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Forord

I en tid der er præget af falske nyheder og halve sandheder, som lynhurtigt  
spredes over hele kloden, bliver arkiverne stadig mere nødvendige samfunds
institutioner. Her opsamles de autentiske kilder til samfundets udvikling. Det er 
Danmarks fælles hukommelse, som i Rigsarkivet kan genfindes og genanvendes. 
Uden den dokumentation vil samfundet blive dement og uden rammer og retning. 
Det moderne samfund kan ikke fungere uden god forvaltning og transparens  
i regeringsførelsen, retssikkerhed og dokumentation af beslutninger. Det er et 
velfungerende arkivvæsen med til at sikre. Rigsarkivet er landsdækkende og bygger 
bro mellem fortid, nutid og fremtid. Her kan nutidens borgere finde deres rødder  
og deres egen fortid. Her kan forskere inden for medicin, historie, økonomi og jura 
– for nu bare at nævne nogle få områder – finde materiale til besvarelse af deres 
spørgsmål eller til inspiration for nye problemstillinger. Journalister og andre kan 
grave den gode historie frem. I det hele taget er arkiverne en af forudsætningerne 
for, at vi dagligt kan lære nyt om såvel fortid som nutid.

Rigsarkivet ser i disse år en udvikling, hvor antallet af fysiske besøgende på arkivets 
traditionelle læsesale gennem en årrække har været faldende, og samtidig har 
antallet af borgere, forskere, myndigheder og andre, der bruger arkivalierne, aldrig 
været større. Forklaringen er den enkle, at langt størstedelen af Rigsarkivets brugere 
i dag møder os på internettet, hvor ca. 70 millioner sider arkivalier kan anvendes 
uden hensyn til tid og sted. Rigsarkivets egne tilbud på nettet tiltrækker ca. 1,3 
millioner unikke besøgende om året. Dertil kommer, at Rigsarkivet samarbejder med 
og er leverandør til en lang række andre services i ind- og udland, fx Danish Family 
Search, Family Tree og Family Search. Disse aktører finder Rigsarkivets scannede 
dokumentation eftertragtet og nyttig, så de investerer betydelige summer for at 
kunne genbruge og gøre den tilgængelig på egne websites. Hertil kommer udvidel
ser og forbedringer i de digitale vejledningstjenester på internettet fx på Facebook, 
Twitter m.fl., Spørg arkivaren – pr. 1. juni 2017 Spørg Rigsarkivet – samt ikke mindst 
udbygning af Rigsarkivets crowdsourcing-projekter, hvor frivillige transskriberer  
og indekserer de håndskrevne kilder til deling og gavn for andre brugere.

Den digitale omstilling har længe været i fokus for Rigsarkivets udvikling, og  
det vil fortsætte. I 2010 oversteg de digitalt fødte data første gang mængden  
af papirarkivalier, da årets modtagelse blev gjort op. Det var ikke et forbigående 
fænomen. I 2016 bekræftes dette med en ny rekord i Rigsarkivets test, god
kendelse og modtagelse af hele 44,3 terabyte digitale arkivalier. 

I årsberetningen beskrives en række af de opgaver, udfordringer og projekter, som 
har været centrale for Rigsarkivet og dets samarbejdspartnere og brugere i 2016. 
På trods af gennemførte reduktioner og ressourcemæssige udfordringer leverer 
Rigsarkivet fortsat stærkt efterspurgte ydelser af høj kvalitet til borgere, forskning  
og myndigheder, og vanen tro kan vi fortælle om et travlt år med en række gode 
resultater inden for indsamling, tilgængeliggørelse, forskning og formidling. 

God fornøjelse med læsningen!

Asbjørn Hellum
Rigsarkivar

Ny strategi 2025 og rammeaftale for Rigsarkivet

Rigsarkivet har som andre organisationer og 
virksomheder behov for at skabe langsigtet 
retning på ledelse, beslutninger, opgaveløs
ning og udvikling af virksomheden. I den 
proces spiller Rigsarkivets mission og vision 
en vigtig rolle.

I efteråret 2016 præsenterede Rigsarkivet  
sin nye institutionsstrategi: Rigsarkivet 2025. 
Strategien peger fremad og beskriver det 
moderne arkivs rolle, opgaver og mål. Den er 
blevet til efter et omfattende forløb med såvel 
medarbejder- som konsulentinddragelse og  
i samspil med vores opdraggivere i Kultur  
ministeriet. Strategiarbejdet er, udover hoved
dokumentet Rigsarkivet 2025, udmøntet ved 
Rigsarkivets grundfortælling, en omverdens
analyse, en udviklingsplan. Alle dokumenterne 
er tilgængelige på www.sa.dk

Centralt i strategien Rigsarkivet 2025 står 
institutionens mission og vision. Missionen 
udgøres af Rigsarkivets grundfortælling  
med overskriften ”Vores fælles hukommelse”. 

Visionen lyder:  
”Rigsarkivet sikrer og aktiverer vores fælles 
hukommelse, så den i stigende grad skaber 
værdi for det danske samfund.”

Visionen udgør et pejlemærke for, hvor 
Rigsarkivet i de kommende år skal bevæge sig 
hen. Visionen understøttes af tre afgørende 
strategiske mål:

Rigsarkivet vil frem mod 2025: 

Bringe arkiverne i spil til flere
Bidrage til effektivisering af den offentlige sektor
Udvikle og fremtidssikre sine samlinger

Med et godt fundament i strategien og en 
omverdensanalyse blev der i 2016 indgået en 
rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 
2017 og 2018. 

It-strategi 2017-2018 

I forlængelse af strategien Rigsarkivet 2025  
er der i 2016 også kommet en ny it-strategi  
for perioden 2017-2018. Strategien afløser 
Rigsarkivets it-strategi for perioden 2012-
2016. Den nye strategi vil i 2019 blive afløst af 
en egentlig digitaliseringsstrategi for perioden 
2019-2022. I 2017-2018 vil Rigsarkivet have 
fokus på afvikling og forebyggelse af tekno

logisk gæld, på yderligere modning af Rigs
arkivet som it-organisation, på fuldførelse af 
overgangen til Statens IT samt på sikkerhed. 
Formålet er, at Rigsarkivet får etableret et 
solidt grundlag for at formulere og implemen
tere en innovativ digitaliseringsstrategi, som 
kan understøtte Rigsarkivets fortsatte udvikling 
frem imod at blive et fuldt digitalt arkiv.
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Ny rekord i modtagelse af data til bevaring i Rigsarkivet

I det nye regeringsgrundlag nævnes ordene 
”digital” og ”digitalisering” næsten 40 gange. 
Efter sigende er det dermed det mest digitale 
regeringsgrundlag i danmarkshistorien, og  
det afspejler således den aktuelle digitalisering 
af forvaltningen. Også Rigsarkivet mærker 
tydeligt effekterne af digitaliseringen og den 
digitale forvaltning, ikke mindst når det gælder 
de arkivalier, som modtages. 

I 2016 godkendte Rigsarkivet afleveringer på 
tilsammen mere end 44 terabyte data, hvilket 
er 76% mere end i det hidtidige rekordår. Det 
kan være vanskeligt at anskueliggøre størrel
sen af data, men hvis man skrev alt ud på 
papir, ville det svare til ca. 44 hyldekilomenter 
med fyldte arkivæsker. Det ville kræve mere 
end to millioner træer at fabrikere den mængde 
papir, som ville være nødvendig til en sådan 
udskrivningsopgave. Det er dog heldigvis ikke 
nødvendigt, eftersom den digitale forvaltnings 

digitale arkiver naturligvis bliver modtaget, 
bevaret og tilgængeliggjort i digital form. 

Udover den miljømæssige gevinst ved at lade 
træerne være i fred vil de stærkt voksende 
digitale samlinger også give fremtidens 
arkivbrugere store fordele. Store arkivserier, 
som ville være totalt uoverskuelige i papirform, 
vil man kunne søge i på kryds og tværs, og 
mange spændende forskningsprojekter vil 
kunne drage nytte af mulighederne for at 
sammensætte data fra forskellige offentlige 
registre og derved skabe ny viden. 

Blandt de data, som er godkendt til bevaring  
i 2016 er alt fra Skats enorme sags- og 
dokumenthåndteringssystem fra perioden 
2005-12, til Statens Serum Instituts register 
over laboratoriepåvist kighoste. Sammen  
med de øvrige afleveringer udgør disse data  
et værdifuldt råstof til fremtidig forskning. 

