696-1697 konserveret i 2014. 

Erfaringerne med konserveringen er nået 
så vidt, at siderne nu blot stabiliseres, 
hvorefter arkivalierne digitaliseres. Planen 
er, at konserveringsprojektet og digitalise
ringen skal være afsluttet inden 2020,  
hvor det er 400 år siden, handelsstationen 
blev grundlagt.

Billederne viser en  
side i protokollen før 

konservering og en anden 
side efter konservering. 

Foto: Rigsarkivet
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Rigsarkivets forskning

Gennem en bevilling fra Det Frie Forskningsråd 
blev det muligt at oprette forskningsnetværket 
”Kriminalitetens kulturhistorie” med Rigsarkivet 
som værtsinstitution for et bredt forsknings
samarbejde. Igen i år har Rigsarkivets rådgiv
ende forskningsudvalg udtrykt anerkendelse 
over forskningens høje aktivitetsniveau og 
gode resultater og noterer sig, at de kvantitati
ve mål for forskningsindsatsen er mere end 
opfyldt. Udvalget opfordrer til, at fokus mod 
peer reviewede publikationer og internationali
sering fastholdes og udbygges. Udvalget 
anerkender tillige den omfattende og bred
spektrede forskningsformidlingsvirksomhed.

I 2014 var forskningen igen omfattet af 
kvantitative produktionsmål. De er blevet 
indfriet med 25 fagfællebedømte publikationer, 
23 artikler i populære historiemagasiner mm., 
41 forelæsninger og konferenceindlæg,  
90 foredrag og 19 indslag i radio/TV.  

En samlet fortegnelse over forsknings
resultaterne i 2014 bringes i Rigsarkivets 
forskningsårsberetning 2014. Heri findes  
også en oversigt over de løbende forsknings
områder og projekter. Den findes på  
Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk.  

CESSDA-ERIC – Dansk deltagelse i europæisk forskningsinfrastruktur

Danmark blev i 2013 medlem af den euro
pæiske forskningsinfrastruktur CESSDA-ERIC. 
I den forbindelse placerede Styrelsen for 
Forskning og Innovation Rigsarkivet som 
Danmarks repræsentant og såkaldt ”service 
provider”. Rigsarkivet skal hermed levere  
det danske bidrag til det fremskridt for den 
europæiske samfundsbeskrivende forskning, 
som CESSDA-ERIC udgør.

“The CESSDA-ERIC will improve social 
science research across the European 
Research Area (ERA) by providing, on not for 
profit basis, a comprehensive and integrated 
social science data research infrastructure 
which will facilitate and support research, 
teaching and learning of the highest quality 
throughout the social sciences. It will achieve 
this through the development and co-ordina
tion of standards, protocols and professional 
best practices pertaining to the preservation 
and dissemination of data and associated 
digital objects and by facilitating researcher 
access to important resources of relevance  
to the European social science research 
agenda”

Perspektiverne i Danmarks deltagelse i 
CESSDA-ERIC er store. Med CESSDA-ERIC 
vil dansk samfundsbeskrivende forskning 
kunne høste fordelene ved en fælles euro
pæisk forskningsinfrastruktur på området. 

Forskere og studerende vil få langt bedre 
mulighed for at få adgang til og at analysere 
data på tværs af de europæiske landegrænser.

Rigsarkivet vil på vegne af Danmark deltage  
i udviklingen af den europæiske forskningsin
frastruktur. Det skyldes i høj grad erfaringer 
med anvendelse af databeskrivelsesstandar
den DDI-Lifecycle både i forhold til dokumen
tation af forskningsdatamaterialer fra sam
funds- og sundhedsvidenskab og i forhold  
til it-udvikling af DDI-Lifecycle-baserede 
brugerservices. 

Der blev afholdt to møder i Forum for Service 
Providers med fokus på CESSDA-ERICs 
etablering som juridisk og administrativ enhed 
samt formulering af CESSDA Work Plan 
2014-2015. Der blev ansat direktør, sekretær 
og kommunikationsmedarbejder samt 
etableret kontor for CESSDA-ERIC (CESSDA 
House) i Bergen. 

