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Forord 

Rigsarkivet har i 2017 på en række områder opnået gode og betydningsfulde resultater samt ind
friet langt de fleste mål. I en tid der er præget af både besparelser og stigende konkurrence om 
borgernes opmærksomhed og interesse, har Rigsarkivet formået at fastholde sin succes som det 
mest benyttede digitale kulturtilbud med mere end 5 millioner besøg årligt på vores online services 
samt forespørgsler fra både ind- og udland. De mange brugere dækker det danske samfund 
bredt. Her er borgere, der dyrker slægtshistorie, lokalhistorikere, forskere fra især samfunds- og 
sundhedsvidenskaberne, journalister, statslige og kommunale myndigheder m.fl. Hvert år bistår 
Rigsarkivet borgere, virksomheder og myndigheder med at få løst komplicerede arvesager, 
dokumentere ejendomsforhold, skaffe dokumentation for skilsmisse, vielse, adoption eller stats
borgerskab, ligesom vi også hjælper borgerne med at fremskaffe fx attester og eksamensbeviser. 

Benyttelsen af Rigsarkivets tilbud til borgerne lå i 2017 mere end 50 gange højere end ved 
årtusindeskiftet. Det skyldes i meget høj grad, at Rigsarkivet har udnyttet de muligheder, som 
digitaliseringen har givet. Den stærke digitalisering viser sig også i, at der blev udleveret det hidtil 
største antal digitalt skabte forskningsdatasæt til forskere og studerende. Det er således lykkedes 
at fastholde den positive udvikling med at aktivere samlingerne for flere bl.a. med henblik på  
at styrke den danske forskning, samtidig med at bevaringsopgaven er blevet fastholdt. I 2017 
modtog Rigsarkivet 9 hyldekilometer papirarkivalier og 23 terabyte digitalt skabte data, der 
dokumenterer de sidste årtiers danmarkshistorie, samfund og kultur. Rigsarkivets indsamling og 
sikker bevaring af autentisk dokumentation er afgørende for at løse den vigtige opgave: at bygge 
bro mellem fortid, nutid og fremtid. Den politiske diskussion og historieskrivning vil have meget 
ringe kår uden journalisters og forskeres adgang til arkiverne. 

På en række områder er der opnået ekstraordinære resultater. Det gælder bl.a. for Rigsarkivet 
Sundhed, som har bidraget til en digital forskningsressource med helbredsoplysninger baseret 
på skolelægejournaler/helbredskort om børn og unge fra 1960’erne og 1970’erne.

Med eksterne midler er det i 2017 lykkedes at give adgang til yderligere godt 10 millioner digitali
serede arkivalier og at fastholde en stabil vækst i inddragelsen af frivillige i vejledning, digitalisering 
og metadataberigelse til gavn for alle vores brugere.

Det var en ekstraordinær begivenhed, da det store “Dansk Vestindien-projekt” som planlagt 
kunne afsluttes med stor succes ved udgangen af 2017. Rigsarkivet og projektet indtog en 
central rolle ved markeringen af 100 året for salget af de Dansk Vestindiske Øer til USA i marts  
i forbindelse med statsministerens deltagelse i arrangementerne på øerne. Projektet er desuden 
blevet modtaget som en velkommen gave fra Danmark, der på bedste vis giver borgerne 
adgangen til deres historie tilbage. 

I årsberetningen 2017 beskrives ud over de nævnte projekter en række af de opgaver, udfor
dringer og andre projekter, som har været centrale for Rigsarkivet, medarbejderne, samarbejds
partnere og brugere. På trods af Rigsarkivet igen har måttet gennemføre reduktioner og har 
ressourcemæssige udfordringer, leverer vi 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. Det skyldes Rigsarkivets dygtige og dedikerede medarbejdere.

God fornøjelse med læsningen!

Rigsarkivar Asbjørn Hellum
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Fejring af adgang til 1 km kildemateriale fra kolonitiden 

Den 1. marts var en festdag i Rigsarkivet.  
Det blev fejret, at over 1 km arkivalier fra 
Danmarks tid som kolonimagt i Vestindien 
blev gjort tilgængelige for alle på www.virgin-
islands-history.org på både dansk og engelsk. 

Anledningen var, at det i 2017 var 100 år siden, 
Danmark solgte og overdrog de Vestindiske 
Øer til USA. Over 100 særligt inviterede deltog 
i fejringen og overværede, da kulturminister 
Mette Bock åbnede for adgangen til over 5 
mio. skanninger af arkivalier, der giver adgang 
til at læse ca. 8.5 millioner dokumentsider, 
hvoraf flere er optaget på UNESCOs liste  
over verdenskulturarv.

Kulturministeren understregede i sin tale, at der 
er tale om et tungt kapitel i danmarkshistorien, 
men at Rigsarkivet med tilgængeliggørelsen  
af disse arkivalier giver os alle en chance for  
at blive klogere på historien og de menneske
skæbner, arkivalierne dokumenterer. Ministeren 
takkede Rigsarkivet for indsatsen samt A.P. 
Møller Fonden for at muliggøre projektet med 
økonomisk støtte. 

Fejringen 1. marts 2017 var kulminationen på, 
at Rigsarkivet siden 2013 havde arbejdet med 
at digitalisere de vestindiske arkivalier, og det 
var da også en stolt rigsarkivar, der var vært ved 
fejringen. Rigsarkivaren roste i den forbindelse 
også de frivillige, der arbejder med at gøre 
arkivalierne lettere at læse og mere søgbare 
ved at indtaste dem elektronisk. Det vil have 
stor betydning for bl.a. slægtsforskere, at det 
bliver nemmere at søge på navne og steder. 
Rigsarkivaren fremhævede desuden, at 
arkivalierne også vil være et skatkammer  
for faghistorikere og undervisere. 

Ved fejringen blev der vist en række film, som
Rigsarkivet med støtte fra Kulturministeriet har 
produceret, om kolonihistorien og om brugen 
af arkivalierne. Filmene kan ses på YouTube 
ved søgning på “Rigsarkivet digitaliserer kilder 
fra kolonitiden – Dansk Vestindien 1672-1917”. 
Efter fejringen kunne alle gå ned i Rigsdags
gården og se Folketinget og Rigsarkivets 
plancheudstilling “Dansk Vestindien 1672-
1917”. Plancheudstillingen er udgivet i en 
pjece, der kan rekvireres fra Rigsarkivet. 

Harsdorffsalen var fyldt, da 
Rigsarkivet 1. marts marke
rede 100 års dagen for salget 
af de Vestindiske øer til USA. 
Foto: Nikolai Linares, Scanpix

http://www.virgin-islands-history.org
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SDU Supercomputer Challenge 

Rigsarkivet deltog i SDU (Syddansk Univer
sitet) Supercomputer Challenge 2017, hvor 
studerende konkurrerede om at løse kom
plekse problemer ved hjælp af universitets 
supercomputer, Abacus 2.0. Ud over opgaven 
stillet af Rigsarkivet bidrog Dong, Intelligent 
Banker, Svendborg Kommune og IMADA 
også med opgaver. 

Rigsarkivets opgave bestod i at forsøge at 
fastslå tidspunktet for industrialiseringen via 
måling af mobilitet i Danmark. For at kunne 
løse opgaven var det nødvendigt at sammen

kæde personer fra folketællingerne 1801, 
1834, 1840, 1845, 1850, 1880 og 1885,  
der alle findes i Dansk Demografisk Database. 
To grupper, én med studerende fra Institut  
for Filosofi, én med studerende fra Institut  
for Datalogi, bød ind på at løse Rigsarkivets 
opgave. Til finalen den 15. november var  
begge grupper at finde på en delt tredjeplads 
ud af i alt ni hold. 

De to grupper udviklede forskellige metoder til 
at sammenkæde folketællingernes oplysninger. 
Filosofigruppen udviklede en metode baseret 
på sandsynlighed. Det nye ved deres tilgang 
var brugen af information om de enkelte hus
holdninger, som højnede chancen for sammen
kædning, men som til gengæld krævede stor 
computerkapacitet. Datalogigruppen benyttede 
en såkaldt maskinlæringsmetode, hvor 
computeren lærte den bedste løsning ud fra 
data. Ved hjælp af manuelt skabte sammen
kædninger fra Dansk Demografisk Database 
trænede den et neuralt netværk til at identifice
re de forhold, som er gældende, når to poster 
repræsenterer den sammen person. 

Begge grupper leverede interessante tilgange, 
som der arbejdes videre med. Link til SDU 
Supercomputer Challenge: www.sdu.dk/da/ssc

Under SDU Supercomputer 
Challenge bød to grupper  
ind på at løse Rigsarkivets 
opgave. Den ene med en 
filosofisk tilgang og den  
anden med en datalogisk. 
Foto: SDU

DLM Forum – Et vigtigt internationalt samarbejde

“No man is an island” skrev den engelske 
digter John Donne for mange år siden, og  
det samme kan siges at gælde for arkiverne.  
I en verden, hvor vi er tæt forbundet af inter
net og moderne kommunikationsteknologi 
generelt, kan og bør arkiverne ikke agere 
isoleret og søge at løse alle udfordringer selv. 
Specielt i forhold til den digitale udvikling er 
udfordringerne så store, at samarbejde med 
andre er uomgængeligt. Rigsarkivet ønsker 
derfor at indgå aktivt i relevante samarbejds

fora såvel nationalt som internationalt.  
Blandt de fora, hvor Rigsarkivet er engageret, 
er DLM Forum, der er en europæisk organi
sation for arkiver, universiteter, konsulenter  
og it-leverandører mv., som arbejder med 
informationshåndtering i bred forstand.  
DLM Forum var en væsentlig forudsætning  
for, at der i 2014-17 kunne etableres et 
europæisk forskningsprojekt om fælles 
arkiveringsstandarder (E-ARK), hvor Rigs
arkivet har været en af de drivende kræfter. 

http://www.sdu.dk/da/ssc
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E-ARK projektet har nu overdraget det videre 
arbejde med de åbne standarder til DLM 
Forum. Det forventes, at projektets resultater 
vil komme til at indgå i EU’s digitale indre 
marked som byggeklodser, der skal gøre  
det lettere at udvikle arkivløsninger, som kan 
bruges bredt i Europa. For myndighederne 
kan det bl.a. betyde større konkurrence 
mellem leverandørerne vedr. aflevering til  
arkiv. For leverandørerne kan det betyde en 
mulighed for at tilbyde løsninger til et større 
marked. For Rigsarkivet vil større europæisk 

standardisering i højere grad gøre det muligt  
at gennemføre mere konkret samarbejde om 
system- og metodeudvikling, hvilket vil kunne 
bane vejen for bedre løsninger til modtagelse, 
bevaring og tilgængeliggørelse. 

