ER DU EN HELT NY ARKIVBRUGER?
SÅ LÆG UD MED OPGAVERNE I
RIGSARKIVETS INTROPAKKE
Pakken indeholder mindre samlinger af kilder
fra forskellige tider og steder – men bundet
sammen af et fælles tema. Til hver samling
er der et opgavesæt, som sender dig på
opdagelse i kilderne.

Forbryderen Jens Nielsen
Tema om den sidste dansker, der blev henrettet
for forbrydelser begået i fredstid - i 1892.
Her arbejder du primært med rets- og
fængselsvæsenets kilder.
Find sagen – kancellisystemet
Tema om en sag mellem to personer fra 1934,
som skal findes i de forskellige dele af
justitsministeriets journalsystem. Her finder
du ud af, hvad journalsager kan rumme.
Familie og ejendom
Tema om en gård i Nordvestjylland og den familie,
der ejede den gennem næsten to århundreder.
Her møder du primært kilder om fast ejendom,
om skiftevæsen og om værnepligt.
Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet
Tema om, hvordan fattigvæsenet var organiseret
i 1700- og 1800-tallet. Her finder du kilder fra de
sociale myndigheder gennem tiden.

EN KILDEPAKKE ER EN SAMLING
DIGITALISEREDE KILDER
CENTRERET OM ET TEMA

KILDEPAKKER
DIGITALISEREDE ORIGINALE KILDER

Kilderne i en kildepakke kan stamme fra
vidt forskellige steder og både fra offentlige
institutioner og privatpersoner. De fleste af
kilderne i pakkerne har ikke været trykt i hverken
bøger eller tidskrifter, og de stammer alle fra
Rigsarkivets samlinger.
Temaerne er fastlagt i samarbejde med en
række danske universitetshistorikere. Derefter
har Rigsarkivets eksperter på området udvalgt
de kilder fra samlingerne, som bedst dækker
temaet.
Der er naturligvis kun tale om et udvalg af kilder,
da det ville blive alt for omfattende at inddrage
alle kilder om emnet. De digitaliserede kilder
bør betragtes som eksempler på, hvilke typer
af kilder man kan forvente at finde inden for de
enkelte temaer.
Rigsarkivet planlægger at udarbejde flere
kildepakker i de kommende år.
Har du spørgsmål til os, er du meget velkommen
til at skrive til mailbox@sa.dk

sa.dk/kildepakker

- ET TILBUD TIL STUDERENDE
OG DERES UNDERVISERE
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INTROPAKKE

FORSVAR FOR
DEMOKRATI I
MELLEMKRIGSTIDEN

KRIGEN 1864

BYHISTORIE

FÆNGSEL
OG STRAF

SOCIALHISTORIE OG
LOKALHISTORIE
OMKRING 1800

KRIGEN 1864

FÆNGSEL OG STRAF

BYHISTORIE

Et af Danmarkshistoriens største traumer er krigen i
1864, som førte til tabet af hertugdømmerne Slesvig,
Holsten og Lauenborg, og hvis eftervirkninger trækker
spor helt op til vor tid. I Rigsarkivets kildepakke finder
du et udvalg af kilder om krigen, som ikke er trykt og
udgivet.

I denne kildepakke sættes der fokus på samfundets
disciplinering af forbrydere. Her finder du blandt
andet kilder om fangeoprøret i Tugthuset på
Christianshavn, fængslernes detaljerede registreringer
af de enkelte fanger og breve fra fangerne i
Statsfængslet i Nyborg.

De danske byer har udviklet sig eksplosivt fra det 18. til
det 20. århundrede. I kildepakken om dansk byhistorie
finder du kilder, der belyser denne udvikling – med
fokus på bl.a. byudvikling, industrialisering, kulturel
udveksling, sociale forhold og foreningsliv.

ANDRE DIGITALISEREDE KILDER
FRA RIGSARKIVET
UNDERSVISNINGSTILBUD
Find alle vores undervisningstilbud til grund- og
gymnasieskolen baseret på vores originale kilder på
sa.dk/undervisning.

SOCIALHISTORIE OG LOKALHISTORIE
OMKRING 1800

FORSVAR FOR DEMOKRATI
I MELLEMKRIGSTIDEN

Tiden omkring år 1800 var en brydningstid i det
danske landbosamfund: landboreformerne betød
store socioøkonomiske forandringer for befolkningen.
I kildepakken finder du materiale, der kan belyse
forandringernes gennemslagskraft helt ned på det
lokale og individuelle plan.

I 1920’erne og 1930’erne stod demokratierne for
fald i Europa. Også i Danmark gik både højre- og
venstrefløjen til kamp for andre løsninger end den
demokratiske. I kildepakken finder du fx materiale om
myndighedernes modsvar – og om det danske udsyn
til diktaturlandene i Europa.

ARKIVALIERONLINE
Via forsiden på sa.dk kan du søge i over 30 mio. digitale
gengivelser af kilder inddelt i samlinger.
DANSK DEMOGRAFISK DATABASE
På ddd.dda.dk findes en lang række indtastede og
søgbare kilder, primært folketællinger.
INDTASTNING AF KILDER
På Rigsarkivets indtastningsportal kan du være med til
at indtaste kilder, så de bliver tilgængelige i søgbar form.
Læs mere på sa.dk/bliv-indtaster.