Genanvendelse af data giver nye muligheder til forskningen

Rigsarkivet arbejder på at bringe data fra  
samlingerne i spil for forskningen. I den for
bindelse er der i 2016 gennemført udviklings
arbejde med at konvertere arkiverede data 
maskinelt til statistikprogrammet SPSS med 
henblik på at anvende data til videre statistisk 
behandling. Resultaterne har været gode, og 
metoden kan forholdsvist nemt udvides til 
konvertering af data og metadata til andre 
statistikprogrammer som f.eks. Stata og SAS. 

Udviklingsarbejdet betyder, at forskere i  
stigende omfang vil kunne anvende arkiverede 
data og metadata i formater, som anvendes  
til dataanalyse i forskningsverdenen. Samtidig 
er denne viden brugbar i forhold til at forstå, 
hvordan data fra statistikprogrammerne  
omvendt kan konverteres til Rigsarkivets beva  
ringsformat. Der er på den måde et udbytte
rigt samspil mellem bevaring og tilgængelig
gørelse af data.

Forskere vil fremover 
i stigende grad kunne 
anvende data og metadata 
i kendte formater. 
Foto: Torben Eskerod

Pligten til at huske – retten til at blive glemt

Rigsarkivet var den 2. november vært for 
konferencen Pligten til at huske – retten til  
at blive glemt. Konferencens tema var den 
problematik, at der med den nye persondata
forordning er sat fokus på den enkelte borgers 
ret til at kontrollere brugen af ”egne” oplysnin
ger. Hvad er konsekvenserne for fremtidens 
historieskrivning, hvis retten til at blive glemt 
udnyttes i vid udstrækning? Hvem skal 
bestemme, hvad der skal glemmes, og hvad 
der skal huskes? Har samfundet og borgeren 
ikke en pligt til at huske?

Konferencen blev indledt af Bente Skovgaard 
Kristensen, afdelingschef i Kulturministeriet. 
Hun lagde vægt på, at arkiverne skal omstille 
sig fra at håndtere hyldekilometer til at 
håndtere terabytes som det primære, når man 
indsamler. Samtidig skal arkiverne sikre, at de 
bevarede data hele tiden opbevares i digitale 
formater og på medier, som kan læses – også 
i fremtiden: ”Håndteringen af udfordringerne  
er en opgave, som arkiverne med Rigsarkivet  
i spidsen skal løfte.”

Konferencens tema blev behandlet i formid
dagens to keynotes fra Birgit Kleis, Data
tilsynet, og fra Bo Lidegaard, Politiken. Birgit 
Kleis gennemgik EU’s forordning om person
data og kom ind på de områder, hvor der sker 
ændringer i forhold til gældende ret, herunder 
hvordan Datatilsynets arbejde vil blive påvirket 
af forordningen. Som historiker, embedsmand 
og chefredaktør fortalte Bo Lidegaard om, 

hvordan mulighederne for  
at danne et retvisende virkelighedsbillede 
afhænger af de kilder, man anvender. Det kan 
være journalisering og arkivering i det offent  
lige, eller det kan være oplysninger fra inter
nettet. I begge tilfælde er det nødvendigt at 
anvende god kildekritik og flere kilder. Om 
eftermiddagen blev forskellige aspekter ved 
god forvaltningsskik behandlet. 

Rigsarkivets konference, der blev afholdt for 5. 
gang, tiltrækker en god blanding af beslut
ningstagere og praktikere i kommunernes og 
statens informationshåndtering samt en bred 
vifte af leverandører af it-ydelser og it-systemer 
til det offentlige. De 200 deltagere fik i løbet af 
dagen inspiration til at sætte yderligere fokus 
på den nødvendige gode informationshåndte
ring hos de enkelte myndigheder og kommuner.

Der blev lavet gruppearbejde 
og diskuteret flittigt på  
konferencen. Foto: Rigsarkivet

Et kig ind i myndighedernes journaliseringspraksis

Rigsarkivet har i mange år godkendt statslige 
myndigheders ESDH-systemer og har i tidens 
løb gennemgået talrige journalplaner, facet
oversigter, instrukser og anvisninger. Men 
hvordan arbejder myndighederne egentlig 
med journalisering, bliver instrukserne an
vendt, eller lander de i skuffen, indtil systemet 
skal afleveres efter fem år? Kan stringent 
journalisering gennem hele perioden gøre det 
billigere at aflevere en arkiveringsversion af 

systemet, når den tid kommer? Hvilken 
kvalitetssikring af sager og dokumenter 
foretager myndighederne i deres systemer? 

Dette var nogle af de spørgsmål, Rigsarkivet 
stillede sig selv, da der skulle udarbejdes et 
nyt anmeldelsescirkulære i 2013. Med det nye 
cirkulære blev der derfor indført et tilsyn med 
myndighedernes ESDH-systemer 2 år efter 
ibrugtagning. I 2016 blev de første otte tilsyn 
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Medarbejdere fra indtægts
dækket virksomhed i gang  
med scanningsopgaver i det 
nyetablerede scanningsværk
sted på Kalvebod Brygge. 
Foto: Rigsarkivet

gennemført og har givet et første kig ind i 
myndighedernes journaliseringspraksis.  
Tilsynene viser, at mange myndigheder har 
indført regelmæssig kvalitetssikring af deres 
sager og dokumenter. Det betyder, at fejl og 
mangler i journaliseringen bliver opdaget langt 
tidligere end hidtil. Kvalitetssikringen betyder 
således, at både myndigheden og arkivet  
får glæde af rettelserne, da de sker i det 
”levende system”. Det kan imidlertid være  

en udfordring for myndighederne at få de 
tilstrækkelige ressourcer til arbejdet. På 
tilsynsmøder vejleder Rigsarkivet derfor i, 
hvordan kontrollen kan udføres med færrest 
mulige omkostninger. 

De fleste systemleverandører har også alle  
rede fokus på området, og det er Rigsarkivets 
forventning, at kvaliteten i myndighedernes 
registreringer vil stige over de kommende år. 

Rigsarkivets tilsyn sikrer bevarede data

Rigsarkivet afsluttede sit 4. tilsyn med 
kommunerne og det 2. tilsyn med regioner
ne. Tilsynene finder sted ca. hvert 5. år, og 
formålet er at sikre, at der bliver arkiveret 
data fra alle relevante it-systemer, og at 
kommunernes papirarkivalier opbevares på 
betryggende vis. Det er en forudsætning for, 
at både data og dokumenter fremadrettet 
kan stilles til rådighed til både dokumenta
tions- og forskningsformål. Og på den måde 
også en forudsætning for, at kommende 
generationer kan skrive og forstå deres 
historie. 

Begge tilsyn skulle følge op på tidligere tilsyn, 
men der skulle også indsamles oplysninger  
til brug for udarbejdelse af reviderede 
bevaringsbestemmelser for kommuner  
og regioner. 

Hovedresultatet for kommunernes vedkom
mende er, at de generelt er gode til at sikre,  
at it-systemer med bevaringspligtige data og 
dokumenter ikke bliver slettet inden arkivering. 
Tilsynet har også vist, at de 125 km bevarings
pligtige papirarkiver bliver opbevaret under 
betryggende forhold i de fleste kommuner. 

For regionernes vedkommende var det over  
ordnede resultat, at regionerne har lagt et stort 
arbejde i at få konsolideret oversigterne over 
it-systemer med bevaringspligtige data og 
dokumenter, herunder de cirka 60 kliniske 
kvalitetsdatabaser, som rummer vigtige data til 
sundhedsforskning. Regionerne skal nu i gang 
med at få afleveret data fra deres bevarings-
pligtige it-systemer. En del af systemerne har 
data tilbage til 1990’erne, som ikke tidligere er 
blevet afleveret

Hvordan dokumenteres erhvervslivet i en digital verden?

Erhvervslivet er en vigtig del af det danske 
samfund. Bevaring af dokumentation fra 
private virksomheder, herunder i digital form, 
er derfor et væsentligt element i Rigsarkivets 
indsamling, der har til formål at sikre en 
helhedsdækkende samfundsdokumentation. 

Rigsarkivet har i 2016 påbegyndt et udred
ningsarbejde om virksomheders arkivforhold 
med særligt fokus på deres kendskab til 

Rigsarkivets service, hvad der evt. hindrer 
virksomhederne i at aflevere data til Rigs  
arkivet, samt hvad der kunne få dem til at 
aflevere. 