I 2017 overtog Rigsarkivet ved områdeleder 
Jan Dalsten Sørensen formandskabet i DLM 
Forum og har derved fået mulighed for i endnu 
højere grad at påvirke udviklingen og medvirke 
til, at potentialerne for samarbejde i Europa 
udnyttes bedst muligt. 

Frivilligdag på Rigsarkivet

Den 27. oktober blev der for første gang 
afholdt Frivilligdag på Rigsarkivet. Frivillig
dagen var en hyldest til de mange aktive 
brugere, der dagligt bidrager til at formidle  
og tilgængeliggøre Rigsarkivets samlinger, 
enten gennem fotografering af arkivalier, 
indtastning/korrekturlæsning, eller gennem 
frivillig vejledning på læsesalene.

De inviterede til Frivilligdagen var aktive 
brugere på Rigsarkivets afdelinger i hele 
landet. Der var indsat busser til transport af 
deltagere fra Aabenraa, Viborg og Odense,  
og ca. 100 personer deltog. Dagen bød på 
rundvisning i magasinerne på Slotsholmen, 
god mad, taler, oplæg og ikke mindst hyg
geligt samvær. Kulturminister Mette Bock 
havde sendt en videohilsen, hvori hun takkede 
og anerkendte de mange frivillige for deres 
store indsats for at gøre kulturarven tilgænge
lig for flere. Professor emeritus fra Statens 
Institut for Folkesundhed, Knud Juel, rede
gjorde ud fra et sundhedsfagligt perspektiv  
for betydningen af digitaliseringen og ikke 
mindst transskriberingen af dødsattesterne. 

Det store dødsattestprojekt med digitalisering 
og transskribering af dødsattester fra Sund
hedsstyrelsen er et 100 % brugerdrevet 

projekt, hvor både affotografering og indtast
ning udføres af frivillige, der dermed skaber  
et register over alle danskeres dødsårsager  
og dødssteder fra anden halvdel af 1800-tallet  
til 1942. 

Dagen blev en stor succes, som Rigsarkivet 
håber at få mulighed for at gentage. 

Rigsarkivar Asbjørn Hellum 
bød velkommen til de frivillige. 
Foto: Rigsarkivet
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Brugerinddragelse og crowdsourcing 

Rigsarkivet har igennem de senere år inten
siveret samarbejdet med den stadigt stigende 
skare af brugere, som ønsker at gøre en aktiv 
indsats for at bringe arkivalierne i spil for flere.  
I 2017 blev der etableret frivilligcentre, såkaldt 

“Historieværksteder” i tilknytning til de fire 
læsesale. Historieværkstederne faciliterer 
brugerdrevne aktiviteter til fremme af formidling 
og tilgængeliggørelse af Rigsarkivets samlinger, 
affotografering, indtastning og vejledning.

Frivillig digitalfotografering

I løbet af 2017 blev frivilligdigitalfotograferin
gen udbredt på alle fire enheder. Grupper af 
frivillige “fotografer” mødes og er fælles om  
at affotografere arkivalier og efterbehandle  
de digitale billeder af arkivalierne. De digitale 
billeder uploades efterfølgende på arkivalier
online og bliver dermed tilgængelige for  
alle med adgang til en internetforbindelse.  
De frivillige bestemmer selv, hvad der skal 
fotograferes. De modtager instruktion i, 
hvordan billederne skal tages, og Rigsarkivet 
stiller fornødent fotoudstyr til rådighed. 

I 2017 blev der uploadet flere end 300.000 
billedfiler til arkivalieronline optaget af frivillige. 
Flest dødsattester, men også søruller, 

brandforsikringsprotokoller, strafferegistre og 
jordemoderprotokoller. Ca. 40 aktive brugere 
fotograferer arkivalier på læsesalene i Viborg, 
Odense, Aabenraa og København. En af 
fotograferne fra Rigsarkivet i København siger 
om sin motivation for at gå ind i projektet: 

“Jeg er netop gået på pension, og samtidig  
er jeg lidt af en hobbyfotograf, og da jeg så 
tilbuddet om at blive frivillig fotograf på dette 
projekt, syntes jeg, at det lige var mig! Der  
er jo kilometervis af hylder med vores fælles 
historie og data gemt på Rigsarkivet, og det  
er da en pragtfuld idé, at man ved fælles 
frivillig hjælp kan være med til at formidle  
disse oplysninger ud til den brede befolkning.”

Indtastning

På Rigsarkivets indtastningsportal (cs.sa.dk) 
og via Dansk Demografisk Database  
(ddd.dda.dk) transskriberer frivillige arkivalier, 
så de bliver søgbare og læsbare for alle.  
Der er nu syv forskellige indtastningsprojekter 
at vælge imellem på indtastningsportalen, 
herunder dødsattester, Dansk Vestindien  
og kriminalitetshistoriske arkivalier. 

I 2017 blev der især ydet en stor indsats  
på dødsattestprojektet med over 70.000 
indtastede poster alene på det projekt.  
På DDD nåede indtastningen af 1860 

folketællingen helt i mål i 2017, så der nu er 
otte komplet indtastede folketællinger. Alt i alt 
blev der indtastet knap 1 mio. poster i 2017. 

Indtastningen gør det nemmere for alle at 
bruge arkivalierne, ligesom de giver mulighed 
for at udtrække hele datasæt til forsknings
brug. Dermed leverer frivillige en vigtig 
ressource til forskning i fx sygdoms- og 
demografihistorie. Indtastningen foregår 
hjemme hos brugerne selv, eller ved et af  
de mange tastearrangementer på Historie
værkstederne. 

http://cs.sa.dk
http://ddd.dda.dk
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Vejledning

På alle fire læsesale er der mulighed for at  
få hjælp fra erfarne slægtsforskere på faste 
ugedage. De frivillige vejledere hjælper læse
salsgæster i gang eller videre med deres 
slægtsforskning. Frivillig-vejledningen er 
populær blandt arkivets brugere, særligt 
blandt nye arkivbrugere.

For tiden er ca. 500 aktive brugere tilknyttet 
Rigsarkivet, og der kommer hele tiden nye til. 
Takket være deres utrættelige indsats bliver 
Rigsarkivets unikke samling af dokumenter  
fra den offentlige administration og fra private 
nemmere at bruge for alle. 

Konference i DGI-Byen – Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

Rigsarkivet havde til årets konference den 8. 
november sat fokus på kvaliteten af offentlige 
myndigheders dokumentation. Forvaltningens 
data og dokumenter danner grundlaget for  
en konsistent sagsbehandling og bidrager til  
at garantere borgernes retssikkerhed. Samtidig 
dokumenterer de den offentlige forvaltnings 
virksomhed og udgør grundlaget for, at man 
også i fremtiden kan beskrive og forstå det 
danske samfund. Fælles for de to formål er,  
at data og dokumenter skal være af sådan en 
kvalitet, at de kan genfindes og genanvendes 
af andre end den snævre kreds af fagpersoner, 
som oprindeligt har skabt og behandlet sager 
og data.

En veloplagt kulturminister Mette Bock 
indledte dagen med at slå fast, at god 
dokumentation forudsætter god forvaltnings
skik, som igen kræver stærk ledelsesfokus 
samt gode journaliseringsvaner i hele den 
offentlige forvaltning. “Det er ikke noget,  
vi kan vælge fra eller til. Det er en kerne
opgave. Ledelsen skal påtage sig ansvaret”, 
sagde ministeren.

Konferencens to keynotes forholdte sig  
til konferencens tema fra henholdsvis den 
kommunale og statslige verden. Henrik Brix, 
formand for Kommunernes It-arkitekturåd  
og It- og digitaliseringschef i Favrskov 
Kommune, talte om automatisering og 
datakvalitet i it-systemer. Annelise Fenger, 

Udviklingsdirektør i Fødevarestyrelsen, fortalte 
om styrelsens arbejde med kvalitetskontrol 
med fokus på ledelsens interesse og rolle. 

Eftermiddagen var inddelt i 4 spor med  
hver 2 oplæg, som handlede om forskellige 
aspekter af god forvaltningsskik. Oplæggene 
spændte lige fra status for og praktiske 
erfaringer med implementeringen af den  
nye persondataforordning til brug af robotter  
i sagsbehandlingen, og hvordan man kan 
bruge nudging i den offentlige forvaltning.

Rigsarkivets konference blev afholdt for  
6. gang, og de rekordmange deltagere (250) 
kom fra både den statslige og kommunale 
verden samt fra leverandører af it-ydelser  
og it-systemer til det offentlige.

Et rekordstort antal deltagere 
lagde vejen forbi Rigsarkivets 
konference i DGI-Byen i  
november. Foto: Rigsarkivet
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Flytning af arkivalier fra Slotsholmen

I 2019 planlægger Rigsarkivet at forlade sine 
nuværende bygninger ved Rigsdagsgården  
på Slotsholmen. Det gælder både kontorer  
og magasiner. I alt ca. 17.225 hyldemeter arki
valier skal derfor flyttes fra Rigsdagsgården til 
Rigsarkivets magasiner på Kalvebod Brygge. 
Arkivalierne på Slotsholmen er opdelt i tre 
typer, nemlig almindelige i størrelse, store 
formater og kartoteksæsker, der flyttes i tre 
omgange. Som første trin flyttes de ca. 14.000 
hyldemeter med almindelige arkivalier. Flytte
start var ultimo oktober, og ved udgangen af 

2017 var knap halvdelen allerede flyttet til de 
langt bedre magasiner på Kalvebod Brygge.