CESSDA-ERIC udbyder hvert år et CESSDA 
Expert Seminar henvendt til medarbejdere i 
dataarkiver. I 2014 var temaet: Research 
integrity - a digital curation problem? Rigsarki
vet/DDA deltog i seminaret. Desuden deltog 
Rigsarkivet/DDA i to succesfulde ansøgninger 
i tilknytning til CESSDA vedr. hhv. synliggørelse 
af nordiske sundhedsdata og kursustilbud i 
forskningsdatamanagement for forskere.

http://www.sa.dk
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Kontrol over København

Bogomslaget til den  
udgivne disputats 

Den 23. maj 2014 forsvarede Karl Peder 
Pedersen sin doktorafhandling ”Kontrol over 
København. Studier i den sene enevældes 
sikkerhedspoliti 1800-48” på Syddansk 
Universitet i Odense. Dermed har fire af 
Rigsarkivets forskere den danske filosofiske 
doktorgrad.  

Karl Peder Pedersens doktorafhandling er  
en kortlægning og analyse af det første 
danske sikkerhedspoliti. Ved siden af de 
gamle ordenspoliti- og vægterkorps fra 
slutningen af 1600-tallet skabtes i løbet af få 
årtier i begyndelsen af 1800-tallet et hemme
ligt politi. Sikkerhedspolitiet blev det kaldt -  
en på mange måder rigtig god betegnelse,  
da den ganske tydeligt udtrykker, hvad det 
handlede om, nemlig statens og borgernes 
sikkerhed. 

I afhandlingen analyseres en række hemme
lige politiaktioner bl.a. i tilknytning til jødeurolig
hederne i 1819 og Dr. Dampe-sagen året efter. 
Karakteristisk for disse forløb er det, at politiet 
ikke blot benyttede agenter, men også trak  
på de mange oplysninger om borgerne, som 
man netop i disse år var begyndt at indsamle 
systematisk. 

Disputatsen indbragte senere på året for
fatteren Kulturministeriets Forskningspris, 
Julius Bomholt Prisen. Også en anden  
af Rigsarkivets forskere, professor, dr.phil. 
Birgitte Possing, blev prisbelønnet, nemlig 
med Dansk Forfatterforenings faglitterære  
pris, som hun fik for sine nye faglitterære 
vinkler på den biografiske genre.

Festskrift til Michael Gelting

Danmark i middelalderen var langtfra noget 
lukket område, der passivt og forsinket tog 
kulturelle og politiske impulser fra Europa til 
sig. Det er især blevet fremhævet af middel
alderforskeren ved Rigsarkivet, Michael 
Gelting. I anledning af sin 60-års fødsels

dag blev Gelting hædret med festskriftet  
“Denmark and Europe in the Middle Ages,  
c. 1000-1525: Essays in Honour of  
Professor Michael H. Gelting” på det  
anerkendte engelske akademiske forlag 
Ashgate.

Helsingør skifteprotokol 

Michael Dupont publicerede ”Helsingør 
Skifteprotokol 1571-1582”, der er Danmarks 
ældste skiftebog og som blev udgivet af 
Kildeskriftselskabet. Den giver for første  
gang i større sammenhæng mulighed for 

at komme ind bag murene hos folk og se, 
hvad de havde stående i deres stuer, kamre 
og køkkener, om de ejede deres gårde, og  
om de skyldte Gud og hvermand penge eller 
hørte til blandt byens velhavere.

1864 seminar

I anledning af 150-året for krigen i 1864 
blev der i marts afholdt et todagesseminar 
i samarbejde mellem Landesarchiv 
Schleswig-Holstein i Slesvig og Rigsarkivet 
i Aabenraa. Med titlen ”1864 – mennesker 

mellem magterne” fokuserede seminaret  
på den civile administration, civilbefolk
ningens vilkår og følgerne for økonomi  
og identitet. Indlæggene udgives i bogform  
i 2015. 
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Da det hemmelige politi fik ram på dr. Dampe

“Det var en mørk novemberaften, da jeg gik 
sidste gang ad Københavns gader, for siden 
ikke at kunne træde dér mere i henved 30 år”. 
Sådan indleder en af Danmarkshistoriens 
kendteste oprørere Jacob Dampe det kapitel 
af sine erindringer, hvori han fortæller om sin 
arrestation den 16. november 1820 i Bro
læggerstræde 13 i København.

