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Å
 

rsberetning for 2015 

2015 blev et godt år for Rigsarkivets forskning. Det nystartede forskningsrådsfinansierede netværk 
Kriminalitetens Kulturhistorie kom godt fra start med to seminarer, ét i Horsens om kriminalitet 
som et samfundsproblem og ét i Nyborg om kriminalitet som en konstruktion. Ydermere kunne 
netværket takket være en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg tilknytte professor An
ne-Marie Kilday fra Oxford Brookes som gæsteprofessor. Hun har afholdt en forelæsning og et 
ph.d. seminar. Kulturministeriets Forskningsudvalg bevilgede desuden et års frikøb til Tyge Krogh 
til studier af torturens historie i Danmark. Rigsarkivets strategiske satsning på kriminalitetshistorien 
gav således betydelige resultater i 2015. Læs mere om netværket og dets arbejde s. 15. 

Ved slutningen af 2015 blev der i henhold til Rigsarkivets rammekontrakt gennemført en evaluering 
af forskningsstrategiens realisering, ikke alene for kriminalitetshistoriens vedkommende, men også 
for strategiens tre andre fokuspunkter: rekruttering af forskere, tværinstitutionelt samarbejde og øget 
synlighed.  Også for disse punkter er der tale om en høj grad af virkeliggørelse. Der redegøres mere 
detaljeret for evalueringen s. 5ff i denne årsberetning.  

Glædeligt var endvidere, at publiceringen i fagfællebedømte tidsskrifter, antologier og skriftrækker 
for alvor slog igennem med 32 publikationer. I rammeaftalen er kravet sat til 20. 2015 var især ken
detegnet ved en meget fornem produktion af bøger. Erik Gøbel udgav Vestindisk-guineisk Kompag
ni 1671-1754. Asbjørn Romvig Thomsen publicerede afhandlingen Sociale relationer i en bryd
ningstid – Faddere og forældre i et dansk landbosamfund 1750-1830. Bogen 1864 – Mennesker 
mellem magterne/Menschen zwischen den Mächten blev redigeret af Rainer Hering og Hans Schultz 
Hansen i et samarbejde med Landesarchiv Schleswig-Holstein og Rigsarkivet i Aabenraa og rum
mer bidrag fra tre forskere i Rigsarkivet. Jacob Halvas Bjerre udgav Udsigt til forfølgelse. Det dan
ske udenrigsministerium og de europæiske jødeforfølgelser 1938-1945. Desuden udkom Peter Bir
kelunds prisbelønnede Sabotør i Holger Danske og Birgitte Possings bog Ind i biografien samt Er
hvervshistorisk Årbog 2015. Disse publikationer præsenteres nærmere s. 9ff.   

To forskere modtog i 2015 anerkendelse i form af priser. Peter Birkelund fik Kulturministeriets 
forskningspris, Julius Bomholt Prisen, for sin bog om Holger Danske, og Hans Schultz Hansen fik 
Sprogforeningens Kulturpris for sin indsats som forskningsformidler.  

2015 var endvidere kendetegnet af høj aktivitet netop på forskningsformidlingsområdet. Der var 
også her tale om en overbevisende opfyldelse af rammekontraktens mål med 24 artikler i populære 
historiemagasiner og 167 forelæsninger, foredrag og radio/TV-medvirken, hvor kravene er hen
holdsvis 15 og 80. For yderligere at øge synliggørelsen af Rigsarkivets forskning blev der i 2015 
indgået en samarbejdsaftale med www.danmarkshistorien.dk.  

Forskerne indgik også i 2015 i talrige samarbejdsrelationer. Ud over de allerede nævnte skal det 
noteres, at et barndomshistorisk netværk med udgangspunkt i Rigsarkivet for alvor fat på sin virk
somhed, og at forskere fra Rigsarkivet medvirkede til at arrangere seminarer om sønderjysk er
hvervshistorie, 1700-tallets København og god forvaltningsskik, se herom s. 15ff. 

http://www.danmarkshistorien.dk
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Når det gælder forskernes samarbejde om publicering, har retningslinjer for kreditering længe været 
savnet. Dette og meget andet indeholdes i Danish Code of Conduct for Research Integrity, som 
Rigsarkivet tilsluttede sig i 2015 og som blev præsenteret for og diskuteret med forskerne. 

Skal blikket kastes ind i fremtiden, er der gode udsigter til, at Rigsarkivets tre stipendiater, Kristian 
Bruhn, Anders Dalsager og Jacob Halvas Bjerre, kan afslutte deres ph.d. projekter efter de lagte 
planer i løbet af 2016/17. Imidlertid tegner udsigterne overordnet for 2016 og de følgende år ikke 
særlig lyse pga. årlige bevillingsnedskæringer på 2 % i årene 2016-19. Foreløbig er en seniorforsker 
i Viborg afskediget ved udgangen af 2016. En anden forskerstilling samme sted står ubesat. Selv 
om forskningen i Rigsarkivet ikke er udpeget som et særligt spareobjekt, er der risiko for, at for
skerstillinger vil bortfalde i kraft af reduktioner på andre funktionsområder. I henseende til, at 
forskningsmiljøet i forvejen ikke er stort, er dette meget beklageligt.  

2016 vil endvidere blive præget af arbejdet med en ny forskningsstrategi for årene frem mod 2025 
samt en ny fireårig forskningsplan 2017-2020. Arbejdet med førstnævnte blev påbegyndt i 2015.  

Aabenraa maj 2016 
Hans Schultz Hansen 
Områdeleder Forskning og Arkivadgang, dr.phil.   
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Opfølgning på Rigsarkivets forskningsstrategi 

Ifølge Rigsarkivets rammekontrakt skulle der i 2015 gøres status for realiseringen af Rigsarkivets 
forskningsstrategi. På de næste sider bringes en ekstrakt af redegørelsen.    

Rigsarkivets forskningsstrategi 2011-2016 opererer med fire strategiske mål: 

1) Kriminalitetshistorie som særligt satsningsområde 
2) Rekruttering af nye forskere  
3) Øget tværinstitutionelt forskningssamarbejde 
4) Øget synlighed af Rigsarkivets forskning 

I det følgende redegøres for, hvorvidt de strategiske mål er nået. 

Kriminalitetshistorie som særligt forskningsområde 
 

I januar 2012 blev der nedsat et forskerteam bestående af tre fremtrædende kriminalitetshistorikere i 
Rigsarkivet: Tyge Krogh, Karl Peder Pedersen og Peter Fransen. Teamet fik til opgave at søge sats
ningsområdet realiseret. Teamet knyttede derpå kontakter til andre forskere med interesse for kri
minalitetshistorie såvel inden som uden for Rigsarkivet. Den 11. oktober 2013 samledes 35-40 for
skere på området til et seminar i Rigsarkivet, hvor det blev besluttet – ud over de faglige indlæg 
med status for kriminalitetshistorien i de forskellige perioder – at indsende en ansøgning til FKK 
om støtte til etablering af et netværk med emnet kriminalitetens kulturhistorie og med Rigsarkivet 
som vært. Ansøgning indsendtes i november samme år. Bevilling til netværket på ca. 1 mio. kr. blev 
givet i juli 2014. Der blev herefter nedsat en styregruppe bl.a. med tre ovennævnte forskere. Net
værket har siden præsenteret sig selv ved en sektion på Dansk Historikermøde i august 2014 i 
Odense med over 40 deltagere, hvor fire papers blev præsenteret. Desuden er der ansat en studen
termedhjælp og oprettet en hjemmeside www.kriminalitetenskulturhistorie.dk.  

Hovedaktiviteterne i netværket er afholdelse af tre seminarer. Det første seminar blev afholdt den 
21.-22. maj 2015 i det tidligere statsfængsel i Horsens med særligt fokus på politiets rolle og med 
27 deltagere, heraf 8 fra Rigsarkivet, hvoraf 1 holdt oplæg og 1 var mødeleder. Det næste fandt sted 
8.-9. oktober 2015 med kriminaliteten som konstruktion som tema. To forskere fra Rigsarkivet var 
inviteret til at holde oplæg.  Det tredje og sidste seminar vil blive holdt i maj 2016. Det er hensigten 
at samle indlæg fra de tre seminarer til en engelsksproget antologi.  

Fra Kulturministeriets Forskningspulje har netværket i sommeren 2015 opnået bevilling til ansæt
telse af professor Anne-Marie Kilday, Oxford Brookes, som gæsteprofessor med særlig henblik på 
medvirken ved seminarer og udarbejdelse af antologi.  
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Ud over netværkets fælles aktiviteter er der i tilknytning til satsningsområdet en række individuelle 
forskningsprojekter under udførelse. Foreløbig har disse projekter resulteret i 24 publikationer, 
hvoraf skal nævnes: 

Krogh, Tyge: A Lutheran Plague. Murdering to Die in the Eighteenth Century. Leiden/Boston: 
Brill, 2012, 226 s. 

Fransen, Peter: Borgen med de mange ansigter. Statsfængslet i Nyborg 1913-2013. Nyborg: Stats
fængslet, 2013, 300 s. 

Krogh, Tyge: Kvinder i mandsklæder. I: Historisk Tidsskrift, vol. 113, nr. 1, 2013, s. 39-79. 

Pedersen, Karl Peder: Den store tyveridebat 1813-17. I: Historisk Tidsskrift, vol. 113, nr. 1, 2013, 
s. 121-146. 

Pedersen, Karl Peder: Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 
1800-48. Disputats. Odense, 2014. 387 s., Syddansk Universitetsforlag. 

Navnlig skal det fremhæves, at Karl Peder Pedersen den 23. maj 2014 kunne forsvare sin disputats 
”Kontrol over København” ved Syddansk Universitet. Udover doktorgraden indbragte bogen ham 
den 8. december 2014 Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholdt Prisen.  

Ydermere forsvarede Mette Seidelin den 8. april 2014 sin afhandling ”En nem og ikke altid uvillig 
partner? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1930-1967” ved Syddansk Universitet. Afhandlin
gen er blevet til under et ph.d.-stipendium ved SDU, men blev afsluttet, indleveret og forsvaret efter 
hendes ansættelse i Rigsarkivet.  

På denne baggrund er den samlede vurdering, at det er lykkedes for Rigsarkivet og dets forskere at 
realisere det første strategiske mål: kriminalitetshistorie som særligt satsningsområde i meget bety
deligt omfang. Det bør imidlertid fremhæves, at satsningsområdet bør videreføres i den kommende 
udgave af Rigsarkivets forskningsstrategi for at høste de frugter, der er sået.  