Forinden flytningen bliver alle arkivalier 
pladsregistreret til en særlig plads, så vi får  
en fuldstændig kontrol af samlingen: Hvilke 
arkivalier stod på hylderne, hvilke fik vi flyttet, 
og hvilke fik ny plads i magasinerne på 
Kalvebod Brygge. Dermed har vi fuld kontrol 
over samlingen under flytningen og kan både 
sikre, at vi får flyttet alt, og at intet forsvinder 
under flytningen.

Udover at flytte arkivalier fra magasinerne  
på Slotsholmen flytter vi også rundt mellem 
nogle få af arkivalierne på Kalvebod Brygge. 
Dette giver plads til de forskellige typer,  
der ankommer fra Slotsholmen, da ikke alle 
arkivalier kan stå i vores højlagre.

Som et særligt projekt samtidig med at 
arkivalierne flyttes, så bliver også Rigsarkivets 
biblioteker i København gennemgået, justeret 
og registreret.

Udflytningen fra Slotsholmen 
er i gang. I første omgang  
er det arkivalierne, der flyttes 
til magasinerne på Kalvebod 
Brygge. Foto: Rigsarkivet

Nye søgemuligheder i Rigsarkivets samlinger

Søgemaskinen ’Søg i samlingerne’ blev taget  
i brug i juni måned. I ’Søg i samlingerne’ kan 
brugerne søge på tværs i en lang række af 
Rigsarkivets systemer. Det drejer sig i første 
omgang om Daisy, digitaliserede arkivalier  
i arkivalieronline og transskriptioner af arkiva
lier i Rigsarkivets indtastningsportal. Det er 
planen, at der skal kunne søges på tværs  
af alle systemer i alle data på sigt, herunder 
blandt andet forskningsdata og de trans
skriptioner af arkivalier, som forefindes i  
Dansk Demografisk Database. 

I ’Søg i samlingerne’ kan man søge alle data, 
som blandt andet omfatter søgning i pakkers 
indholdsbeskrivelser, emneord, geografi,  
notefelter mv. fra Daisy. Og ikke mindst gør 
søgemaskinen det muligt at søge i alle de 

mange indtastninger af bl.a. erindringsmedalje
ansøgninger, sønderjyske arkivalier, dødsattes
ter og vestindiske arkivalier, der er tilgænge
lige via Rigsarkivets indtastningsportal.

’Søg i samlingerne’ opdateres løbende fuldauto
matisk med alle nye data fra kildesystemerne, 
dvs. Daisy, Rigsarkivets indtastningsportal mv.
’Søg i samlingerne’ gør det således nemmere 
for Rigsarkivets brugere at finde de arkivalier 
og informationer, som de efterspørger.

Den version af ’Søg i samlingerne’, som  
blev taget i brug i juni måned, afløste en  
Beta-udgave, som var blevet lanceret tidligere 
på året, for at slutbrugerne kunne evaluere 
søgemaskinen og komme med forslag til 
ændringer og forbedringer.
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År 1954: Polarskibet “Kista 
Dan” sidder fast i isen, og 
ankrene er kastet for at lette 
skibets vægt. Foto: State 
Library of New South Wales, 
PXE 731/1831-1865

Digitaliserede virksomhedsfilm tilgængeliggjort

Godt 500 reklame- og oplysningsfilm fra 
danske virksomheder, som igennem årene 
er indsamlet af Erhvervsarkivet, er blevet digi
taliseret og tilgængeliggjort. Projektet, der  
blev påbegyndt i efteråret 2013, blev afsluttet  
i 2017. 

Halvdelen af filmene stammer fra FDB’s  
(nu COOP) oplysningsudvalg og handler om 
mad og madkultur. Hvordan familiariseres og 
overtales danske forbrugere til at købe og 
anvende nye eksotiske produkter som mango 
eller den sære avokado? Hvordan lærer man 
forbrugerne at købe sundere råvarer? Eller 
omvendt, ikke at bekymre sig om den 
“nødvendige” kemi i maden? En række film 
fra FDB handler om kooperationens virk
somhed, idegrundlag og historie.

En anden stor gruppe er virksomhedsfilm, 
herunder fx projektfilm fra store danske 
entreprenørfirmaer som Højgaard & Schultz, 
Monberg & Thorsen og Pihl & Søn. 

En række film viser fx bygningen af det natio
nale præstigeprojekt, Lillebæltsbroen, i årene 
omkring 1930. Desuden er beholdningerne 
af film fra rederierne DFDS og J. Lauritzen 
digitaliseret. Fra sidstnævnte skal fremhæves  
en række smukke film om is-skibet “Kista  
Dan”, bygget til opgaver i Grønland og siden 
anvendt som ekspeditionsskib ved Antarktis. 

Spolefilm har begrænset levetid. Med tiden 
bliver materialet skrøbeligt, ridses eller knækker 
under brug, og farverne bleges og forandres. 

En almindelig defekt er den såkaldte rødfor
skydning af farvespektret. Farveforskydningen 
kan i de fleste tilfælde korrigeres digitalt uden 
meromkostninger, mens fjernelse af ridser  
er en mere omfattende opgave. Derfor er  
det principielt vigtigt, at film digitaliseres, mens 
de visuelle kvaliteter er bevaret. Mange af 
filmene var allerede temmelig medtaget, viste 
det sig. Vi valgte dog ikke at benytte digital 
forbedring ud over korrektion af farver.
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Filmprojektet blev muliggjort af en bevilling fra 
Kulturministeriet, og senere suppleret med 
midler fra RealDania. Projektet blev søsat i 
oktober 2013, og allerede i januar 2014 var 
filmene færdigscannet og konverteret til 
JPEG-filer hos en ekstern leverandør. Senere 
fulgte processen med grundregistrering og 
efterfølgende produktion af arkiveringsversioner, 
der altså nu er tilendebragt. I alt har det kostet 
ca. 290.000 kr. at få konverteret 507 film til 
digitalt format. Dette giver et godt fingerpeg  
om omkostningerne ved digitalisering af film.

Vi syntes dengang, at vi sad på en arkivalsk 
guldgrube, der ikke blev benyttet. 

Den primære grund til den manglende 
interesse er formentlig, at det er besværligt  
at vise spolefilm på læsesalen, og brugerne 
forventer i dag, at den slags er tilgængeligt  
i digitalt format. Arkivalierne skal bringes i spil. 
Det er derfor en stor glæde, at Samvirke  
og COOP, endnu mens projektet var i gang, 
ønskede at benytte filmene i forbindelse med 
COOPs 150 års jubilæum i 2016.

Rigsarkivet blev kåret til årets stand ved Historiske Dage 

Rigsarkivets stand var velbesøgt på begge 
dage, og de mange besøgende kvitterede  
for oplevelsen ved at kåre Rigsarkivets stand 
som den bedste ved årets festival. 

Den 25. og 26. marts deltog Rigsarkivet i 
Historiske Dage i Øksnehallen i København. 
Grundideen med Rigsarkivets stand var at 
genskabe en god gammel læsesal med  
gamle arkivskabe og borde. 

For at publikum kunne komme helt ind i 
stemningen, blev der lavet arkivæsker med 
“kunstigt” indhold, som de besøgende kunne 
gå på opdagelse i. Derudover var der mulig

hed for at blive vejledt i Rigsarkivets mange 
digitale ressourcer. Alt sammen var med til  
at skabe en autentisk oplevelse og samtidig 
bringe den digitale arkivverden ind i et  
analogt rum. 

Rigsarkivet deltog med stor 
succes i “Historiske Dage” 
i Øsknehallen i København. 
Foto: Rigsarkivet
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En kort pause inden næste 
oplæg. Foto: Rigsarkivet

Medarbejderseminar

Den 28.-29. september afholdt Rigsarkivet et 
medarbejderseminar på Bygholm Park ved 
Horsens. Det var et vellykket seminar med 
deltagelse af ca. 180 ansatte med daglig 
arbejdsplads på fem forskellige adresser i 

Danmark. Fokus var rettet mod temaet 
’Forandringer i en digital verden’ med bidrag 
fra eksterne oplægsholdere om bl.a. digital 
modenhed og fremtidens krav til ledere og 
medarbejdere.

Rigsarkivet til kamp mod “Fake News”

Rigsarkivet er blevet fast inventar på de mange 
læringsfestivaller, messer og historielærerdage, 
der afholdes rundt omkring i landet. Ved disse 
lejligheder udbredes det, som er blevet 
Rigsarkivets kendetegn i undervisningsverde-
nen, nemlig undervisningstilbud baseret på 
originale kilder. I en tid hvor der er fokus på 
“Fake News”, er der stor efterspørgsel på den 
form for tilbud, der lærer børn og unge at stille 
de rigtige spørgsmål til kilderne og vurdere 
troværdigheden af dem. Kompetencer som 
kan overføres til alle de informationer, som 
eleverne møder i det daglige.

Rigsarkivets nyeste tilbud handler om Spade
slaget i Haderslev, hvor danske nazister i 
december 1940 kom i kamp med det danske 
politi. Gennem forskellige kilder, hver med 
deres særlige vinkel på hvad der skete og  

en række kildekritiske arbejdsredskaber, får 
eleverne rig lejlighed til at udvikle kildekritisk sans.

Originale kilder kan også bruges til at debat
tere demokrati. Det blev bevist, da Rigsarkivet 
deltog i den årlige demokratidag i Vollsmose. 
Her blev udsagn fra de originale arkivalier  
fra Nielsine Nielsens ansøgning fra 1874  
om at få lov til at aflægge studentereksamen 
med henblik på optagelse på det medicinske 
fakultet diskuteret af eleverne. Når elever skal 
spejle deres egen historie i originale, autenti
ske kilder om personer, der har levet og selv 
kæmpet for en sag, sætter historien sig et 
spor i den enkelte, og historien giver ekko.  
Det understøttes af, at besøgstallet på Rigs
arkivets undervisningstilbud har været støt 
stigende igennem de seneste år for sidste  
år at nå 89.289 besøg.
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Ny permanent udstilling på Slotsholmen: Glemmer du? 

Udstillingen illustrerer arkivers vigtige rolle  
i samfundet ved, med underoverskriften 
“Glemmer du?” og et glimt i øjet, at lege  
med tanken: hvad kunne potentielle problem
stillinger i samfundet være, hvis arkiver ikke 
eksisterede – hvis samfundet manglede en 
dokumentation og en hukommelse.

