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Indledning
Rigsarkivets samlinger er fælles hukommelse for alle borgere i Danmark. De rækker fra 1100-tallets diplomer på pergament til 2020’ernes 
it-systemer. Data fra samlingerne er et solidt fundament for historisk forskning, forståelse, dannelse, identitet og demokratisk debat såvel 
som for Big Data-analyser i humaniora, samfundsvidenskab, sundheds- og naturvidenskab mv. Rigsarkivets egen forskning skal udnytte 
den styrkeposition, som samlingerne giver, og være i front med synlige bidrag af højeste kvalitet til forskningen i Danmarks historie og 
formidlingen af den. Den skal medvirke til den faglige udvikling af historieforskningen i nye sammenhænge.

Rigsarkivets forskning og forskningsbaserede aktiviteter skal ligesom den øvrige opgaveløsning i Rigsarkivet bidrage til at realisere 
Rigsarkivets overordnede forretningsstrategi – Strategi 2025. Forskningen spiller en vigtig rolle i den sammenhæng og kan bidrage både 
direkte til realisering af strategien og indirekte ved at understøtte Rigsarkivets øvrige forretning.

Ligesom den øvrige del af forretningen skal forskningen i Rigsarkivet videreudvikles i takt med samfundsudviklingen og i takt med de nye 
muligheder og forventninger, der følger heraf. Den teknologiske udvikling giver muligheder for helt nye anvendelser af vores samlinger i 
forskningsmæssig sammenhæng, men understreger også behovet for, at samfundets debatter beriges med fakta og faglig indsigt. Det er 
afgørende, at Rigsarkivets forskning er relevant for det omkringliggende samfund og skaber værdi for mange forskellige brugere –
borgere, andre forskere, journalister, myndigheder, beslutningstagere, virksomheder og organisationer.

Forskernes indgående viden om specifikke dele af samlingerne beriger Rigsarkivets øvrige opgaveløsning. Det sker fx gennem vejledning i 
samlingerne. Det er imidlertid ambitionen, at forskernes ekspertiser i endnu højere grad skal styrke opgaveløsningen. Derfor tilstræber 
nærværende strategi at styrke synergien mellem forskningen og Rigsarkivets øvrige forretning. Herunder skal mulighederne for at udvikle 
arkivvidenskab som særligt forskningsfelt undersøges.
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Forskningen skaber 
værdi for samfundet

Forskningen skaber 
værdi for Rigsarkivet

Vi skal udbygge 
dybdekendskabet til vores 

samlinger

Vi skal styrke vores rolle som 
nøgleaktør i historieforskningen 
– særligt gennem tværfaglig og 

tværinstitutionel forskning

Vi skal berige 
samfundsdebatten og fremme 

refleksion

Vi skal styrke koblingen mellem 
forskningen og den øvrige 

forretning

Vi skal undersøge 
arkivvidenskab som fremtidigt 

forskningsfelt

Vi skal demonstrere 
samlingernes potentialer
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13-06-2022Vi skal berige 
samfundsdebatten 

og fremme refleksion

Med deres kendskab til forskningen og dens metoder og teorier samt til samlingerne og deres opbygning og 
anvendelsesmuligheder skal forskerne se forskningspotentialer i samlingerne og demonstrere disse for forskerkolleger, 
studerende, journalister, historisk interesserede, myndigheder og andre nuværende og kommende brugere af data. Det 
er forudsætningen for nye erkendelser og relevante forskningsresultater.

Danmarks historie står som et naturligt centralt tema for forskningen i Rigsarkivet og er en kernekompetence for 
Rigsarkivets forskere. Denne styrkeposition skal videreudvikles, blandt andet med udgangspunkt i, at den historiske 
forskning har stort potentiale i tværfaglige forskningsprojekter. Rigsarkivets forskere skal være attraktive partnere i 
faglige og tværinstitutionelle netværk, hvor historiske data kan føre til nye erkendelser gennem tværfaglighed. Stærke 
netværk og tværinstitutionelle samarbejdspartnere er en væsentlig forudsætning for at fremme forskningens 
anvendelsesmuligheder nationalt og internationalt. De øger samtidig muligheden for ekstern finansiering af 
forskningsprojekter.

Rigsarkivets forskning skal bidrage til at skabe perspektiv samt fremme refleksion og overvejelse af løsninger i relation 
til de udfordringer, det danske samfund står overfor. Forskningen skal derfor kunne indgå i sammenhænge, som 
forholder sig til væsentlige problemer i det danske samfunds udvikling og berige den offentlige debat med indsigter fra 
forskningen.
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Vi skal demonstrere 
samlingernes potentialer

Vi skal styrke vores rolle 
som nøgleaktør i 

historieforskningen – særligt 
gennem tværfaglig og 

tværinstitutionel forskning
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13-06-2022Vi skal undersøge 
arkivvidenskab som 

fremtidigt forskningsfelt

Vi skal kende vores samlinger for at kunne sætte dem i spil – både internt og eksternt. Rigsarkivet skal levere moderne, 
empirisk baseret forskning på højt niveau, der er forankret i samlingerne og er bevidst om metode og teori. Derfor skal 
Rigsarkivets forskere have ekspertviden, som er bredt forankret i samlingerne – både kronologisk og tematisk.

Forskernes ekspertviden og dybdekendskab til samlingerne skal skabe øget værdi for Rigsarkivets øvrige forretning. 
Forskernes unikke kendskab til samlingerne skal berige alle dele i værdikæden: Indsamling, bevaring og udstilling. For 
at denne værdi kan styrkes, skal der være en øget dialog mellem forskning og øvrige aktiviteter i Rigsarkivet.

Udviklingen af arkivrelevant viden og metode skal styrkes for at fremme Rigsarkivets målsætninger som arkiv. Det er 
vigtigt, at Rigsarkivets opgaveløsning over et bredt felt sker på det højest mulige faglige niveau. Det skal derfor også 
undersøges, om arkivvidenskab kan gøres til et særligt forskningsfelt, således at arkivfaglig metodeudvikling gives en 
teoretisk overbygning.
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Vi skal udbygge 
dybdekendskabet til vores 

samlinger

Vi skal styrke koblingen 
mellem forskningen og den 

øvrige forretning
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