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1 Arkiverne og deres onlineregistraturer 
Ulrich Alster Klug – 2019 – ulrich@dannebrog.biz – www.dannebrog.biz  

 

Lovgrundlag: Arkivloven fra 2007 (www.retsinfo.dk).  

1.1 Rigsarkivet 
Site:  www.sa.dk, indtastningsportal: www.cs.sa.dk, indtastede kilder: www.ddd.dda.dk  

Onlineregistratur: www.sa.dk/daisy/daisy_forside   

Denne registratur omfatter: 

 Rigsarkivet, København (Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland), 

Rigsarkivfunktionen har materiale fra centraladministrationen, dvs. kongehuset, folketinget, 
ministerier og styrelser og organer, derunder (f.eks. Højesteret), samt fra statsvirksomheder 
og Københavns Universitet. 

o Hjælpemidler for LAK: www.hovedstadsarkiver.dk.   

 Rigsarkiverne i København, Odense, Viborg og Aabenraa, deres landsarkivfunktion. 

Har materialer fra lokaladministrationen, dvs. fra landsretterne og nedefter, stifter og 
nedefter, regioner, amtskommuner, amtsråd og nedad, desuden fra magistrater, godser og 
lavsarkiver. 

 Erhvervsarkivet (som nu er en del af Rigsarkivet, Viborg). 

Har materiale fra private virksomheder, f.eks. Dalum Papirfabrik og Tuborg. Aflevering er 
frivillig og undertiden meget sporadisk. Desuden har man Det Kgl. 
Landhusholdningsselskabs arkiv. 

 Udvandrerarkivet i Aalborg 

Har materiale om danske udvandrere. Mig bekendt er der ingen onlineregistratur, men der er: 

Onlinedatabase: www.ddd.dda.dk => Udvandrede => Udvandrerprotokollerne. 

1.2 Stadsarkiver 
Har bevaringspligtigt materiale fra sin kommune OG kommunens løbende arkiv. Kan desuden fungere 
som lokalarkiv (evt. for en del af kommunen). www.starbas.net.  

Københavns Stadsarkiv: www.kbharkiv.dk og www.starbas.dk.  

Onlineregistratur: På hvert Stadsarkivs hjemmeside. Databasen er enten Arkibas (www.arkiv.dk) eller 
Starbas (www.starbas.net).  

1.3 Lokalarkiverne 
www.arkiv.dk – eller arkivets egen hjemmeside eller database. 

Har frivilligt afleveret materiale fra private i arkivets område, f.eks. fra foreninger, private personer, 
desuden findes undertiden materiale fra kommunerne, f.eks. skoleprotokoller. Der er et ømtåleligt 
grænseområde her. – Lokalarkiverne kan være kommunalt eller privat ejede. Lokalarkiverne anvender 
oftest arkivbasen Arkibas. 

Onlineregistratur: www.arkiv.dk, oversigt over lokalarkiver på: www.danskearkiver.dk; 
http://arkibas.dk/arkivvejviser/.   
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1.4 Kommunernes byggesagsarkiver 
De ligger fortrinsvis på følgende to sites: 

 www.filarkiv.dk, og 

 www.weblager.dk.  

1.5 Danmarks Nationalbibliotek 

1.5.1 Det Kongelige Bibliotek 

Har – sammen med en række specialbiblioteker – alt, hvad der er udgivet i Danmark af bøger og 
tidsskrifter.  

Onlineregistratur: Databasen Rex på www.kb.dk. 

1.5.2 Statsbiblioteket i Århus 

Er folkebibliotekernes største samling af danske udgivelser og er udlånsbibliotek for folkebibliotekerne. 
Onlineregistratur: www.statsbiblioteket.dk.  

www.mediestream.dk – scannede aviser, fortrinsvis landsækkende eller regionale. 

1.6 Folkebibliotekerne 
Onlineregistratur: www.bibliotek.dk. 
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