Alting var ellers begyndt så godt for den 
københavnske skræddersøn, der som en rigtig 
mønsterbryder havde kæmpet sig hele vejen 
op igennem uddannelsessystemet, til han kun 
22 år gammel i 1812 havde kunnet sætte 
kronen på værket med en teologisk doktor
grad. Nogen universitetsansættelse blev det 
imidlertid ikke til, og i de følgende år forsøgte 
han at slå sig igennem med skiftende lærer
jobs. Samtidig blev Dampe også politisk vakt 
og medlem af hovedstadens liberale debatfora, 
hvorfra han i 1819 bevægede sig ind på en 
mere aktivistisk linje, som straks påkaldte sig 
myndighedernes opmærksomhed. 

Hvis man ønskede at komme enevælden til 
livs, var det efter Dampes mening ikke nok  
at drøfte dette i lukkede cirkler; man måtte  
ud og agitere. Derfor begyndte han i 1820  
at samle en lille kreds af meningsfæller med 
dette mål for øje. Dampe var godt klar over,  
at det var en farlig affære, og at han kunne 
risikere dødsstraf, hvis det blev opdaget.  
Han var også helt på det rene med, at han 
som gruppens leder måtte være ekstra på
passelig med alt, hvad han foretog sig, idet 
han ikke kunne undgå at opdage de politi
agenter, der døgnet rundt holdt øje med ham. 

Dr. Dampe var imidlertid en klog mand, og  
han var overbevist om, at han nemt kunne 
undgå at afsløre sig over for de – i hans øjne –  
dumme og klodsede agenter. Hvad Dampe 
imidlertid ikke anede, var, at politiledelsen 
havde haft held til at placere en provokatør-
agent som hans allernærmeste medarbejder. 
Det var denne ”falske ven”, der havde dikteret 
de højforræderiske tekster, som han bar med 
sig i jakkelommen den 16. november, og  
det var også samme mand, der forud havde 
adviseret politiet om det planlagte møde. 

Så snart dr. Dampe trådte ind i lokalet i Brolæg
gergade 13 blev han pågrebet og ført til politi
kammeret, hvor politidirektør Kierulff sad klar  
og ventede på ham. Grebet på fersk gerning  
og med de stærkt kompromitterende tekster i 
politiets besiddelse havde den dybt chokerede 
mand intet andet valg end at tilstå, vel vidende  
at hans videre skæbne dermed var beseglet.  

Det overraskede ikke dr. Dampe, at den enevæl
dige regering slog hårdt ned på politiske mod
standere, men det kom fuldstændigt bag på 
ham, at man anvendte så barske metoder som 
brugen af provokatøragenter må siges at være. 
Det blev dog hverken første eller sidste gang,  
at det hemmelige politi gjorde noget sådant.  
Ved at placere ”falske venner” i kriminelle miljøer 
kunne man styre og fremprovokere forløb, som 
gjorde det muligt at slå effektivt til før, planlagte 
forbrydelser kom til udførelse. Det moralsk 
forsvarlige i metoden overlod man det til jurister
ne at forklare. Intet kunne dog mildne dr. Dampes 
bitterhed over at være blevet fanget som et 
simpelt bytte i det lumske net, politidirektøren 
havde udspændt omkring ham. 

Dr. Dampe blev idømt dødsstraf, som  
Frederik VI benådede til livsvarigt fængsel på 
Christiansø. Han fik i 1840 lov til at opholde  
sig på Bornholm, og i 1849 benådedes  
han helt.

Det eneste kendte billede 
af Dr. Dampe. Kobberstik.
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Rendsborg 24. marts 1848 

Den 24. marts 1848 blev fæstningen i 
Rendsborg ved et kup indtaget af slesvig
holstensk sindede soldater og frivillige under 
ledelse af prins Frederik af Nør af Slesvig- 
Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Hvordan 
dette gik til, belyses i flere nye publikationer 
ved forskningsleder Hans Schultz Hansen.  
I Danske Magazin vol. 52 fra 2014 har han 
udgivet kommandant og oberst Gustav V.L.H. 
Seyffarths beretning om kuppet. I temp vol. 7 
udgav han i 2013 en kildekritisk analyse af 

kuppet, som i 2014 tillige udkom i en tysk 
oversættelse under titlen ”Rendsburg,  
24. März 1848. Der Handstreich des Prinzen 
Friedrich von Noer gegen die Festung des 
Gesamtstaats in den Herzogtümern” i 
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig
Holsteinische Geschichte vol. 139. Risikoen 
ved operationen var langtfra så stor som 
hævdet af prinsen i dennes erindringer, hvor 
han også underspillede indtagelsens karakter 
af et kup mod den lovlige militære magt. 

