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Rigsarkivets Mission 

Fremtiden tro bevarer og formidler   

vi autentisk dokumentation til en  

virkelig historie! 
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Rigsarkivet er en 

institution under 

Kulturministeriet med i 

alt ca. 250 

medarbejdere fordelt 

over hele landet. 



ARKIVLOVEN FRA 1992 

• Alle statslige, kommunale og regionale myndigheder 
Herunder  

• Udenrigsministeriet  

• Forsvaret 

• Efterretningstjenester 

• Domstole 

• Mv. 

• Hvad med kongehuset? 

• Men ikke Folketinget! 

 

 



Rigsarkivets strategiske mål 
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Rigsarkivet vil frem mod 2025: 

- Bringe arkiverne i spil til flere 

- Bidrage til effektivisering af den 

offentlige sektor 

- Udvikle og fremtidssikre sine 

samlinger 



Slotsholmen 



Kalvebod Brygge 



Film 

http://www.youtube.com/watch?v=qGV4TgQma5g&list=UUIIZO5dWZu8cc-13dNpu6fA


Viborg 



Odense og Aabenraa 





Kielertraktaten 1814 
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Et kys… 
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1. Der indføres visitation af brugere i læsesale ved etablering af 
sikringssluser den 3. september 2013 



Rigsarkivets Skoletjeneste 
Rigsarkivet… 

• … Har 4 undervisningstilbud 

til grundskolen og gymnasiet 

• Bidrager til udviklingen af 

historiedidaktikken 

• Laver kurser for lærere og 

lærerstuderende 



I dialog med historien 

Eleverne… 

• Rekonstruerer de historiske 

forløb i dialog med Rigsarkivet 

og hinanden 

• Opbygger viden om historien 

• Opøver færdigheder i 

kildekritik gennem diskussion 
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Den arkivalske kulturarv bevares  Den arkivalske kulturarv stilles til rådighed og bruges  

Antal arkivalier, der modtages årligt:    
Konventionelle papirarkivalier i hyldemeter:  
Stat, kommuner og private 6.000 m 
 
It-arkivalier i terabyte*:  
Stat, kommune, privat       40 tb 
Skannede papirarkivalier        32 tb 
*1 tb svarer ca. til 1 km papirarkivalier. 

 
Statens Arkiver scannede i 2016 o. 9.6 mio. filer papirarkivalier . 
12 millioner blev uploadet  
 
Antal arkivalier, der bevares og kasseres årligt: 
90% papirarkivalier(konventionelle) bliver kasseret 
90% elektroniske journaler og ESDH-systemer bevares 
80% registre (øvrige it-systemer) bliver kasseret 
 
Antal arkivalier i alt hos Statens Arkiver:  
Konventionelle  448 km 
It-arkivalier     100 tb (3 eksemplarer 
                 i alt 300 tb) 
Retro-digitaliserede arkivalier  ca. 300 tb 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugere og myndigheder  har adgang til : 
Papirarkivalier   460 km 
Digitale arkivalier     144 tb 
Arkivalier Online  >70 mio. sider 
Dansk Demografisk Database    19 mio. poster 
 
Brug af Statens Arkivers læsesale:  
Årlige antal gæster på læsesale                       ca. 25.000 
Årlige antal ekspederede enheder   96.775 
Årlige antal adgangssager      3.781 
Årlige antal tilladelser adgangssager     3.744 
 
Brug af Statens Arkivers digitale ydelser*: 
Samlet besøgstal alle digitale ydelser 2012                       4.000.479 
Årligt antal viste sider alle digitale ydelser                         69.189.219 
Årligt antal besøg på årgang 0*                                          16.986 
 
*Langt de fleste er brugere af www.ddd.dk(Dansk Demografisk Database) og 
www.ao.dk (AO –Arkivalier Online).  
**Årgang 0 er et digitalt undervisningstilbud, der startede op  september 2012 
 

Brug af Statens Arkivers øvrige tilbud:  
Årligt antal dokumentationssager   11.590 
Årligt antal besøgende på udstillinger   10.000 
Årligt antal skoleelever på besøg i skoletjenesten*        800 
*Skoletjenesten åbnede i august 2012   

RIGSARKIVET  
I TAL 
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Archives Portal Europe 

 

https://www.archivesportaleurope.net/


Arkivalier Online 



Søgning DDD 



Søgning i Danish Family Search 



Aargang 0 er populært 

båe i grundskolen og 

på gymnasier.  



Scanning på bogscannere 

Scannerne kan tage op til A2, og 

langt størstedelen kan klares med 

disse maskiner 

 

Der scannes i 300 dpi og farver. 

Beskæring af billederne samt korrekt 

navngivning  foretages under 

scanningen, så der kun udestår 

kvalitetskontrol 

Enkelte arkivalier er for store til bogscannerne, 

og de må i stedet scannes på en af 

specialscannerne. I dette tilfælde en A0-scanner 





Øget brug af frivillige 



Få hjælp til din slægtsforskning af frivillige vejledere  

på Rigsarkivet  



Eksempler på Crowdsourcing 

• Dansk Demograpisk Database 

 >19 mio. records – ca. 1000 bidragydere – 1992 og arbejder stadig godt 

 

• Nygård sedler  

 478.276 records –  2008- 2010 

 

• CPR-nr. i kirkebøger 

 750.000 sider – 160 bidragydere -  2010 –  og yderligere mere end 

400.000 sider  siden da 

 

• Sejr’s Sedler (Aarhus Stadsarkiv) 

 100.000 sedler 

 

• Politiets Registerblade (Københavns Stadsarkiv og de slægtshistoriske 

foreninger) 

1,4 mio. records – ca. 500 bidragydere  -  2009 -  2014) 

 

• Faldne i første verdenskrig fra Sønderjylland 

 5,333 registrede 

 

• Denmark set fra Luften (KB) 



Brugerdigitalisering i Rigsarkivets læsesal 



Folketællingen Algade 5 Aalborg1940  



March 31, 1917 transfer of the islands to the United States 



        

                                                

           

        