Virksomhedsprojektet skal skabe et evidens
baseret grundlag for en ny strategi for indsam  
ling og bevaring af digital dokumentation og 
it-systemer fra danske erhvervsvirksomheder. 
Projektet bestod af en række afgrænsede 

delundersøgelser, herunder bl.a. af virksom- 
hedernes syn på bevaringssamarbejde med 
offentlige arkiver. Endelig skal undersøgelsen 
kortlægge brugernes – og det er helt over- 
vejende forskeres – efterspørgsel efter og 
forventninger til den dokumentation, der 
bevares fra virksomheder. 

Første fase bestod i en survey-undersøgelse, 
som i efteråret blev udsendt til ca. 100  
danske virksomheder. Undersøgelsen viste,  
at virksomhedernes kendskab til Rigsarkivet 
og muligheden for at indgå digitale bevarings-
samarbejdsaftaler er begrænset. 

Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed

Ved siden af den ordinære virksomhed har 
Rigsarkivet en afdeling, som løser bestillings
opgaver som indtægtsdækket virksomhed. 
Den drives i tilknytning til alle Rigsarkivets 
afdelinger: København, Viborg, Odense og 
Aabenraa. Desuden er der en række opgaver 
af kortere eller længere varighed, hvor specia
lister fra den indtægtsdækkede virksomhed 
udfører konsulent- eller ordningsarbejde på 
kundernes adresser. Her skal i særdeleshed 
nævnes ordningsopgaven for Aarhus Univer
sitetshospital, hvor Rigsarkivet indrettede et 
værksted på adressen og forestod ordning af 
ca. 3.000 meter patientjournaler og admini
strative arkivalier, som dækkede perioden helt 
tilbage til hospitalets grundlæggelse i 1852. 
Opgaven blev rettidigt afsluttet 1. august  
2016 og afløst af en ny ordningsopgave for  
Region Midt.

Ordningsvirksomheden har igennem året 
oplevet en betragtelig ordretilgang, som af
spejler en stigende interesse fra myndigheder 
og private for at anvende den ekspertise,  
som Rigsarkivet repræsenterer. Derfor blev  
der i 2016 etableret nye ordningsværksteder 
både ved Rigsarkivet i Viborg og Rigsarkivet  
i Odense.

På dokumentationsområdet varetager 
indtægtsdækket virksomhed en lang række 
opgaver for privatpersoner, myndigheder og 
virksomheder. Dette spænder fra at fremfinde 
fødselstidspunkter for privatpersoner til kom
plicerede arvingsundersøgelser. En del af 
dokumentationsområdet for indtægtsdækket 
virksomhed er Rigsarkivets Forskerservice, 
hvor der i 2016 blandt andet blev arbejdet 

med følgende opgaver i samarbejde med 
forskningsinstitutioner: Kortlægning af skole
lægejournaler/helbredskort, indtastning af 
indhold fra kirkebøger og folketællinger, op
arbejdelse af metadata om ca. 1.000 statslige 
registre samt digitalisering af K. E. Løgstrups 
Arkiv. Det sidste i samarbejde med  
Aarhus Universitet.

Der blev desuden i årets løb etableret et nyt  
scanningsværksted i København. Værkstedet 
består af dokumentscannere, bogscanner og 
bredformatscanner, således at langt de fleste 
scanningsopgaver af arkivalier kan håndteres. 
På alle Rigsarkivets øvrige lokaliteter er der 
desuden opsat nye dokumentscannere, som 
et kvalitets- og kapacitetsløft i forhold til 
tidligere, og som desuden afspejler en for
ventning om stigende efterspørgsel af papir
arkivalier, som ønskes leveret i digital form.
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Skoleklasser besøger Rigsarkivet

Rigsarkivet tilbyder, at skoleklasser fra folke
skolens overbygning kan besøge Rigsarkivet  
i København, hvor de får lov til at komme  
tæt på arkivalierne og arbejde med historiske 
og kildekritiske problemstillinger.  

Der blev i 2016 gennemført 65 undervisnings
forløb, hvor ca. 1.650 elever fik nye spænd
ende perspektiver på historiefaget. Rigs

arkivets skoletjeneste sender eleverne på 
opdagelse i danmarkshistorien, hvor de løser 
mysterier med autentiske dokumenter og  
får indblik i både kildekritik og kanonpunkter. 
Forløbene består af rundvisninger, under
visning og øvelser i de historiske lokaler på 
Slotsholmen. Skolerne kan vælge mellem fire 
forskellige undervisningsforløb: 

Hvor finder du danmarkshistorien?
Da demokratiet var for mænd  
med penge 
Struensee – magt og mennesker  
i oplysningstiden 
Kvinder og tyendes valgret 

Alle forløbene fungerer godt som supplement 
til den traditionelle klasseundervisning. Det  
er Rigsarkivets intention, at undervisnings  
forløbene skal bidrage til at ruste eleverne til  
at navigere i en intensiveret informationsstrøm 
og give dem redskaber til og øvelse i at  
anvende metodiske og kildekritiske værktøjer. 

Rigsarkivet tilbyder med stor 
succes undervisningsforløb 
til folkeskolens overbygning. 
Foto: Torben Eskerod

Rigsarkivets netbaserede undervisningstilbud

Rigsarkivet tilbyder via www.sa.dk en række 
netbaserede undervisningstilbud, der ved 
hjælp af originale kilder kan bidrage til at ruste 
elever i folkeskolen og gymnasiet til at forholde 
sig kritisk og analyserende til de mange 
informationer, de møder.

Et eksempel er Rigsarkivets undervisnings
film om kildekritik: Hvem byggede skibet på 
Skanderborg Sø. Filmen er i løbet af 2016 set 
10.000 gange og har sat elementære kildekriti
ske begreber som fx 1. og 2. håndskilde og 
troværdighed på skoleskemaet på en ny og 
appellerende måde. Den kildekritiske metode, 
som eleverne lærer i filmen, kan efterfølgende 
anvendes på de kilder, som der nu er adgang 
til fra Rigsarkivets kildekatalog, der målrettet 
understøtter grundskolens og ungdomsuddan
nelsernes krav om kildearbejde. 

Kilderne er også det centrale i de to nye 
tematiske tidslinjer: Farlig seksualitet og 
Flygtninge, indvandrere og udvandrere. 

Tidslinjen Farlig Seksualitet viser, hvordan 
menneskers og samfundets forhold til seksu
elle fænomener som ”hor”, samleje mellem 
ugifte (lejermål), homoseksualitet og seksuelle 
overgreb på børn i familien har forandret  
sig gennem tiden. Tidslinjen om Flygtninge, 
indvandrere og udvandrere giver konkrete 
eksempler på kulturmøder, som giver eleverne 
mulighed for at perspektivere nutidens 
flygtninge- og indvandrerdebat. 

I 2016 benyttede 65.039 besøgende Rigs  
arkivets gratis interaktive undervisningstilbud.

1700 - 2000 1800 - 2015

To 
nye 

tema-  
tidslinjer 

GRATIS 
materiale

sa.dk/tidslinjer

Farlig 
seksualitet

Flygtninge, 
indvandrere   

og udvandrere

Over 65.000 benyttede  
sig i 2016 af Rigsarkivets 
interaktive undervisningstilbud. 
Foto: Rigsarkivet

Rigsarkivet digitaliserer sin samling af dokumenter fra kolonitiden i Vestindien

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte 
De Vestindiske Øer til USA. I den anledning 
bliver en enorm mængde historiske arkivalske 
kilder i form af fx billeder, breve, beskrivelser 
og protokoller m.m. fra den danske kolonitid 
scannet og gjort tilgængelige for alle på et 
særligt website www.virgin-islands-history.org. 
Arbejdet har været i gang siden 2013, og den 
1. marts 2017 bliver sitet åbnet for offentlig
heden. I 2016 lagde Rigsarkivet sidste hånd 
på scanningen af de ca. 8.5 millioner doku
mentsider vedr. Dansk Vestindien fra koloni

tiden, ligesom der er blevet arbejdet målrettet 
på at uploade og indeksere og transskribere  
de scannede dokumenter. Indekseringen og 
transskriberingen er sket med hjælp fra frivil
lige, som har ydet en fantastisk indsats til gavn 
for de fremtidige brugere.

Der er gjort meget for, at det vigtige materiale 
om den danske koloni i Caribien skal blive  
let tilgængeligt for alle på De Amerikanske 
Jomfruøer og i Danmark. Der er udviklet ny 
søgemaskine, skrevet udførlige vejledninger, mv. 