Rekruttering af nye forskere  

I forbindelse med udarbejdelsen af den fireårige forskningsplan 2013-16 blev der foretaget en un
dersøgelse af Rigsarkivets behov for rekruttering i perioden, hvis resultater har været vejledende for 
de efterfølgende ansættelser. 

Der er siden 2011 ansat 3 ph.d. stipendiater, 3 forskere og 2 seniorforskere. Ansættelse af ph.d. sti
pendiater er en vigtig rekrutteringskanal for Rigsarkivet, og det er siden 2011 lykkedes at ansætte 1 
stipendiat med tilskud fra Kulturministeriets Forskningspulje og i samfinansiering med Juridisk 
Fakultet ved Københavns Universitet, mens 2 stipendiater er ansat med fuld finansiering af Forsk
ningsrådet for Kultur og Kommunikations pulje for ph.d. studerende uden for universiteterne. Det er 
dermed lykkedes for første gang at etablere et egentligt stipendiatmiljø i Rigsarkivet.  
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I november 2012 blev hidtidig seniorforsker Birgitte Possing ansat som forskningsprofessor i Rigs
arkivet. Dermed fik Rigsarkivet en ansat i stillingsstrukturens top.  

Det er lykkedes at ansætte to yngre, kvindelige forskere. Der er ikke nedlagt forskerstillinger i peri
oden. Ved længere vakancer er forskningstiden blevet givet til andre forskere.  

På denne baggrund er den samlede vurdering, at det i henseende til Rigsarkivets økonomiske for
måen i perioden er lykkedes for Rigsarkivet i et rimeligt omfang at realisere det andet strategiske 
mål: rekruttering af nye forskere. Dette mål bør ligeledes indgå i den kommende forskningsstrategi, 
da forskerstabens alderssammensætning også fremover vil kræve en særlig indsats på feltet. Der 
bør ved rekrutteringen tilstræbes størst mulig diversitet, herunder mht. køn. 

Øget tværinstitutionelt forskningssamarbejde 

Rigsarkivet har især indgået i tværinstitutionaliseret samarbejde om to større netværk/projekter:  

”Kriminalitetens kulturhistorie” samler forskere fra Rigsarkivet, alle fem universiteter og fem mu
seer. Det er således tværinstitutionelt ud over ministerområdet og omfatter flere institutionstyper. 
Seminaret ”1864 – mennesker mellem magter/Menschen zwischen den Mächten” blev arrangeret i 
et tæt grænseoverskridende samarbejde mellem Landesarchiv Schleswig-Holstein i Slesvig og 
Rigsarkivet i Aabenraa. Seminaret blev afholdt den 21. og 22. marts 2014 og samlede ca. 60 delta
gere. Rigsarkivet i Aabenraa har derudover i perioden indgået egentlige samarbejdsaftaler med to af 
regionens større institutioner på historieforsknings- og formidlingsområdet, Museum Sønderjylland 
(2012) og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med egen forskningsafdeling (2014). Der er også 
indgået en samarbejdsaftale med historiehjemmesiden www.danmarkshistorien.dk, der har til huse 
på Aarhus Universitet. 

Forskerne indgår på individuel basis sammen med kolleger fra andre institutioner i en række for
melle og uformelle samarbejder. Michael H. Gelting er gæsteprofessor i ældre nordisk historie ved 
University of Aberdeen. Adskillige er medlemmer af videnskabelige selskaber og netværk, der står 
for seminarer f.eks. om 1700-tallets danske historie, sønderjysk erhvervshistorie m.m. Der knyttes 
talrige kontakter gennem deltagelse i internationale og nationale konferencer og seminarer.  

Det skal endelig nævnes, at tre forskere fra Rigsarkivet indgik i projektet ”Dansk skolehistorie. 
Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år”, der udgik fra Aarhus Universitet. De tre forskere skrev 
bind 2 om perioden 1780-1850.  

På denne baggrund er den samlede vurdering, at der er etableret samarbejde med andre institutio
ner om forskning i et omfang, der berettiger til at tale om en tilfredsstillende opfyldelse af det stra
tegiske mål, om end vi endnu har til gode at etablere samarbejde med en eller flere andre instituti
oner om at løfte et større forskningsprojekt og søge ekstern finansiering hertil. Det er imidlertid 
opfattelsen, at ”Kriminalitetens kulturhistorie” rummer potentiale hertil. 
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Øget synlighed af Rigsarkivets forskning 

Dette mål har haft stærk fokus på flere forskermøder med kurser og erfaringsudveksling bl.a. om 
kommunikation, pressekontakt, international publicering, brugen af sociale medier m.m. Det har 
ligeledes siden 2013 en plads i Rigsarkivets rammekontrakt med kvantitative mål for antal fagfæl
lebedømte publikationer (20 stk.), artikler i populære historiemagasiner (15 stk.) og forelæsnin
ger/foredrag/radio-tv-medvirken (80 stk.). De tre kvantitative mål er blevet overholdt både i 2013, 
2014 og 2015.  

En løbende registrering af forskernes produktion finder sted i PURE, der er en offentligt tilgængelig 
database over forskere, forskningsresultater, -aktiviteter og -projekter. PURE udgør tillige grundla
get for udarbejdelsen af Rigsarkivets forskningsårsberetning, der ligeledes publiceres på hjemmesi
den som et udtryk for institutionens samlede forskningsaktivitet.    

Rigsarkivet udgiver i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag historiemagasinet Siden Saxo, 
der fortsat redigeres af medarbejdere i Rigsarkivet. Siden Saxo udkommer fire gange om året i et 
oplag på over 2.000. Forskerne opfordres løbende til at publicere kortere versioner af deres primære 
forskningsresultater her og derved gøre dem tilgængelige for et bredere publikum. 

I foråret 2015 er der indgået en samarbejdsaftale med www.danmarkshistorien.dk, som er Dan
marks førende hjemmeside for historieformidling. Aftalen indebærer, at Rigsarkivet optræder som 
officiel partner. Den giver danmarkshistorien.dk mulighed for at opfordre Rigsarkivets forskere til 
at levere bidrag. Bidragene bliver foruden forskerens navn og stilling forsynet med Rigsarkivets 
logo.    

I forhold til pressen er der sket en oprustning i forbindelse med bogudgivelser, der nu altid udløser 
en nyhed, dels på Rigsarkivets hjemmeside, dels i form af pressemeddelelser. ”Arkivgutterne” Jør
gen Mikkelsen og Kenn Tarbensen optræder regelmæssigt med historier fra arkiverne på bagsiden 
af Politiken. 

På denne baggrund er det opfattelsen, at det er lykkedes i et betydeligt omfang at realisere den stra
tegiske målsætning om øget synlighed af Rigsarkivets forskning. Det er indlysende, at der på dette 
felt altid kan gøres mere, og det vil ikke være tilstrækkeligt fremover at hvile på de høstede laurbær, 
men i forhold til udgangspunktet er der i strategiens periode sket en mærkbar skærpelse af be
vidstheden om synlighed, og der er opnået mange konkrete resultater. Fremover bør fokus især lig
ge på øget international publicering.      

Sammenfattende er der således tale om en betydelig grad af realisering af forskningsstrategien 
2011-16, om end med en vis variation inden for de fire strategiske hovedmålsætninger. Mange re
sultater er høstet, og på andre felter er der tale om perspektiver med gode udsigter for at folde sig 
videre ud i 2016 og inden for rammerne af en kommende otteårig forskningsstrategi.  

http://www.danmarkshistorien.dk
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Forskningen 2015 – en præsentation 

Her gives en præsentation af de bøger og andre større afhandlinger, som udkom i 2015. De enkelte 
omtaler er udarbejdet af forfatterne. En fuldstændig fortegnelse over produktionen findes på s. 33ff.  

Endvidere henvises til forskernes sider på Rigsarkivets hjemmeside:  
https://www.sa.dk/om/kontakt/find-en-forsker
samt til PURE for Kulturministeriets forskningsinstitutioner på: 
http://pure-01.kb.dk/portal/da/.

Erik Gøbel Vestindisk-Guineisk Kompagni 1671-1754, Syddansk Universitetsforlag, 344 s.  

For at etablere en koloni i Vestindien oprettede man et vestindisk kompagni i København i 1671. Et 
kongeligt privilegiebrev sikrede kompagniet eneret på handel og søfart på Skt. Thomas, som det var 
meningen at kolonisere. Til gengæld skulle kompagniet sørge for tilstrækkelig besejling, forsyning 
og administration af kolonien. Fra 1674 udstrakte man dets virke til også at omfatte forterne på 
Guldkysten, og selskabet kom til at hedde Vestindisk-Guineisk Kompagni. 

Koloniseringen af Skt. Thomas skete i 1672, hvor en lille skare under kommando af guvernør Jør
gen Iversen gik i land og som det første byggede Christiansfort. Den bjergrige ø blev opdyrket med 
bomuld og efterhånden også sukkerrør, men pionertiden var vanskelig, og kolonisterne led mange 
afsavn sammen med deres slaver, da forsyningerne fra Danmark lod ofte meget tilbage at ønske. 
Næsten fra begyndelsen kom den glimrende naturhavn ved byen Charlotte Amalie til at være øens 
største aktiv, idet megen lokal, regional og international søfart og handel søgte hertil, så Skt. Tho
mas blev en vigtig stabelplads. 

I 1718 udvidedes kolonien med naboøen Skt. Jan, der ligesom Skt. Thomas var stort set ubeboet 
indtil danskernes kolonisering. På Skt. Jan var der som regel meget stille – bortset fra et omfattende 
slaveoprør 1733-1734, hvor slaverne rejste sig og bemægtigede sig hele øen i over et halvt år. 

Købet af Skt. Croix i 1733 gjorde en stor forskel for Dansk Vestindien, for på den ø kom man til at 
dyrke sukker i stor stil. Fra de slavedrevne plantager eksporterede man råsukkeret til Danmark, hvor 
det blev raffineret og enten konsumeret indenlands eller eksporteret. Netop sukkerhandelen blev 
den vigtigste indtægtskilde for Vestindisk-Guineisk Kompagni. 

Erik Gøbels bog beskriver kompagniets oprettelse, dets privilegiebreve, kapital og aktionærer. Des
uden gøres der rede for de faste anlæg i form af etablissementerne på Guldkysten, i Vestindien og i 
København. På Christianshavn byggede kompagniet en elegant administrationsbygning, velvoksne 
pakhuse, et stort sukkerraffinaderi og egen havn med tilhørende skibsbyggeri. I bogen bliver også 
beskrevet selve de lange sejladser fra hovedkvarteret enten direkte til Vestindien eller slaverejserne 

http://pure-01.kb.dk/portal/da/
https://www.sa.dk/om/kontakt/find-en-forsker
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ad den berygtede trekantrute via Afrika. Desuden redegøres for vareudvekslingen mellem Danmark, 
Afrika og Amerika. 

