
Digitaliseringen af de vestindiske arkivalier 

ved Niklas Thode Jensen, arkivar, Ph.d.

Onsdag den 8. marts, kl. 19.00

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

Plantagen Mary’s Fancy, St. Croix omkring 

midten af 1800-tallet. Museet for Søfart, 

Helsingør.
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Plan for foredraget

19.15: Introduktion

19.20: Om Rigsarkivets Vestindien-projekt

20.20: Pause (10 min.)

20.30: Introduktion til Rigsarkivets projekt om indtastning 

af vestindiske arkivalier (crowdsourcing)

21.00: Afrunding
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Rigsarkivets Vestindien-projekt i anledning af 100året 

for salget af Dansk Vestindien i 1917

Projektets tre dele

• Digitalisering (scanning)

• Hjemmeside (formidling, søgefunktion og vejledning)

• Indtastning ved frivillige (crowdsourcing)
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De vestindiske 

arkivalier i 

Rigsarkivet

• ca. 1.300 hyldemeter

• Scanningen startede i 

2013 og blev færdig i 

januar 2016

• 5 millioner billedfiler

• Ca. 50 hyldemeter er 

for skadet til at det kan 

scannes

Foto fra Statens Arkivers magasiner på Kalvebod 

Brygge i København. Fotograf: T. Eskerod.
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Skader på de vestindiske dokumenter (1)

Svamp Blæksyre
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Skader på de vestindiske dokumenter (2)

Insektgnav Bid fra mus
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Hjemmesiden: 

http://www.virgin-islands-history.org/

• Historien

• Salget af De Vestindiske Øer til USA

• David Hamilton Jackson

• Personalhistorie

• Ejendomsforhold

• Slaveri

• Kolonimagt

• Handel og Søfart

• Skæbnehistorier

• Søg i arkivalier (adgang til de 5 millioner billeder)

• Om projektet

• Crowdsourcing (https://cs.sa.dk/)

• Tidslinje

• Undervisning (til skoler om slavehandelen)
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http://www.virgin-islands-history.org/
https://cs.sa.dk/
https://youtu.be/q1Smq5DnQu8


Udviklingen indtil nu og planen for resten af 2017

• 2013, januar: Vestindien-projektet gik officielt i gang

• 2014, juni: Hjemmesiden åbnede

• 2015, juni: Indholdsopdatering på hjemmesiden og åbning 

for indtastning af vestindiske arkivalier på 

https://cs.sa.dk/

• 2016, november: Ny version af hjemmesiden og indholdsopdatering, 

bl.a. om David Hamilton Jackson

• 2017, februar: Indholdsopdatering om salget af Dansk 

Vestindien til USA

• 2017, 1. marts: Officiel åbning for adgang til de 5 millioner 

scannede billedfiler

• 2017, marts-dec.: Indtastning fortsætter, presse, foredrag, 

workshops m.m.
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https://cs.sa.dk/


Søgefunktionen: sådan søger du i de 5 millioner 

billedfiler

9

• Ordsøgning

• Afgrænsning i 

afskrevne og 

scannede arkivalier 

• Afgrænsning efter 

årstal

• Syv 

søgevejledninger til 

hvordan man finder 

materiale som er 

særlig relevant for 

slægtsforskere

https://www.virgin-islands-history.org/soeg-i-arkivalier/


Se vestindiske arkivalier på Arkivalier Online (AO)

• https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/8
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https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/8
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/8


Eksempel: Kort og tegninger

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/153
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https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/153


Pilotprojekt om indtastning af vestindiske arkivalier 

(crowdsourcing)

https://cs.sa.dk/

• I alt ca. 200.000 billedfiler af vestindiske 
arkivalier er lagt på portalen

• Lige nu er der indtastet ca. 21.000 af dem

• Dokumenterne skal enten indekseres eller 
fuldteksttransskriberes

• Nogle serier er også åbnet for oversættelse til 
engelsk

Typer arkivalier på portalen, f.eks.:

• Matrikler

• Slavelister

• Indberetninger fra kirkerne om fødte, viede 
og døde

• Mandskabsruller fra militæret og 
gendarmeriet

• Politijournaler 

• Osv.
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https://cs.sa.dk/
https://cs.sa.dk/


En skabelon klar til indtastning…
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https://cs.sa.dk/archive_series/11


En færdigtastet side…
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https://cs.sa.dk/picture/view-values/146195?selectedTab=11


Afrunding

• Afsluttende spørgsmål?

• Vi håber I har lyst til at melde jer som frivillige!

• Tak for jeres opmærksomhed!
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