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1. INDLEDNING

Rigsarkivets omverdensanalyse skal sikre fælles viden 
om og forståelse for institutionens vilkår, situation 
og aktuelle udfordringer. Omverdensanalysen klar
lægger institutionens nuværende situation, de krav, 
forventninger, muligheder og udfordringer, der kan 
iagttages nu og forudses i de kommende år. Omver
densanalysen er en del af Rigsarkivets strategiske og 
rammemæssige fire-trinsraket, der består af:

• Grundfortælling (udvidet mission)
• Omverdenanalyse (analytisk beskrivelse)
• Strategi (Rigsarkivet 2025, institutionens vision 

med bud på realisering heraf)
• Rammeaftale 2017-2020 (realisering af strategi 

med beskrivelse af effekt- og resultatmål)

Rigsarkivets grundfortælling, Vores fælles hukommel
se, udtrykker institutionens kerneopgaver i form af en 
udvidet mission. Grundfortællingen, der er bygget op 
om fem institutionelle værdier: ’autentisk’, ’brugerori
enteret’, ’samarbejdende’, ’kompetent’ og ’troværdig’ 
lyder som følger:

Vores fælles hukommelse
Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og frem
tid. Her findes de originale kilder til det danske sam
funds udvikling i tekst, billeder og tal. Vi har historier 
om høj og lav, om hverdagsliv og Danmarkshistoriens 
store begivenheder. Din historie er også en del af 
Danmarks historie.

Mød os som nationalt arkiv, kultur- og forskningsinsti
tution og som informationsformidler.

Som arkiv sikrer vi den skriftlige og digitale kulturarv 
nu og i fremtiden, så kommende generationer kan 
skrive og forstå deres historie. 

Rigsarkivet er et videnscenter for Danmarks historie. 
Det kræver sikker bevaring, viden om forskningens 
metoder og kvalitet i formidlingen.

Som kultur- og forskningsinstitution formidler vi Dan-
marks historie og bidrager til ny forskning og viden. Vi 
giver digital og fysisk adgang til det historiske materi
ale. Det har betydning for forskere, studerende og de 
borgere, der vil skrive og forstå deres egen historie.

Som informationsformidler er vi katalysator for sam
fundsdebatten. Politikere, medier og borgere har lige 
adgang til de historiske kilder. Det sikrer fri tolkning af 
historien og fremmer demokratisk debat om forud
sætningerne for og udviklingen af nutidens samfund

Omverdensanalysen foreligger her. Institutionsstra
tegien forventes klar i juni 2016. En ny rammeaftale 
mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet for perioden 
2017-2020 forventes færdigforhandlet og underskre
vet i slutningen af 2016.

Omverdensanalyser omfatter ifølge Kulturministeriet:

1. Kortlægning af institutionens (væsentligste) inte
ressenter. De væsentligste interessenter vil oftest 
være (potentielle) brugere i bred forstand. Analy
sen må således omfatte en vurdering af (ændrin
ger i) forventninger og behov på mellemlangt sigt 
(3-10 år). Der refereres om muligt til resultatet af 
eller anbefalinger fra gennemførte brugerunder
søgelser og lignende. Væsentlige interessenter 
kan også være samarbejdspartnere, opdragsgive
re eller leverandører. 

2. Redegørelse for, hvorledes institutionen kan 
bidrage til at realisere aktuelle politiske målsæt

ninger og særlige fokusområder. Fokusområderne 
er en konkretisering og prioritering af, hvorledes 
institutionerne skal bidrage til opfyldelse af mini
sterens politiske målsætninger. 

3. Beskrivelse af generelle samfundsforhold med 
betydning for institutionen på mellemlang sigt. 
Beskrivelsen kan f.eks. pege på politisk udvikling, 
nye teknologiske muligheder, ændret befolk
ningssammensætning, arbejdsmarkedsforhold, 
internationalisering mv.  

4. Vurdering af i hvilket omfang institutionen ved 
starten af aftaleperioden opfylder aktuelle for
ventninger og behov.  

5. Skitsering af institutionens udfordringer og nye 
muligheder på mellemlangt sigt, herunder vur
dering af og forslag til i hvilket omfang institutio
nen skal og kan opfylde fremtidige forventninger 
og behov. Vurderingen forholder sig bl.a. til de 
ressourcer, institutionen har til rådighed.
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1.1. DISPOSITION
Rigsarkivet har med denne omverdensanalyse valgt 
at angribe opgaven anderledes end tidligere, idet 
ovenstående ikke direkte anvendes som disposition 
for analysen, men naturligvis er indlejret i teksten.  
Formålet hermed har været at præsentere en omver
densanalyse, som giver mening internt i Rigsarkivet, 
som forberedelse til udarbejdelsen af ny institutions
strategi, og eksternt, som en læseværdig beskrivelse 
af de centrale udviklingstendenser, som har betyd
ning for Rigsarkivet nu og i den nærmeste fremtid.

Den centrale del af omverdensanalysen er derfor af
snittet Udfordringerne - tolv teser om Rigsarkivets rol
le nu og i fremtiden. Med udgangspunkt i Rigsarkivets 
kerneopgaver, som beskrevet i arkivlovens formålspa
ragraf, beskrives udviklingstendenser i institutionens 
omverden, som har og får eksplicit betydning for, 
hvordan Rigsarkivet fremover kan indfri sine formål. 
Teserne beskriver dermed de for Rigsarkivet vigtigste 
trends i en foranderlig omverden.

Herefter følger et afsnit benævnt Nye brugere – og 
gamle i nye kontekster. Dette er interessentanalysen, 
som udbygger beskrivelsen af de brugertrends, der 
fremhæves i teserne. Afsnittet Rammebetingelser 
er opdelt i tre underafsnit, henholdsvis Økonomi, 
Teknologi og Juridiske forhold. Alle tre har afgørende 
betydning for Rigsarkivets muligheder for at tilpasse 
sig eksisterende og kommende omverdenskrav og 
dermed sine strategiske mål. Afsnittet om Netværk 
beskriver, hvordan Rigsarkivet ikke eksisterer i et in
stitutionelt vakuum, men hvordan aktivt samarbejde 
med andre institutioner, offentlige såvel som private, 
danske såvel som internationale, er afgørende for 
Rigsarkivets fremtidige rolle. 

Det afsluttende afsnit Realisering peger fremad mod 
institutionsstrategi og rammeaftale og dermed det 
strategiske apparat, der skal muliggøre effektiv, klog 
og omkostningseffektiv håndtering af de i denne 
analyse fremhævede udfordringer fra en omverden i 
hastig forandring.

Omverdensanalysen er i udkast udarbejdet af en 
arbejdsgruppe og i flere omgange gennemdrøftet i 
Rigsarkivets samlede ledelsesgruppe. Herefter har 
direktionen yderligere behandlet dokumentet, som er 
endeligt redigeret af rigsarkivaren.
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2. UDFORDRINGERNE
 – TOLV TESER OM RIGSARKIVETS ROLLE 
NU OG I FREMTIDEN

At samfundsudviklingen går stadigt hurtigere er 
en kliché. Men, kliché eller ej, så er faktum, at ikke 
mindst den teknologiske udvikling på godt tyve år 
grundlæggende har transformeret Rigsarkivet fra 
analog til digital institution. Hvor det for blot fem år 
siden, da der blev forhandlet rammeaftale for perio
den 2013-2016, gav mening at tale om den stigende 
digitalisering, kan det konstateres, at denne langt 
henad vejen er realiseret. Rigsarkivet modtager de 
fleste myndighedsarkivalier digitalt, og inden for godt 
og vel ti år er der slet ikke flere offentlige papirarkiva
lier tilbage at modtage. Samtidig tilgår alle brugere 
Rigsarkivets samlinger digitalt via Daisy, Arkivalier 
Online og Dansk Demografisk Database, hvor digitali
serede papirarkivalier kan fremsøges. Og så småt be
gynder institutionen at mærke pres på at kunne stille 
digitalt skabte arkivalier til rådighed på en for bru
gerne tilfredsstillende måde. Samtidig er det en, for  
både forvaltning, forskning og borgere, sikker måde. 
Sikkerhedsaspektet er ikke mindst accentueret af den 
nye databeskyttelsesforordning, som både udfordrer 
og presser Rigsarkivet til et intensiveret fokus herpå.