Da kompagniet hen mod midten af 1700-tallet gradvis havde banet vejen for det private initiativ fra 
hovedstadens redere og købmænd, blev det planmæssigt opløst i 1754. Herefter overgik Dansk 
Vestindien til statens varetægt, og søfarten og handelen givet fri. 

Fremstillingen bygger på det velbevarede arkiv i Rigsarkivet fra Vestindisk-Guineisk Kompagni. 
Dette arkiv er – sammen med de øvrige tropehandelskompagniers arkiver – optaget på UNESCO’s 
fornemme Memory of the World Register, som fortegner den umistelige skrevne verdenskulturarv. 

Asbjørn Romvig Thomsen: Sociale relationer i en brydningstid – Faddere og forældre i et 
dansk landbosamfund 1750-1830, Landbohistorisk Selskab, 254 s. 

Landbosamfundet befandt sig i perioden omkring år 1800 i en brydningstid: Landboreformer og 
befolkningstilvækst gjorde hver især deres til, at de socioøkonomiske strukturer blev brudt op og 
nye dannet. Der kom større skel mellem folk – og det afgørende var, om man ejede noget af den nye 
mangelvare: Jord. 

Denne udvikling er velkendt. Men spørgsmålet er, om landbobefolkningen selv opfattede disse for
andringer lige så tydeligt, som historikere siden har kunnet konstatere dem. Asbjørn Romvig Thom
sens bog går under huden på datidens bønder og ser på deres sociale relationer: Slog de økonomiske 
forandringer også igennem i forhold til, hvem landalmuen ønskede at omgås i det daglige? 

Svaret synes at være et klart ja: Alt tyder på, at landbobefolkningen havde helt styr på, at samfundet 
var ved at ændre sig. 

Det kildemateriale, som undersøgelsen bygger på, er de endeløse rækker af navne, som findes side 
op og side ned i kirkebøgernes dåbslister: Fadderne.  Hver gang et barn blev døbt, havde forældrene 
omhyggeligt udvalgt og inviteret et antal faddere, som havde accepteret rollen. I forbindelse med 
dåben bekræftedes en social relation således fra begge sider: Forældrene ville gerne ses i en officiel 
sammenhæng sammen med de inviterede faddere, og fadderne ville gerne ses sammen med foræl
drene. 

Undersøgelsen omfatter 11.553 faddere ved 2.234 dåbshandlinger i et jysk lokalområde (tre sogne) 
1750-1830. Heraf er de knap 90 % identificeret i forfatterens database over lokalbefolkningen, såle
des at faddernes livsløb og baggrund har kunnet sammenlignes med forældrenes. 

I bogens centrale kapitler undersøges det, om fadderne var i familie med forældrene, og hvordan 
deres socioøkonomiske position var i forhold til forældrenes. Det interessante er, at begge dele sy
nes at have forandret sig igennem perioden: Flere og flere faddere kom fra forældrenes familie, og 
flere og flere faddere havde en højere socioøkonomisk position end forældrene. Begge dele passer 
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overraskende godt ind i den generelle udvikling i perioden, hvor det blev stadigt vigtigere at være i 
familie med nogen, der ejede jord, og hvor der blev større social afstand mellem folk – med deraf 
følgende fokus på dem, der stod over en selv i det socioøkonomiske hierarki.  

Rainer Hering og Hans Schultz Hansen: 1864 – Mennesker mellem magterne, Hamburg Uni
versity Press, 490 s. 

Der er – ikke mindst i forbindelse med 150-året i 2014 – udkommet et utal bøger om den dansk
tyske konflikt i 1864. Langt de fleste handler om krigens politiske og militære historie. Bogen 1864 
– Mennesker mellem magterne/Menschen zwischen den Mächten samler sig derimod om krigens 
civile aspekter. Den udspringer af et seminar, som blev afholdt i marts 2014 af landsarkiverne i 
Slesvig og Aabenraa. Bogen beskæftiger sig med de forskellige civile forvaltninger under krigen, 
befolkningens vilkår i større eller mindre afstand fra slagmarkerne og folks nationale og politiske 
holdninger. Desuden behandles krigens følger for den økonomiske udvikling og krigens rolle i iden
titetspolitikken.  

Bogen består af følgende kapitler: 
Peter Wulff: Forbundstropperne og forbundsadministrationen i Holsten 
Johannes Rosenplänter: En delt by. Augustenborgernes højborg Kiel i det preussisk-østrigske 
spændingsfelt 1863-1866 
Jörg Rathjen: Civilkommissærerne og den Øverste Civilforvaltning i Slesvig 
Inge Adriansen: Civilbefolkningens vilkår under krigen i Sundeved og på Als 
Leif Hansen Nielsen: Aabenraa Amt under preussisk-østrigsk besættelse 
Hans Schultz Hansen: Befolkningen, de nationale bevægelser og kampen om Slesvigs fremtid i 
1864 
Steffen Elmer Jørgensen: Et amt i krig – administrationen, civilbefolkningen og besættelsesmagter
ne i Vejle Amt i 1864 
Steen Bo Frandsen: Ovre i Jylland: Diskussionen om nørrejydernes nationale sindelag under krigen 
i 1864 
Martin Krieger: Den økonomiske udvikling i Slesvig-Holsten efter 1864: kontinuitet og forandring 
Silke Göttsch-Elten: Hvordan man skaber preussere – preussiske identitetspolitikker i den dansk
tyske grænseregion efter 1864 

Bogen er redigeret af Rainer Hering og Hans Schultz Hansen under medvirken af Elke Imberger. 
Bidragene bringes både på dansk og tysk. Bogen udgives af Hamburg University Press i samarbejde 
med Landesarchiv Schleswig-Holstein og Rigsarkivet i Aabenraa. 

Jacob Halvas Bjerre: Udsigt til forfølgelse. Det danske udenrigsministerium og de europæiske 
jødeforfølgelser 1938-1945, Syddansk Universitetsforlag, 278 s.  

Jacob Halvas Bjerres bog med ovenstående titel udkom midt under valgkampen til folketingsvalget 
i juni 2015. Bogen behandler to centrale temaer: dansk viden om jødeforfølgelserne i Europa og 
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Udenrigsministeriets reaktioner i forhold til denne viden. Disse to emner har både en national og 
international interesse. Nationalt set, fordi emnet aldrig er blevet grundigt behandlet og analyseret. 
Internationalt er der derimod en omfattende litteratur om både vidensniveauet, særligt hos de allie
rede aktører, samt beslutningen om ikke at omsætte denne viden til konkrete handlinger til fordel 
for den jødiske minoritet. Bogen placerer sig derfor i en international forskningsdiskussion og giver 
samtidig mulighed for at kontekstualisere den danske viden.  

Dansk viden om jødeforfølgelserne var langt mere omfangsrig og detaljeret end hidtil antaget. Bo
gen gennemgår Udenrigsministeriets indberetninger fra en lang række diplomatiske repræsentatio
ner, hvoraf størstedelen kunne fortsatte deres virke efter besættelsen af Danmark på grund af sam
arbejdspolitikken. Denne særlige position sikrede, at Danmark bibeholdt en række statsansatte ob
servatører i Vesteuropa og dele af Østeuropa. Udenrigsministeriet var i en tilskuerrolle, der var ka
rakteriseret ved primært at observere forfølgelsen af jøderne. De fulgte den langsomme og ofte lov
givningsbaserede udgrænsning af de europæiske jøder. Gennem kontakt med lokale jøder, fik ob
servatørerne ofte et nuanceret og personligt indblik i, hvordan det blev umuligt for jøder at opret
holde et normalt liv og derefter de omfattende deportationer. Regeringen blev senest i sommeren 
1943 vidende om, at jøderne blev myrdet, men metoderne og omfanget blev først erkendt efter 
krigsafslutningen. 

Diplomaterne havde få muligheder for at hjælpe jøder med at flygte, fordi Danmark, som andre 
lande, førte en meget restriktiv flygtningepolitik. Diplomaternes manøvrerum var samtidig hæmmet 
af, at Danmark ikke ville provokere Tyskland, hvilket regeringen mente ville skade handelsforhol
det eller i værste fald fremprovokere militære aktioner mod hele eller dele af Danmark. Det blev 
endnu sværere at yde hjælp efter besættelsen af Danmark, da Tyskland var afvisende overfor hjælp 
til selv danske jøder i Europa. Indtil det blev åbenbart at Tyskland ville tabe krigen, var den danske 
politik meget lig den svenske i dette spørgsmål. Sverige havde dog mulighed for i de sidste krigsår 
at føre en langt mere aktivistisk politik i forhold til at redde særligt ungarske jøder. Danmarks posi
tion var derimod gået fra samarbejde til departementschefstyre samtidig med, at Danmark, stort set, 
ikke længere havde en jødisk minoritet på grund af den tyske aktion mod jøderne. 

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, Lindhardt & Ringhof, 592 s.  

Sabotør i Holger Danske bygger på Peter Birkelunds eget tobindsværk om sabotageorganisationen 
Holger Danske fra 2008. Til forskel fra denne meget videnskabelige afhandling er Sabotør i Holger 
Danske et formidlingsprojekt, der står på et forskningsmæssigt fundament. Gennem et udvalg af de 
mere end 300 beretninger, som Holger Danske-folkene har efterladt sig, og et stort samtidigt kilde
materiale har det været muligt at komme tæt på modstandsfolkene, deres illegale liv og arbejde. Og 
det er denne historie, som med aktørernes egne ord rulles op i bogen.  

Det er på en og samme tid en kompliceret og enkel historie. Kompliceret fordi det er mere end 500 
enkeltpersoners skæbner og indbyrdes relationer, der er i spil. Her undersøges motiverne, der drev 
den enkelte til at yde modstand mod den tyske besættelsesmagt og sætte liv og lemmer på spil for et 
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frit Danmark. De var ikke under militær kommando, og ingen beordrede dem til at trænge ind og 
lægge bomber på værnemagerfabrikker eller kommanderede dem til at medvirke ved nedskydninger 
af danskere i tysk tjeneste. Det stod enhver frit for at sige ”nej”, men alligevel deltog de. 

Den enkle historie er, at basis for Holger Danske var altovervejende unge mænd med national og 
forsvarsvenlig baggrund. Nogle havde deltaget i Vinterkrigen 1939-40 på finsk side mod den kom
munistiske nabo i øst, andre var soldater- eller spejderkammerater eller var unge studenter fra bor
gerlige familier.  