Den Proletariske Friskole 1973-1980

Seniorforsker Christian Larsen har behandlet 
en ret enestående skole i dansk uddannelses
historie: Den Proletariske Friskole i 1970’erne. 
Under titlen ”Rød avantgarde-opdragelse. 
Interne undervisningsrapporter fra Den 

Proletariske Friskole 1973-1974” har han 
publiceret centrale kilder til skolens historie i 
Danske Magazin, vol. 52, s. 137-233. Kilderne 
kaster et meget interessant lys over friskolen 
som et tidstypisk fænomen. 

Erhvervshistorisk Årbog 2014 

Erhvervshistorisk Årbog 2014 udkom med et 
generelt nummer med blandede artikler om 
økonomisk teori under økonomiske kriser, 
udviklingen af Randers, Grenaa og Ebeltoft 
som handelsbyer i 1800-tallets sidste halvdel, 
teknologiudviklingen i fiskerflådens motorise
ring, de mange aktører bag havvindmølle
parkerne, udflytning af dansk industri til 
Thailand og Kina, og et virksomhedsportræt 
af C. Schous Fabriker som baggrund for 
etableringen af Schous Sæbehus i Den Gamle 

Bys 1927-kvarter. Et andet nummer havde 
virksomhedsarkiver som tema. Seniorforsker 
Kenn Tarbensen gav her en indføring i centrale 
kilder til dansk virksomhedshistorie, primært 
efter Næringslovens ikrafttræden i 1862. 
Temanummeret sluttede med to andre artikler 
med diskussion af aktuelle udfordringer ved 
indsamling af virksomhedsarkiver. 

Internetadressen for årbogen er: http://ojs.
statsbiblioteket.dk/index.php/eaa/index

Runde kys fra krigen 1864

I dag bruger vi emojis og tegn som <3  
eller:-x for at sende et hjerte eller et kys.  
Hvad gjorde man tidligere? 

Emojis fås i et væld af former - fra klappende 
hænder og hjerter til den smilende, softice
svungne hundelort. Der er endda sociale 
netværk hvor brugerne kun skriver til hinanden 

ved hjælp af emojis, som er den moderne 
udgave af emoticons – eller ”humørikoner”. 
De små billeder viser om afsenderen er glad 
:-) græder :’-(  er sarkastisk :-P og så videre. 
Den første kendte brug af emoticons som 
humørmarkering i digitale samtaler stammer 
tilbage fra 1982 – men ideen om at tegne sine 
følelser er selvfølgelig langt ældre. 

https://tidsskrift.dk/index.php/eaa/index
https://tidsskrift.dk/index.php/eaa/index
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Da generalløjtnant Christian Albert Frederich 
Thomsen deltog i krigen 1864, var han meget 
flink til at skrive hjem til sin kone, Thora, der 
ventede hjemme i Sølvgade. 

Brevene har en meget kærlig tone. Han kalder 
hende fx ”min kjære lille Unge”, ”Min kjære 
velsignede Ven” og ”Min kjære lille Madam
me”. Hun er ligeså venlig i ordvalget med  
fx ”Kjære lille Mand”, ”Kjære lille Putte” eller  
”Min søde elskede Sukkertop” og under
skriver sig ”Din lille Madame”, tit med adskil
lige streger under ordet ”din”.

En sådan ægteskabelig lykke kalder på kys 
– også pr. langdistance. Generalløjtnanten 
tegnede kyssene som runde cirkler med prik  
i. I dette brev er der ét kys til ”Madame” - og 
ét hhv. ”Anna” og ”Lucie” to piger, som vist  
var hans niecer. Brevet med kyssene blev 

afsendt den 18. april – dagen for stormen på 
Dybbøl. Det endte i øvrigt godt: General-
løjtnant Thomsen kom vel hjem til sin Thora 
– og endte i øvrigt med at blive krigsminister. 