Udstillingen er bygget op af forskellige modu
ler, hvor grundtanken er at illustrere arkivers 
virke og værdien af at have arkiver i et demo
kratisk samfund, der i høj grad er bygget op 
omkring eksistensen af en meget omfattende 
dokumentation. 

I udstillingen kan gæster og arkivbrugere 
reflektere over historiebrug og dokumentation, 
samt dele deres arkivhistorier på et kæmpe 
evighedstræ, stemme på yndlingsarkivalier  
i dokumentduellen og nyde synet af en 3x3 
meter fotovæg med æstetiske fotografier  
af 14 dokumenter af enestående national 
betydning.

Hvad ville der ske, hvis  
arkiver ikke eksisterede?  
Foto: Rigsarkivet

Fredag den 13. oktober åbnede Rigsarkivet 
op til Kulturnat i København. På arkivet  
var temaet i år: Skriften på væggen. På 
Biblioteksbygningens historiske facade viste  
et laser-lysshow signaturer fra historiske 
danskere som fx Struensee, Emma Gad  
og Karen Blixen. 

Kulturnatten 2017 – Skriften på væggen 

Gæsterne kunne på Kulturnatten opleve at 
komme på rundvisninger i magasinerne, sidde  
i skriverværkstedet og øve sig i at skrive gotiske 
bogstaver med fjerpen og blæk eller besøge 
slægtsforskningsvejledningen, der vanen tro  
blev afholdt af de garvede frivillige vejledere.  
Til lejligheden blev der også vist en række vigtige 
arkivalier, heriblandt Kong Valdemars Jordebog. 

Som særlige små events gæstede arkivnissen 
Pyrus Harsdorffsalen og skrev autografer, og  
man kunne få tydet sin håndskrift af en erfaren 
grafolog. 

Siden Kulturnatten blev etableret har Rigsarkivet  
i København været at finde blandt deltagerne. 
Det er en anderledes måde at være til stede  
i kulturlivet på og en kærkommen mulighed for  
at vise de mange skatte, arkivet rummer. I alt 
1.872 gæster var forbi arkivet i løbet af aftenen. 

Findes der nisser på Rigs
arkivet? Her er det Pyrus,  
der kigger ned på gæsterne  
i Harsdorffsalen under Kultur
natten. Foto: Rigsarkivet
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Nedbringelse af pukler af uoparbejdede data 

Rigsarkivet har i mange år via det tidligere 
Dansk Data Arkiv (DDA) indsamlet forsknings
data specielt fra det sundheds- og samfunds
videnskabelige område. I modsætning til  
de offentlige administrative data, hvor der 
længe har været anvendt et fast regelsæt  
for formater, struktur og dokumentation, har 
forskningsdata i højere grad været afleveret  
i de formater og med den dokumentation, 
som den enkelte forsker umiddelbart kunne 
levere. 

Rigsarkivet har arbejdet på at sikre en ens
artet kvalitet af de modtagne data ved at 
konvertere dem til et standardformat ved 
modtagelsen, men en del af de ældre data
sæt havde ikke gennemgået denne proces.  
I 2017 er der derfor påbegyndt et projekt,  
der gennemgår de gamle data og sikrer, at  
de konverteres til samme bevaringsstandard 
som de data, der er modtaget indenfor de 
senere år. Herved kan flere datasæt stilles  
til rådighed for forskere, studerende og andre 
brugere i en ensartet kvalitet. 

Tilsvarende har Rigsarkivet de senere år 
modtaget en del data skabt af private organi
sationer, firmaer og privatpersoner. Disse har 
man naturligvis ikke kunnet pålægge at aflevere 
data i overensstemmelse med Rigsarkivets 
format-, struktur- og dokumentationskrav, 
hvorfor Rigsarkivet foreløbig selv må stå for  
at konvertere data til det fastsatte bevaringsfor
mat. Også denne indsats er blevet forstærket  
i 2017, således at en stor del af de modtagne 
private data nu er betryggende arkiveret  
og klar til videre formidling og anvendelse. 

Rigsarkivet arbejder på at  
konvertere de data, der mod
tages, til et standardformat, 
der sikrer at data kan stilles  
til rådighed og benyttes frem
adrettet. Foto: Rigsarkivet

400 slægtsforskere indtog Aabenraa til Rigsarkivets Slægtsforskermesse

Lørdag den 1. november vrimlede det ind  
med mennesker på Rigsarkivet i Aabenraa. 
Foyer og foredragssal var i dagens anledning 
omdannet til standområde, hvor 17 forskellige 
arkiver, foreninger og forlag med relevans  
for slægtsforskning, fra både ind- og udland, 
delte ud af deres viden. 

Næsten 400 besøgende lagde vejen forbi  
for at fortælle deres historie, for at få hjælp  
og inspiration til slægtsforskning, drikke en 
kop kaffe eller for at høre et eller flere af de 
foredrag, der blev holdt i den stopfyldte 
læsesal. 

Foredragene handlede om slægtsforskning 
generelt, slægtsforskning i de nordiske lande, 
slægtsforskning i Tyskland og om ejendoms
historie i kongeriget og i Sønderjylland. Tv-Syd 
lagde også vejen forbi, hvilket resulterede i et  
3 minutters langt indslag, udsendt lørdag aften 
om “Statens Rigsarkiv” og den stigende 
interesse for slægtsforskning. 

Der var hele dagen god stemning, både blandt 
de besøgende og blandt udstillerne. Dagens 
aktiviteter og tilslutning viste atter en gang,  
at Rigsarkivet i Aabenraa er et kulturelt fyrtårn 
i det sønderjyske. 
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KildeIndtastningsProjektet 25 år 

I 1992 begyndte arbejdet med det, der skulle 
blive til KildeIndtastningsProjektet (KIP) og 
Dansk Demografisk Database (DDD), og  
som nu, 25 år senere, er Danmarks ældste 
crowdsourcingprojekt. Jubilæet blev fejret  
med en reception for de frivillige indtastere den 
10. oktober på Rigsarkivet i Odense for at 
hylde dem og fejre resultatet af deres arbejde. 
Der deltog ca. 50 personer i receptionen.

Til receptionen var der indlæg om projektets 
historie, arbejdet med indtastningerne og 
forskningsmulighederne med de indtastede 
data. Derudover deltog kulturordfører for 
Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, som hyl
dede projektet og det store frivillige arbejde,  
der er lagt i det. 

Andre indlæg handlede om, hvordan både 
slægtsforskere og historikere har glæde og 

gavn af projektet. Professor i Historie ved 
Københavns Universitet, Anne Løkke, fortalte 
således om projektet ’Link Lives’, et sam
arbejde mellem Københavns Universitet, 
Københavns Stadsarkiv og Rigsarkivet, hvor 
man vil forsøge at linke personer gennem tid 
og i flere kilder. Sidste indlæg var fra Susanne 
Jacobsen, studerende ved Syddansk Univer
sitet, som fortalte om arbejdet med udviklingen 
af et program, der kan udnytte supercompute
ren på Syddansk Universitet i Supercomputer 
Challenge til netop at linke personer i folke
tællingerne. 

Det var en særdeles vellykket dag, der var med 
til at kaste lys over de mange forskningsmulig
heder med det nu 25 år gamle indtastnings
projekt, som en indtaster bagefter udtalte:  
“Jeg var ikke klar over, at jeg var med i noget 
så stort!”

Rigsarkivet er aktiv og vedkommende på sociale medier 

Rigsarkivet engagerer brugere og borgere  
på sociale medier og sætter arkivalier i spil  
til befolkningen. Via sociale medier kommer 
Rigsarkivet i dialog med følgere om både 

arkivbrug og historie. Arkivalier relateres  
til borgernes hverdag og til samfundets 
begivenheder, så Rigsarkivet bidrager  
med perspektiv og kontekst.

Arkivalske godbider bliver brugt af mange

Rigsarkivet deler fotos af udvalgte arkivalier  
på Flickr og Wikimedia. Her bliver både 
danmarkshistoriens store dokumenter og 
særligt fine eller specielle arkivalier brugbare 
for offentligheden i Public Domain (PD eller 
CC-0). Samlingen af fotos på Flickr er vokset 
til 3.900 udvalgte arkivalier, som er blevet set 

580.000 gange i 2017. På Wikimedia er  
lagt 18 nye fotos, som har haft 353.000 
visninger. På YouTube er offentliggjort 27  
nye film. Det er bl.a. foredrag med afsæt  
i Rigsarkivets samlinger, vejledningsfilm  
og film til undervisningsbrug, som er set 
46.500 gange i 2017.
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Samtaler med brugere og borgere

Rigsarkivets primære aktivitet på samtale
medierne er koncentreret om to Facebook- 
sider. ’Rigsarkivet’, hvor vi formidler kultur
historie og sætter samfundsbegivenheder  
og hverdagen i historisk kontekst. Her har vi, 
på trods af Facebooks skærpede algoritmer 
for rækkeviden af siders opslag, ikke bare 
fastholdt, men oplevet en lille vækst i gennem
snitlig organisk rækkevidde pr. post – fra  
5.736 personer i 2016 til 7.936 i 2017. 

På ’Rigsarkivets Brugerforum’ får brugere 
vejleding og hjælp til at bruge arkivalieronline. 
Også her har vi oplevet en vækst i række
vidden og af brugernes engagement, hvilket 
skyldes, at vores følgere kan lide og deler  
vores indhold.    

På ’Rigsarkivets Brugerforum’ kom opslag  
om nyt materiale på arkivalieronline og om  
de frivillige vejledere på læsesalene ud til flest.

De to mest populære posts 
på ’Rigsarkivet’ på Facebook 
var fejringen af Lise Nørgaards 
100 års fødselsdag og en lidt 
humoristisk unboxing film  
om scannere på læsesalene. 



Rigsarkivet Årsberetning 2017   side 16 

-

-

- 

-
-

-

- 
- 

-

Heraldisk samarbejde i Norden 

I oktober 2017 afholdt de heraldiske embeds
mænd i Norden et fælles møde i Rigsarkivet, 
København med deltagelse fra de svenske  
og finske rigsarkiver og det norske udenrigs
departement. 