Historien begyndte i den lille radioforretning ”Stjerne Radio” i Istedgade 31 med fremstilling af 
illegale blade. Herfra udviklede gruppen sig til den største sabotageorganisation i Danmark. Holger 
Danske udførte mere end 430 aktioner, heriblandt 150 sabotager og 170 likvideringer eller likvide
ringsforsøg mod danskere i tysk tjeneste. 

Modstandsarbejde var farligt. Gestapo og dansk-tyske terrorgrupper søgte ihærdigt at trævle mod
standsgrupperne op, og til tider antog kampen borgerkrigslignende dimensioner med skuddueller på 
åben gade. Som følge af deres deltagelse i modstandskampen mistede 64 Holger Danske-folk livet, 
og mange andre blev arresteret og endte i fængsler eller tyske koncentrationslejre. 

Efter krigen klarede de tidligere Holger Danske-folk sig godt rent arbejdsmæssigt: De var studenter, 
fik gode uddannelser og endte i høje stillinger i privat og offentligt regi. Men med til historien hø
rer, at en stor del af de unge sabotører efter krigen fik psykiske problemer og endte således med at 
betale dyrt for deres deltagelse i modstandskampen. 

Den 3. december 2015 blev bogen hædret med Kulturministeriets Julius Bomholt Pris. 

Birgitte Possing: Ind i biografien, Gyldendal, 320 s. 
 

Birgitte Possings bog er et resultat af flere års forskning. Den giver svar på en række af de grund-
læggende spørgsmål, som mange læsere, journalister og forskere stiller: ”Hvad er en biografi?”, 
”hvorfor er vi så optaget af biografier?”, ”hvorfor er de relevante?”, ”hvordan kan biografier fortæl
les?”, ”hvilke kilder skal de bygge på for at blive autentiske?”, og ”hvor kan man finde den interna
tionale litteratur om genren?” Biografi kan defineres enkelt, men er dog en genre fuld af diversitet. 
Biografier humaniserer historien, er reflekterende spejl for os selv og narrative indgange til at tænke 
over vores rødder: Vi er optagne af dem, fordi de humaniserer vores samtid og vores historie. Fordi 
de gør fortællingerne om helte, skurke og pudsige personligheder umiddelbart forståelige eller 
mangfoldige på en måde, der anfægter os. Fordi de gør fjerne fortiders folk menneskelige for os.  

Ind i biografien præsenterer et dansk publikum for mange års internationale traditioner for biogra
fiskrivning og –læsning og bidrager selv med nytænkning på området. Formålet med bogen er at 
vise, hvad biografi er, hvordan den som en del af vores kulturarv og historie har sine egne køn, ar
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ketyper, fortælletraditioner og etik. Og at dokumentere, hvem der skrives biografier om, og hvem 
der skriver dem. 

Bogen er delt i tre hoveddele: Den første del fortæller historien om biografiernes ’død’ og ’genop
standelse’, definerer biografien og dens felt, og diskuterer biografiernes relevans og individers hi
storiske gennemslagskraft. En større statistisk analyse af biografiernes køn gennem 25 år i USA, 
Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark samt en analyse af biografiernes 
herskende arketyper gennem historien præsenteres for første gang nogensinde i et kapitel for sig. 
Anden del analyserer seks eksempler på biografier og modtagelsen af dem i Danmark, Sverige, 
Norge og USA, mens tredje del analyserer de internationale konventioner og fornyelser inden for 
det biografiske felt. Her gås i dybden med hele spektret af biografiske principper, ærinder og de 
etiske standpunkter til deres hovedpersoner og deres privatliv, som forfattere til biografier har haft 
gennem tiderne.  

Erhvervshistorisk Årbog 2015, Rigsarkivet, 177 s.  

Som digitalt tidsskrift er Erhvervshistorisk Årbog i god gænge. 2015 var fjerde år, hvor årbogen 
ikke udkommer i trykt bogform, men hvor artiklerne frit kan downloades via Statsbibliotekets Open 
Journal Systems, og det er der god interesse for. Årets to udgivelser var allroundnumre med i alt 
fem artikler. En teoretisk artikel af professor Finn Olesen, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg 
Universitet, har udgangspunkt i et essay, som Keynes skrev i 1930 om de økonomiske muligheder 
for børnebørnene.  Museumsinspektør Lene Tønder Buur, Museum Lolland Falster, har skrevet en 
større artikel om Sukkerordningerne af 1930 og 1932, der blev indført for at sikre den danske suk
kerproduktion. Der var tale om de første af 1930’ernes kriseordninger for landbruget, og emnet er 
derved en vigtig brik til forståelse af forholdet mellem stat, marked og organisationer i kriseårene.  

De tre øvrige artikler er skrevet af folk med tilknytning til Rigsarkivet Aarhus, det tidligere Er
hvervsarkivet, hvor Erhvervshistorisk Årbog har sit udspring. Seniorforsker Henrik Knudsen sætter 
i sin artikel fokus på udvikling og fremstilling af neutrondoteret silicium hos Topsil, en innovati
onshistorie om halvledere. Forsker Henrik Mølgaard Frandsen gennemgår den østjyske lufthavns
debat i midten af 1990’erne – en debat, der i 2015 blussede op igen. Nicolai Falberg-Jensen, der i 
første halvår 2015 var studenterpraktikant i Aarhus, analyserede det store arkivmateriale fra Den 
nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888. Arbejdet resulterede i en 
længe savnet og meget grundig introduktion til arkivet og dets anvendelsesmuligheder i historisk 
forskning. Som en udløber heraf blev de omfattende, centrale arkivserier i såvel 1872- som 1888-
udstillingen i efteråret 2015 indskannede og stillet til rådighed via Arkivalieronline.  

Der er flere interessante bidrag på vej til de kommende årbøger. 
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Forskningsmiljø 

Netværket Kriminalitetens kulturhistorie i 2015.  

Som prettet i sommeren 2014 med en toårig bevilling fra De frie Forskningsråd. Netværkets formål 
er at samle den spredte forskning i kriminalitetshistorie 1500-2000 på tværs af tematiske grænser og 
på tværs af periodegrænser. Ligeledes er det mål at bringe den danske forskning i kriminalitetshisto
rie i dialog med den internationale forskning på området. Målet skal nås først og fremmest gennem 
afholdelsen af tre seminarer med deltagelse af internationale forskere og med udgivelsen af en en
gelsksproget antologi om dansk kriminalitetshistorie. 

I maj 2015 afholdtes det første seminar. Temaet var: Kriminalitet som samfundets problem, og vi 
havde fundet et passende sted, nemlig det nyligt nedlagte Horsens Tugthus, som nu er fængselsmu
seum. Seminaret ønskede først og fremmest at belyse politiets historie. På førstedagen var temaet 
det danske eksempel i international kontekst med oplæg fra Henrik Stevnsborg, Københavns Uni
versitet, Paul Lawrence, Open University London, Jens Jäger, Universität zu Köln og Paul Knepper, 
University of Sheffield. På andendagen fulgtes dansk politis historie fra 1600-tallets selvorganise
ring og op til vore dages diskussioner om privatisering af politiopgaver med oplæg fra Jakob Ørn
bjerg, Aarhus Universitet, Jørgen Mührmann-Lund, Aarhus Universitet, Geir Heivoll, Politihøgsko
len Oslo, Karl Peder Pedersen, Rigsarkivet, Frederik Strand, Politimuseet og Trine Thygesen Ven
dius, Københavns Universitet. Der var livlige diskussioner blandt de 27 deltagere. 

I oktober fulgte seminaret: Crime as a construction, hvor fokus var på ændringer i hvilke handlinger 
samfundet kriminaliserer. Temaer var bl.a. de tidlig moderne religiøst begrundede forbrydelser, og 
kriminalisering af forbrydelser mod børn i det 20. århundrede. Der var oplæg fra Garthine Walker, 
Cardiff University, Louise Nyholm Kallestrup, Syddansk Universitet, Tyge Krogh, Rigsarkivet, 
Manon van der Heijden, Universiteit Leiden, Nina Koefoed, Aarhus Universitet, Asbjørn Romvig 
Thomsen, Rigsarkivet, Gunvor Simonsen, Københavns Universitet, Peter Scharff Smith, Institut for 
Menneskerettigheder, Sace Elder, Eastern Illinois University og Peter Edelberg, Københavns Uni
versitet. Der var 28 deltagere. 

I juli 2015 bevilgede Kulturministeriet, at professor Anne-Marie Kilday, Oxford Brookes Universi
ty, kunne tilknyttes netværket som gæsteprofessor. Anne-Marie Kilday holdt foredrag på Rigsarki
vet den 13. november om kvinders voldskriminalitet. Og den 14. november deltog hun i det af net
værket arrangerede ph.d. seminar for netværkets ph.d. studerende.  

Gæsteprofessorens hovedopgave er at være kommentator og inspirator på den afsluttende engelsk
sprogede antologi, som netværket vil udgive. En redaktionsgruppe har udarbejdet et prospekt for 
antologien og forhandler pt. med et internationalt forlag om udgivelse. Kulturministeriets bevilling 
giver også mulighed for, at vi afholder et seminar med antologiens forfattere og Anne-Marie Kilday 
til næste efterår. 
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Netværket er således i fuld gang. Der er stor diskussionslyst på seminarerne. For øjeblikket er det 
forskningsområdets størrelse og kompleksitet, der træder klarest frem, men vi forventer, at især ar
bejdet med antologien vil tydeligøre de lange linjer i dansk kriminalitetshistorie og det danske sær
præg i en international sammenhæng. I 2016 venter det sidste seminar og arbejdet med at færdiggø
re antologien. 

Barndomshistorisk netværk, Rigsarkivet 

”Børn i arkiverne – barndomshistorisk netværk” blev etableret i 2014 på initiativ af forskere i Rigs
arkivet. Netværket er organisatorisk forankret i Rigsarkivet, men er åbent for alle, der gennem em
piriske studier driver barndomshistorisk forskning eller ønsker at gøre det. Netværksdeltagernes 
fælles grundopfattelse er, at barndommen er en historisk konstruktion med forskelligt indhold set 
over tid og sted afhængig af køn, socialklasse, arena m.m. Det fælles faglige udgangspunkt er empi
riske studier i originalt kildemateriale med plads til forskellighed i metode og teori. 

Ambitionen med netværket er at skabe et vækstgrundlag for en bred vifte af barndomshistorisk 
forskning, til udmøntning i artikler, antologier, seminarer og som vigtige bidrag i forhold til det 
internationale netværk om familie- og slægtshistorie, herunder i et komparativt familiehistorisk 
forskningsprojekt. I 2015 blev der afholdt netværksmøder med bl.a. planlægning af et kommende 
seminar i foråret 2017 i samarbejde med eksterne institutioner.   

