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Tjenestens formål 
 

Formålet med MyArchive tjenesten er at sikre indsamling, bevaring og offentliggørelse af bevaringsværdigt 
digitalt født kulturarvsmateriale, der ikke tilgodeses gennem lovpligtig aflevering eller gennem andre 
offentlige afleverings- og bevaringssystemer. Slutbrugere af det materiale, der indsamles, bevares og 
formidles gennem MyArchive tjenesten og andre systemer, som det er tilsluttet, er fremtidens forskere 
samt formidlere af dansk kulturarv i bred forstand. 

Tjenesten viderefører på det digitale område den aktive indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af 
dansk kulturarv efterladt af forfattere, forskere, kunstnere og andre kulturpersonligheder, som har fundet 
sted på Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitetsbibliotek gennem mange århundreder.  
 

Aftalens partnere 
 

Arkivskaberen, dvs. 

a) En privatperson (forsker, forfatter, kunstner eller kulturpersonlighed med relation til Danmark), der 
ønsker at selvaflevere digitalt født materiale til Det Kongelige Bibliotek, 

eller 

b) En dansk organisation, institution, projekt eller anden gruppering, der virker inden for dansk litteratur, 
kunst, uddannelse, videnskab eller andre sider af kulturlivet i bred forstand, og som i kraft af en 
dokumenteret ledelsesbeslutning i pågældende organisation, etc.,  ønsker (ved en nærmere bestemt 
privatperson) at selvaflevere digitalt født materiale til Det Kongelige Bibliotek. 

og  

Arkiveringsinstitutionen, dvs. 
 
Det Kongelige Bibliotek (herefter kaldet KB). 
 

Tjenestens grundfunktioner 
 
Set fra arkivskaberens synspunkt skelnes mellem en Deponeringsfase og den egentlige Donation.  
 
Når en MyArchive Deponeringsaftale er underskrevet, hvori der dels er angivet et skøn over udstrækningen 
af deponeringsfasen, dels er præciseret, hvilke materialetyper, der forudses deponeret, stiller KB IT-
ressourcer til rådighed for arkivskaberen i form af et Deponeringsområde på en velbeskyttet server og 
sætter arkivskaberen i stand til at deponere materiale og organisere det under hensyntagen til egne og 
kommende brugeres behov. Arkivskaberen får tildelt et brugernavn og en unik adgangskode. 
 
Når arkivskaberen og KB bliver enige om, at tidspunktet er inde, underskrives en Donationsaftale, hvoraf 
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vilkårene for tilgængelighed fremgår (klausulering). Det deponerede materiale flyttes derefter af KB over til 
et Donationsområde og er herefter KBs ejendom. Fra da af har KB ansvar for, at donationen til enhver tid er 
synlig i bibliotekets informationssystem, bevares på bedst mulige måde og gøres tilgængelig for brugere i 
henhold til de derom trufne aftaler.  

For til enhver tid at kunne sikre de bedst mulige bevaringsforhold for arkivskaberens data og de bedst 
mulige former for adgang til doneret materiale, forbeholder KB sig ret til efter behov at flytte doneret 
materiale til andre formater end dem, som de er blevet deponeret i.    
 

Materialetyper 
 
Der kan i deponeringsperioden overføres to typer e-mails: 
 

(a) Egentlig korrespondance, dvs. afsendte og modtagne e-mails med eller uden vedhæftede digitale 
objekter (filer) og med eller uden tidligere e-mails i korrespondancen. 

(b) En ’konvolut’ e-mail, dvs. en e-mail, der benyttes til at overføre et digitalt objekt (en fil), der ikke selv er 
en e-mail, til deponeringsområdet. Arkivskaberen skaber og sender til sig selv en e-mail med en eller 
flere vedhæftede digitale objekter (”vedhæftninger”) og overfører derefter den modtagne eller 
afsendte version af e-mailen til deponeringsområdet.  

 
 
I en ’konvolut’ e-mail kan arkivskaberen nærmere beskrive indholdet af de vedhæftede digitale objekter. 
Det er værd at mærke sig, at de data, der indskrives i en ’konvolut’ e-mail for at præcisere indholdet af e-
mailens ”vedhæftninger”, vil være søgbare for slutbrugere på linje med indholdet af egentlige e-mails. 
’Konvolut’ e-mails kan altså benyttes til at forsyne materialet med emneord, der skønnes at kunne hjælpe 
slutbrugere med hurtigt at finde relevant materiale.  
 
En ’konvolut’ e-mail vil være identificeret før og efter donation ved at afsender og modtager er identiske. 

I MyArchive Deponeringsaftalen skal det være præciseret, hvilke typer af materialer, der forventes 
deponeret og sidenhen doneret. MyArchive tjenesten sigter primært på deponering af tekstligt materiale, 
og dette kan forekomme i mange forskellige fil-formater, f.eks. WORD eller PDF formater. Sådant tekstligt 
materiale kan deponeres i MyArchive tjenesten som ”vedhæftninger” til en e-mail, eventuelt en ’konvolut’ 
e-mail.  

