
Arkivdatabasen ”DAISY”

Notat af workshops den 11. oktober 2016 kl. 13.00 på Aalborg Stadsarkiv v/Birgitte Hansen

Bestyrelsens initiativ til bredt at indbyde interesserede til en eftermiddags workshops om brugen af 
statens arkivdatabase Daisy viste sig at være et godt tiltag, idet ikke færre end 30 interesserede deltog. 
For at sikre en plads til alle, var der på forhånd tilmelding til arrangementet, hvor Karl Erik Hansen 
bød velkommen. 

Indledningsvis blev givet en orientering om, at Daisy udelukkende er en arkivdatabase udviklet af 
Statens Arkiver og indeholder en elektronisk registratur over dens samlinger, som tilgås fra 
hjemmesiden. Brugen af Daisy er en nødvendighed for at kunne læse dokumenter på de statslige 
arkiver, da det ikke længere er muligt at komme ”uanmeldt” for at bestille arkivalier.

Herefter blev der givet en vejledning i, hvordan et besøg på bl.a. Rigsarkivets læsesal i Viborg foregår. 
Der er i dag en hel række restriktioner, bl.a. må ingen tasker af nogen art medbringes, 10 stk. 
skrivepapir, der må ikke foretages affotografering med blitz, der må ikke foretages scanning af 
arkivalier, kun 1 bog/arkivalie på bordet ad gangen m.m. Åbningstiderne varierer med lukkedag 
mandag/søndag pga. lørdagsåbning. Derfor anbefales det på forhånd at sætte sig ind i åbningstiderne 
samt reglerne om, hvad der må medbringes før et besøg. Reglerne findes på det pågældende arkivs 
hjemmeside.

Det er en kendsgerning, at der bliver færre og færre brugere af arkiverne med baggrund i, at mange 
arkivalier i dag kan findes på nettet. Udlån til bibliotekerne af Rigsarkivernes arkivalier er ikke 
længere muligt herunder f.eks. kirkebøger. Men naturligvis er der stadig mulighed for at bestille 
arkivalier til gennemsyn på Rigsarkivernes læsesale, hvilket blot kræver et log in, som oprettes uden 
omkostninger, hvilket også foretages via hjemmesiden. Det anbefales at bestille arkivalier mindst 5 
hverdage før, man agter at besøge arkivet og såfremt man bliver forhindret, er det en god idé at give 
besked herom.

Når der søges i samlinger anbefales det kun at sætte flueben i et felt, f.eks. ”papir og mikrofilmede 
arkivalier” Når man har fundet frem til det ønskede og bestilt, modtages en bekræftelsesmail på det/de 
bestilte arkivalier. Det er vanskeligt at gengive et helt eksakt forløb om, hvad/hvordan man gør fra A til
Z, idet det er individuelt. Det er bare på med vanten og prøve sig frem - intet kan gå galt.

På Rigsarkivets hjemmeside er der mulighed for at få svar på, hvordan man finder frem til et specifikt 
søgemål via ”Spørg arkivaren” og ligeledes er der i højre side på hjemmesiden et felt, hvor der gives 
tips og tricks. ”Søg i samlingerne” blev anbefalet og demonstreret som en god hjælper til at finde frem 
til de rette arkivalier.

På Daisy står intet om foretaget scanninger, men kan ses på arkivarieonline. Daisy bliver løbende 
opdateret, derfor kan det anbefales at modtage Rigsarkivets Nyhedsbrev. 

Hvor går grænsen mellem Rigsarkiverne i Jylland? Nord for Kongeåen til Skagen hedder det i dag 
Rigsarkivet, Viborg mod tidligere (før 01.10.2014) Landsarkivet for Nørrejylland. Statens Arkiver har i
dag læsesale/medarbejdere i København, Odense, Aabenraa, Aarhus og Viborg.

Rigsarkiverne sikrer vores kulturarv og bl.a. vistes, hvordan man finder en ejendoms historie og ligeså 
brandforsikringer, hvor sidstnævnte desværre ikke alle er gemt. Ligeså indeholder skifterne mange 
generelle og brugbare oplysninger om boet, familien og arvingerne. Dødsanmeldelsesprotokollerne 
blev også anbefalet at læse, da det heraf vil fremgå, om der er noget at skifte.

Undervejs besvaredes spørgsmål bl.a., at korrekt kildeangivelse altid bør angives. Det var et 
indførende samt fyldigt foredrag om hvem-hvad-hvor i Daisy og selv garvede slægtsforskere fik ny 
viden med sig.
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