Netværkets styregruppe fra Rigsarkivet består af: 

• Seniorforsker, arkivar Annette Østergaard Schultz, Rigsarkivet, Viborg 
• Seniorforsker, arkivar Leif Hansen Nielsen, Rigsarkivet, Aabenraa 
• Forsker, arkivar Mette Seidelin, Rigsarkivet, Odense 
• Seniorforsker, arkivar Asbjørn Romvig Thomsen, Rigsarkivet, Viborg 

Seminar om 1700-tallets København 

I 1700-tallet var København ikke bare Danmarks suverænt største by, men også det ubestridte poli
tiske, militære og økonomiske center for et monarki, der strakte sig fra Grønland til Tranquebar. 
København var derfor også arbejdsplads for en socialt og etnisk sammensat befolkning. 

Dette var udgangspunktet for et seminar på Rigsarkivet i København d. 29. oktober. Arkivet havde 
arrangeret det i samarbejde med Saxo-instituttet ved Københavns Universitet, Dansk Center for 
Byhistorie og Dansk Komité for Byhistorie, og ca. 60 personer deltog. De seks oplægsholdere satte 
fokus på forskellige erhvervs- og socialgrupper, men social identitet, æresbegreber og holdning til 
arbejdsmoral gik igen i de fleste oplæg. 
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Arkivar Peter Wessel Hansen fremlagde resultaterne af en undersøgelse af jobansøgninger fra 1700
tallet. Det fremgik, at ansøgere til lavere embeder næsten aldrig omtalte specifikke kvalifikationer, 
hvorimod de gerne fremhævede deres flid og redelighed. 

I sin præsentation af bogtrykkerfaget ca. 1730-70 satte ph.d.-stipendiat Jesper Jakobsen fokus på 
censurens rolle, og han dokumenterede bl.a., at veletablerede trykkerier ved flere lejligheder søgte 
at benytte censurinstitutionen til at holde nye, potentielt farlige konkurrenter ude af markedet.  

Museumsinspektør Jakob Parby redegjorde for laugskulturens transurbane og transnationale karak
ter, som gjorde, at vandrende håndværkssvende hurtigt kunne føle sig hjemme, når de kom til en ny 
by eller et nyt land. 

Museumsinspektør Karsten Skjold Petersen fortalte om nogle af de mange forskellige jobs – fra 
bygningshåndværker til porcelænsmaler – som en hvervet soldat kunne udføre, når han havde orlov 
fra militæret. 

Professor Ulrik Langen beskrev nogle af de mange lotterier, som blev indført i 1700-tallet. Selv om 
en stor del af dem havde til formål at skaffe penge til velgørende formål, blev de ofte udsat for hård 
kritik. Nogle mente fx, at lotterierne fik visse mennesker til at miste lysten til arbejde.  

Museumsinspektør Camilla Schjerning sluttede af med at beskrive en række retssager om konflikter 
mellem den militære og civile befolkning i Nyboder. Foredraget belyste bl.a., hvor stor en rolle 
æren spillede i datidens samfund. 

Seminaret var tilrettelagt af professor Ulrik Langen og arkivar Jørgen Mikkelsen. 

Sønderjysk erhvervshistorie – særlig fødevareindustrien 

Institut for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet Campus Sønderborg satte i 2015 på ny 
fokus på det sønderjyske erhvervslivs historie. Det skete ved en konference, som afholdtes torsdag 
den 24. og fredag den 25. september på Alsion. Her kom en række eksperter med indlæg om ud
valgte sønderjyske brancher, virksomheder og foretagerfamilier, især inden for fødevareindustrien. 
Museumsinspektør Torben A. Vestergaard fra Museum Sønderjylland – Cathrinesminde Teglværk 
fortalte om fiskeriets udvikling langs den sønderjyske østkyst. Områdeleder Hans Schultz Hansen 
fra Rigsarkivet i Aabenraa berettede om mejeribruget fra fællesmejeriet i Pøl fra 1865 til nutidens 
Naturmælk i Broderup, med andelsmejerierne, Mejeriselskabet Danmark og Arla som mellemstati
oner. Seniorforsker Leif Hansen Nielsen sammesteds fra behandlede de sønderjyske bryggerier si
den 1850’erne. Historiker Lars H. Bak undersøgte korn- og foderstofvirksomheden Brdr. Ewers, 
mens inspektørvikar Kirsten Clausen fra Museum Sønderjylland – ISL tog sig af Kohbergs brød og 
lektor Britta Boyd fra Institut for Grænseregionsforskning undersøgte Dethlefsen-familiens mange 
foretagender i Sydslesvig.  
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Andre indlæg handlede om de overordnede rammer for sønderjysk erhvervsliv. Forskningsmedar
bejder Thomas Clausen fra Aarhus Universitet Emdrup fortalte således om møntreformen i 1854 i 
hertugdømmerne, mens fhv. overarkivar Henrik Fode berettede om de sønderjyske erhverv og de 
danske erhvervsorganisationer ved Genforeningen. Endelig var der to metodisk-teoretiske indlæg, 
dels ved gæsteprofessor Charlie Karlsson, IFG om regionaludvikling som forskningsobjekt, dels 
ved professor Jesper Strandskov fra Syddansk Universitet om virksomhedshistorie. Der deltog ca. 
20 i seminaret, der var arrangeret af institutleder Elisabeth Vestergaard, IFG sammen med Torben 
A. Vestergaard og Hans Schultz Hansen. De tre redigerer ligeledes den planlagte publicering af 
indlæggene.   

Arkivforeningen 2015 

Arkivforeningen er en 99 år gammel forening, der gennem besøg på arkivinstitutioner og historiske 
foredrag primært henvender sig til arkivarer og information managers, men foreningen har så bred 
en ramme, at alle med historisk interessere sagtens kan deltage. Arkivforeningen besøgte i 2015 fire 
forskellige institutioner. Vinterhalvåret indledtes med et besøg på den norske ambassades arkiv og i 
maj besøgtes Netværket for Elektronisk Arkivering (NEA), hvor 25 kommuner får løst digitale ar
kiveringsopgaver. Sommerudflugten blev afholdt på Christianshavn, hvilket bød på en rundvisning i 
lokalområdet, samt et besøg på Christianias arkiv. I efteråret gik turen til Trap Danmarks hovedkon
tor i Hørsholm, hvor professor Niels Elers Koch, der leder projektet, viste rundt. 

Foredragene centreredes om besættelsestiden og et enkelt om arkivuddannelse. Adjunkt Sofie Lene 
Bak holdt foredrag ved foreningens generalforsamling om, hvad der skete med danske jøders ejen
dom efter de fleste flygtede til Sverige. August bød på udenlandsk inspiration, da Gregor Patt fra 
arkivskolen i Marburg holdt oplæg om arkivaruddannelsen i Tyskland. I november holdt ph.d. stu
derende Jacob Halvas Bjerre foredrag om sin bog "Udsigt til forfølgelse, det danske udenrigsmini
sterium og de europæiske jødeforfølgelser 1938-1945". 

I oktober 2015 afholdtes Arkivforeningens heldagsseminar i samarbejde med Scandinavian Infor
mation Audit. Konferencen "Arkivudfordringer i det 21. århundrede" havde til formål at pege på 
nogle af de problemstillinger, der bør tages højde for i en ny arkivlov, men samtidig gøre opmærk
som på hvilke forhold private aktører anser for problematiske i en stort set digital verden. Der var 
derfor en bred palet af talere, som alle gjorde sig tanker om arkivdannelse og brug. Vi fik derfor 
både praktiske, kulturbaserede og etiske holdninger til, hvordan arkivinstitutioner bør agere i frem
tiden. Konferencen blev åbnet ved en videotale af kulturminister Bertel Haarder, som i talen blandt 
andet lagde vægt på arkivernes vigtighed for en demokratisk nation. 

Arkivforeningen er i øjeblikket ved at planlægge 100-års jubilæet i 2017, samt efterårets program 
for 2016.  



-

-

-

-

-

19 

Andre udadvendte forskningsaktiviteter og synlighedstiltag 

Med i det danske forskningsmiljø 

De p.t. 25 forskere i Rigsarkivet er fortsat aktive i det danske, historiske forskningsmiljø. I tabel 1-3 
er opgjort de forskellige forskningsaktiviteter. Tabellerne omfatter den indsats, der er ydet af for
skere med forskningspligt samt af andre, der har indgivet rapport om deres forskningsindsats i 2015.  

Tabel 1. Rigsarkivets publikationsvirksomhed 2015 

Nationale  Internationale  Tilsammen 
Forskningspublikationer med peer review 16 16 32 
Forskningspublikationer uden peer review 14 3 17 
Formidlingspublikationer 22 0 22 

Ud over publiceringen af afhandlinger formidles forskningsresultaterne mundtligt for andre forske
re, ligesom forskere på anden vis bidrager til at opretholde det historiske forskningsmiljø: 

Tabel 2. Rigsarkivet i det historiske forskningsmiljø 2015 

Antal aktiviteter 
Med Uden 
Forskningspligt 

Gæsteforelæsninger, foredrag og paper ved internationale kongresser 19 1 
Gæsteforelæsninger, foredrag og paper ved nationale kongresser  26 1 
Deltagelse i internationale kongresser etc. uden paper 0 0 

Deltagelse i nationale kongresser uden paper 23 0 
Hverv som redaktør af bøger og tidsskrifter 13 1 
Publicerede anmeldelser  26 0 
Medvirken ved peer reviews 22 0 
Medlemskab af bestyrelser for videnskabelige foreninger 18 0 

Deltagelse i videnskabelige udvalg, råd, styregrupper og bedømmel
sesudvalg 

13 0 

Vejleder for ph.d.- og specialestuderende 10 0 
Kilde: Forskningsrapporter 2015. Tabellen omfatter aktiviteter udført af såvel arkivarer med som 
uden forskningspligt. 