Interessant nok er en af udfordringerne derfor – om 
ikke andet så nogle år endnu – at fastholde et fokus 
på det analoge. For endnu er alle bevaringsværdige 
offentlige papirarkivalier ikke modtaget. Det samme 
gælder, med endnu længere tidshorisont, private 
papirarkivalier. Og endnu, og formentlig i mange 
år fremover, må Rigsarkivet på sine læsesale stille 
papirarkivalier til rådighed for forskere, studerende, 
myndigheder og interesserede borgere. Men det 
ændrer ikke på det faktum, at den digitale virkelighed 
allerede er en realitet, og at det er her den primære 
indsats må rettes.

Dette er ikke uproblematisk for en institution som 
Rigsarkivet, der i sit inderste er vokset ud af en ana
log, stærkt forvaltnings- og historiefaglig tradition – ej 
heller i forhold til de kerneopgaver, der er beskrevet 
i arkivlovens formålsparagraf, og som fremgår af 
opgavehierarkiet. Disse forhold vil blive adresseret i 
det kommende arkivlovsudvalg, men realiseringen 
af transformationen fra analog til digital vil også i al 
væsentlighed præge de strategiske pejlemærker for 
Rigsarkivets virke i de kommende år, dvs. omverdens
analyse, institutionsstrategi og rammeaftale.

På den baggrund fremføres nedenfor tolv teser om 
Rigsarkivets rolle nu og fremover. Teserne repræsen
terer de væsentligste omverdensforhold, der påvirker 
Rigsarkivets virksomhed. De er ikke præsenteret i 
nogen prioriteret rækkefølge, men de er grupperet 
efter temaerne ’arkivbrugerne’ (I-V), ’kulturbrugerne’ 
(II samt VI-VIII), ’den offentlige sektor’ (II samt IX-XI) og 
’det politiske niveau’ (XII).

 I. AUTENTICITET FÅR NY OG VIGTIGERE BETYD
NING
I en verden, hvor it-teknologi giver uanede mulig
heder for at behandle (og misbruge) information, 
vil dokumenterbar autenticitet blive mere og mere 
efterspurgt. Rigsarkivet skal fastholde sin rolle som 
troværdig og kompetent institution samt være beredt 
på at markedsføre sit reservoir af autentisk dokumen
tation – og have et skarpt fokus på at sikre og kunne 
dokumentere, at også indholdet af de digitalt skabte 
arkivalier bevares i autentisk form. 

II. DEN DIGITALE VIRKELIGHED ER NU
Den digitale udvikling vil fortsat accelerere og vil fort
sat på metaniveau være den helt centrale udfordring 
for Rigsarkivet.  Dette stiller krav til både infrastruk-

tur, digitale processer og organisation. Rigsarkivet vil 
konstant blive mødt med forventninger fra brugerne 
om, at Rigsarkivets ydelser skal være kompatible med 
den nyeste digitale virkelighed. Samtidig omdefinerer 
denne udvikling løbende brugernes krav til Rigsarki
vet.

Offentlige myndigheder vil forvente, at Rigsarkivet er 
en fuldt digital institution, der er en aktiv og innovativ 
medspiller i arbejdet med den digitale forvaltning. 
Data, der skal bevares for eftertiden, skal kunne 
afleveres lettere og mindre udgiftstungt. Det fordrer, 
at livscyklusperspektivet fastholdes i Rigsarkivets be
handling og håndtering af data. Offentlige myndighe
der vil også forvente, at de kan få adgang til de data, 
de behøver under anvendelse af tidssvarende løsnin
ger til identifikation, rettighedsstyring, sikkerhed m.v. 

Også forskningen bliver i stadigt højere grad digital 
og bliver mødt af et stigende krav om, at både forsk
ningsdata og forskningsresultater skal være umiddel
bart tilgængelige for resten af samfundet. Her spiller 
Rigsarkivet en central rolle som en del af en forsk
ningsinfrastruktur, der sikkert kan opbevare og stille 
forskningsdata til rådighed igen. Herunder navnlig 
forskningsdata indeholdende personoplysninger.

Honorering af udfordringerne fra den digitale virkelig
hed vil kræve fortsat øget ressourceallokering til om
rådet og tilegnelse af nye kompetencer ved udvikling 
og rekruttering. Men det vil samtidig give Rigsarkivet 
helt nye muligheder for at servicere myndigheder, 
forskning, medier m.fl. med efterspurgte data samt 
tilgængeliggøre arkivalier, formidle historisk indsigt 
og servicere det offentlige Danmark.



77Rigsarkivet - omverdensanalyse 2016

-

-

-
-

- -

-

-

-

-

-

III. MONOPOLET ER FORTID
Rigsarkivet er ikke længere i samme omfang som tid-
ligere den største aktør, når det gælder om at tilbyde 
adgang til arkivalier og historiske data. I takt med, 
at Rigsarkivet har lagt digitaliserede arkivalier frit 
tilgængeligt på nettet, ’høster’ private firmaer og ini-
tiativrige enkeltpersoner i omfattende målestok disse 
og stiller dem til rådighed på nettet på måder, som 
tilstræber at være mere attraktive for brugerne. Ikke 
sjældent er disse services bedre end Rigsarkivets, og 
ofte tilbyder de alternative brugsmuligheder, hvorfor 
de naturligt er tiltrækkende for brugerne. 

Rigsarkivet kan ikke rumme alle tænkelige ydelser, 
hvis kvalitet og brugervenlighed skal fastholdes. 
Dette stiller krav til prioritering af indsatser og ikke 
mindst samarbejde med såvel andre kulturinstitu
tioner som private udbydere. Det er afgørende for 
Rigsarkivets fremtid, at der fokuseres på de områder, 
hvor Rigsarkivet har særlige forudsætninger for, eller 
måske endda er den eneste aktør, der kan levere 
produkter med den fornødne kvalitet og brugerven
lighed, samt på de områder, hvor andre aktører ikke 
kan forvente at tilgodese væsentlige brugergruppers 
behov. Vigtigst er, at Rigsarkivets samlinger anvendes 
– uanset form og udbyders proveniens. Ud fra den 
betragtning vil et fænomen, der tidligere blev opfattet 
som konkurrence, blive omformet til et af institutio
nens vigtigste aktiver.

IV. ARKIVANVENDELSE OG LÆSESALENES ROL
LE FORANDRES
Antallet af besøgende i Rigsarkivets læsesale er faldet 
drastisk over en længere årrække, og der er ingen 
udsigt til at faldet vil stoppe. Den digitale tilgængelig
gørelse af de mest anvendte arkivalier gør, at mange 
brugere ikke længere behøver fysisk at rejse til læse

salen. Den tendens vil fortsætte. 

Læsesalene vil imidlertid i mange år endnu have 
relevans, men på anden vis end tidligere. Her må 
forskere, studerende og særligt dybdeborende arkiv
brugere serviceres i forhold til deres særlige behov, 
f.eks. adgang til store mængder materiale, der ikke 
med økonomisk rimelighed kan digitaliseres. Dette 
kan også skyldes forhold omkring sikkerhedsmæssige 
krav og personfølsomme digitalt skabte data.

Men læsesalene spiller også en rolle i digitaliseringen. 
Rigsarkivet har tidligt gjort det muligt for brugerne at 
anvende kameraudstyr og lignende og stiller også i et 
vist omfang sådant udstyr til rådighed. Disse mulig
heder benyttes særdeles flittigt, og det ses også, at 
brugere organiserer sig i ’digitaliseringsteams’ der af 
frivillighedens vej gennemfører større digitaliserings
projekter. 