Generalløjtnant Thomsen 
sendte kys med feltposten  
i 1864.

Alle frikadellers moder?

I Kattrup godsarkiv som findes i Rigsarkivet 
ligger en række små opskriftsbøger. Vi véd 
ikke, hvem der har skrevet dem, for de er 
hverken daterede eller signerede. Men noget 
tyder på, at den, der førte pennen også havde 
et godt greb om grydeskeen. I nogle tilfælde 
har vedkommende – som måske var koge
konen – skrevet, at opskrifterne er gode, eller 
at hun lige skal huske at skaffe ting, som  
skal bruges.

Skriftens stil peger i retning af 1700-årenes 
midte. Men mange af retterne har rødder, der 
går tilbage til en tid, hvor den finere madlavning
i hvert fald ikke skulle gå ned på krydderier. Et 
godt drys kanel og kardomme, dét må der til. 

 

Og så er der en meget interessant opskrift:  
En Frige–delle

Retten består af et pund ”stødt” kød, blandet 
med fintskåret tælle, revet brød, 6 æg, smeltet 
smør samt evt. lidt suppe. Denne fars krydres 
med muskat og ”pedersille”, for derefter at 

deles i tre dele. De tre farsklumper gøres 
runde og flade før de trilles i ”lidet hvede Mel”. 
Til sidst ”sættes de i Panden Med Smør 
Under” og bages som en tærte. Når Frige
dellen er bagt, serveres den med jævnet smør 
og persille.

Efter nutidens begreber kan retten måske 
minde lidt om krebinetter? Der står ikke  
nogen om, hvilken slags kød, der anvendes, 
men uanset arten: koges skal det i hvert fald 
ikke. Og netop kogning er ellers den måde, 
som fars tilberedes på i nogle af de tidligste, 
danske kogebøger. Både i Anna Weckers 
kogebog, oversat fra tysk i 1616 og Wigants 
fra 1703 er der opskrifter på forskellige former 
for kogte farsboller. Wigant laver fx ”fricadeller” 
af lammekød, der formes som fingre og 
koges. Kattrup-frikadellerne er derimod runde, 
flade og bagt eller stegt i smør. 

Det er vel næppe den danske ur-frikadelle, 
som gemmer sig i Kattrup-kogebogen, men 
nok én af de tidlige af slagsen.
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2014 Rigsarkivet i tal

Produktion 

I Rigsarkivet leverer vi mange forskellige 
serviceydelser til myndigheder og borgere.  
De spænder lige fra vejledning af de mange 
besøgende gæster på læsesalene over 

konservering og sikkerhedsfilmning til ordning 
og modtagelse af arkivalier fra myndigheder 
og private personer. Et udsnit af disse 
serviceydelser er præsenteret i tabel 1.

Tabel 1. 

Læsesalene
Brugere på læsesalene   26.252
Ekspederede enheder til læsesalene   74.355

Heraf fordelt på:
København Odense Viborg Aabenraa Aarhus

15.022 2.815 4.005 2.047 2.363
46.502 5.893 16.823 3.418 1.719

Tabel 2. 

Digitale tjenester mv.
Besøg på www.sa.dk 4.453.014
Besøg på Dansk Demografisk Database 1.223.583 
Besøg på Arkivalier Online 3.778.266
Besvarelser af skriftlige forespørgsler 12.003

Tabel 3. 

Samlingerne
Modtagelse af papirarkivalier opgjort i hyldemeter 5.112
Modtagelse af digitale arkivalier opgjort i Terabyte  25,2 
Scanninger af originale dokumenter 1.506.503
Scanninger af filmruller 6.398.303

Indtægtsdækket virksomhed
Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed 
beskæftigede 25 årsværk i 2014. Indtægterne 
udgjorde 13,8 mio. kr., mens omkostningerne 
var 13,0 mio. kr. De leverede ydelser bestod 

især af ordning og pakning for arkivskabende 
myndigheder inden aflevering af deres arkiver, 
samt i mindre omfang dokumentationsydelser 
for borgere og myndigheder.
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Økonomi

Rigsarkivets omsætning udgjorde 177,5 mio. 
kr. opgjort som omkostninger ekskl. moms  
i 2014. Omkostningernes fordeling på 
hovedaktivitetsområder er vist i tabel 4.