I forhold til 2014 bemærkes især adskilligt flere anmeldelser og peer reviews, mens antallet af re
daktørhverv og bestyrelsesposter er på retur – formentlig som en afspejling af disse tidskrævende 
aktiviteters dårlige harmoni med kravet om øget videnskabelig produktivitet i form af flere afhand
linger.    
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Netværk 
 

Forskerne indgår sammen med kolleger fra andre institutioner i en række formelle og uformelle net
værk. Adskillige er medlemmer af videnskabelige selskaber som Det Kongelige Danske Selskab for 
Fædrelandets Historie, Kildeskriftselskabet, Landbohistorisk Selskab, Dansk Komité for Byhistorie, 
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, Dansk Teknologihistorisk Selskab, Selskab for Sur
veyforskning m.fl. Hertil hører også Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig
Holsteins. Også andre disciplindefinerede netværk har deltagere fra Rigsarkivet, frem for alle før
nævnte FKK-finansierede netværk Kriminalitetens kulturhistorie, men f.eks. også Barndomshisto
risk netværk, Netværk for Nordisk Velfærdsstatsforskning, Erhvervshistorisk netværk, besættelses
tidsnetværket ”Kollaboration, modstand og flugt”, EPOKE (Education, Policy and Organisation in 
the Knowlegde Economy), Legal Cultural Encounters in the Nordic Realms in the High Middle 
Ages, Amerikansk på dansk, The Making of Historical Biographies in Popular and Academic Cul
ture, Polititræf – Forum for tværvidenskabelig politiforskning m.fl. Arkivarerne ved Rigsarkivet i 
Aabenraa indgår i Studiecenter for Sønderjyllands Historie, der også er et forskningsnetværk. 

Formidling overfor myndigheder 

Rigsarkivets årlige konference om forvaltning og arkiv havde i 2015 temaet Styr på sagerne – også 
når organisationen ændrer sig. Der sker løbende tilpasning af den offentlige forvaltning, f.eks. som 
ressortændringer i forbindelse med regeringsskift, som sammenlægninger, fusioner og flytninger – 
eller ved kommunalreformen. Ved ressortændringer afgiver eller modtager en myndighed fagområ
der, og der følger ofte både medarbejdere, it-systemer og sager med. Uanset om det handler om 
ressortændringer eller organisationsændringer er det vigtigt, at alle ændringer dokumenteres præ
cist. At være på forkant med ressort- og organisationsændringernes betydning for dokumentation af 
det offentliges virksomhed er en god investering, som vil spare både ressourcer og hovedbrud frem
over. 

Konferencen blev indledt af konsulent Anne Mette Dons, tidligere chef for enheden Tilsyn og Pati
entsikkerhed under Sundhedsstyrelsen. Hun stillede spørgsmålet ”Kan dårlig journalisering koste 
menneskeliv?” – og måtte på baggrund af sine erfaringer konkludere, at det kunne blive tilfældet. 
Hun pegede særligt på problemer med enkeltsager og samlesager, samt uensartet journalskik i for
skellige enheder. 

Professor Hanne Foss Hansen fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, gennemgik i 
sit oplæg rationalerne bag organisationsændringer samt disses konsekvenser. Ressortomlægninger 
ved regeringsskift er ofte politisk bestemt, og ved fusioner og sammenlægninger fokuseres ofte på 
stordriftsfordele, mens skjulte omkostninger nedtones eller forbigås. Udviklingen bølger frem og 
tilbage mellem centralisering og decentralisering, men åbenbart uden evidensbaseret viden. 

Om eftermiddagen kunne deltagerne vælge mellem seks sessioner: Lars E. Andersen, tidl. formand 
for Skattesagskommissionen: Om mails, fire linjer og et anonymt brev. Erik Hammer, Modernise
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ringsstyrelsen og Steffen Harpsøe, Rigsarkivet: Gode råd og nødvendige tiltag ved ressortændrin
ger. Sofie Blinkenberg Federspiel, ph.d.: IT, organisation og digitalisering: Institutionelt arbejde i 
den kommunale digitaliseringsproces. Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune: Arbejdet i 
Syddjurs Kommune med effektivisering af sagsgange, Åben Indsigt, og metadata-opmærkning. 
Lone Smith Jespersen, Rigsarkivet: ESDH-systemer og videndeling.  Mette Hall-Andersen og Jette 
Holmstrøm Kjellberg, Rigsarkivet: Best Practice for Kvalitetssikring af dokumenthåndtering. 

Dagen blev afsluttet med en paneldebat. Her deltog administrationschef Rasmus Kruse fra Statsfor
valtningen, kommunaldirektør Claus Thykjær fra Guldborgsund Kommune, konsulent Inge Bograd 
fra Globe Team og områdeleder Mette Hall-Andersen fra Rigsarkivet. De debatterede bl.a. den rol
le, som dokumentation af sagsbehandling spiller i hverdagen, dokumentation og retssikkerhed samt 
hvordan man kan sikre god søgbarhed. 

Konferencen havde 185 deltagere fra stat, kommuner, uddannelsessteder og IT-leverandører. 

Formidling og det folkelige arbejde 

Formidlingen sker ved siden af bøger og artikler også via en række andre kanaler som foredrag ved 
Folkeuniversitetet, i historiske foreninger og radio og tv samt ved at skrive aviskronikker og en 
række småbidrag til lokal- og egnshistoriske tidsskrifter samt populærmagasiner som f.eks. Siden 
Saxo. Formidlingsindsatsen og deltagelsen i det folkelige historiske arbejde er opgjort i tabel 3.  

Tabel 3. Rigsarkivet og den folkelige formidling i 2015 
Antal aktiviteter Med Uden 

forskningspligt 
Foredrag v/Folkeuniversitet, foreninger, radio, tv m.m. 122 0 

Aviskronikker og mindre artikler (“småstykker”), herunder på internettet 32 8 

Udarbejdede leksikonartikler 2 0 
Kilde: Forskningsrapporter 2015. Tabellen omfatter aktiviteter udført af såvel arkivarer med som 
uden forskningspligt. 

I forhold til 2014 er der tale om et markant større antal foredrag og medvirken i radio/TV.  

For alle tre tabeller gælder, at kun to ansatte uden forskningsret og –pligt har indgivet skema for 
2015.  
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Forskere i Rigsarkivet 2015 

Navn Stilling Født Årsværk Bemærkninger 
Hans Schultz Hansen Forskningsleder, dr.phil. 1960 0,29 
Birgitte Possing Forskningsprofessor, 

dr.phil.  
1952 0,60 

Steen Andersen Seniorforsker, ph.d.  1968 0,10 Tiltrådt 1.9. 
Peter Birkelund Seniorforsker, ph.d.  1952 0,29 
Peter Fransen Seniorforsker, ph.d.  1962 0,29 
Michael H. Gelting Seniorforsker, fil.dr. h.c. 1951 0,23 Ans. brøk 80 % 
Erik Gøbel Seniorforsker 1949 0,23 Ans. brøk 80 % 
Else Hansen Seniorforsker, ph.d. 1956 0,29 
Leon Jespersen Seniorforsker, lic.phil.  1953 0,29 
Steffen E. Jørgensen Seniorforsker, ph.d. 1953 0,29 
Henrik Knudsen Seniorforsker, ph.d. 1974 0,52 4 mdr. frikøb 
Tyge Krogh Seniorforsker, dr.phil.  1954 0,23 Ans. brøk 80 % 
Christian Larsen Seniorforsker, ph.d. 1974 0,29 
Jørgen Mikkelsen Seniorforsker, ph.d. 1959 0,29 
Leif Hansen Nielsen Seniorforsker, ph.d.  1955 0,29 
Karl Peder Pedersen Seniorforsker, dr.phil. 1952 0,35 1 md. frikøb 
Annette Østergaard Schultz Seniorforsker 1965 0,29 
Kenn Tarbensen Seniorforsker, ph.d. 1964 0,29 
Henrik Mølgaard Frandsen Forsker, ph.d.  1973 0,29 Fratrådt 

1.1.2016 
A. Lif Lund Jacobsen Forsker, ph.d. 1976 0,64 6 mdr. frikøb 
Mette Seidelin Forsker, ph.d. 1974 0,29 
Asbjørn Romvig Thomsen Forsker, ph.d. 1974 0,29 
Anders Dalsager Ph.d. studerende 1979 1,00 
Kristian Bruhn Ph.d. studerende 1976 1,00 
Jacob Halvas Bjerre Ph.d. studerende 1973 1,00 
I alt årsværk 9,96 
2/7 forskning i 1 år = 0,29 årsværk 

I 2014 var Rigsarkivets normerede forskningstid 9,80 årsværk.  

Ovenstående tabel viser antallet af normerede forskningsårsværk i 2015, ordinært såvel som ekstra
ordinært finansierede. Det faktisk afholdte antal forskningstimer fremgår under konto 5.2. i neden
stående tabel, der er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i Rigsarkivets tidsregistreringssystem.  



Tidsforbrug på forskning i Rigsarkivet i 2014 og 2015 

Aktivitet Timer 2015 Timer 2014 Pct. 2015* Pct. 2014*
5.1. Planlægning, administration og mø
der vedr. forskning 1.376 1.426 0,4 0,4 
5.2. Forskning ** 15.500 13.489 4,7 4,1 
5.3. Institutionsforskning*** 1.115 1.311 0,3 0,4 
5.4. Andet vedr. forskning 87 11 0,0 0,0 
I alt  18.077 16.237 5,5 4,9 

Kilde: Rigsarkivets tidsregistrering. 
* Af det samlede tidsforbrug i Rigsarkivet 
** Udført af ansatte med forskningsret- og pligt normalt i 2/7-forskningstid samt evt. opnåede fri
købsperioder. 
*** Forskningsprojekter iværksat af Rigsarkivets direktion. 

Fremgangen i antallet af forskningstimer i 2015 afspejler dels den ovennævnte vækst i antal års
værk.  

Antal årsværk og timeforbrug til forskning kan opgøres over en længere årrække. Udviklingslinjer
ne bliver da som vist i diagrammet nedenfor. Det fremgår heraf, at antallet af reelt afholdte forsk
ningstimer øgedes ganske pænt i 2015.  

Årsværk og timeforbrug til forskning 1997-2015 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

5000

10000

15000

20000

25000

1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

År
sv

æ
rk

 

Ti
m

er
 

Timer Årsværk

-

-

-

-
-

23 

Årsværk og timeforbrug til forskning 1997-2015 
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Forholdet mellem den normerede forskningstid på 2/7 af forskernes arbejdstid og de faktisk afhold
te forskningstimer er udgangspunkt for et årligt regnskab over de enkelte forskeres over
skud/underskud af forskningstimer. Dette regnskab skal sikre, at de normerede forskningstimer fak
tisk afholdes. I den udstrækning, det ikke er tilfældet, danner systemet grundlag for iværksættelse af 
ekstraordinær afvikling af forskningstid.  

Siden udgangen af 2005 er det samlede overskud/underskud blevet opgjort med følgende resultat:  

2005 979 timer 
2006 1751 timer 
2007 2448 timer 
2008 1596 timer 
2009 893 timer 
2010 1287 timer 
2011 2094 timer   
2012 2944 timer 
2013 2540 timer 
2014 1659 timer 
2015 1192 timer 

Efterslæbet faldt således med knap 500 timer i 2015. Dermed kan der fortsat konstateres en virkning 
af den procedure, som blev indført medio 2013: At en forsker kun kan udskyde planlagt forsknings
tid efter forudgående aftale med sin vicedirektør/områdeleder og da kun mod, at der aftales et andet 
tidspunkt for afviklingen.   