I nogle af disse projekter er affotograferingerne blevet 
afleveret til Rigsarkivet og anvendt på Arkivalier On
line. Det er oplagt, at Rigsarkivet også fremover skal 
imødekomme og facilitere sådanne brugerdrevne 
initiativer. Der vil derfor også fremover være brug for 
lokaler, hvor man kan arbejde med arkivalier under 
betryggende sikringsmæssige forhold.

V. FORSKNINGENS ROLLE STYRKES I AKTIVT 
SAMSPIL MED ØVRIGE KERNEOMRÅDER
Rigsarkivets rolle som forskningsinstitution forandres 
i takt med, at samlingerne skifter karakter (stigende 
mængder af digitalt skabte arkivalier), og at bruger
nes behov udvikles (stigende digitale muligheder og 
kompetencer).  Dette stiller krav til forskningen, som 
må bevæges fra i al væsentlighed at være klassisk 
historieforskning på grundlag af papirarkivalier til at 
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spænde fra middelalderpergamenter til de nyeste 
digitale forskningsdata. Den enorme vækst i digitale 
data giver nye forskningsmuligheder og -perspektiver,
som tidligere har været udenfor Rigsarkivets række
vidde. Det er nu helt reelt, at Rigsarkivet ad denne vej 
kan nå helt nye brugergrupper.

 

Der er betydeligt perspektiv i at inspirere forvalt
ningsforskere til at komme på banen vedr. samspillet 
mellem administration, arkivskabelse og dokumen
tation. I forhold til digitalt skabte arkivalier og forsk
ningsdata er der oplagte muligheder for en bredere 
forskningsindsats, blandt andet på det metodiske 
område.

En del af Rigsarkivets samlinger udgøres af data di
rekte indsamlet til forskning. Denne datamængde vil 
vokse i takt med, at Rigsarkivet begynder at modtage 
forskningsdata i større omfang. Forskningsdata gen
bruges intensivt, og Rigsarkivet træder i de kommen
de år ind som infrastruktur for forskning, hvorved de 
traditionelle skillelinjer mellem forskning og arkivfag
lige opgaver yderligere udviskes.    

Rigsarkivets forskere må på deres respektive felter 
fortsat og gerne i endnu højere grad aktivt indgå i 
relevante forskningsnetværk med andre forskere på 
forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner i både 
ind- og udland. Samtidig skal Rigsarkivets forskning 
oftere og langt mere intensivt præsenteres for Rigsar
kivets brugere og samarbejdspartnere.

VI. BRUGERE BERIGER
Aktiv anvendelse af crowdsourcing og anden brug
erinvolvering er for længst en realitet, og andelen af 
frivillige brugerbidrag må forventes at blive større. 
Rigsarkivet har allerede mangeårig erfaring hermed,

men bidraget fra crowdsourcingaktiviteter vil 
blive hyppigere og udbredt til flere områder. Det er 
allerede nu erkendt, at institutionens strategiske mål 
ikke kan realiseres, hvis ikke aktive brugere inddra
ges. Disse brugere må løbende, aktivt og interaktivt 
inddrages i prioriteringer af design og ydelser. Det er 
formålsløst at forsøge at trække ”rigsarkivsbestemte” 
rammer ned over brugerne, for så går de andre steder 
hen. Rigsarkivet må gennem strategiske samarbejder 
skabe engagement og fælles prioriteringer og dermed 
skabe yderligere opbakning til at arbejde sammen 
med Rigsarkivet for at nå et fælles mål om en endnu 
bedre service til brugerne.

VII. KULTURVANER ER I FORANDRING
Kulturvaner og kulturforbrug forandres hurtigt i den 
nye, digitale virkelighed. Det er ressourcestærke 
generationer, der i disse år forlader arbejdsmarkedet, 
og de stiller nye krav som kulturforbrugere. Rigsarki
vet bevarer enorme mængder dokumentation til aktiv 
anvendelse for individer, særlige samfundsgrupper og 
lokalområders historie. Aktiv indsamling af, forskning 
i og formidling af denne dokumentation vil imøde
komme de borgere, som i stigende grad stiller krav til 
Rigsarkivet som et serviceorgan, der stiller relevant 
information til rådighed, på en måde som er nem at 
bruge, og som står til rådighed med vejledning når og 
i det omfang, denne efterspørges.

Rigsarkivet må agere aktivt for at fastholde antallet 
af brugere, som bliver mere differentierede og kræ
vende, men også engagerede og aktivt bidragende. 
Ydelserne må naturligvis tilrettes efterspørgslen. Heri 
ligger således såvel udfordringer som potentialer.

VIII. RIGSARKIVET SOM LÆRINGSINSTITUTION 
OG CENTER FOR HISTORIEFORTÆLLING
Med udgangspunkt i undervisernes og de undervistes 
behov kan Rigsarkivet konsolidere og styrke sin rolle
som læringsinstitution. Den skriftlige, autentiske 
kulturarv kan med fordel deles og i mere eller mindre 
didaktiseret form anvendes i undervisningssammen
hæng fra indskoling til universitet. Dette må overve
jende ske digitalt, men tilsat en erkendelse af, at det 
at se og snuse til originale pergamenter og papirer 
med gotiske bogstaver og kunstfærdige krummelurer 
rummer en særlig værdi. Først og fremmest bør alle 
tiltag målrettes undervisningens og dermed undervi
sernes behov.

Rigsarkivet skal ikke blot stille historien til rådighed 
for brugerne, den skal også formidles, bl.a. med 
udgangspunkt i institutionens rige og anerkendte 
forskning. Den tid, hvor arkivmedarbejdere blot var 
kustoder, er for længst forbi. Brugere, meningsdan
nere, medier og beslutningstagere forventer historie
fortællinger om kulturinstitutionernes samlinger og 
om institutionerne selv. Rigsarkivets legitimitet trues, 
hvis institutionen ikke ud fra sine samlinger kan for
tælle spændende, oplysende og dannende historier.

Med den stigende brug af Rigsarkivets digitale tje
nester flyttes også den arkivfaglige vejledning ud af 
læsesalene. Rigsarkivet tilbyder vejledning for arkiv
brugere – udover på læsesalene – også pr. telefon, 
mail, via sociale medier og ved udvikling og vedlige
holdelse af vejledninger, præsentationer, film m.v. på 
www.sa.dk. 

Der opleves en stigning i efterspørgslen på disse 
ydelser, og det er rimeligt at forvente, at der i 2016 
vil blive gennemført op i mod 20.000 aktive vejled

http://www.sa.dk
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ningssessioner af forskellig art (mailforespørgsler, 
telefonsamtaler, spørgsmål på Facebook etc.) udenfor 
læsesalene. Denne stigning vil fortsætte. Det er kom
petencekrævende og tager tid at bruge arkivalier, og i 
en tid hvor forventningen er, at man skal kunne finde 
information hurtigt, er det afgørende, at Rigsarkivet 
understøtter brugernes undersøgelser med råd og 
vejledning, både i form af hensigtsmæssig tilgænge
liggørelse, godt vejledningsmateriale samt vejledning 
i forhold til konkrete arkivfaglige spørgsmål.  

IX. RIGSARKIVET UDVIKLES TIL ET ARKIV FOR 
NUTIDEN
Rigsarkivet er i bevægelse fra en relativt passiv rolle 
som modtager af den dokumentation, forvaltningen 
og i mindre grad private arkivskabere har skabt, til en 
situation, hvor Rigsarkivet også påtager sig en mere 
aktiv rolle. Dette gælder i forhold til myndighedernes 
informationsforvaltning og sags- og dokumenthånd
tering samt i forhold til indhentning og bevaring af 
forskningsdata. En oplagt mulighed er, at institutio
nen konsolideres som digitalt myndigheds- og forsk
ningsdataarkiv, hvor myndigheder og forskningsin
stitutioner fuldt digitalt og let tilgængeligt kan tilgå 
afleverede data fra deres digitale systemer.

En udfordring hermed iagttages på det private områ
de, hvor virksomheder, organisationer og privatper
soner ikke blot skal tilskyndes til at aflevere arkivalier, 
men også serviceres, så disse kan genanvendes. I 
forbindelse hermed adresseres udfordringen om virk
somheder, der skifter fra offentlig til privat ejerskab 
– og omvendt. 