Rigsarkivet har scannet  
ca. 8.5 mio. dokumentsider 
vedr. Dansk Vestindien, blandt 
andet slaveregnskaber der 
viser, hvilken værdi i sukker en 
slave havde. Foto: Tom Jersø 
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Kulturnat 2016

Fredag den 14. oktober åbnede Rigsarkivet 
dørene for Nat på arkivet i anledning af 
Kulturnatten i København. Gæsterne kunne  
i løbet af aftenen deltage i rundvisninger, 
skriverværksted for børn og barnlige sjæle  
og slægtsforskningsklinik. 

Det overordnede tema var ”gys”. Gæsterne 
kunne fx opleve et blodigt forskrivelsesbrev til 
fanden fra 1738, En rapport om vampyrisme 
sendt fra gesandten i Wien i 1733 og breve fra
Satan-kulten på Anholt – arkivalier af makaber 
og mystisk karakter, der var udstillet i mørk

lagte og spindelvævsklædte magasiner. 
Temaet var populært, og Rigsarkivet 
oplevede et rekordstort antal besøgende: 
2.611 gæster, der i hovedtræk aldrig havde 
været på arkivet før, kom inden for dørene  
og blev ledt igennem magasinerne. 

Siden Kulturnatten blev etableret, har 
Rigsarkivet i København deltaget hvert år. 
Det er en anderledes måde at være til stede  
i kulturlivet og en kærkommen mulighed  
for at vise de mange skatte, arkivet rummer, 
til alle interesserede. 

Uhyggen spredte sig på Rigsarkivet i København 
under årets Kulturnat, hvor temaet var gys og gru. 
Foto: Rigsarkivet

Ny debatrække på Rigsarkivet: Fortid-fremtid – tur-retur

I 2016 lancerede Rigsarkivet en ny debat
række i Harsdorffsalen i København:  
Fortid-fremtid – tur-retur. Formålet var at  
sætte aktuelle, samfundsrelevante emner  
med rødder i dansk historie på dagsordenen. 
Debattørerne var nøje udvalgte menings
dannere, historikere, forskere og politikere. 

Det første debatarrangement fandt sted den 
10. maj, hvor kulturminister Bertel Haarder 
krydsede klinger med professor Garbi Schmidt 
og rektor Stefan Hermann. De debatterede 
kulturministerens forslag til en Danmarkskanon 
under emnet: Danmarkskanon – hvorfor og 
hvordan? Arrangementet blev livestreamet. 
Det var en spændende debat om ”det særligt 
danske” og danske værdier, og arrangementet 
fungerede som en optakt til Kulturministeriets 
Danmarkskanon-kampagne, der blev sat 
i gang den 30. maj på Kulturministeriets 
platforme og på www.danmarkskanon.dk. 
Rigsarkivets debatarrangement var dog ikke 
en ukritisk optakt, men snarere en mulighed 
for, at alle interesserede kunne diskutere 
tankerne bag en Danmarkskanon, hvad 
behovet er for en kanon, hvem der skal 

bestemme, hvad den skal indeholde, og  
hvad den skal bruges til? 

Det andet debatarrangement fandt sted i 
Harsdorffsalen den 4. oktober med emnet: 
Skal kunsten følge virkeligheden? Det var  
en debat med forfatter Birgithe Kosovic om  
Eric Scavenius og hendes nye bog: ”Den 
inderste fare”. Debatten blev indledt med en 
samtale mellem Birgithe Kosovic og Birgitte 
Possing. Det var en succes med 120  
tilhørere og blev en god og livlig debataften. 

Bølgerne gik højt under 
det første arrangement i en 
debatrække på Rigsarkivet i 
København. Foto: Rigsarkivet

Din historie er danmarkshistorie – årets udstillinger

Rigsarkivet lancerer løbende udstillinger for at 
vise særligt interessante arkivalier og inspirere 
til brugen af dem. I 2016 blev der åbnet to 
udstillinger, begge i København.

Til og med april 2016 kunne forbipasserende  
i Rigsdagsgården opleve fotoudstillingen:  
Din historie er danmarkshistorie. Gennem  
24 fotografier og plancher blev både små  
og store begivenheder i danmarkshistorien 
udforsket. Udstillingens budskab var, at en 
verden uden arkivalier er en verden uden 
hukommelse. Alle billederne kan nu ses som 
webudstilling på Rigsarkivets hjemmeside. 

I maj 2016 åbnede udstillingen: Generation 
Kold Krig. Udstillingen skildrede de unge,  
der voksede op i 1940’erne og 1950’erne,  

og hvordan den kolde krig ændrede deres 
tilværelse. Ikke alene blev de bombarderet 
med nyheder om en truende krig mellem de 
vestlige lande og den kommunistiske østblok, 
mange skulle også aftjene en lang og slid
som værnepligt. Samtidig vågede en nervøs 
forældregeneration over, at de unge ikke blev 
inspireret af farlige ideer fra vest eller øst. 
Ideer, der måske kunne gøre ungdommen 
egoistisk eller oprørsk over for det etablerede 
samfund.

Udstillingen var baseret på Rigsarkivets  
egne arkivalier og skabt i samarbejde med 
Arbejdermuseet, Det Kgl. Bibliotek, Det 
Danske Filminstitut og private samlere. 
Generation Kold Krig var velbesøgt og fik  
positiv presseomtale. 
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Rigsarkivets sikringskoordinator udpeget til årets sikringsleder

Ved en prisoverrækkelse i sikkerhedsbranchen 
med repræsentanter fra den internationale 
sikringsindustri blev årets sikringsleder afsløret 
i november 2016. Prisen blev tildelt Rigs
arkivets sikringskoordinator, Per Reichgrüber 
til sikkerhedsmessens banket i København. 

Sikkerhedsbranchen roste Per Reichgrüber  
og Rigsarkivet for den målrettede indsats med 

sikring. Begrundelsen for tildelingen af prisen 
var: ”Per Reichgrübers succesfulde bestræ
belser på modernisering og harmonisering af 
arkivets sikringstiltag på landsplan, samt hans 
medvirken til udbredelse af forståelsen for 
arkivets sikringspolitik både hos medarbejdere 
og brugere. Derudover er Per Reichgrüber en 
skattet samarbejdspartner på sikringsområdet 
for en række andre institutioner.”

Læsesalene

Rigsarkivet driver læsesale i København, 
Odense, Aabenraa og Viborg. På læsesalene 
kan alle få udleveret originalt kildemateriale  
til brug for alle former for studier. De 20.000 
besøgende på læsesalene i 2016 var en 
broget skare – slægtsforskere, andre forskere 
og studerende. Blandt brugerne var også 
journalister, embedsmænd, ejendoms
mæglere, forfattere og andre borgere på jagt 
efter oplysninger om deres ejendom, om 
adoptionsforhold o.l. 

Besøgstallene på Rigsarkivets læsesale har  
i længere tid været faldende. Dette var også 
tilfældet i perioden 2015-2016. Årsagen 
skyldes primært de gode muligheder, der  

er for at gennemføre undersøgelser på Rigs
arkivets netbaserede tilbud, f.eks. arkivalier
online.dk. Dertil kommer, at udbredelsen  
af digitale kameraer ofte gør det muligt at 
forkorte arkivophold og i stedet gennemføre 
hovedparten af studierne uden for læsesalene. 

De faldende besøgstal på læsesalene betyder, 
at Rigsarkivets udgifter til læsesalsdriften,  
målt pr. læsesalsgæst, og især på de mindre 
læsesale, bliver højere. Rigsarkivet har ikke 
kunnet komme udenom at reagere på dette 
– især i lyset af institutionens reducerede 
økonomiske rammer. Fra den 31. december 
2016 blev der derfor gennemført reducerede 
åbningstider i varierende omfang på læse
salene, og lørdagsåbning blev afskaffet. 

De reducerede åbningstider er en servicefor
ringelse, der i en række tilfælde gør brugernes 
forskning vanskeligere. For at sikre at bruger
ne kan udnytte de nye åbningstider så  
effektivt som muligt har Rigsarkivet iværksat  
et program for anskaffelse af materiel, der kan 
understøtte først og fremmest affotografering 
af arkivalier. Der blev således i 2016 anskaffet 
bogscannere til alle læsesale, og der blev 
påbegyndt monteringen af fotostativer på  
en stor del af læsesalspladserne. Dette vil 
fortsætte i 2017, og det er ambitionen, at alle 
læsesalsbrugere, der ønsker det, ved udgan
gen af 2017 kan få stillet en læsesalsplads til 
rådighed, der er udstyret således, at brugerne 
kan fotografere effektivt og hurtigt og i en 
meget høj kvalitet. 