Forskernes fordeling på stillingskategori og køn ultimo 2015 

Stillingskategori Mænd Kvinder I alt  

Forskningsleder 1 0 1 

Forskningsprofessor 0 1 1 

Seniorforskere 14 2 16 

Forskere  2 2 4 

Ph.d.-stipendiat 3 0 3 

I alt  20 5 25 
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Forskernes fordeling på alder og køn ultimo 2015 

Fødselsår Mænd Kvinder I alt  

1940-49 1  0 1  

1950-59 8 2 10  

1960-69 4 1 5 

1970-79 7 2 9  

I alt 20 5 25 

Kønsfordelingen må vedvarende betegnes som meget skæv. Der blev mulighed for at ansætte kvin
delige forskere i 2015.  
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Løbende forskningsprojekter 2016 

Forkortelser: 
BF-DB =   Brugerservice og formidling – digital brugerservice 
BF-FA =   Brugerservice og formidling – forskning og arkivadgang 
BF-LCF = Brugerservice og formidling – læsesal, crowdsourcing og formidling 
IB-MF =   Indsamling og bevaring – myndighedsdokumentation og forskningsdata 
IB-PA =    Indsamling og bevaring – private arkivalier 
RASEK = Rigsarkivarens sekretariat 

Navn Steen Andersen 

Stilling Arkivar, seniorforsker, ph.d. 

Søjle og område BF-DDA 

Titel på projekt 1 Projektet har arbejdstitlen ”Frikendt” og handler om det diskrete opgør med 
værnemagerne (monografi) 

Titel på projekt 2 Danish capitalism as ”Cooperative Liberalism” (antologibidrag) 

Titel på projekt 3 Erik Scavenius biografi. Arbejdstitel: ”At undgå det værste” (monografi) 

Titel på projekt 4 Danish Business Diplomacy during World War I (artikel) 

Navn Peter Birkelund 

Stilling Arkivar, seniorforsker, ph.d. 

Søjle og område BF - LCF 

Titel på projekt 1 Beslaglæggelse af træ på roden under besættelsen (artikel) 

Titel på projekt 2 Tyske beslaglæggelser af fast ejendom i Danmark under besættelsen (flere 
artikler) 

Navn Jacob Halvas Bjerre 

Stilling Ph.d. stipendiat 

Søjle og område BF-FA 

Titel på projekt 1 Udstødt. Arisering og erstatning i Dansk-jødisk erhvervsliv 1937-1960 (ph.d. 
afhandling) 

Titel på projekt 2 Gesandt Herluf Zahles indberetninger fra Berlin (kildeudgivelse) 

Navn Kristian Bruhn 

Stilling Ph.d.-stipendiat 
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Søjle og område BF-FA 

Titel på projekt 1 Efterretningstjenesternes historie 1848-1918 (ph.d. afhandling) 

Titel på projekt 2 Agent Z, H.P. Hanssen og de sønderjyske spioner (artikel) 

Titel på projekt 3 Danish Secret Service. The making of the intelligence community in Denmark 
(artikel) 

Titel på projekt 4 Tysk efterretningsvirksomhed i Danmark 1864-1918 (artikel) 

Navn Anders Dalsager 

Stilling Ph.d.-studerende, cand.mag.  

Søjle og område BF-FA 

Titel på projekt 1 ”Da ungdommen blev udenrigspolitisk” 1946-1979 (ph.d. afhandling) 

Titel på projekt 2 ”En socialdemokratisk rejseskildring fra 50’ernes Mao-Kina”(artikel) 

Titel på projekt 3 ”Cold War activism on the street level” - udviklingen af den socialdemokrati
ske ungdomsinternationales aktivisme imod de kommunistiske verdensung
domsfestivaler 1959-1962 (artikel) 

Titel på projekt 4 Hopes of changes from within: The Social Democratic Youth in Scandinavia 
and the demand for new relations with Eastern Europe 1961-1973 (an
tologibidrag) 

Navn Peter Fransen 

Stilling Arkivar, seniorforsker, ph.d.  

Søjle og område BF-LCF 

Titel på projekt Horserød 1917-2017 – fængselshistorie (monografi) 

Navn Michael H. Gelting 

Stilling Arkivar, seniorforsker, mag.art., fil.dr. h.c. 

Søjle og område BF-LCF 

Titel på projekt 1 Det danske samfund i højmiddelalderen i europæisk perspektiv: Delprojekt: 
Bogprojekt A Companion to Adam of Bremen (monografi) 

Titel på projekt 2 Det danske samfund i højmiddelalderen i europæisk perspektiv: Delprojekt: 
Den danske kirke i den tidlige højmiddelalder (til ca. 1200) (antologibidrag) 

Titel på projekt 3 Det danske samfund i højmiddelalderen i europæisk perspektiv: Delprojekt: 
Jyske Lov – ny tekst og kommentar, baseret på nye håndskriftstudier  

Titel på projekt 4 Det danske samfund i højmiddelalderen i europæisk perspektiv: Delprojekt: 
De danske landskabsloves tilblivelse (antologibidrag) 

Titel på projekt 5 Det danske samfund i højmiddelalderen i europæisk perspektiv: Delprojekt: 
Nekrologierne fra Lund og de øvrige danske dødebøger fra middelalderen  

Titel på projekt 6 Den Sorte Døds virkninger på samfundet i Maurienne (Savoyen) ca. 1315-1390 
(antologibidrag) 
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Navn Erik Gøbel 

Stilling Arkivar, seniorforsker, cand.mag. 

Søjle og område RA-SEK 

Titel på projekt 1 The Danish Slave Trade and its Abolition (monografi) 

Titel på projekt 2 Dansk kolonihistorie 1-5, redaktion og bidrag (samleværksbidrag) 

Titel på projekt 3 The Danish West Indies, 1660s-1750s: Formative Years (antologibidrag) 

Titel på projekt 4 Colonial Empires - Danmark og Sveriges kolonier i Færøerne, Island, Grøn
land, Asien, Afrika og Vestindien (antologibidrag) 

Titel på projekt 5 Øresundstoldregnskaberne 1497-1857. En kilde til international, regional og 
lokal skibsfart og varetransport (antologibidrag) 

Navn Else Hansen 

Stilling Arkivar, seniorforsker, ph.d. 

Søjle og område IB-MF 

Titel på projekt 1 Professorer, studenter og polit’er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 
1950-1975 (monografi) 

Titel på projekt 2 Opfølgning på monografi om dansk universitetspolitik (artikler) 

Navn Lif Lund Jacobsen 

Stilling Arkivar, forsker, ph.d. 

Søjle og område BF-FA 

Titel på projekt 1 Inge Lehmann og udviklingen i international seismologisk forskning, 1925-
1970 (monografi, artikler, antologibidrag) 

Navn Leon Jespersen 

Stilling Arkivar, seniorforsker, lic.phil. 

Søjle og område IB-MF 
Titel på projekt 1 Gamle og nye eliter i 1500-1600-tallet (monografi) 
Titel på projekt 2 Cambridge History of Scandinavia. Bidrag om perioden ca. 1625-1660: uden

rigspolitik, forsvar, forfatning (samleværksbidrag) 
Titel på projekt 3 Conspicuous consumption (artikel) 
Titel på projekt 4 “God alone knows why they still paid up, after we no longer controlled the 

Sound”. The Sound Tolls and the Peace of Roskilde, 1658 (artikel)  
Titel på projekt 5 Knud Fabricius – en dristig historiker - et historiografisk signalement (antolo

gibidrag) 
Titel på projekt 6 Krapperup gods og dets ejere i dansketiden (-1658) (monografi) 
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Navn Steffen Elmer Jørgensen 

Stilling Arkivar, seniorforsker, ph.d. 

Søjle og område BF-LCF 

Titel på projekt 1 Store planer, store resultater? Trafikplanlægning og langsigtet samfundsplan
lægning i Danmark ca. 1930-1975 (monografi) 

Titel på projekt 2 Nørrejylland i 1864. Hvordan krigen i 1864 udpinte og isolerede den jyske 
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Tilgængelig på: https://www.sa.dk/om/rapporter-undersoegelser

Rigsarkivet. Forskningen i Rigsarkivet. Årsberetning for 2014. 38 s.

https://www.sa.dk/om/rapporter-under-soegelser
https://www.sa.dk/om/rapporter-under-soegelser
https://www.sa.dk/om/rapporter-undersoegelser


-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

38 

Tilgængelig på: https://www.sa.dk/om/rapporter-undersoegelser

Rigsarkivet. Service til sundheds- og samfundsvidenskab – Årsrapport 2014. 24 s.  
Tilgængelig på: https://www.sa.dk/om/rapporter-undersoegelser

Siden Saxo 

Siden Saxo. Magasin for dansk historie, red. af Peter Frandsen, Asbjørn Romvig Thomsen og Stef
fen Harpsøe, 32:1, 2015, 52 s. 
Anders Bøgh: Niels Bugge – en helt fra gamle dage; Daria Morgounova Schwalbe: Viceadmiral Just Juel: En 
erindring fra 1700-tallets Rusland; Bognyt; Jakob Seerup: 1700-tallets flåde i farver: Skibstømrerne Rønneby 
og Gaase – og deres tid; Erik Nørr: Da to præster kom op at slås ved skoleeksamen i Fredericia i 1829; Spør
gekassen; Jørgen Mikkelsen: Bagsiden om bagsiden. 

Siden Saxo. Magasin for dansk historie, red. af Peter Frandsen, Asbjørn Romvig Thomsen og Stef
fen Harpsøe, 32:2, 2015, 52 s. 
Troels Brandt: Et motiv til mordet i Finderup Lade; Niels Windfeld Lund: Ringkøbings Leonardo Da Vinci. 
Jens Harpøth (1758-1844): En moderne borger; Bognyt; Christian Larsen: Den falske greve; Peter Birkelund: 
Enmandssabotøren ”Doc”; Spørgekassen; Danske immigranter i England 1330-1550 – ny database. 

Siden Saxo. Magasin for dansk historie, red. af Peter Frandsen, Asbjørn Romvig Thomsen og Stef
fen Harpsøe, 32:3, 2015, 52 s. 
Adam Jon Kronegh: Den ukendte dansker om bord på undervandsbåden Hunley; Karl Peder Pedersen: An
dreas Eichler – Frederik 6.s hemmelige agent i Europas hjerte; Bognyt; Lars Bjørneboe: Ræve i hønsegår
den… eller historien om nogle algeriske sørøvere i Nordsøen i 1687; Hans Schultz Hansen: Prins Frederik af 
Nørs kup mod Rendsborg Fæstning den 24. marts 1848; Spørgekassen; Ny Arkivalieronline. 