Mødet kom i stand efter initiativ fra Danmark 
ud fra et ønske om at formalisere og ud
bygge det allerede eksisterende samarbejde 
landene imellem. 

Også i 2017 har Rigsarkivet behandlet en 
række ansøgninger fra både kroer og for
eninger om tilladelse til at bruge konge  
kronen, ligesom Rigsarkivet har været aktiv  
i at informere om ansøgningsproceduren. 

Der har i det forløbne år været fokus på det 
militærheraldiske område, hvor Rigsarkivet har 
bistået Værnsfælles Forsvarskommando med  
at udforme retningslinjer på området. 

Rigsarkivet godkender kronen til brug i offentlige 
myndigheders logoer og heraldiske mærker  
og våbenskjolde til Forsvaret. I 2017 godkendte 
Rigsarkivet fx et nyt våben til Søværnets 
Overvågningsenhed. 

Rigsarkivet besvarer jævnligt spørgsmål af 
heraldisk karakter, som oftest spørgsmål  
om kongekronens rette udformning og brug,  
samt spørgsmål om offentlige myndigheders 
korrekte brug af heraldiske våbener og mærker. 

Nyt våben til Søværnets  
Overvågningsenhed.  
Foto: Rigsarkivet

Markant bedre scanninger af kirkebøger fra 1814-1892

Rigsarkivet og det amerikanske firma Ancestry 
har indgået en samarbejdsaftale om nyscan
ning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 
1814-1892. De ca. 2.900.000 skanninger  
sker i farver, og billedkvaliteten vil være mar
kant bedre end de nuværende billeder af de 
nævnte kirkebøger på arkivalieronline, som  
er skannet i gråtoner.

Ancestry udfører og finansierer scanningen 
og overdrager de originale filer til Rigsarkivet 
mod at beholde en kopi. Som et led i aftalen 
overdrager Rigsarkivet en kopi af vores tid
ligere scanninger af kontrabøger fra perioden 
1892-1914 til Ancestry.

Rigsarkivet er meget tilfreds med denne 
aftale, som gør det muligt at præsentere 
kirkebøgerne i en markant forbedret billed
kvalitet, ligesom det er en kærkommen 
mulighed for at få udryddet en lang række 
kendte og ukendte fejl og mangler, som 
optræder i forbindelse med de gamle 
gråtonerbilleder. Uden dette samarbejde 
med Ancestry ville det næppe være muligt. 

Rigsarkivet arbejder på, at samarbejdet  
med Ancestry fremadrettet kan udbygges  
til andre områder, ligesom Rigsarkivet stiller 
sig åben og imødekommende over for andre, 
som ønsker at bidrage til, at samlinger 
kommer bedre i spil.

To repræsentanter for det 
amerikanske firma Ancestry 
er i Danmark for at scanne 
kirkebøger. Foto: Rigsarkivet
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Strategi for den fysiske bevaring

Det er en af Rigsarkivets kerneopgaver at  
sikre bevaringen af arkivalierne i samlingerne.  
I 2017 blev mål, metoder og prioriteringer 
fastlagt i en strategi for fysisk bevaring  
af Rigsarkivets konventionelle arkivalier.  
Det vil primært sige arkivalier på papir og 
pergament. En tilsvarende strategi har i  
mange år eksisteret på det digitale område. 

Den nye strategi prioriterer arbejdet med 
bevaring, så topprioriteten er passiv bevaring. 
Hermed menes tidssvarende magasiner, 
emballering, spærring for brug af digitaliserede 
arkivalier samt genopretning af skader inden 
modtagelse af afleveringer til Rigsarkivet. 

Den traditionelle konservering vil primært  
blive brugt til stabilisering af skadede arkiva
lier, som skal digitaliseres. Kun i ganske få 
tilfælde vil der blive fortaget fuld konservering, 
og kun hvis der er tale om arkivalier af ene
stående national betydning eller af stor  
museal værdi. 

Strategien er langt hen ad vejen en opsam
ling af gældende praksis i bevaringsarbejdet,  
men den definerer en række begreber og  
tager to nye principielle beslutninger:

1. Målet for konservering er i de fleste til
fælde en digital kopi, og bevaring af en digital 
kopi af et arkivalie er i langt de fleste tilfælde  
tilstrækkelig bevaring. Efter digitalisering 
gemmes originalen dog altid, men der  
spærres for udlån.

2. Der åbnes op for substitutionsdigitalisering.
Med det menes, at der med konservatorer  
og specialudstyr kan optages digitale kopier  
af meget svært nedbrudte eller sundheds
skadelige arkivalier, som i forbindelse med 
digitaliseringen kan skades yderligere eller gå 
til grunde. For de sundhedsskadelige arkivalier 
gælder, at de efterfølgende sendes til  
destruktion. 

Den nye strategi skal følges op af instrukser  
for håndtering af arkivalier, både generelt  
og specifikt for arkivalier med forskellige  
typer skader.

Side fra Den Vestindiske 
Lokalregering, Christianssted 
Bytingsprotokol fra 1740’erne. 
Siden blev konserveret ved 
varmlaminering for årtier siden. 
På grund af skader af blæksyre 
er den mørkfarvet og meget 
svært læselig. Med multispek
tral digitalisering er det nu  
muligt at fremstille en fuldt 
læsbar kopi i klar sort tekst  
på hvid baggrund.
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Udstilling i Japan

I 1867 indgik Danmark en handels- og 
venskabstraktat med Japan, som betød 
oprettelse af diplomatiske og kommercielle 
forbindelser mellem de to lande. Traktaten  
er fra japansk side signeret af Minamoto  
no Yoshinobu, der var den sidste shogun  

i Tokugawa shogunatet, og det var sidste 
gang shogunatet ratificerede en traktat,  
inden kejserriget, kaldet Meiji, overtog mag
ten i 1868.

150 år er gået siden denne traktat, og det  
blev fra 7. oktober til 5. november markeret  
i Japan med en udstilling på the National 
Archives of Japan i Tokyo af arkivalier og 
genstande, som fortalte om vigtige dansk
japanske begivenheder i de sidste 150 år. 
Blandt arkivalierne udstilledes fra Rigsarkivet 
den originale traktat fra 1867, en anden traktat 
fra 1895 signeret af Meiji kejseren, et originalt 
brev af H.C. Andersen samt diplomatisk og 
kommerciel korrespondance. 

Rigsarkivet har kun sjældent udlånt arkivalier  
til udstilling i udlandet, og den omfattende 
planlægning samt ud- og hjemtransport til  
så fjern en destination uden for EU blev en  
ny erfaring for Rigsarkivet, hvor især National
museet var en værdifuld og meget hjælpsom 
partner. 

Japansk plakat for fejringen af 
150-året for de diplomatiske 
forbindelser mellem Danmark 
og Japan.

Ny ADA 

Når offentlige myndigheder afleverer data til 
arkiv, er det en vigtig forudsætning, at data 
bliver testet og kvalitetssikret, så arkivet 
efterfølgende kan påtage sig ansvaret for  
den videre bevaring og tilgængeliggørelse. 

Rigsarkivet har derfor udviklet et værktøj  
til test af data, som afleveres iht. reglerne  
i den gældende bekendtgørelse for arkive- 
ringsversioner af data. Værktøjet kaldes ADA,  
og det anvendes både internt i Rigsarkivet  
og af de kommunale arkiver samt af de 
myndigheder og it-leverandører, der produ
cerer arkiveringsversionerne. Første gene
ration af ADA havde en del udfordringer  
i forhold til både hastighed og stabilitet, 

hvorfor Rigsarkivet i 2016-17 gennemførte  
et større videreudviklingsprojekt med fokus  
på at forbedre programmet på bl.a. disse  
parametre. 

Såvel Rigsarkivets egne medarbejdere som  
de eksterne brugere har udtrykt stor tilfreds
hed med den nye udgave af testværktøjet, 
som blev resultatet af videreudviklings
projektet. Videreudviklingen af testværktøjet 
har været en medvirkende faktor til, at 
Rigsarkivet i 2017 har kunnet give statslige 
myndigheder svar på test inden for 3  
måneder i 89 % af tilfældene og dermed 
bidrage til effektivisering af afleverings
processen. 
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Digitalisering 

I 2017 publicerede Rigsarkivet 10.017.850 
scanninger af arkivalier på arkivalieronline.  
Det er det største antal billedfiler med arkivalier 
publiceret på et enkelt år i arkivalieronlines 
historie. En væsentlig del af denne rekord har 
sin baggrund i 100 års jubilæet for salget af 
De Vestindiske Øer til USA. 

En stor bevilling fra A. P. Møller Fonden 
muliggjorde digitalisering af Rigsarkivets 
vestindiske arkivalier, og i marts 2017 blev  
de cirka fem millioner skanninger publiceret  
på arkivalieronline i forbindelse med datoen  
for overdragelsen af øerne til USA.

Rigsarkivets store samling af filmede arkivalier 
digitaliseres løbende. I 2017 kom næsten fire 
millioner billedfiler fra film. Det muliggjorde 
publicering af materiale fra retsbetjentarkiver 

samt sønderjysk tinglysningsmateriale, 
1803-folketællingen for Slesvig og Holsten 
m.m., som er meget efterspurgt af Rigs
arkivets mange slægts- og lokalhistorisk 
interesserede brugere.

Nogle arkivalier er i så dårlig stand, at de  
ikke udlånes, fordi brug risikerer at ødelægge 
materialet helt. Da konservering er meget  
dyrt, kan digitalisering i mange tilfælde give 
mulighed for, at udlånsspærrede arkivalier  
kan stilles til rådighed igen. Store dele af 
Aalborghus amtsarkiv har i mange år været 
undtaget fra udlån, idet materialet er i meget 
dårlig bevaringsstand. Digitalisering betød,  
at materialet nu efter mange år igen kan be
nyttes af interesserede brugere. Det samme 
gælder for flere arkivalier i det vestindiske 
projekt. 

Premiere på Danske Arkivdage

Den 26.-27. september afholdtes Danske 
Arkivdage i Odense. Der var tale om intet 
mindre end en verdenspremiere, eftersom  
det var første gang, at danske arkiver fra 
forskellige sektorer samledes i et fælles, 
arkivfagligt event. 