X. DATA SÆTTES FRI
Rigsarkivets data må i videst muligt omfang sættes fri 
og kunne anvendes frit af alt og alle i maskinlæsbar 
facon. Det gælder ikke alene metadata om papirar
kivalier, men også digitalt skabte data. Åbne API’er, 
Linked Open Data, semantisk web og Big Data er kun 
begyndelsen. Rigsarkivet vil blive mødt med ønsker 
og krav fra omverdenen om at være dataleverandør i 
forhold til de kolossale mængder data, institutionen 
bevarer. Men trafikken kommer også til at gå den 
anden vej, således at Rigsarkivet konsumerer og gen
bruger data udefra i formidling og tilgængeliggørelse 
af samlingerne i de forskellige digitale tilbud.

Inden for både national og international forskning har 
en open science agenda i gennem flere år været båret 
frem. I de første år var fokus udelukkende på open 
access til publikationer, men i de seneste år er også 
open access til forskningsdata og andre forsknings
produkter inddraget. Fordelene ved open science 
er på kort sigt understøttelse af gennemsigtighed, 
integritet, inklusion og samarbejde i forskning. 

På længere sigt vil open science styrke effekt og 
kvalitet i forskning, efficiens, troværdighed og respon
sivitet i forhold til samfundsmæssige udfordringer og 
til støtte for kreativitet og innovation 1. I Danmark er 
det i sær Forsknings- og Innovationsstyrelsen inkl. Det 
Frie Forskningsråd, der har båret denne agenda frem 
i forskning og samfund. Internationalt er det EU med 
støtte til Open Science i diverse forskningsinfrastruk
turer og -projekter, der går i front.

Også offentlige myndigheder mødes i stigende grad af 
’Open Data’-forventninger. PSI-loven 2  om viderean
vendelse af den offentlige sektors information (data) 
følger af et EU-direktiv til fremme af genbrug af data 
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indsamlet af den offentlige administration med hen
blik på at styrke innovation, vækst og arbejdspladser. 
Digitaliseringsstyrelsens initiativer under overskrif
ten ’Offentlige data i spil’ har mål om transparens til 
myndighedernes forvaltning og øget udnyttelse af 
værdien i data 3.

Frisættelse af data indebærer en betydelig sikker
hedsudfordring, både i forhold til utilsigtet at åbne for 
personfølsomme data og i forhold til at sikre sig mod 
ondsindet datamining. Det gælder for såvel digitale 
som analoge arkivalier, at sikring går forud for åben
hed. Men målsætningen er over tid at sikre begge 
dele.

XI. OPEN SOURCE OG STANDARDSYSTEMER 
GIVER MULIGHEDER
Da Rigsarkivet påbegyndte sin digitale udvikling, var 
antallet af standardsystemer på arkivområdet, såvel 
som niveauet inden for tilgængelig open sourcekom
ponenter med relevans for området, lavt. Dette er 
nu i udvikling, hvorfor der skabes muligheder for, at 
Rigsarkivet vil kunne berige eller erstatte egenudvik
lede it-systemer med disse. 

Open source kan både ses som en kilde til eksisteren
de komponenter, som kan indoptages og benyttes frit 
og derved frigøre ressourcer til anden udvikling, og 
som en kilde til dedikeret udvikling, hvor et program 
overgives til et open source community, der foretager 
udviklingen af det på Rigsarkivets og andre arkivinsti
tutioners vegne.

XII. I SAMKLANG MED DET POLITISKE NIVEAU
Rigsarkivet vil med sit strategiske sigte og prioriterin
gerne heri aktivt udvikle sin opgaveportefølje i sam
spil med politiske satsningsområder. Det gælder ikke

mindst på det kulturpolitiske område, hvor Kulturmi
nisteriet som direkte opdragsgiver er dagsordensæt
tende. Men det gælder også på øvrige områder, 
f.eks. det juridiske (datasikkerhed), det finansministe
rielle (effektivisering af den offentlige sektor) og det 
forskningsmæssige (tværgående forskningsopgaver). 
Den ønskede politiske samklang tilstræbes således 
både i forhold til Rigsarkivet som kulturinstitution og 
Rigsarkivet som styrelse.

1 http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163488
3 http://www.digst.dk/Styring/Offentlige-data

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163488
http://www.digst.dk/Styring/Offentlige-data
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3. NYE BRUGERE
– OG GAMLE I NYE KONTEKSTER

Vi taler om interessenter og om brugere, men græn
sen mellem disse er langt fra knivskarp. Her vendes 
den traditionelle interessentanalyse på hovedet, og vi 
begynder bagfra med Rigsarkivets slutbrugere.

a. Brugerne
Flest af alle er der af slægtsforskerne, som tegner 
sig for størstedelen af besøg på Rigsarkivets digitale 
services, og de udgør ligeledes en betydelig del af in
stitutionens læsesalsgæster. Mere end en million digi
tale besøg blev det til i 2015, og der er ikke noget, der 
tyder på, at tallet vil falde i de kommende år. Mange 
slægtsforskere er også aktive crowdsourcere, hvilket 
betyder at de frivilligt bidrager med at tilføre digitale 
metadata til Rigsarkivets samlinger. Endvidere er 
slægtsforskerne flittige, og i stadigt stigende omfang 
brugere af den mangesidige arkivfaglige vejledning, 
som Rigsarkivet tilbyder.

Langt færre er de ’traditionelle’ læsesalsgæster, men 
deres betydning kan ikke siges at være mindre. Histo
rie-, samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskere 
og studerende anvender Rigsarkivets reservoir af 
autentisk dokumentation og forskningsdata og søger 
vejledning på læsesalene, men også journalister, virk
somheder, borgere m.fl. anvender samlingerne. Fæl
les for forskere og slægtsforskere er, at de er brugere 
af de kurser i og introduktioner til samlingerne og 
søgningerne i dem, som Rigsarkivet løbende udbyder, 
og at de benytter sig at den arkivfaglige vejledning, 
som Rigsarkivet på forskellig vis tilbyder.

Rigsarkivets tilbyder undervisningsforløb digitalt og 
fysisk i Rigsarkivet i København til grundskolen og 
ungdomsuddannelserne. Volumen er ikke stor, men 
det er interessen. Undervisningen har været et sats

ningsområde i den nuværende rammeaftaleperiode, 
og efterspørgslen har vist sig at være støt stigende. 
Således forventes Rigsarkivets digitale undervis
ningstilbud at få op imod 70.000 besøg i 2016. Det har 
således længe været svært for Rigsarkivet at leve op 
til forespørgslerne om gennemførte forløb – herunder 
den digitale understøttelse heraf. For de videregåen
de uddannelser er kildepakkerne er tilbud til stude
rende, som på kort tid skal levere basale kildebasere
de opgaver.

Kulturbrugerne besøger Rigsarkivets udstillinger og 
deltager i foredrag.

Endelig er der en særlig gruppe brugere i aftagerne af 
Rigsarkivets Indtægtsdækkede Virksomheds ydelser. 
Denne gruppe udgøres dels af borgere, virksomheder, 
forskere og myndigheder, som søger dokumentation 
mod betaling, og dels af myndigheder, som lader de-
res arkivalier ordne af Rigsarkivet.

b. Myndighederne
De offentlige myndigheder skaber langt hovedparten 
af de arkivalier, Rigsarkivet bevarer og stiller til rådig
hed. Uden dem, intet Rigsarkiv. Alle statslige myndig
heder har afleveringspligt til Rigsarkivet, mens godt 
halvdelen af kommunerne har valgt at aflevere til 
Rigsarkivet. Alle regioner afleverer deres arkivalier til 
Rigsarkivet, da ingen (endnu) har valgt at oprette eget 
arkiv.