Tabel 4.  
Omkostninger  
fordelt på hoved
aktivitetsområder

Løn Øvrig drift I alt
Ordinær virksomhed 76,8 75,0 151,8
Indtægtsdækket virksomhed 9,4 3,6 13,0
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed 1,2 0,8 2,0
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 5,4 2,6 8,0
Bygge- og flytteplanlægning 0,0 0,0 0,0
Leje og drift af midlertidige magasiner 0,0 2,7 2,7
I alt (mio.) 92,8 84,7 177,5

Personaleressourcer

Rigsarkivets samlede personaleforbrug  
udgjorde 219 årsværk eller 94,1 mio. kr. opgjort  
i lønudgifter i 2014. Figur 1 viser, hvordan disse 
personaleressourcer fordeler sig på Rigsarkivets 
primære aktiviteter samt på hjælpefunktioner  
og generel ledelse.

41,6 %

23
,5 

%

5,5 %

29,4 %

Figur 1.

Procentfordeling  
af lønomkostninger 

Øvrige driftsomkostninger

Et karakteristisk træk ved Rigsarkivets 
økonomi er den betydelige andel af drifts
omkostningerne, der anvendes til bygnings 
drift (husleje, vedligeholdelse, rengøring, 
varme o.l.). Dette er hovedårsagen til, at hele 
84 % af institutionens øvrige driftsomkost
ninger (dvs. de samlede driftsomkostninger 
fratrukket lønomkostninger) går til formålet 
hjælpefunktioner og generel ledelse (se figur 
2).Da denne post kun i begrænset omfang 
kan påvirkes, er vores muligheder for at 
omdisponere de øvrige driftsomkostninger 
meget begrænsede.

• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse  
 af fysiske og elektroniske samlinger 

• Vejledning og formidling 

• Forskning

• Hjælpefunktioner og generel ledelse 

7,
3 

%

1,4 %7,1
 %

84,2 %

Figur 2. 

Procentfordeling  
af omkostninger  
til øvrig drift 
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Den 24. og 25. november 
var alle medarbejdere i 

Rigsarkivet for første gang 
efter organisationsændringen 

samlet til medarbejderseminar 
i Vingstedcentret ved Vejle.  

Det blev et vellykket seminar 
med fokus på Rigsarkivets 

grundfortælling, vore værdiar
bejde og det moderne arkiv.  

Med inspiration fra både 
eksterne og interne oplægs
holdere samt aktivt arbejde 

i grupper, blev der givet 
velunderbyggede bud på 

fremtidens Rigsarkiv. Foto: 
Peter Wodskou, Rigsarkivet



Adresser, telefoner og åbningstider

Rigsarkivet, København
Rigsdagsgården 9
København K
Telefon 33 92 33 10
mailbox@ra.sa.dk

Tirsdag-fredag 9-16
Lørdag 9-16 (kun I perioden 1. oktober til 31. marts)

Rigsarkivet, Odense
Jernbanegade 36
5000 Odense C 
Telefon 66 12 58 85
mailbox@sa.dk

Tirsdag-torsdag 9-16
Fredag 9-13
Lørdag 9-16 (Første og sidste lørdag hver måned
i perioden 1. oktober til 31. marts)

Rigsarkivet, Viborg
LI. Sct. Hans Gade 5
8800 Viborg
Telefon 86 62 17 88
mailbox@sa.dk

Tirsdag-torsdag 9-16
Fredag 9-13
Lørdag 9-16 (kun I perioden 1. oktober til 31. marts)

Rigsarkivet, Aarhus
Vester Allé 12
8000 Aarhus C
Telefon 86 12 85 33
mailbox@sa.dk

Tirsdag-torsdag 9-13
Fredag 9-13

Rigsarkivet, Aabenraa
Haderslevvej 45
6200 Aabenraa
Telefon 74 62 58 58
mailbox@sa.dk

Tirsdag-torsdag 9-16
Fredag 9-13
Lørdag 9-16 (Første og sidste lørdag hver måned 
i perioden 1. oktober til 31. marts)

Se yderligere information på www.sa.dk

mailto:mailbox@ra.sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk
http://www.sa.dk
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