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Rigsarkivets DataCite afrapportering 2021
Rigsarkivet har en stor samling af digitalt skabte data, som primært stammer fra offentlige
myndigheders virke (registre, journaler, ESDH-systemer mv.) samt fra forskningsprojekter på landets
universiteter og forskningsinstitutioner. Der er tale om ca. 6000 afleveringer fra offentlige
myndigheder samt private arkivskabere og ca. 3000 forskningsdatamaterialer, som alle kan belyse
forskellige aspekter af det danske samfund og udviklingen heraf.
Der ligger et stort og i mange tilfælde uudnyttet genanvendelsespotentiale i disse data, et potentiale,
som Rigsarkivet ønsker at forløse. Derfor igangsatte vi i 2021 et projekt, der skal gøre metadata fra
alle digitalt skabte data i Rigsarkivets samling tilgængelige og søgbare.
Det er med andre ord projektets formål, at vores samling i højere grad bliver tilgængeliggjort efter
FAIR-principperne. Det sker i form af lancering af en webbaseret søgeplatform med bl.a. følgende
features:






Brugerne vil kunne søge i metadata på overordnet såvel som tabelniveau
Oplysninger om datas indhold af eksempelvis cpr.nr vil være tilgængelige
Frit tilgængelige data og dokumentation vil kunne downloades direkte fra hjemmesiden
Data, der kræver adgangstilladelse, kan der søges adgang til online
Samtlige datamaterialer vil få tildelt en DOI

Sidstnævnte feature, tildeling af DOI’er, er helt centralt i projektet, da det gør det muligt entydigt at
identificere og henvise til det eksakte datamateriale man har brugt, ønsker at bruge eller har skabt og
afleveret til arkivet.
Vi oplever en stigende efterspørgsel fra afleverende myndigheder (primært forskere), som ønsker at
kunne henvise til egne data i forbindelse med publiceringer i videnskabelige tidsskrifter mv. ved hjælp

af DOI’er.
Det er et nybrud for Rigsarkivet, at vi tildeler DOI’er myndighedsdata. Indtil nu har det kun været
forskningsdata, der har fået tildelt DOI’er, men med DOI’er på myndighedsdata er det vores klare
forventning, at disse data vil blive mere synlige og lettere at tage i brug i forskning og til andre formål.
Projektet forventes færdiggjort i 2. kvartal 2022, hvor søgeplatformen vil blive lanceret. Mens den nye
platform har været under udvikling, er der ikke sket tildeling af DOI’er til materiale i Rigsarkivet, og
denne afrapportering er derfor ikke i år bilagt liste over udstedte DOI’er.
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