Myndighederne skal dokumentere deres virksomhed 
på en måde, så den dokumentation, de skaber, efter 
aflevering til Rigsarkivet kan stilles til rådighed for 
myndigheder, offentlighed og forskere. Hermed sam
arbejder myndighederne ikke kun med Rigsarkivet 
om afleveringer, men også om godkendelse af 

it-systemer, som indeholder bevaringsværdige data, 
digitaliseringer og varetagelse af arkivmæssige hen
syn. Endelig fører Rigsarkivet tilsyn med statslige 
myndigheders anvendelse af ESDH-systemer. Udfor
dringen på dette område vil fortsat være at sikre den 
offentlige dokumentation for eftertiden, holde myn
dighedernes omkostninger nede og på at skabe værdi 
for myndighederne, både før og efter aflevering.

c. Private
Virksomheder, private organisationer og privatper
soner kan vælge at overdrage deres arkivalier til 
fremtidig bevaring og tilgængeliggørelse i Rigsarki
vet. Opgaven er især rettet mod at indsamle og sikre 
privatarkiver med væsentlig national eller regional hi
storisk betydning, som kan komplettere Rigsarkivets 
samling af offentlige arkivalier, så der bliver bevaret 
dokumentation til en helhedsorienteret beskrivel
se af det danske samfund. Rigsarkivets område for 
indsamling af private arkivalier fører løbende dialog 
med disse interessenter herom og udøver opsøgende 
virksomhed for at sikre værdi og repræsentativitet 
i samlingerne. I forhold til private digitalt skabte 
arkivalier samarbejder Rigsarkivet med andre institu
tioner, der som et led i deres virksomhed indsamler 
private arkivalier, dvs. medlemmerne repræsenteret 
gennem Privatarkivudvalget. Udfordringen på dette 
område er i meget høj grad at sikre, at de digitale spor 
af den private sektor bliver bevaret. Der bliver derfor 
en strategisk prioritering at udføre en dybdegående 
analyse af, hvad der skal til for at få private arkivska
bere til at aflevere digitalt skabte data til Rigsarkivet.

d. Samarbejdspartnere
Blandt Rigsarkivets samarbejdspartnere findes 
danske og udenlandske institutioner, foreninger og 
organisationer inden for især ABM-, forsknings- og un
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dervisningsområdet samt udøvende og forsknings
mæssige interesseorganisationer. Blandt de vigtigste 
kan nævnes Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, 
Nationalmuseet, KL, Danske Regioner, Sammenslut
ningen af Lokalarkiver (SLA), Organisationen Danske 
Arkiver (ODA), Sammenslutningen af Slægtshistoriske 
Foreninger (SSF), DIS Danmark og universiteterne. 

Fra andre arkivinstitutioner i Danmark vil være en 
forventning om, at Rigsarkivet i højere grad sætter 
standarder og normer for virksomheden, og at sam
arbejdet med ”Arkivdanmark” både forventeligt vil, 
men også bør øges.

Blandt tilskudsgiverne findes en række private fonde, 
Kulturministeriet (forskningspuljen), Forskningsrådet 
for Kultur og Kommunikation, EU m.v.

Blandt de internationale samarbejdspartnere spiller 
det nordiske arkivsamarbejde en helt særlig rolle, li
gesom aktiviteterne i the International Council on Ar
chives (ICA), the European Archives Group (EAG), the 
European Board of National Archivists (EBNA), DLM 
Forum, Open Preservation Foundation, Consortium 
of European Social Science Data Archives (CESSDA), 
Archives Portal Europe Foundation, ICARUS m.fl. 
EU spiller en helt særlig rolle, hvad angår både krav, 
forventninger og muligheder.

Formelle netværk findes på forskningsområdet, på 
kulturområdet, blandt kulturarvsinstitutionerne i 
RUNAS m.v.

For det myndighedsvendte arbejde er myndigheder
nes it-leverandører også en vigtig medspiller.

e. Opdrag og rammer
Kulturministeriet er Rigsarkivets direkte opdraggiver 
på vegne af regering og Folketing.

Blandt rammevilkårsstillerne er Finansministeriet 
og Moderniseringsstyrelsen helt centrale, men også 
Slots og Kulturstyrelsen, Datatilsynet, Styrelsen for 
Forskning og Innovation, Digitaliseringsstyrelsen m.fl. 
spiller vigtige roller.

f. Øvrige
Blandt Rigsarkivets øvrige interessenter finder vi 
leverandører (f.eks. Statens Administration og Byg
ningsstyrelsen), kontrollører (Departementet, Rigs
revisionen, Datatilsynet, Folketingets Ombudsmand, 
Arbejdstilsynet m.fl.), opinionen (medier, politikere 
og interesseorganisationer) samt udbydere af ar
kivmæssige ydelser (Danish Family Search, Family 
Search, Church of The Latter Day Saints, My Heritage 
m.v.).
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4. RAMMEBETINGELSER

Som statsinstitution er Rigsarkivet underlagt en 
række rammevilkår. Det gælder krav fra opdraggiver i 
forhold til ønskede ydelser, ressourcer i form af bevil
linger og produktionsapparat samt generelle ramme
vilkår for statslige institutioner.

4.1. ØKONOMI
Rigsarkivets økonomi er i alt overvejende grad fi
nansieret over finansloven. Rigsarkivets økonomiske 
rammer omfatter på indtægtssiden dels den centrale 
finanslovsbevilling (2015: 155,2 mio. kr. netto) og dels 
øvrige indtægter (2015: 30,2 mio. kr.). Øvrige indtæg
ter udgøres af indtægtsdækket virksomhed samt eks
ternt finansierede projekter, som f.eks. DDA Sundhed 
og Dansk Vestindienprojektet.

Der har igennem en årrække været en svagt faldende 
tendens i finanslovbevillingen, men denne tendens er 
vokset betragteligt med omprioriteringsbidraget på 2 
% årligt i perioden 2016-2019. Da Rigsarkivet har en 
meget stor del af sin driftsbevilling bundet i magasi
ner og bygninger, er der efter fraflytningen i 2016 af 
adressen på Vester Allé i Aarhus i 2016 meget ringe 
muligheder for at effektivisere/spare yderligere på 
ordinær drift. Rigsarkivets politisk fastlagte struktur, 
herunder geografiske spredning, gør yderligere effek
tiviseringer på øvrig drift, navnlig på det omkost
ningstunge bygningsområde, vanskeligere at gen
nemføre.

Det betyder, at stort set hele besparelsen i omprio
riteringsbidraget skal findes på lønsumsbevillingen, 
som udgør ca. halvdelen af finanslovsbevillingen. I 
runde tal drejer det sig akkumuleret om lidt over et 
par millioner kr. om året.

Skønsmæssigt skal medarbejdermassen i Rigsarkivet 

i perioden således reduceres med op til 30 årsværk, 
svarende til mere end 10 % af institutionens medar
bejdere. Tallet kan potentielt blive endnu større, da 
der i perioden også er øvrige bevillinger, der bortfal
der.

Perioden bliver derfor personale- og opgavemæssigt, 
internt i Rigsarkivet, en svær periode. Alt andet lige 
vil besparelserne forårsage mærkbare reduktioner i 
Rigsarkivets ydelser samtidigt med, at det er bydende 
nødvendigt, at Rigsarkivet fortsætter den nødvendige 
omstillingsproces til det digitale samfunds forvent
ninger og behov. Det vil med disse forudsætninger 
i de kommende år simpelthen ikke være muligt at 
opretholde nuværende ydelses- og serviceniveau 
samtidig med, at omstillingen og udviklingen af 
Rigsarkivet foregår. De strategiske målsætninger må 
tilpasses denne virkelighed, og der må være åbenhed 
for grundlæggende at omprioritere opgaverne, idet 
Rigsarkivet naturligvis fortsat skal leve op til arkivlo
vens formålsparagraf og finanslovens prioriteringer.

Rigsarkivet har igennem de seneste år haft et vist held 
til at sikre sig eksterne bevillinger, ikke mindst bidrag 
til digitalisering af papirarkivalier samt forskningsbe
villinger. Arbejdet for at tiltrække yderligere eksterne 
bevillinger må prioriteres og vil blive intensiveret og 
professionaliseret i de kommende år. Men disse udgør 
et særdeles usikkert bevillingsparameter, som imid
lertid i videst muligt omfang bør udnyttes strategisk.