Arrangementet blev planlagt af en arbejds
gruppe bestående af repræsentanter for 
Organisationen Danske Arkiver, Sammen
slutningen af Lokalarkiver samt Rigsarkivet.  
En væsentlig inspiration for tilrettelæggelsen 
var den svenske Arkivvecka, som gennem 
flere år er afholdt af paraplyforeningen 
Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet.

Til de første danske arkivdage var temaet 
“fremtiden” og de krav, som ikke mindst  
den teknologiske udvikling vil stille, fx kunstig 
intelligens og automatisk skriftgenkendelse  
for blot at nævne to. Væsentlige emner var 

også arbejdet rettet imod skolerne, samt  
arkivernes rolle og ansvar i en verden, hvor 
kildekritik bliver en stadigt vigtigere færdig
hed, når “Fake News” skal skelnes fra lødigt 
indhold. 

I en lang række forskellige sessioner berørte 
deltagere fra alle landets arkivsektorer emner 
som fx læsesalens udvikling, arkivet som 
borgerservice, crowdsourcing, digitale arki
valier og arkivets image. De særligt fremtids
rettede oplæg blev varetaget af Michael  
Edson fra UN Live, fremtidsforsker Jesper  
Bo Jensen og divisionschef Rolf Källmann  
fra Rigsarkivet i Stockholm.

Næsten 150 arkivfolk fra hele landet deltog  
i arrangementet og drog hjem med et ønske 
om, at det forhåbentlig kan blive til en 
tilbagevendende tradition, der samler hele 
Arkivdanmark.
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Rigsarkivet i medierne 2017

Rigsarkivet har i 2017 fået rigtig meget 
synlighed i medierne, både i de landsdæk
kende, regionale og lokale medier. Nogle  
af de mest omtalte historier er afstedkommet 
af vores projekt om Dansk Vestindien, 
lanceringen af det nye DVI-site og marke
ringen af 100-året for salget af de Dansk 
Vestindiske Øer. Der har også været  

betydelig eksponering af Rigsarkivets 
forskere og af arkivalierne i en række andre 
pressehistorier, radio- og TV-programmer. 
Rigsarkivet har desuden indgået et mere 
formelt samarbejde med DR og DR K i tre 
TV-programmer: “Historien om Danmark”, 
“Forsvundne arvinger” og “Slavenation 
Danmark”. 

Rigsarkivet finder de afgørende spor i “Forsvundne arvinger”

“Hvem drømmer ikke om at finde en ukendt  
rig onkel fra Amerika, som de en dag skal 
arve?”, lyder det i introen til DR’s nye program
række “Forsvundne arvinger”. 

DR og Rigsarkivet har arbejdet på de 8 
afsnit af første sæson siden 2017. Det 
første program blev sendt den 30. januar 
2018 med 767.000 seere. De følgende 
afsnit, der også er blevet vist i 2018,  
har indtil videre holdt de høje seertal. I 
hvert program følger man arkivar Adam  
Jon Kronegh på job, når han dykker ned  

i Rigsarkivets 460 hyldekilometer arkivalier  
i jagten på de forsvundne arvinger, som 
bobestyrerne ikke selv kan finde frem til. 
Under opklaringen af de konkrete sager 
fortælles der, hvordan man finder spor i 
arkivet, samler trådene og finder svarene. 
Samtidig kaster hvert program lys over 
interessante danmarkshistoriske spor fra 
forskellige perioder. Det er fx tiden under 
Anden Verdenskrig med modstandsfolk  
og stikkere, som seerne bliver klogere  
på i afsnittet “Dæknavn Thora”. 

I “Pigen fra Fejø” hører man om de såkaldte 
åndssvageanstalter og tvangssterilisationen  
i Danmark. Og i “Det hemmelige barn” er  
der historiske indslag om mødrehjælpen  
og adoptionsloven. Med deltagelsen i den 
nye TV-serie har Rigsarkivet rent branding
mæssigt bevæget sig væk fra det støvede 
image og “Pyrus-effekten” til en anden 
fortælling om det moderne arkiv og Rigs
arkivet som eksperter. 

Desuden er der en stigende interesse for  
at få hjælp og vejledning i Rigsarkivet, blandt 
andet via “Spørg Rigsarkivet”. Din historie  
er Danmarks historie, og folk søger hjælp til 
at finde frem til den manglende brik i deres 
eget familiepuslespil.

Værten Mette Frisk og arkivar 
Adam Jon Kronegh ses i  
Rigsarkivet højlagermagasin. 
Serien viser, at der er god  
grund til, at Rigsarkivet ind
samler og bevarer autentisk 
dokumentation fra Danmarks 
historie. Uden arkivalier kan 
man ikke følge sporene og 
samle trådene. Foto: Morten 
Krüger, DR
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Arkivalier og forskere sættes i spil i “Historien om Danmark” 

Rigsarkivet bidrog i 2017 til DR’s nye  
programrække: “Historien om Danmark”,  
som er det første bud på en kronologisk 
fortælling om Danmarks historie fra DR’s side 
siden Erik Kjersgaards “Danmarks Historie”, 
der rullede over skærmen for 35 år siden. 
Rigsarkivet har bidraget med vigtige doku
menter og ekspertviden til den nye program
række, der skildrer Danmarks historie fra 
stenalderen og frem til moderne tid.

Her har blandt andre Steen Andersen,  
Anders Dalsager, Michael Gelting og Erik 
Gøbel deltaget. De arkivalske nedslag har 
været mange, blandt andet Roskildefreden, 
Kongeloven og Danmarks første Grundlov  
af 1849. 

I et interview i Aftenshowet i september 2017 
fortalte værten på “Historien om Danmark”, 
skuespiller Lars Mikkelsen, at det der har 
bevæget ham mest ved danmarks
historien og tilblivelsen af programrækken 
“Historien om Danmark” var at sidde med 

grundloven fra 1849 på Rigsarkivet. Der er 
ingen tvivl om, at arkivalierne er kommet godt  
i spil i programrækkens 10 afsnit og nået bredt 
ud til de omkring 1 mio. seere ved hvert afsnit.

Vært på “Historien om 
Danmark”, Lars Mikkelsen, 
oplevede for alvor historiens 
vingesus, da han sad med 
Grundloven fra 1849  
i Rigsarkivet. Foto: Julie Avery, 
Rigsarkivet

Rigsarkivet åbner et mørkt kapitel i “Slavenation Danmark”

“Der er dele af danmarkshistorien, som vi  
helst vil glemme”, fortæller DR K’s vært  
Cecilie Nielsen i programrækken: “Slavenation 
Danmark”. 

I hvert af de tre afsnit af dokumentar
programmerne kommer værten på besøg  
i Rigsarkivet, hvor Poul Olsen fra Rigsarkivet 
fortæller om kolonihistorien med udgangs
punkt i arkivalierne. Ifølge DR K fik program
rækken en rigtig pæn modtagelse af seerne,  
og den lagde sig hurtig på listen over mest  
sete programmer på DR K. 

Aktivitet på havnepladsen i Christianssted i 
1815 i Dansk Vestindien. Oxholms kort be
finder sig på Rigsarkivet. Foto: Tom Jersøe
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Arkivgutterne fejrer jubilæum

I 2013 begyndte seniorforskerne Kenn  
Tarbensen og Jørgen Mikkelsen at skrive 
bagsideartikler til dagbladet Politiken. De to 
arkivarer, der går under fællesbetegnelsen 
Arkivgutterne, leverer i gennemsnit en artikel 
hver 14. dag, og i august 2017 nåede de op 
på 100 historier. Artiklerne bygger på arki
valier fra Rigsarkivet, og der er brugt doku
menter fra 1640’erne til 1990’erne.

Arkivgutterne sætter en ære i at forene det 
oplysende og det underholdende, og i mange 
tilfælde tager de udgangspunkt i et jubilæum 
eller anden aktuel begivenhed. I 2017 var der 
fx to historier om Vestindien og en artikel om 
den russiske revolution set med danske 
diplomaters øjne. Der blev også plads til en 
historie med overskriften “Trump – en dansk 
flødeost”. Her kunne Politikens abonnenter 

læse om Gala Foods’ forsøg på at lancere  
fire nye oste på det amerikanske marked i 
1950’erne. Vi ved dog ikke, om Trump-ostene 
nåede ud over skriveordet. For Gala Foods var 
et svindelfirma med mange store planer, og 
bagmanden endte bag tremmer i årevis.

Ved Historiske Dage i marts 2017 fik Arkiv
gutterne lejlighed til at vise highlights fra 24  
af artiklerne. Præsentationen skete i Øksne
hallens største lokale, hvor der var ca. 200 
tilhørere. Arkivgutterne modtager også jævn
ligt kommentarer og supplerende oplysninger 
fra Politikens læsere. Det giver lyst til at 
fortsætte mange år endnu, for Rigsarkivet 
rummer stadigvæk masser af gode historier, 
som bare venter på at blive gravet frem,  
slebet til og viderebragt til videbegærlige 
danskere. 

Det cykler deruda’ for tandem
arkivarerne Mikkelsen og 
Tarbensen. Denne tegning af 
en flerpersoners cykel med 
både fodpedaler og håndsving 
stammer fra en patentansøg
ning fra ca. 1880. Den blev 
bragt i en Arkivgut-historie 
om originale ideer fra cyklens 
ungdom.
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Demonstration i Aarhus. 
Kvindernes internationale 
kampdag den 8. marts 1975

Modtagelse af Kvindehistorisk Samling

I 2016 modtog Rigsarkivet fra Det Kongelige 
Biblioteks afdeling i Aarhus den såkaldte 
Kvindehistoriske Samling. Det drejer sig om  
en specialsamling med fokus på kvindesagen, 
ligestillingskampen, kvinde- og kønspolitik 
samt kvinders vilkår i tidsrummet fra omkring 
1850 og frem. 

Rigsarkivet har, netop som disse linjer skrives, 
lagt sidste hånd på et omfattende ordnings
og registreringsarbejde, hvortil der er anvendt 
omkring 1,5 årsværk. Samlingen er fuldt til
gængelig for forskere og andre brugere fra 
februar 2018. En ret stor del af samlingen  
var ved overtagelsen endnu ikke ordnet og 
registeret.