Siden Saxo. Magasin for dansk historie, red. af Peter Frandsen, Asbjørn Romvig Thomsen og Stef
fen Harpsøe, 32:4, 2015, 52 s. 
Klaus Guldager: ”Er der da ingen nåde?” Historien om Maria Borgers kagstrygning i 1695 – og hendes efter
følgende oprejsning; Steffen Harpsøe: Haraldsguldet – en mystisk guldskive fra fortiden; Bognyt; Jørgen 
Mikkelsen: Da danskerne på Guldkysten måtte bøje sig for de sorte mænds krav; Peter Fransen: Øretævernes 
holdeplads? Direktøren for Fængselsvæsenets vanskelige balanceakt mellem politiske krav og faglig ansvar
lighed; Spørgekassen; Arkivalier – dem skyder man da huller i!  

Erhvervshistorisk Årbog 

Erhvervshistorisk Årbog, 64:1, red. af Lone Hedegaard Liljegren og Kenn Tarbensen. 2015, 98 s. 
Tilgængelig på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/eaa/issue/view/2925/showToc
Finn Olesen: Grænser for vækst?; Lene Tønder Buur: De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeninger og 
Sukkerordningerne af 1930 og 1932; Nicolai Falberg Jensen: Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunst
udstilling i København i 1888 – en introduktion til arkivet og dets anvendelsesmuligheder. 

Erhvervshistorisk Årbog, 64:2, red. af Lone Hedegaard Liljegren og Kenn Tarbensen. 2015, 79 s. 
Tilgængelig på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/eaa/issue/view/3346/showToc
Henrik Knudsen: Neutrondoteret silicium – co-innovation hos en dansk halvlederproducent; Henrik Møl
gaard Frandsen: Den østjyske lufthavnsdebat 1995-1999 – en empirisk gennemgang af begivenhedsforløbet. 
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Metode & Forskningsdesign 

Metode & Forskningsdesign, årg. 2, nr. 2, 2015, 31 s. 
Sanne Lund Clement, Ditte Shamshiru-Petersen: Web versus papir: En sammenligning af kvalitet i surveyda
ta. 
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Redaktion af tidsskrifter m.v. i 2015 

Tidsskrifter udgivet af Rigsarkivet 

Erhvervshistorisk Årbog: Kenn Tarbensen, Henrik Mølgaard Frandsen og Lone Hedegaard Lilje
gren*
Metode & Design: Anne Sofie Fink* og Mads Thilsing-Engholm*
Nyt i arkivet: Christian Larsen, Jørgen Mikkelsen og Jette Kjellberg*
Siden Saxo. Magasin for dansk historie: Steffen Harpsøe,* Peter Fransen og Asbjørn Romvig 
Thomsen 

Andre historiske tidsskrifter og skriftrækker 

Arbejderhistorie: Anders Dalsager 
Danske Magazin: Erik Gøbel  
Fra Viborg-Egnen: Steffen Elmer Jørgensen  
Jernbanehistorie: Peter Fransen 
Nordisk Arkivnyt: Leon Jespersen  
Nyhedsbrev for Uddannelseshistorie: Else Hansen  
Sønderjyske Årbøger: Hans Schultz Hansen 
teknologihistorie.dk: Kenn Tarbensen 
Uddannelseshistorie: Christian Larsen og Else Hansen 
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Deltagelse i videnskabelige kongresser og seminarier i 2015 
med foredrag/paper  

Andersen, Ronny 

8. Nordiske Heraldikerkonference, maj 2015, Sønderborg: 
1. Hertugkroner i og udenfor Norden 

XIX Internationale Kollokvium, l’Académie internationale d’héraldique, august 2015, Saint-Jean du 
Gard, Frankrig : 

2. A new-found 18th century armorial. The arms of students of Sorø Academy 1747-1794 

Bruhn, Kristian 

International Intelligence History Association, maj 2015, Zagreb, Kroatien: 
3. Spies and intelligence services in the Danish German war 1864

Seminar om 1915, oktober 2015, Dansk Militærhistorisk Kommission, København: 
4. Efterretningsvirksomhed i Danmark 1914-1915

Gelting, Michael H. 

Gæsteforelæsning, marts 2015, University of Houston, USA: 
5. The Cross Moves North: Why and How the Swift, Dramatic, Pervasive Christian Conver

sion Triumphed over Scandinavian, Slavic and Hungarian Europe in the 11th Century 

Formation médiévale des communautés d'habitants, maj 2015, Tours, Frankrig: 
6. Le statut de l'habitator dans les communautés mauriennaises au XIVe siècle 

Fragments from a Nordic book culture, juni 2015, Rom, Italien: 
7. The Problem of the Provenance of the Medieval Manuscript Fragments in Danish Archives 

Saxo Grammaticus in the 21st Century, juni 2015, Odense: 
8. Saxo Grammaticus in the Archives (Part 2) 

Mission, Empire and the North, juli 2015, Cambridge, Storbritannien: 
9. Vassal Kings and Autonomous Archbishops: Hamburg-Bremen's struggle for control of the 

Nordic church, 1131-82 
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International Medieval Congress 2015, juli 2015, Leeds, Storbritannien: 
10. Adam of Bremen and His Sources 

Dronningemagt i middelalderen, august 2015, Aarhus: 
11. Margrete Fredkullas ry og rygte 

Law and Language in the Middle Ages, september 2015, København:  
12. The Medieval Latin translation of the Law of Jutland: Old text vs. good text? 

Scandinavian Studies Seminar, oktober 2015, Aberdeen, Storbritannien: 
13. King and Merchants in Late Viking Age Denmark: Reflections Upon the Earliest Elements 

in the Borough Laws of Schleswig 

Gøbel, Erik 

Nordiske Nätter, november 2015: 
14. En kompliceret størrelse - De dansk-vestindiske øer 

Halvas Bjerre, Jacob 

2015 BHC-EBHA Meeting, juni 2015, Miami, USA: 
15. Racial Trade Barriers? Nazi Germany's International Aryanization Policies—The Danish 

Case 

Jespersen, Leon 

Seminar i forbindelse med verrækkelsen af festskrift til Øystein Rian, februar 2015, Oslo, Norge: 
16. Foredrag om Norge som ressource: Forhandlingerne om bådsmandsskat i Norge 1629-1632 

Knudsen, Henrik 

Small states of Europe under the Challenges of Empire, Internationalism and Transnationalism, juni 
2015, Aarhus: 

17. Pursuing Common Cultural Ideals 

Workshop om Grønlands Tekniske Organisation (GTO), juni 2015, Nuuk, Grønland: 
18. Narhvaler, raketter og solpletter – historien om Operation PCA 68 
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Ilisimatusarfik, juni 2015, Grønlands Universitet, Nuuk, Grønland: 
19. Jagten på uran i Grønland 1944-1988 

Inspirationsdag for teknologishistorielærer, Aarhus Universitet, oktober 2015: 
20. Uranbjerget: Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran. 

Krogh, Tyge 

Kriminalitet som samfundets problem, maj 2015, Horsens: 
21. The Cultural History of Crime in Denmark 

Den (u)rene by, juni 2015, Odense: 
22. Natmændenes uærlighed 

Crime as a Construction, oktober 205, Nyborg: 
23. The Rise and Fall of Religious Crimes and Punishments (17th - 18th centuries) 

Larsen, Christian 

6. nordiske uddannelseshistoriske konference, august 2015, Uppsala, Sverige:  
24. A Diversity of Schools: The Danish School Acts of 1814 

Lund Jacobsen, A. Lif 

Seminar, Niels Bohr Arkivet, marts 2015, København:  
25. Store Danske Videnskabsfolk: Inge Lehmann 

ASEH Annual Conference 2015, marts 2015, Washington, USA: 
26. Histories of the 20th century Arctic and Antarctic 

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015, april 2015, Lund, Sverige: 
27. Kvinders faglige ambitioner og universitetskultur i København og Cambridge, 1908-1926 

Pedersen, Karl Peder 

Kriminalitet som samfundets problem, maj 2015, Horsens: 
28. Det første danske sikkerhedspoliti (1800-48) 

Nielsen, Leif Hansen 

Sønderjysk Erhvervshistorie II, september 2015, Alsion, Sønderborg: 
29. Sønderjyske bryggerier fra 1850'erne til nutiden 
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Possing, Birgitte 
 

Forelæsning på Oslo Universitet, marts 2015, Oslo, Norge: 
30. Forelæsning om biografiers relevans, arketyper, køn og fortælletraditioner 

Forelæsning i Norsk Biografisk Selskab, marts 2015, Oslo, Norge: 
31. Arketyper, køn, fortælletradition og etik i historiske biografier 

Forelæsning, Stockholms Universitet – Handelshøjskolen, april 2015, Stockholm, Sverige: 
32. Biografiers relevans, arketyper, køn og fortælletraditioner 

XI Nordiske Kvinde- og Kønshistoriske Konference, august 2015, Stockholm, Sverige: 
33. New Approaches in the Biographical Field: Gender and Archetypes 
34. Women, Men and Gender in Science  

International Conference on Historical Sciences, august 2015, Jinan, China: 
35. Gender and Archetypes and the Making of Cultural Icons in the Biographical Field 

Kampen om historien, Den Litterære Institution uss, september 2015, Hald Hovedgård: 
36. Kampen om historien i biografierne 

Svane-Knudsen, Asger 

European Heads of Conservation 7, juni 2015, Riga, Letland: 
37. New repositories in Danish National Archives - observations and experiences 

Schultz Hansen, Hans 

Sønderjysk Erhvervshistorie II, september 2015, Alsion, Sønderborg: 
38. Mejeribrugets historie i Sønderjylland 
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Rigsarkivets forskningsorganisation 

Rigsarkivets interne forskningsudvalg 

Hans Schultz Hansen, områdeleder Forskning og Arkivadgang (formand) 

Steen M. Ousager, Rigsarkivets direktion 

Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet København 

Asbjørn R. Thomsen, Rigsarkivet Viborg (sekretær) 

Mette Seidelin, Rigsarkivet Odense  

Rigsarkivets rådgivende forskningsudvalg 

Anette Warring, Roskilde Universitet (formand) 

Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet 

Casper Tybjerg, Københavns Universitet 

Christian Larsen, Rigsarkivet København 

Lif Lund Jacobsen, Rigsarkivet København 

Asbjørn Hellum, rigsarkivar, observatør for Rigsarkivets direktion 

Hans Schultz Hansen, områdeleder Forskning og Arkivadgang (sekretær)
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