Der er opstillet bogscannere 
på alle Rigsarkivets læsesale, 
til fri afbenyttelse for brugerne. 
Foto: Rigsarkivet

Sociale netværk

I 2016 har Rigsarkivet fastholdt sin tilstede
værelse i sociale netværk og i visse sammen
hænge øget sine kontaktflader via disse 
kanaler.

Rigsarkivet benytter Facebook via tre sider, 
der på forskellige niveauer sætter arkivalier  
i spil over for befolkningen. Det er sider, der 
spænder fra almen kulturhistorie fortalt ved 
hjælp af arkivalske kilder til understøttelse  
af institutionens samarbejde med frivillige 
(crowdsourcing-community). Årets mest 
populære post på Rigsarkivets Facebook 
sider var nyheden om publicering af folketæl
lingen 1940 til fri brug for alle interesserede.  
Af tilsvarende popularitet var et eksempel på 
ét af Rigsarkivets mange ”store” dokumenter, 
pergamentet fra 1193, hvori paven forbyder 
enhver roskildebisp at afhænde borgen Havn. 
Senere kendt som København. Antallet af 
personer, som siden har nået, er steget fra 
495.140 i 2015 til 849.725 i 2016, hvilket 
udgør næsten en fordobling.

På siden ”Rigsarkivets Brugerforum”, hvor 
Rigsarkivet vejleder og hjælper med konkret 
arkivbenyttelse, var det nyheden om Dansk 
Demografisk Databases nye funktion, der  
var mest populær. Den nye funktion gør det 
muligt for brugerne at knytte historiske 
personer sammen på tværs af flere folke
tællinger – og dermed bliver det meget 
nemmere at søge og finde personalhistoriske 
oplysninger. I løbet af året er der publiceret 
206 poster om nye arkivalier lagt på Arkivalier
online, tips til brug af forskellige arkivalietyper 
og meget andet. 

Rigsarkivets YouTube-kanal bliver også 
besøgt. Her har været en stigning med i alt 
43.245 afspilninger i 2016 mod 15.676 i 2015. 

På Twitter var årets mest markante aktivitet 
deltagelsen i den årlige #AskArchivists – dag  
i anledning af den internationale arkivdag  
den 9. juni. Årets tema var musik, og op imod 
7.000 mødte Rigsarkivets tweets fra kilder, 
hvor man bl.a. kunne se digitale klip fra doku
menter om den verdensberømte komponist 
Carl Nielsen, musiktilladelser, noder – og 
selvfølgelig lille Christian den Fjerdes skolebog 
indbundet i middelaldernoder.

Rigsarkivet er til stede på flere 
sociale medier, og antallet af 
følgere og likes er stigende fra 
år til år. Foto: Rigsarkivet

Frivillige gør en forskel

Igen i 2016 har de mange frivillige, der er 
tilknyttet Rigsarkivets forskellige crowdsour
cing-projekter, gjort en kæmpe indsats til gavn 
for Rigsarkivets brugere. Der er blevet afskrevet
store mængder folketællingsskemaer, ansøg
ninger om erindringsmedaljer og mange andre 

historiske dokumenter til Dansk Demografisk 
Database (www.ddd.dda.dk) og på Indtast
ningsportalen (https://cs.sa.dk). En lang række 

 spændende kilder er dermed blevet gjort 
søgbare, så de er lette at benytte for slægts
forskere og andre med historisk interesse. 
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De fleste frivillige indtaster kilderne hjemmefra, 
men der har også været mange forbi til arran
gementer i Aabenraa, Odense og København, 
når der f.eks. har været inviteret til tastefest  
og tastehygge. 

I løbet af året trykkede frivillige fotografer  
mere end 300.000 gange på udløseren.  
Der blev affotograferet dødsattester i Odense 
og folketællingskort over ikke-preussiske 
statsborgere i Aabenraa, og begge dele 
dannede baggrund for helt nye indtastnings
projekter, der blev lanceret i 2016.

Den frivillige vejledning for interesserede i 
slægtsforskning, der har brug for et godt råd 
for at komme i gang eller komme videre, har 
fungeret godt i flere år og har mange glade 
brugere. 2016 blev året, hvor ordningen blev 

udbredt, så der nu tilbydes frivillig vejledning  
i tilknytning til alle Rigsarkivets læsesale. 

Nogle frivillige gør som enkeltpersoner en  
stor indsats til gavn for Rigsarkivets brugere, 
mens andre kommer som del af et sam
arbejde med de slægtshistoriske foreninger 
eller som deltagere i Kildeindtastningsprojek
tet. Fælles for de frivilliges indsats er, at de 
bringer Rigsarkivets arkivalier i spil. De frivillige 
fotografer gør kilderne tilgængelige digitalt, 
indtasterne gør dem nemmere at benytte,  
og de frivillige vejledere deler ud af deres  
egne erfaringer og store viden, så flere lærer  
at bruge arkivalier – kilderne til Danmarks 
historie. Til sammen åbner det historien op for 
mange flere. De er for alvor med til at fremme 
den historiske bevidsthed og kompetence  
i samfundet.

De frivilliges arbejdsindsats 
har uvurderlig betydning for 
Rigsarkivet. Foto: Rigsarkivet

Dansk Demografisk Database

Den vigtigste af Rigsarkivets frivillig-drevne 
aktiviteter er Dansk Demografisk Database. 
Database-projektet blev iværksat tilbage i 1992 
af en række entusiastiske personer primært fra 
slægtsforskermiljøet og lokalarkiver. Projektets 
udvikling styres i høj grad stadig i dag af Kilde
indtastningskomiteen, hvor repræsentanter fra 
slægtsforskermiljøet, forskningen og Rigsarki
vet mødes og diskuterer projektets udvikling. 

Projektets søgedatabase udvikles stadig, og 
eksempelvis er der i år sat et nyt projekt i 
gang, hvor frivillige kan identificere personer 
på tværs af flere folketællinger. På denne 
måde er godt 1,7 mio. personer blevet linket. 
Næsten 6.000 personer er blevet linket 

gennem 5 eller flere folketællinger. Der blev  
i 2016 indlæst ca. 950.000 poster i Dansk 
Demografisk Database, og siden havde flere 
end 900.000 brugere. 

Et vigtigt formål med Dansk Demografisk 
Database er at levere data til North Atlantic 
Population Project. Dette projekt er et sam
arbejde mellem en række lande med det 
formål at samle folketællingsdata og stille dem 
frit til rådighed for den demografiske forskning. 
Projektet er forankret i USA og er primært 
finansieret af det amerikanske forskningsråd. 
Rigsarkivet er en aktiv partner i dette arbejde 
og klargør løbende folketællingsmateriale til 
integrering i North Atlantic Population Project.

Konserveringsopgaver udført i 2016

Rigsarkivet har som fælles hukommelse til 
opgave at bevare den arkivalske dokumenta
tion om Danmark og danskerne. Rigsarkivets 
strategi for bevaring og sikring af de 460 
kilometer papirarkivalier i Rigsarkivets sam
linger tager sigte mod at stabilisere arkivalier, 
så de ikke nedbrydes. Hvis arkivalier er meget 

skadet, skal de stabiliseres, så der kan frem
stilles digitale kopier, hvorefter der spærres for 
adgang til originalen. Fuld konservering vil af 
økonomiske årsager være reserveret til genop
retning af slid og skader på de største nationale 
arkivalske skatte. I 2016 udførte Rigsarkivet 
blandt andet konservering af disse tre opgaver:

Opslag på fange nr. 3893 
Louis Albert François Pio samt 
vedlagt ”Fortegnelse over 
de Louis Pio tilhørende her 
beroende Effecter”.  
Foto: Rigsarkivet

1. Vridsløselille Statsfængsel, fangeprotokol 1868-1875 med bilag
Louis Pio var grundlægger af den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark. Natten mellem 
4. og 5. maj 1872, lige inden Slaget på fælleden, blev Pio arresteret og i 1873 dømt til 5 års 
fængsel for forbrydelse mod statsforfatningen. Han blev sat til afsoning i Vridsløselille Stats
fængsel, men blev benådet 8. april 1875. Med i fængsel havde han en anselig bogsamling,  
som viser en stor interesse for sprog: spansk, engelsk, russisk, hollandsk, italiensk og islandsk. 
Han havde også Bancrofts ”History of America” i 4 bind. Listen over Louis Pios effekter er 
vedlagt Vridsløselille Statsfængsels fangeprotokol fra perioden 1868-1875. Protokollen er nu 
konserveret, så bindet ikke falder mere fra hinanden.
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2. Biologen Ernst Johannes Schmidts grønlandske billeder fra 1912
Den danske biolog Ernst Johannes Schmidt (1877-1933) er berømt for at have lokaliseret ålens 
gydeplads i Sargassohavet og publiceret det i artiklen ”The Breeding Places of the Eel” fra 1920.  
I 1912 var han på ekspedition i Sydgrønland, hvor han fik taget billeder af landskaber, plante
vækst, bygninger og mennesker. Siderne i de fire fotoalbums smuldrede, og forbindelsen mellem 
motivbekrivelserne og de enkelte fotos var ved at forsvinde, men ved konservering er den  
nu sikret.