Rigsarkivet vil fremadrettet tilstræbe at udvikle nye 
ydelser, som kan leveres og sælges via indtægtsdæk
ket virksomhed. Denne virksomhed er i de senere 
år ekspanderet og blevet effektiviseret betydeligt, 
ligesom der i samme periode er sket en mærkbar 
produktudvikling. 

Denne produktudvikling bør videreføres m.h.p. at  
skabe nye produkter, som understøtter Rigsarkivets 
strategiske målsætninger, og som er økonomiske 
bæredygtige.

4.2. TEKNOLOGI
Parallelt med det ovenfor beskrevne økonomiske 
pres oplever Rigsarkivet netop i disse år et markant 
voksende teknologisk pres. Presset hænger for det 
første sammen med det ovenfor beskrevne faktum, at 
Rigsarkivet på relativt kort tid er gået fra at være en 
analog til en reelt digital institution. Dette presser den 
samlede opgaveportefølje, da de analoge opgaver 
ikke kan udfases i takt med, at de digitale kommer til. 
Paradoksalt nok hænger det teknologiske pres også 
sammen med, at Rigsarkivet var hurtigt med fra start. 
Der er indsamlet digitalt skabte arkivalier allerede fra 
den tidligste digitalisering af forvaltningen i 70’erne, 
og der er derfor løbende opbygget en systemporte
følje, som nu er ved at være så stor og opdaterings
krævende, at institutionen lider under det. Det kaldes 
teknologisk gæld. Eliminering af denne er en af de 
helt store udfordringer i de kommende år.

4.2.1. DIGITAL BEVARING – ET STIGENDE PRES
De danske myndigheder, såvel statslige, regionale 
som kommunale, er i dag blandt de allermest digitale 
set i et europæisk og reelt også globalt perspektiv. 
Dette er frugten af skiftende regeringers aktive og 
vedholdende indsats for at fremme digitalisering af 
det offentlige Danmark. Digitaliseringen har ube
strideligt effektiviseret forvaltningen og lagt kim til 
markant forbedret offentlig service.

På denne baggrund er det ikke overraskende, at Rigs
arkivet i disse år modtager markant stigende mæng
der af offentligt skabte data og digitale dokumenter, 
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som jf. arkivloven skal bevares for eftertiden. I årene 
2009-2013 var den årlige volumen herfor 6,5 terabyte. 
I årene 2014-2015 var samme volumen vokset til ca. 
25 terabyte årligt. I 2016 alene forventes en volumen 
på 40 terabyte. Og i de kommende år forventes det, 
at Rigsarkivet årligt skal modtage op til 100 terabyte 
myndighedsdokumentation. I tillæg hertil kommer 
indsamlingen af forskningsdata, som på mellemlang 
sigt har potentiale til at nå et tilsvarende niveau. Da 
bevaringsdata skal gemmes i tre uafhængige eksem
plarer, er bevaringsvolumen tre gange den modtagne 
mængde. Der er derfor et kritisk behov for inden for 
den kommende rammeaftaleperiode at opbygge en 
bevaringsinfrastruktur, som vil kunne håndtere mod
tagelse, test og bevaring af 1 terabyte om dagen.

Potentialet
Rigsarkivet er forpligtiget til at sikre, at denne ko
lossale mængde samfundsdokumentation bevares 
sikkert for eftertiden, hvor den kan tjene retssikker
hed, forskning, udredning og administration, bl.a. på 
det samfunds-, sundheds- og historievidenskabelige 
område, og på den måde indgå i grundlaget for det 
danske demokrati.  Dette sker ved sikker lagring i 
standardformater på både faste medier og i en kryp
teret serverløsning. Det sker også ved migrering til 
nye medier og formater, og test af bevaret autentici
tet herefter, efterhånden som teknologien fordrer det. 
Rigsarkivet er så at sige Danmarks historiske grund
dataprogram, som sikrer, at vores fælles hukommelse 
forbliver intakt og tilgængelig.

Rigsarkivet har modtaget data siden 1973 og har 
etableret sig som et af verdens førende arkiver på det 
digitale område. Dette er sammenhængende med, at 
Danmark som stat har en række styrkepositioner på 
det digitale område. Inden for registerforskningen 

har Danmark eksempelvis enestående muligheder, 
idet store registre, hvoraf mange kan knyttes sammen 
via CPR eller andre identifikatorer, rummer et unikt 
og perspektivrigt forskningspotentiale. For at den
ne mulighed fortsat skal bestå, er det af afgørende 
betydning, at alle relevante data bliver arkiveret i et 
langtidsholdbart format med den korrekte tilhørende 
dokumentation. Rigsarkivets muligheder for rettidigt 
at indsamle, bevare og tilgængeligøre forskningsdata 
er i den forbindelse helt centrale. 

Denne digitale styrkeposition skal naturligvis fasthol
des. Den omfattende vækst i modtagelse af offentligt 
skabte data og digitale dokumenter samt af forsk
ningsdata har imidlertid sat Rigsarkivets modtagel
ses- og bevaringsinfrastruktur under et betydeligt 
pres. Dette pres vil blive markant forøget i de kom
mende år.

Udfordringen
Den digitale bevaring er ikke en opgave, som kan ud
skydes. Data har en mere flygtig karakter end fysiske 
dokumenter, og det er afgørende for bevaringen af 
informationen, at Rigsarkivet har de fornødne res
sourcer til at løfte opgaven forsvarligt. Det indebærer, 
at Rigsarkivet både skal have lagringskapacitet og 
it-systemer til at modtage og bevare de voksende 
data datamængder, men også kompetencer til at 
følge med den digitale udvikling. Som på tilgængelig
gørelsesområdet er der også her en teknologisk gæld, 
som skal elimineres.

Rigsarkivet har systemer til validering og håndtering 
af bevaring af de modtagne digitale data, men disse 
er generelt nogle år gamle og har især problemer med 
at klare de store datamængder, der fremadrettet må 
påregnes. Allerede på det nuværende niveau er der 

jævnligt kapacitetsproblemer. Dertil kommer, at den 
nuværende bevaringsinfrastruktur ikke er tilstrække
lig stabil til at håndtere behovet.

Konkret er der behov for at:

• Sikre ressourcer til at følge den teknologiske 
udvikling og efter behov tilpasse Rigsarkivets me-
toder og standarder hertil, så bevaringsværdigt 
digitalt materiale også fremadrettet kan modta
ges og bevares forsvarligt efter systemuafhængige 
principper. 

• Prioritere ressourcer til at tilpasse eller nyanskaf
fe programmer og infrastruktur til de stigende be
hov i forhold til validering, lagring og opsamling 
af metadata til administration af samlingen. 

• Etablere en ensartet bevaring af digitalt mate- 
riale, uanset om der er tale om forvaltningsdata, 
forskningsdata eller digitaliserede arkivalier

Når dette er en særlig udfordring i disse år, hænger 
det uafvendeligt sammen med, at de analoge opga
ver ikke forsvinder i takt med, at de digitale opstår. 
Bevaringen af den fysiske, skriftlige kulturarv er fort
sat en prioriteret opgave, og der ligger endnu mellem 
75 og 100 hyldekilometer offentlige papirarkivalier 
hos myndighederne, som Rigsarkivet skal indsam
le, behandle og bevare i de kommende år, før den 
analoge restmængde er endeligt sikret for eftertiden. 
Læg hertil, at digitaliseringspriser og -logistik bety
der, at en afskaffelse af læsesale med frembæring af 
fysiske papirsager fortsat har lange udsigter. Dette 
digitale/analoge dobbeltpres er Rigsarkivets vilkår en 
årrække endnu, og det vil særligt i de kommende ti 
år (2016-2025) udgøre en betydelig ressourcemæssig 
udfordring.
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4.2.2. DIGITAL TILGÆNGELIGGØRELSE – OG TEKNO
LOGISK GÆLD
Behovet for autentisk dokumentation af fortidens og 
samtidens forvaltning er i dag stærkere, end de fleste 
tidligere ville have kunnet forstille sig. Rigsarkivet 
havde i 2015 mere end fire millioner besøg på sine 
digitale services, Arkivalier Online og Dansk Demogra
fisk Database. Tallet er i vækst og vil formentlig vokse 
i takt med, at Rigsarkivet i de kommende år stiller 
yderligere digitaliserede papirarkivalier til rådighed 
online.