Kvindehistorisk Samling blev oprettet i 1964  
på det daværende Statsbibliotek i Aarhus. 
Grundstammen var fra begyndelsen Dansk 
Kvindesamfunds meget omfattende arkiv  
samt en stor avisudklipssamling bestående  
af udklip om danske kvinder fra aviser og 
blade helt tilbage fra 1850’erne. Det lykkedes 
siden at supplere samlingen med en række 
store og betydende organisationsarkiver, som 

fx Kvindernes Liga for Fred og Frihed og 
Kvindelige Lægers Forening. Ud over organisati
onsarkiverne bør privatarkiverne fra kvindesags
forkæmpere, rødstrømper og politikere som fx 
Helle Degn fremhæves. Ligeledes rummer 
samlingen et omfattende og værdifuldt kildema
teriale til belysning af kvindeforskningens historie. 
Som en sidste ting bør også samlingens billed- 
og plakatarkiv nævnes.

I dag omfatter samlingen totalt godt 450 hylde
meter fordelt på 430 enkeltaktører, iberegnet et 
stort antal lokalkredse af Dansk Kvindesamfund. 
Forhandlingsprotokollerne fra Dansk Kvinde
samfund 1872-1991, der tidligere er blevet 
digitaliseret, er nu gjort tilgængelige på arkivalier
online. Samlingen var det centrale omdrejnings
punkt, da Dansk Kvindebiografisk Leksikon  
blev til i årene omkring årtusindskiftet. En stor  
del af samlingen ligger dog stadig relativt uud
forsket hen. Det gælder fx Dansk Kvindesam
funds store arkiv, rødstrømpearkiverne og de 
kvindelige fredsorganisationer. Der er således 
tale om en samling med et betydeligt forsknings
potentiale, der hermed igen kan stilles til 
rådighed for forskere. 
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2017 i den indtægtsdækkede afdeling – et år præget af patientjournaler

Rigsarkivets afdeling for indtægtsdækket 
virksomhed beskæftiger sig med opgaver  
for myndigheder og private personer/virk
somheder. Opgaverne overstiger, hvad Rigs
arkivet kan tilbyde af serviceydelser indenfor 
den ordinære virksomhed, og dermed udføres 
opgaverne mod betaling. En af hovedop
gaverne er at være behjælpelig med myndig
hedernes arkivopgaver lige fra konsulent
virksomhed og rådgivning til håndtering af  
en myndigheds afleveringsforretning til Rigs
arkivet – i 2017 har der været flere opgaver  
for især sygehuse rundt om i landet. 

Frem til i dag har der på mange sygehuse 
været god plads i kældrene til arkivrum, 
hvorfor der meget sjældent er gennemført 
kassation – hvorfor kassere når man har  
plads nok? Beslutningen om at opføre nye 
supersygehuse har dog medført fornyet fokus 
på arkiverne. I en digital verden er der ikke 
planlagt arkivrum på de nye sygehuse, så 
hvad gør man med patientjournalerne, når 
man skal flytte?

2017 har budt på flere opgaver ved landets 
sygehuse, hvor opgaven hver gang har været 
den samme, nemlig at nedbring mængden  
af patientjournaler, ofte kombineret med et 
ønske om at gennemføre aflevering til Rigs
arkivet. Opgaverne har omfattet materiale  

fra midten af 1800-tallet og frem til 2010’erne 
– hovedsageligt patientjournaler.

I 2016 påbegyndtes en oprydningsrunde ved 
alle Region Midt’s psykiatriske enheder, som 
afsluttedes i løbet 2017, hvor alt bevarings
værdigt blev afleveret til Rigsarkivet. Patient
journaler, der på ordningstidspunktet havde 
været aktive indenfor 10 år, kunne ikke 
kasseres. For de fleste enheder betød dette, 
at man fik en lille delmængde patientjournaler 
retur – for regionens største psykiatriske 
sygehus i Risskov var denne delmængde 
dog på hele 400 hyldemeter, som man ved 
udflytningen til supersygehuset i slutningen 
af 2018 skulle finde en løsning for. Adskillige 
muligheder blev undersøgt, men valget faldt 
på digitalisering af samtlige journaler. 

Med udgangen af 2017 var 7.500 journaler 
blevet digitaliseret, og der er udsigt til, at 
sygehuset kan flytte uden at skulle tænke på 
patientjournalarkivet med udgangen af 2018.

Rigsarkivets Indtægtsdækkede Virksomhed 
har i 2017 således i høj grad bidraget til mere 
effektive arbejdsgange og administration på 
flere sygehuse. Det gælder, uanset om mæng
den af patientjournaler er blevet reduceret,  
om alt er blevet afleveret til Rigsarkivet, eller 
om der er blevet gennemført scanning.

Der arbejdes på digitalisering 
af patientjournaler. Foto: 
Rigsarkivet
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2500 elever besøgte Rigs
arkivet i 2017 for at deltage  
i et af de gratis undervisnings
forløb. Foto: Rigsarkivet

Skoleklasser på arkivbesøg i København 

Rigtig mange skoleklasser besøgte i 2017 
Rigsarkivet i København. Der blev i alt afholdt 
71 undervisningsforløb for i alt ca. 2.500  
elever fra hele landet. Dertil kommer oplæg  
for historielærere, kommende kulturarvs
formidlere og Masterclass-studerende.

Rigsarkivets skoletjeneste sender klasser  
på opdagelse i danmarkshistorien. Her løser 
eleverne mysterier med autentiske dokumen
ter, mens de kommer tæt på både kildekritik 
og kanonpunkter. De populære tilbud består  
i rundvisninger, undervisning 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 

I 2017 er der derudover blevet arbejdet på 
udviklingen af et forløb af mere naturviden
skabelig karakter. 

Alle forløbene er et godt supplement til den 
traditionelle klasseundervisning. Det er Rigs
arkivets intention, at vores undervisningsforløb 
skal være med til at ruste eleverne til at navi
gere i en intensiveret informationsstrøm og 
give dem redskaber og øvelse i at anvende 
metodiske og kildekritiske værktøjer. 
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Godt år for genbrug af forskningsdata

2017 var noget nær et rekordår for Rigs
arkivet, når det kommer til udlevering af 
samfunds- og sundhedsvidenskabelige 
forskningsdata – hele 624 udleverede  
studier er det blevet til.

Hovedparten af studierne blev udleveret til 
studerende, men en ikke ubetydelig andel  
– 78 studier, svarende til 12,5 pct. – blev  
dog udleveret til forskere. 

Rigsarkivet formidler løbende det genbrugspo
tentiale, der ligger i vores samling af forsknings
data. Denne formidling sker såvel digitalt, på 
nettet og sociale medier, som fysisk gennem 
undervisning, workshops, messer og lignende.

Derudover vejleder Rigsarkivet brugerne 
gennem Spørg Rigsarkivet og telefonisk  
i at finde og bruge relevante forskningsdata  
til deres projekter. 
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Nogle enkelte nedslag i formidlingsaktiviteter 
Rigsarkivet har gennemført i 2017: 

• Forskningens døgn: Blandt andre arrange
menter inviterede Rigsarkivet i Odense en 
gruppe gymnasieelever til en workshop, der 
skulle skærpe deres kildekritiske sans, både 
når det gælder historiske kilder og statistiske 
forskningsdata. Eleverne fik en grundlæg
gende indføring i, hvordan man opstiller og 
tester en hypotese på baggrund af forsknings
data, samt øvelse i at se bag om avisernes 
overskrifter, når det kommer til statistik.

• Studiestartsmesse på Syddansk Univer
sitet: I september deltog Rigsarkivet med en 
stand ved studiestartsmessen på Syddansk 
Universitet. Fordelen ved at deltage i denne 
type af messer er, at man når ud til målgrup
per, som normalt ikke vil stifte bekendtskab 
med Rigsarkivet gennem det almindelige 
studieforløb.

• Undervisning på landets universiteter:  
I løbet af året har Rigsarkivet undervist 
studerende i brugen af forskningsdata  
på blandt andet Københavns Universitet,  
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. 
Målgruppen er primært statskundskab, 
folkesundhedsvidenskab og sociologi,  
men også eksempelvis medievidenskab.

• Opsøgende henvendelser til forskere:  
Som et forsøg har Rigsarkivet kontaktet 
forskere, når de påbegynder forsknings
projekter, og gjort opmærksom på, hvilke  
af Rigsarkivets studier der kunne være 
relevant at anvende til sekundær analyse  
i det konkrete projekt. Det har givet god 
respons, og Rigsarkivet agter at fortsætte 
denne fremgangsmåde i 2018.

Af de ca. 3.000 studier, der kan findes i 
Rigsarkivets søgekatalog for forskningsdata, 
er en stor andel en del af en serie. Det vil  
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sige, at de er blevet skabt i en videnskabelig 
sammenhæng, hvor to eller flere undersøgel
ser – studier – er knyttet sammen og danner 
en større helhed – serien.

Den Danske Valgundersøgelse er eksempelvis 
blevet gennemført i forbindelse med hvert 
eneste folketingsvalg siden 1971 og udgør 
således en serie på indtil videre 15 individuelle 
studier. De enkelte studier rummer i sig selv 
stor empirisk værdi, men værdien og det 
analytiske potentiale øges kraftigt, når data  
fra flere studier kan kombineres, så man 
eksempelvis kan undersøge en udvikling  
over tid – et halvt århundrede i tilfældet 
Valgundersøgelsen.

For at gøre det nemmere for brugerne at finde 
og bestille disse serier af studier har Rigs
arkivet udviklet et internt redskab, som gør  
det muligt at registrere og publicere serierne.

En mindre men vigtig del af Rigsarkivets sam
ling af forskningsdata indeholder personhen
førbare oplysninger, primært cpr-numre. Dette 
gør dem på én gang mere værdifulde og mere 
problematiske at anvende for forskere. Ikke 
mindst for sundhedsvidenskabelige forskere er 
der et stort potentiale i at anvende personhen
førbare oplysninger. Samtidig skal disse 
oplysninger i sagens natur behandles med 
største sikkerhed, således at de ikke benyttes 
til usaglige formål eller falder i forkerte hænder.