”Skovtur” ved Frederikshaab, 
Ernst Johannes Schmidt er 
nr. 2 fra venstre. Der drikkes 
kaffe af musselmalet kongeligt 
porcelæn, der ryges Latakia 
tobak og cigarer og dertil en 
lille Gewesen. De grønlandske 
kvinder drikker kaffe af almin-
delige kopper. I baggrunden 
er der isbjerge på fjorden. 
Foto: Rigsarkivet

3. Slesvigsk folkeadresse i anledning af stænderforsamlingen af 1846 
I foråret 1847 underskrev 3.920 danske slesvigere en folkeadresse med tak til Christian d. 8.,  
fordi han havde afvist den augustenborgske linjes arvekrav på Slesvig og Holsten, i tilfælde af 
den oldenborgske linje af det danske kongehus skulle uddø. Folkeadressen tog også skarp 
afstand fra Slesvigs indlemmelse i Det Tyske Forbund. Folkeadressen er 1,38 m. x 10,20 m., 
dvs. 14 m2, og den er Rigsarkivets største dokument. En sprække på langs og revner i kanten 
er nu konserveret, og der er fremstillet en digital kopi, så originalen kan spærres for almindeligt 
udlån i fremtiden.
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[Modstående side]
Den konserverede og digitaliserede 
udgave af den slesvigske folkeadresse 
til Christian d. 8. Foto: Rigsarkivet
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Kronesagen – ændring af arkivloven

Den 2. juni 2016 vedtog Folketinget en 
ændring af arkivloven, der bemyndiger 
kulturministeren til at fastsætte nærmere regler 
om, at kroer, foreninger og virksomheder kan 
anvende kongekronen. Reglerne er fastsat  
i bekendtgørelse om kroers, foreningers og 
virksomheders anvendelse af kongekronen, 
hvoraf det fremgår, at kroer, foreninger og 
virksomheder skal ansøge Rigsarkivet om  
at få lov til at anvende kongekronen. 

Lovændringen skete efter to års debat om de 
såkaldte kgl. privilegerede kroers retsstridige 
anvendelse af kongekronen, som Rigsarkivet  
i flere tilfælde måtte reagere overfor. Historisk 
set har kroerne aldrig haft adkomst til at 

anvende kongekronen, ligesom begrebet ”kgl. 
privilegeret kro” er en misforståelse. Det var 
den enkelte kromand, der havde et privilegium 
til krohold, ikke kroen som sådan. Desuden 
afskaffedes privilegiesystemet i 1912. 

Ændringen af arkivloven gør det muligt for 
kroer, der opfylder en række kriterier, at få  
lov til at anvende kongekronen. Kriterierne er, 
at kroen bærer ordet ”kro” i sit navn, at en 
tidligere ejer af kroen var kongeligt privilegeret, 
at der fortsat udøves krohold på stedet, og  
så er der visse arkitektoniske krav til krobyg
ningen. Ligeledes er der for foreningernes og 
virksomhedernes vedkommende en række 
kriterier, der skal opfyldes, hvor en historisk 
brug af kronen er den grundlæggende præmis 
for tilladelsen. 

Rigsarkivet har siden lovens ikrafttræden 
behandlet en række ansøgninger fra både 
kroer og foreninger. I langt de fleste tilfælde  
er der givet tilladelse til brug af kongekronen. 
Ændringen af arkivloven har ikke medført 
ændringer i den straffelovsparagraf, der 
omhandler retsstridig brug af statskendetegn.

Kongekronen. Originaltegning 
af kgl. våbenmaler Aage Wulff, 
1986. Rigsarkivet

Forskning i Rigsarkivet 

Rigsarkivets forskning præsterede en række 
nye resultater i 2016. I alt blev der udgivet  
74 publikationer. 26 af publikationerne blev 
udgivet efter forudgående fagfællebedøm- 
melse. Det gælder således årets tre bøger: 
Erik Gøbels ”The Danish Slave Trade and  
its Abolition”, Henrik Knudsens og Henry 
Nielsens ”Uranbjerget: Om forsøgene på at 
finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til  
i dag” samt Birgitte Possings ”Understanding 
Biographies. On Biographies in History and 
Stories in Biograph”. Den samlede produktion 
spændte kronologisk og tematisk meget  
vidt, fra dansk-engelske kulturforbindelser  
i det lange 1100-tal over danske landsdels
våbner i 1700-tallet til dramatiske begivenhe
der med natur- og miljøhistorisk rækkevidde  
i 1970’ernes Sønderjylland, foruden flere 

bidrag med relation til besættelsestiden.  
Et dusin publikationer udkom på engelsk. 

Synliggørelse og formidling er stadig et fokus- 
punkt for Rigsarkivets forskere. Det blev i  
2016 til 17 artikler, der udkom i populære 
historiemagasiner o.l. Og 143 forelæsninger, 
foredrag og medvirken i radio- og TV- 
udsendelser. 

Rigsarkivet videreførte sit kriminalitets- 
historiske satsningsområde. Det forsknings-
rådsfinansierede forskernetværk har i 2014-16 
samlet de danske kriminalitetshistorikere til 
fælles diskussioner og udvikling af forsknings
området. Netværket har afholdt tre store 
seminarer med deltagelse af danske og 
udenlandske forskere. 

Internationalt forskerseminar om familie- og slægtshistorie

Et kommende satsningsområde for Rigs
arkivet er familie- og slægtshistorie. I 2016 
fandt en forskergruppe sammen med 
deltagere inden og uden for Rigsarkivet. 
Et første resultat var et seminar på Nørre 
Vosborg Herregård. 

I dagene 13.-15. april 2016 blev der afholdt  
et internationalt forskerseminar om familie
og slægtshistorisk forskning med henblik  
på at udvikle familie- og slægtshistorie som 
forskningsfelt på Rigsarkivet i Danmark i 
samarbejde med forskere i ind- og udland. 
Det var arrangeret af gæsteforsker ved 
Rigsarkivet, professor emeritus Niels Windfeld
Lund med finansiel støtte fra Augustinus 
Fonden og Rigsarkivet. 

Deltagere i seminaret var 12 forskere, dels  
4 fra Rigsarkivet, dels 8 centrale forskere fra 
ind- og udland inden for området. Der kan  
bl.a. nævnes familiehistoriens Grand old man, 
professor David W. Sabean, UCLA, U.S.A., 
tidligere hollandsk rigsarkivar og professor 

emeritus i arkivvidenskab Eric Ketelaar foruden 
demografen Anders Brändström fra Sverige, 
barndomshistorikeren Ellen Schrumpf fra Norge, 
sociologen Karen V. Hansen fra USA m.fl. 

Det blev besluttet at fortsætte arbejdet med  
at udvikle et internationalt komparativt 
forskningsprogram. Det har fået den overord
nede titel: Family and kinship in space and 
time – an international research program og 
The case of Western Society in the 18th-21st 
century. Der søges finansiering fra forsknings
fonde til dette i løbet af 2017.

I 2016 blev der lagt en ny forskningsstrategi  
for årene frem til 2025. Den tager afsæt i 
Rigsarkivets overordnede strategi. Den videre
fører kriminalitetshistorie som fagligt satsnings
område og har desuden internationalisering  
af Rigsarkivets forskning som fokuspunkt.  
Der skal endelig iværksættes en udvikling af  
tre nye satsninger: Familie- og slægtshistorie, 
Danmarks internationale forbindelser og 
forskning i digitalt skabte arkivalier. 