Rigsarkivet har digitaliseret og via nettet formidlet pa
pirarkivalier siden 2002. Netbaseret tilgængeliggørel
se af digitalt skabte arkivalier har været en mulighed 
næsten lige så længe, men såvel omfang som brug 
heraf har været begrænset. Digitalt skabte arkivalier 
er først og fremmest data og dokumenter fra den of
fentlige forvaltnings registre og ESDH-systemer. Efter
spørgslen forventes at vokse kraftigt i de kommende 
år. Det skyldes dels, at Rigsarkivet p.t. modtager ca. 
40 terabyte digitalt skabte arkivalier om året, og tallet 
er i kraftig vækst. Det skyldes også, at Rigsarkivet i 
voksende omfang bliver indgangen til denne doku-
mentation, uanset om det sker med udgangspunkt i 
arkivloven, eller, via en myndigheds accept, gennem 
f.eks. offentlighedslovens regler om aktindsigt. Det 
skyldes, at de digitale afleveringer omfatter data, som 
kun er 1-10 år gamle, mens papirarkivalier typisk har 
været ca. 20 år gamle på afleveringstidspunktet.

Digitalt skabte forskningsdata i Rigsarkivets sam
linger har været stillet til rådighed siden 1973. Med 
internettet er formidlingen naturligvis blevet langt 
lettere, og der er løbende udviklet formidlingsser
vices rettet til forskning og uddannelse. I forhold til 
samfundsvidenskabelige surveydata er der i dag en 

veletableret praksis for datagenbrug via arkiv.   

De klassiske brugere, historikere, samfunds- og sund
hedsforskere, studerende og slægtsforskere bliver i 
stigende omfang suppleret med borgere, journalister, 
virksomheder, myndigheder og andre, der søger 
information med eksplicit aktuel relevans. Disse både 
gamle og nye brugeres stigende efterspørgsel efter 
digital adgang til såvel digitaliserede som digitalt 
skabte arkivalier er allerede en realitet. Antallet af 
brugere, der udelukkende benytter de digitale tjene
ster og ikke de fysiske læsesale, er steget voldsomt 
i de senere år, og de udgør nu en absolut majoritet. 
Dette gør det uomgængeligt, at Rigsarkivet må tage 
de sidste skridt i retning af at blive en fuldt moden, 
digital kulturarvsinstitution.

Udfordringen
Rigsarkivet er med sine nuværende teknologiske, 
ressource- og kompetencemæssige rammer ikke 
længere i stand til at følge med udviklingen. Det 
faktum, at institutionen har været med fra starten – 
fra 1970’erne, hvad angår modtagelse og bevaring af 
digitale arkivalier, og 1990’erne hvad angår tilgæn
geliggørelse og formidling af både digitalt skabte og 
digitaliserede arkivalier – betyder paradoksalt nok, at 
der er opbygget en systemportefølje, som har vokset 
sig både for stor og for utidssvarende.

Denne teknologiske gæld må elimineres, hvis Rigs
arkivet fremover på en tidssvarende og acceptabel 
måde skal kunne understøtte den digitale forvaltning 
samt leve op til sine lovbundne forpligtelser om at 
gøre det muligt for borgere, forskere, journalister, 
myndigheder m.fl. at udnytte det enorme potentiale, 
der ligger i Rigsarkivets digitale samlinger, og i de me
tadata, der knytter sig hertil. Dertil kommer behovet 

for at skabe mulighed for, at de voksende mængder 
af digitalt skabte arkivalier fortsat kan blive modta
get, testet, bevaret og stillet til rådighed igen på både 
sikker og fleksibel måde.

Konkret er der behov for at:

• ajourføre, forenkle og strømline teknologier og 
udviklingsmetoder samt nedbringe antallet af 
systemer og teknologier for fremadrettet at sikre 
effektivitet og minimere udgifterne til vedligehol
delse til fordel for nyudvikling. Det er nyudviklin
gen, der skaber samfundsmæssig værdi. 

• styrke ledelsens og medarbejdernes digitale 
kompetencer samt i endnu højere grad end hidtil 
aktivere brugerne i udviklingen af såvel funktio
naliteter som brugergrænseflader. 

• udnytte alle muligheder i forhold til opensource, 
både i forhold til at lægge Rigsarkivssystemer ud 
til open source udvikling og ved at benytte open 
source komponenter, samt standardsystemer for 
derved at optimere indsatsen. 

• videreudvikle løsninger, der åbent og fleksibelt 
imødekommer brugernes ønsker, herunder 
tværgående søgemuligheder samt åbne API’er, 
der gør det muligt for brugerne i egne løsninger at 
genanvende den enorme forvaltnings- og forsk
ningsinfrastruktur, og at berige og udbrede den 
fælles, nationale, skriftlige kulturarv. 

• videreudvikle løsninger, der stadig hurtigere og 
mere sikkert kan håndtere de stigende mængder 
af digitalt skabte arkivalier. 
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• gennemføre outsourcing af dele af både udvik
ling og drift for at sikre et sikkert og tidssvarende 
it-miljø.

Dette vil på kort og mellemlang sigt kræve betydelige 
investeringer. Der må også påregnes transaktionsom
kostninger, hvor prioritering af strategiske omlæg
ninger for en tid betyder reducerede ydelser. Men på 
længere sigt vil operationen være en forudsætning for 
at kunne optimere effektiviteten og hermed frigøre de 
nødvendige ressourcer til fortsat at holde Rigsarkivets 
it-løsninger ajour med den digitale udvikling, sam
fundsudviklingen samt ikke mindst samfundets og 
brugernes stigende og berettigede forventninger. 

4.3. JURIDISKE FORHOLD
Den omverden, Rigsarkivet virker i, omfatter også de 
juridiske rammer for virksomheden. Arkivloven udgør 
det væsentligste regulering af de offentlige arkiver i 
Danmark, men dertil kommer en række andre love, 
der regulerer det offentliges behandling og håndte
ring af oplysninger og dokumenter.

Arkivloven, som kan karakteriseres som dels en 
kulturbevarings-, dels en forvaltnings- og endelig en 
aktindsigtslov, er i dag ca. 15 år gammel. For så vidt 
angår kulturbevarings- og forvaltningsdelen, er der i 
vidt omfang tale om en rammelov, hvor den detalje
rede regulering finder sted i underliggende regelsæt. 
For så vidt angår aktindsigts- eller arkivadgangsde
len, er der tale om en mere detaljeret regulering i 
selve loven. Imidlertid adresserer den et samfund og 
en forvaltning, der endnu ikke var fuldt digitaliseret. 
En revision af arkivloven trænger sig på, allerede på 
grund af den informationsteknologiske udvikling.

Ses der på udviklingen på lovgivningsområdet, er 
der gennemført ny lovgivning på en række områder, 
der berører såvel arkivernes daglige virksomhed som 
arkivlovgivningen. Det drejer sig f.eks. om offentlig
hedsloven, der i sin gældende skikkelse er tilføjet 
bestemmelser om forvaltningsmyndigheders registre-
ring og håndtering af dokumenter. Offentlighedsloven 
fastsætter således bestemmelser om myndigheders 
pligt til journalisering, der er indført bl.a. med den 
begrundelse, at den arkivmæssige bevaring af doku
menter mv. derved sikres. Sammen med revisionen af 
offentlighedsloven er også forvaltningsloven revide
ret. 