Derfor har Rigsarkivet indledt dialog med 
Danmarks Statistik om, at disse data kan  
stilles til rådighed for de relevante forskere  
via Danmarks Statistiks forskerserver, således 
at forskeren ikke får direkte adgang til data men 
alligevel kan foretage de ønskede analyser. 
Dermed opnås såvel den nødvendige sikkerhed 
som den værdifulde udnyttelse af datas 
forskningspotentiale.

Der blev afholdt flere arrange
menter i forbindelse med 
“Forskningens Døgn”.  
Her fra Rigsarkivet i Odense. 
Foto: Rigsarkivet



Rigsarkivet Årsberetning 2017   side 28 

-

-

-

-

Forskning

Rigsarkivets forskere levede igen i 2017 op  
til rammeaftalens kvantitative mål, og mere 
end det, idet der blev publiceret 1,4 fagfælle
bedømt artikel pr. forsker (krav: 1) og 40 
populære artikler (krav: 25) samt holdt 173 
forelæsninger inkl. medvirken i radio og TV 
(krav: 125). 

Alle forskere publicerer nu i tidsskrifter  
og antologier med peer review. Blandt de 
fagfællebedømte publikationer udkom 15 
på engelsk eller andet internationalt sprog. 
Begge dele indikerer på hver sin vis en 
stigende gennemslagskraft af Rigsarkivets 
forskning i de videnskabelige miljøer. 

Som konkrete eksempler herpå skal blandt 
forskningsresultaterne fra 2017 særlig 
fremhæves den afsluttende antologi for 
FKK-netværket “Kriminalitetens Kulturhistorie”. 
Den udkom under titlen Cultural Histories  
of Crime in Denmark, 1500 to 2000 som  
vol. 55 i serien Routledge Studies in Cultural 
History og blev redigeret af Tyge Krogh 
sammen med Louise Nyholm Kallestrup og 
Claus Bundgård Christensen. 

Antologien behandler tre hovedtemaer: 
konstruktion og dekonstruktion af kriminalitet 
og kriminelle, kriminelle subkulturer og kontrol 
med kriminelle i det lange tidsrum fra 1500 til 

2000. Tyge Krogh bidrog med en “Introduction 
– Including a Short History of Denmark”  
og artiklerne “The Rise and Fall of Religious 
Crimes and Punishments” og “Larcenous 
Soldiers: Crime and Criminal Cultures in 
Copenhagen in the First Half of the Eighteenth 
Century”. Mette Seidelin skrev om “Child 
Sexual Abuse within the Family: The Con-
struction of the Victim and Offender, 1933 to 
1967”, mens Asbjørn Thomsens bidrag 
handlede om “Marital Violence in a Danish 
Rural Society, 1750 to 1850”. Karl Peder 
Pedersen behandlede “The First Danish 
Secret Police, 1800 to 1848”. Forskere fra 
Rigsarkivet satte dermed et solidt fingeraftryk 
på denne publikation, der blev en fornem 
afslutning på FKK-netværkets aktiviteter i de 
tre forudgående år. Rigsarkivet viderefører sin 
strategiske satsning i kriminalitetshistorie også 
ud over netværkets levetid. 

Et andet fornemt resultat af satsningen på 
kriminalitetshistorien var Peter Fransens bog 
“Livet i de røde barakker. Horserød 1917-
2017”, der udkom hos Syddansk Universitets
forlag. Barakkerne blev opført som lazaretlejr 
for russiske krigsfanger under 1. verdenskrig. 
Fra 1923 blev de primært anvendt som 
feriekoloni for børn. Under besættelsen blev 
Horserød først brugt til at internere tyske 
politiske emigranter. I 1941 blev de afløst af  
de ledende danske kommunister, som blev 
interneret af den danske regering, hvormed 
Horserød fik en ikonografisk betydning i dansk 
besættelseshistorie. Da samarbejdspolitikken 
brød sammen i august 1943, overtog tyskerne 
Horserødlejren, og lejren blev nu gennem
gangslejr for jøder, kommunister og sabotører, 
der blev deporteret til fængsler og Kz-lejre i 
Tyskland. Fra sensommeren 1944 og indtil 
befrielsen blev lejren benyttet som uddannel
seskaserne for underafdelinger af SS og til 
sidst som flygtningelejr. Efter befrielsen blev  
de såkaldte landssvigere interneret i Horserød, 
som gradvist blev en integreret del af det 
ordinære danske fængselssystem, og det er 
det stadig. 
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Rigsarkivets forskning drejede sig ikke kun om 
kriminalitetshistorie. Fremhæves bør således 
også Else Hansens store bog Professorer, 
studenter og polit.er. Om velfærdsstatens 
universitetspolitik 1950-1975, der lige
ledes udkom på et universitetsforlag, nemlig 
Museum Tusculanum. Her undersøges 
magtkampene om de danske universiteter  
fra 1950’ernes begyndelse til midt i 1970’erne 
med centraladministrationens polit.er, univer
siteternes professorer og studenterpolitikerne 
som aktører. Professorerne varetog de lær
domsmæssige interesser. Studenterne deltog 
efterhånden også i udvalgsarbejdet. 

Polit’erne insisterede først og fremmest  
på, at universiteterne styrkede de generelle 
udviklingstræk i den fremvoksende velfærds
stat. Deres påvirkning af universitetspolitikken 
skete diskret, men fik alligevel store konse
kvenser i form af udviklingen fra elite- til 
masseuniversitet. Bogen indeholder tillige  
en diskussion af, hvordan studenteroprøret  
i 1968 påvirkede universitetspolitikken.

Fra 2017 skal endvidere noteres, at Kristian 
Bruhn forsvarede sin ph.d. afhandling Den 
hemmelige stat. Rets- og administrations
historiske studier i den danske efterretnings
tjeneste fra de slesvigske krige til tiden 
omkring 1. Verdenskrig på Det Juridiske 
Fakultet ved Københavns Universitet. 

Poul Olsen redigerede bogen Vestindien –  
St. Croix, St. Thomas og St. Jan, der udkom 
på Gads Forlag i anledning af 100-året for 
salget af Dansk Vestindien til USA. Den er et 
bind i det kolonihistoriske standardværk i fem 
bind Danmark og kolonierne og har Poul 
Olsen, Erik Gøbel og Niklas Thode Jensen 
som bidragsydere.

Ud over at skabe ny viden om Danmarks 
historie danner de mange fine forsknings
resultater også grundlag for en øget nyttig
gørelse af Rigsarkivets samlinger, idet både 
forskere og studerende ved navnlig univer

siteterne bliver mere opmærksomme på 
arkivaliernes anvendelsesmuligheder.  
Derudover har forskningsresultaterne også 
betydning for Rigsarkivets egne vejlednings
og bevaringsindsatser, idet det stigende 
kendskab til samlingerne dels styrker mulig
hederne for at lede brugerne på rette vej  
i deres undersøgelser, dels giver fingerpeg  
om, hvilke typer arkivalier der i fremtiden kan 
tænkes at blive genstand for forskning. 

En meget stor del af Rigsarkivets medarbej
dere har ved siden af de primære aktiviteter 
været særdeles flittige formidlere. Det er ikke 
mindst sket ved publicering i Rigsarkivets  
eget populære historiemagasin Siden Saxo. 
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Produktion 

Rigsarkivet leverer mange forskellige service
ydelser 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 1-3.

Tabel 1 

Læsesalene I alt København Odense Viborg Aabenraa 
Besøgende    16.662 10.641 1.605 3.003 1.413 
Ekspederede enheder 53.572 36.910 3.595 11.398 1.669 

Tabel 2 

Digitale tjenester mv.

Besøg på www.sa.dk 3.941.068

Besøg på arkivalieronline 3.268.598

Besøg på Dansk Demografisk Database 928.441

Besvarelser af skriftlige forespørgsler 8.487

Unikke besøgende på Rigsarkivets digitale tilbud 1.060.480

Spørgsmål til den digitale tjeneste “Spørg arkivaren”  8.487

Facebook Rigsarkivet likere (samlet reach: 682.491)  7.693 
Rigsarkivets Brugerforum likere (samlet reach: 593.138)  3.993 
Rigsarkivets Tastesupport likere 479 

Twitter followers (impressions: 87.000) 1.850

Instagram  1.866

Tabel 3

Samlingerne

Modtagelse af papirarkivalier opgjort i hyldemeter 8.991

Modtagelse af digitale arkivalier opgjort i gigabyte  22.685

Scanninger af originale dokumenter 1.563.588

Scanninger af filmruller 3.276.255

http://www.sa.dk
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Økonomi

Rigsarkivets omsætning udgjorde i 2017  
179,6 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 69,6 80,3 149,9

Indtægtsdækket virksomhed 11,7 5,1 16,8

Indtægtsgivende forskningsvirksomhed 1,5 0,6 2,1

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 5,0 4,7 9,7

Bygge- og flytteplanlægning 0,2 0,9 1,1

I alt (mio.) 88,0 91,6 179,6

Personaleresourcer

Rigsarkivets samlede personaleforbrug udgjor
de i 2017 193 årsværk eller 88,0 mio. kr. 
opgjort i lønudgifter. Figur 1 viser, hvordan 

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

Figur 1

Procentfordeling af 
lønomkostninger i 2017

• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse  
 af fysiske og elektroniske samlinger 

• Vejledning og formidling 

• Forskning

• Hjælpefunktioner og generel ledelse

39,2%

25
,3%

5,9%

29,6%
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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 driftsomkostnin
ger (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.

Figur 2

Procentfordeling af 
omkostninger til øvrig 
drift i 2017

• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse  
 af fysiske og elektroniske samlinger 

• Vejledning og formidling 

• Forskning

• Hjælpefunktioner og generel ledelse

4,
3%

0,9%

11
,1%

83,7%

Indtægtsdækket virksomhed

Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed 
beskæftigede 33 årsværk i 2017. Indtægterne 
udgjorde 16,2 mio. kr., mens omkostningerne 
var 16,8 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

Tirsdag-torsdag 9-16 
Fredag 9-13

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

Onsdag 10-15
Torsdag 10-15

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

Tirsdag-torsdag 9-16

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

Tirsdag 10-15
Onsdag 10-15

Se yderligere information på www.sa.dk
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