Det internationale forsker- 
seminar blev afholdt på  
Nørre Vosborg Herregård  
i Vestjylland. Foto: Asbjørn 
Thomsen
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The Danish Slave Trade and Its Abolition

Erik Gøbel udkom i efteråret 2016 på forlaget 
Brill i Leiden og Boston med en engelsk
sproget bog i deres monografiserie Studies  
in Global Slavery. Bogen beskriver den danske 
slavehandel med særlig vægt på dens op
hævelse. Bogen falder i tre dele. Første del 
giver en generel oversigt og analyse af den 

danske slavehandel over Atlanten fra slutnin
gen af 1600-tallet, til handelen blev forbudt  
fra 1803. I alt blev ca. 110.000 slaver sendt 
ombord på skibe under dansk flag. Forholde
ne ombord var rædselsfulde, og dødeligheden 
lå da også i gennemsnit på omkring 20 
procent i løbet af de 2-3 måneder, en overfart 

varede. Bogen beskriver også selve skibene, 
sejlruterne og sejltiderne samt forplejning, 
sygdom og død ombord. 

Bogens anden del behandler detaljeret 
aktørerne og den beslutningsproces, der førte 
til den berømte forordning af 16. marts 1792 
om negerhandelens bedre indretning. 
Finansminister Ernst Schimmelmann var den 
drivende kraft i arbejdet inspireret af udenland-
ske slavehandelsmodstandere. Situationen 
var, at der i Dansk Vestindien altid var færre 
fødsler end dødsfald blandt slaverne, så 
stadig tilførsel af nye slaver var nødvendig for 
at opretholde arbejdsstyrken. Schimmelmann 
mente imidlertid, at man kunne afskaffe den 
transatlantiske slavehandel, hvis man behand
lede slaverne i Vestindien bedre end hidtil, så 
de derved kunne blive i stand til at reproduce
re sig selv. Også udgifterne til opretholdelse  
af forter og handelspladser på Guldkysten  

var et vigtigt argument imod opretholdelse af 
slavehandelen under dansk flag. Desuden var 
man overbevist om, at Storbritannien snart 
ville forbyde sin slavehandel – og derefter 
gennemtrumfe, at andre nationer også holdt 
op med menneskehandel. For at komme dette 
i forkøbet fik man Christian den Syvende til at 
underskrive forordningen, og Danmark blev 
derved den første slavehandlende nation, som 
besluttede at afskaffe sin slavehandel over 
Atlanten.

Tredje del af bogen gengiver selve forord
ningen og den grundige kommissionsbetænk
ning, som lå til grund for beslutningen om 
slavehandelsforbuddet.

Den interne slavehandel mellem de danske 
vestindiske øer og mellem de forskellige plan
tager var fortsat lovlig efter 1803. Det varede 
ved, til slaveriet i kolonien blev afskaffet i 1848.

Slaveskibet ”Brookes”, 
1788.

Fort Christiansborg set  
fra landsiden, 1764
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Når uranspøgelset hjemsøger Rigsfællesskabet

Seniorforsker Henrik Knudsen udgav i 2016  
i samarbejde med lektor emeritus Henry 
Nielsen bogen ”Uranbjerget – Om forsøgene 
på at finde og udnytte Grønlands uran fra 
1944 til i dag”. Heri fortælles historien om  
den grønlandske uran fra begyndelsen og 
frem til nutidens politiske hundeslagsmål i 
Grønland og i Rigsfællesskabet som helhed. 
Hovedvægten er lagt på den politiske side  
af historien. De første kapitler af historien,  
der udfoldede sig i skyggen af den eskale
rende koldkrig, har ikke hidtil været offentligt 
kendte og har kun kunnet optrævles i ind
og udenlandske arkiver. 

Jagten på Grønlands uran begyndte under 
Anden Verdenskrig. I sommeren 1944 
undersøgte en amerikansk ekspedition 

udsendt af det tophemmelige Manhattan
projekt et par lovende lokaliteter i Sydvest
grønland. Den ’uafhængige’ danske  
ambassadør Henrik Kaufmann godkendte 
ekspeditionen, fordi den blev beskrevet 
som vigtig for krigsindsatsen, men uden at 
vide hvad den egentlig søgte efter.

USA’s interesse for Grønlands uranpotentia
le fortsatte efter krigen. Da den amerikan
ske udenrigsminister James F. Byrnes i 
1946 overrumplede den danske regering 
med et utilsløret købstilbud på Grønland, 
handlede det ifølge forhandlingsoplægget 
både om at sikre USA fortsat adgang til de 
baser og vejrstationer, som USA havde 
opbygget i Grønland under krigen, og 
derudover også om kontrol over potentielle 

forekomster af uran og andre strategiske 
mineraler. Amerikanerne skiltede selvfølgelig 
ikke med dette motiv. Men interessen for 
Grønlands uran var en kendt sag blandt 
danske geologer, der straks efter krigen fik 
nys om den amerikanske ekspedition. 

De to danske geologer Arne Noe-Nygaard  
og Richard Bøgvad påbegyndte deres egen 
private uraneftersøgning i Sydvestgrønland.  
I dybeste hemmelighed og under dæknavn. 
Med løftet om en uraneftersøgning som 
lokkemad ansøgte geologen og nationalhelten
Lauge Koch i foråret 1947 om penge til at 
genoptage sin ekspeditionsvirksomhed på 
Grønlands østkyst. 

Kort efter fulgte endnu et amerikansk 
intermezzo. I efteråret 1947 meddelte den 
amerikanske polarforsker Donald MacMillan, 
at han havde fundet uran tæt på Nuuk!  
Det havde han dog ikke, men noget nær  
det værst tænkelige scenarie var indtruffet  
set med danske øjne. Kontrollen med uden
landsk ekspeditionsvirksomhed i Grønland 
blev efterfølgende strammet op. MacMillan  
fik forbud mod at sætte sine ben på grøn
landsk jord.

Lauge Koch blev året efter mobiliseret til at 
foretage en hemmelig uraneftersøgning på 
Grønlands nordøstkyst. Det lykkedes ikke at 
finde uran af betydning – men derimod blev 
der fundet en rimelig blyforekomst, som 
senere blev genstand for brydning. Alligevel 
valgte Statsministeriet at fremhæve ikke
nyheden om fund af uran i meget beskedne 
koncentrationer, således at omverdenen  
måtte konkludere, at der næppe var noget  
at komme efter. Ministeriet brød dermed selv 
med det hemmelighedskræmmeri, der  

omgav ekspeditionen, men fik til gengæld 
sendt netop det afvæbnende signal, som Max 
Sørensen havde ment var bedst for Danmark. 

Dengang handlede det om at fastholde rigets 
enhed, neutraliteten, selvbestemmelsen og 
suveræniteten over Grønland. I dag handler 
uranproblematikken først og fremmest om 
Grønlands selvbestemmelse og autonomi samt 
landets plads i Rigsfælleskabet. Den grund
læggende usikkerhed overfor uranspøgelset  
er dog på mange måder den samme.

4200 tons uranmalm fra Kvenefjeld 
ankommer i sommeren 1980 til 
Holbæk Havn. Malmen skulle 
bruges til udvindingsforsøg på 
Forsøgsanlæg Risø.

Det australske selskab Green
lands Minerals and Energy har 
siden 2007 undersøgt forekom
sten af uran og sjældne jordarter 
i Kvanefjeld.

Danske geologer på felt- 
arbejde og hemmelig uranfærd  
i Sydvestgrønland i 1946.  
Foto: Richard Bøgvad.
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Rigsarkivet i tal

2015

Mikrohistoriske studier

Rigsarkivets samlinger indeholder utrolige 
mængder af oplysninger om helt almindelige 
danskeres liv tilbage til 1500-/1600-tallet. 
Omtrent fra begyndelsen af 1700-tallet tillader 
kildematerialet os at beskrive hovedtrækkene 
i noget nær samtlige danskeres livsforløb: 
Generelt gælder, at jo længere vi kommer  
op i tid, jo fyldigere oplysninger får vi, og jo 
lettere bliver det at identificere de oplysninger, 
der vedrører det enkelte menneske.

Denne rigdom af oplysninger betyder, at det er 
muligt at foretage mikrohistoriske studier, som 
undersøger et lokalsamfund og dets befolkning  
i detaljer: det er et ”demokratisk” forsknings
område, som ikke fokuserer på kongers, elite
borgeres eller storforbryderes liv og verdenssyn, 
men som i stedet sigter på at belyse almindelige 
menneskers livsvilkår og handlemuligheder.  
Det er mere besværligt at få kilderne til at tale  
om Jacob Jeppesens liv end om Christian den 
Syvendes, men muligheden er der – i Rigsarkivet.

Når man gennemfører et mikrohistorisk studie,  
er populationen så tilpas lille, at der er mulighed 
for at forfølge de enkelte individer gennem alle  
de forskellige arkivalietyper, der hver især inde
holder små brudstykker af deres liv: kirkebøger
ne, som fortæller om fødsel, død og familiefor
hold; fæstebreve og skøder, der fortæller om  
fast ejendom; skattelister, fattigprotokoller og 
skifteforretninger, der fortæller om rigdom og 
fattigdom; retssager, der fortæller om kriminalitet 
og konflikter; militærpapirer, der fortæller om 
militærtjeneste og helbred. Og så videre, og  
så videre.