Væsentligst er imidlertid den nye EU-forordning om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be
handling af personoplysninger, der afløser EU-direk
tivet fra 1994 om samme emne. Dette regelsæt, der 
skal sikre et ensartet niveau og en ensartet praksis 
mht. behandling af personoplysninger inden for EU, 
indeholder også bestemmelser om behandling af 
personoplysninger med arkivmæssige, historiske, 
statistiske og videnskabelige formål. EU-forordnin
gen skal på visse områder, herunder arkivområdet, 
udfyldes og suppleres med national lovgivning, inden 
den – formentlig medio 2018 – træder i kraft. 

Databeskyttelsesforordningen indfører bl.a. som en 
ny rettighed for borgerne ”retten til at blive glemt”. 
Dette kan rejse en række ny udfordringer for de 
offentlige arkivers virke, ikke mindst på det digitale 
formidlingsområde, hvor Danmark f.eks. med hensyn 
til publikation af kirkebøger har en langt mere liberal 
praksis end flertallet af de øvrige lande i EU.

Et andet område, hvor ny overnational regulering 
er på vej, er ophavsretsområdet. Reglerne på dette 

område har især betydning for arkivernes virke på 
privatarkivområdet. 

De fleste af disse forhold forventes behandlet af det 
arkivudvalg, som forventes nedsat i juni 2016, og som 
inden udgangen af 2016 forventes at afgive betænk
ning vedr. revision af arkivloven.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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5. NETVÆRK

Rigsarkivet indgår i et naturligt netværk med en 
række af de øvrige statslige kulturinstitutioner. 
Mens Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i 
al væsentlighed tager sig af det trykte ord, og Natio
nalmuseet varetager den materielle kulturarv, er det 
Rigsarkivets opgave at forvalte den unikke, nationale, 
skriftlige kulturarv. Opgaverne er således konkret 
væsensforskellige, men udfordringer og løsninger på 
samme kan med fordel gensidigt inspirere. Rigsar
kivet har på det økonomiske og administrative plan 
taget initiativ til fornyet samarbejde og på chefplan 
forventes det frugtbare samarbejde og den nyttige 
vidensdeling at fortsætte.

Rigsarkivets samarbejde med de kommunale arki
ver, de såkaldte § 7-arkiver, er velfunderet, og KL og i 
mindre grad Danske Regioner deltager også her som 
vigtige partnere. På det organisatoriske plan samar
bejdes med såvel Sammenslutningen af lokalarkiver 
(SLA) og Organisationen Danske Arkiver (ODA). Senest 
er der indgået samarbejde om etablering af en fælles 
registreringsstandard for danske arkiver.

På det internationale plan er det på arkivområdet 
lykkedes at opdyrke og få frugtbare og anerkendte 
resultater af det nordiske samarbejde. Der er nært 
samarbejde i forhold til såvel organisations- som 
porteføljeudvikling med ikke mindst Norge, Sverige 
og Finland. Og de eksisterende eller forhenværen
de nationale fællesskaber med Island, Grønland og 
Færøerne betyder tæt samarbejde på en lang række 
områder, herunder det arkivjuridiske, digitale og 
forvaltningsmæssige.

På europæisk plan indgår Rigsarkivet i en række 
samarbejder i forskelligt regi. Her skal særligt nævnes 
EU-projektet E-ARK, som er et samarbejde mellem 16

europæiske partnere, der sammen skal sikre, at vigti
ge digitale materialer bevares, så de er autentiske og 
brugbare – også om 100 år, når den digitale virkelig
hed formentlig ser ganske anderledes ud. Rigsarki
vet deltager med ekspertviden om dataformater til 
indsamling og om, hvordan man stiller de arkiverede 
materialer til rådighed igen. Det er et område, hvor 
Rigsarkivet er internationalt førende.

Rigsarkivet repræsenterer ligeledes Danmark i det 
europæiske netværk af samfundsvidenskabelige 
dataarkiver, CESSDA. Herigennem får brugerne ad
gang til internationale forskningsdata, idet CESSDA 
arbejder for at skabe en forskningsinfrastruktur for 
samfundsbeskrivende forskningsdata til forskere og 
studerende, der hermed får unik mulighed for at søge 
i og arbejde med data fra alle deltagende europæiske 
lande.

I tillæg hertil deltager Rigsarkivet i samarbejder i regi 
af den internationale arkivorganisation, the Interna
tional Council on Archives (ICA), den EU-relaterede 
europæiske pendant, the European Archives Group 
(EAG) samt the European Board of National Archivists 
(EBNA).

Rigsarkivet har p.t. strategiske samarbejder om digi
talisering og metadataberigelse med bl.a. My Heri
tage, DIS-Danmark, Danish Family Search og United 
States Holocaust Memorial Museum. En udvidelse 
af disse samarbejder kan meget vel blive aktuel i de 
kommende år.

Det centrale er, at de udfordringer, Rigsarkivet står 
overfor, ses afspejlet hos en lang række andre institu-
tioner, både nationale og internationale, både arkiver 
og ikke-arkiver. Rigsarkivet har i denne sammenhæng

en forpligtelse til såvel at lære heraf som til at lære 
fra sig. Dette gøres åbent, og resultaterne fra disse 
samarbejder har været, og vil også fremover være, 
særdeles værdifulde.
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6. REALISERING

Det er Rigsarkivets klare overbevisning, at institutio
nen løser sine kerneopgaver som defineret i arkivlo
vens § 4 på et tilfredsstillende niveau og med god 
omkostningseffektivitet. Rigsarkivets analoge, digita
liserede og digitalt skabte samlinger udgør et vigtigt 
aktiv for det danske samfund, hvis værdi institutio
nen aktivt bidrager til at realisere. Samfundsmæssig 
merværdi skabes også i den unikke viden, Rigsarkivet 
rummer om f.eks. den offentlige forvaltning, digital 
bevaring og samlingernes indhold. Det er ligeledes 
Rigsarkivets opfattelse, at det er lykkedes at udvikle 
institutionen på en måde, der hidtil har kunnet hånd
tere det næsten eksponentielt stigende dobbeltpres 
fra digitaliseringen og de omfangsrige tilbageværen
de analoge opgaver.

Det er samtidig Rigsarkivets opfattelse, at institutio
nen er tæt på at nå grænsen for, hvad der kan leveres 
inden for de nuværende rammer. Dette er naturligvis 
problematisk, eftersom de økonomiske rammer vil 
være mærkbart faldende i de kommende år. Men reelt 
mere problematisk er, at der ligger en stor uforløst 
udfordring i at kunne stille de digitalt skabte sam
linger til rådighed på en for brugerne let tilgængelig 
måde. Samtidig er der, som ovenfor nævnt, alvorlige 
udfordringer i forhold til digital bevaringskapacitet.

Dette betyder, at der for den kommende rammeafta
leperiode skal foretages en række svære, strategiske 
valg. Det er Rigsarkivets opfattelse, at etablering 
af et digitalt afleveringsefterslæb eller manglende 
mulighed for tilgængeliggørelse ikke er acceptable 
optioner. Dermed må der – i en tid, hvor institutionen 
i forvejen står overfor markante besparelser og med
arbejderreduktioner – omprioriteres ressourcer til 
dette formål. Dette betyder, at der på en række andre 
områder må forventes negativt tilpassede ydelser og 

services. Det betyder også, at Rigsarkivet aktivt bliver 
nødt til at sondere, hvilke ydelser der legitimt kan 
lægges ind under indtægtsdækket virksomhed, så de 
bliver helt eller delvist selvfinansierende.

Dette er centrale parametre, der vil indgå i Rigsarki
vets kommende institutionsstrategi, Rigsarkivet 2025, 
og i rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 
2017-2020.

På det kernefaglige område ser Rigsarkivet med 
spænding frem til resultatet af Arkivudvalgets fore- 
stående arbejde og glæder sig til at bidrage aktivt 
hertil. Der må forventes mærkbare ændringer i 
forhold til den kommende arkivlov, og i det omfang 
dette omfatter tilpassede eller øgede ydelseskrav, vil 
Rigsarkivet tilpasse sig dette. 
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