Når sådanne oplysninger kombineres, kan 
kvantitative sammenhænge dukke op og give 
overraskende indblik i befolkningens basale 
levevilkår – som for eksempel figuren, der viser 
sammenhængen mellem gennemsnitshøjden  
(fra lægdsrullen) og den karakter, som præsten 
gav konfirmandernes viden (fra kirkebogen).

Jacob Jeppesen (1819-1914)  
fra Junget sogn, der her ca. 
1890 ses velbehageligt pibery
gende på sin stol ved husmuren, 
var en af de sidste på egnen,  
der købte sit sted til selveje:  
han købte i 1858 svigerfade
rens fæstegård af den lokale 
herremand.

300 mandlige konfirmanders gennem
snitshøjde, fordelt efter konfirmations
karakter (1 = dårligst, 5 = bedst), i  
Junget, Torum og Selde sogne 1813
1845. Det fremgår tydeligt, at de, der  
fik nok at spise, også var bedst rustet  
til at få udbytte af konfirmations
undervisningen.

1           2                3               4       5 
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Produktion 

Rigsarkivet leverer mange forskellige service
ydelser til myndigheder, forskere og borgere. 
De spænder lige fra vejledning af de besøgen
de gæster på læsesalene og på de internet
baserede kanaler over konservering og sikker
hedsfilmning til ordning og modtagelse af 
arkivalier. Især de internetbaserede tjenester  
er i vækst i disse år. I 2016 benyttede knap 
1.3 millioner unikke besøgende Rigsarkivets 
internetbaserede tilbud næsten 4.5 millioner 
gange. Dertil kommer, at andre organisationer 

udbyder Rigsarkivets digitale tilbud. Det  
er bl.a. følgende: Danish Family Search,  
My Heritage og Ancestry. Det betyder, at 
Rigsarkivets skannede arkivalier har en end
nu højere benyttelsesgrad, end Rigsarkivets  
tal viser. Det høje antal unikke brugere gør 
Rigsarkivets digitale tilbud til et af de mest 
efterspurgte i kultursektoren og blandt  
de mest efterspurgte statslige tilbud over- 
hovedet. Et udsnit af disse serviceydelser  
er præsenteret i tabel 1-3.

Tabel 1 

Læsesalene
I alt København Odense Viborg Aabenraa 

Besøgende på læsesalene 20.030 12.389 2.702 3.141 1.798 
Ekspederede enheder til læsesalene 56.521 38.080 4.271 11.838 2.332

Tabel 2 

Digitale tjenester mv.

Besøg på www.sa.dk 4.366.040

Besøg på Dansk Demografisk Database 982.308 
Besøg på Arkivalieronline 3.660.894

Unikke besøgende på Rigsarkivets digitale tilbud  1.270.042 
Spørgsmål til den digitale tjeneste ”Spørg arkivaren” 9.056

Facebook Rigsarkivet likere (samlet reach i 2016: 849.725)  6.539 
Rigsarkivets Brugerforum likere (samlet reach i 2016:328.396)  3.100
Rigsarkivets Tastesupport likere 172 

Twitter followers (impressions: 82.500) 1.790 

Tabel 3

Samlingerne

Modtagelse af papirarkivalier opgjort i hyldemeter 8.152

Modtagelse af digitale arkivalier opgjort i gigabyte  45.619 
Scanninger af originale dokumenter 1.727.683

Scanninger af filmruller 3.147.165
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Økonomi

Rigsarkivets omsætning udgjorde i 2016 
188,4 mio. kr. opgjort som omkostninger 
ekskl. moms. Omkostningernes fordeling  
på hovedaktivitetsområder er vist i tabel 4.

Tabel 4 
Omkostninger fordelt  
på hovedaktivitetsområder

Løn Øvrig drift I alt
Ordinær virksomhed 78,3 69,7 148,0
Indtægtsdækket virksomhed 10,7 4,7 15,4
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed 2,1 1,2 3,3
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 5,3 2,9 8,2
Bygge- og flytteplanlægning 0,0 0,0 0,0
Leje og drift af midlertidige magasiner 0,0 13,5 13,5
I alt (mio.) 96,4 92,0 188,4

Personaleresourcer

Rigsarkivets samlede personaleforbrug udgjor
de i 2016 213 årsværk eller 96,4 mio. kr. 
opgjort i lønudgifter. Figur 1 viser, hvordan 

disse personaleressourcer fordeler sig på 
Rigsarkivets primære aktiviteter samt på 
hjælpefunktioner og generel ledelse.

• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse  
 af fysiske og elektroniske samlinger 

• Vejledning og formidling 

• Forskning

• Hjælpefunktioner og generel ledelse

36,3%

23
%

6,9%

33,8%

Figur 1

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 
85% 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 Rigsarkivets muligheder for at 
omdisponere sine øvrige driftsomkostninger 
meget begrænsede.

• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse  
 af fysiske og elektroniske samlinger 

• Vejledning og formidling 

• Forskning

• Hjælpefunktioner og generel ledelse

5,
8%

1,6%

8,1
%

84,5%

Figur 2

Indtægtsdækket virksomhed

Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed 
beskæftigede 30 årsværk i 2016. Indtægterne 
udgjorde 17,0 mio. kr., mens omkostningerne 
var 15,4 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.



Adresser, telefoner og åbningstider

Rigsarkivet, København
Rigsdagsgården 9
1218 København K
Telefon 33 92 33 10
mailbox@sa.dk

Rigsarkivet, Odense
Jernbanegade 36
5000 Odense C 
Telefon 33 92 33 10
mailbox@sa.dk 

Rigsarkivet, Viborg
LI. Sct. Hans Gade 5
8800 Viborg
Telefon 33 92 33 10
mailbox@sa.dk

Rigsarkivet, Aabenraa
Haderslevvej 45
6200 Aabenraa
Telefon 33 92 33 10
mailbox@sa.dk

Se yderligere information på www.sa.dk

Tirsdag-torsdag 9-16  
Fredag 9-13

Onsdag 10-15
Torsdag 10-15

Tirsdag-torsdag 9-16

Tirsdag 10-15
Onsdag 10-15

mailto:mailbox@sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk
mailto:mailbox@sa.dk

	Årsberetning 2016
	Rigsarkivet
	Årsberetning 2016
	Forord
	Ny strategi 2025 og rammeaftale for Rigsarkivet
	It-strategi 2017-2018 
	Ny rekord i modtagelse af data til bevaring i Rigsarkivet
	Genanvendelse af data giver nye muligheder til forskningen
	Pligten til at huske – retten til at blive glemt
	Et kig ind i myndighedernes journaliseringspraksis
	Rigsarkivets tilsyn sikrer bevarede data
	Hvordan dokumenteres erhvervslivet i en digital verden?
	Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed
	Skoleklasser besøger Rigsarkivet
	Rigsarkivets netbaserede undervisningstilbud
	Rigsarkivet digitaliserer sin samling af dokumenter fra kolonitiden i Vestindien
	Kulturnat 2016
	Ny debatrække på Rigsarkivet: Fortid-fremtid – tur-retur
	Din historie er danmarkshistorie – årets udstillinger
	Rigsarkivets sikringskoordinator udpeget til årets sikringsleder
	Læsesalene
	Sociale netværk
	Frivillige gør en forskel
	Dansk Demografisk Database
	Konserveringsopgaver udført i 2016
	1. Vridsløselille Statsfængsel, fangeprotokol 1868-1875 med bilag
	2. Biologen Ernst Johannes Schmidts grønlandske billeder fra 1912

	3. Slesvigsk folkeadresse i anledning af stænderforsamlingen af 1846 
	Kronesagen – ændring af arkivloven
	Forskning i Rigsarkivet 
	Internationalt forskerseminar om familie- og slægtshistorie
	The Danish Slave Trade and Its Abolition

	Når uranspøgelset hjemsøger Rigsfællesskabet
	Rigsarkivet i tal
	2015
	Mikrohistoriske studier
	Produktion 
	Økonomi
	Personaleresourcer
	Øvrige driftsomkostninger
	Indtægtsdækket virksomhed
	Adresser, telefoner og åbningstider
	Rigsarkivet, København
	Rigsarkivet, Odense
	Rigsarkivet, Viborg
	Rigsarkivet, Aabenraa