Ved siden af tekstligt materiale kan andre typer af materialer såsom billeder, lyd og film udgøre relevant 
materiale i et privatarkiv, der er struktureret efter emner eller projekter. I hvert enkelt tilfælde må det 
afgøres i MyArchive Deponeringsaftalen, om og i hvilket omfang sådant materiale ønskes at være omfattet 
af deponeringsaftalen. Her kan såvel pladsmæssige som andre tekniske hensyn spille ind, samt hensyn til 
KBs samlede beredskab til modtagelse af forskellige digitale materialetyper. 

Som tekstlige materialer kan ud over e-mails nævnes: breve, dagbøger, manuskripter, udkast, skitsebøger, 
undervisningsmaterialer (inkl. PowerPoint), regnskaber (Excel), mødereferater, notater, etc. 
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Arkivskaberens forpligtelser  
 

Selvaflevering gennem MyArchive tjenesten er frivillig og der er ikke teknisk fastlagt restriktioner med 
hensyn til, hvilke typer af materialer eller hvilke fil-formater, der kan deponeres og doneres. 
Materialetyper, der påtænkes deponeret skal imidlertid være aftalt i MyArchive Deponeringsaftalen.  

Desuden opfordres arkivskabere til at have fremtidige slutbrugeres behov i tankerne og at søge at lette 
deres tilgang til materialet dels gennem en relevansbaseret selektion blandt det materiale, der påtænkes 
selvafleveret, dels gennem en hjælpsom hierarkisk organisering af materialet i deponeringsområdet. 
Endelig kan arkivskaberen hjælpe fremtidige brugere ved under deponeringsfasen at navngive de enkelte 
mapper på en så informativ og gennemsigtig måde som muligt set i forhold til over- og undermapper. 

Indgåelse af aftale mellem parterne 
 

Ved underskrivelse af en MyArchive Deponeringsaftale tilkendegiver arkivskaberen at have til intention 
(normalt senest efter 5 år) at foretage donation til KB af materiale deponeret via MyArchive tjenesten. 

Deponering 
 

I denne fase er arkivskaberens deponeringsområde på KBs servere kun tilgængeligt for arkivskaberen selv, 
og denne har frihed til at benytte området til midlertidigt at bevare og organisere materiale, hvoraf større 
eller mindre dele sidenhen (inden donation) kan slettes og ikke vil indgå i den efterfølgende donation.  

Arkivskaberen kan med andre ord i denne opbygningsfase benytte deponeringsområdet på den måde, der 
er mest praktisk med henblik på det daglige arbejde med e-mails og den efterfølgende donation af det 
materiale, der til den tid forekommer arkivskaberen egnet til donation, bevaring og – normalt flere år 
senere – offentliggørelse gennem KBs formidlingssystem for digitalt materiale. 

Arkivskaberen er i denne fase forpligtet til at overholde KB’s standardbetingelser for håndtering af 
adgangskoder. Såfremt arkivskaberen får mistanke om, at andre har benyttet eller fået kendskab til den 
personlige adgangskode, skal han eller hun straks kontakte KB (servicedesk@kb.dk eller 
MyArchiveCurator@kb.dk) for at få deponeringsområdet midlertidigt spærret og sidenhen få tildelt en ny 
adgangskode. 

 

Donation 
 

Donation indledes med underskrivelsen af en MyArchive Donationsaftale, hvori arkivskaberen dels 
bekræfter at være ejer af materialet i sit deponeringsområde, dels overdrager ejendomsretten over 
materialet til KB. Rummer deponeringsområdet materiale, der tilhører andre end arkivskaberen, 
forudsættes det, at arkivskaberen er bemyndiget til at repræsentere samtlige ejere.  

Ved donationen overføres arkivskaberens materiale fra det hidtidige deponeringsområde til et dertil 
svarende donationsområde. 

I og med overførslen til donationsområdet og overdragelsen af ejendomsretten bemyndiger arkivskaberen 
KB til at formidle materialet til offentligheden i alle kendte og fremtidige medier. Ophavsretten til 

file:///O:/password_beskyttelse.pdf
file:///O:/password_beskyttelse.pdf
mailto:servicedesk@kb.dk
mailto:MyArchiveCurator@kb.dk
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materialet beror fortsat hos arkivskaberen, hvorfor denne og dennes arvinger indtil 70 år efter 
arkivskaberens død kan modsætte sig, at doneret og offentliggjort materiale bliver reproduceret gennem 
andre medier end den af KB til enhver tid valgte metode for offentliggørelse.  

Arkivskaberen bestemmer i Donationsaftalen, om det donerede materiale skal være klausuleret 
(utilgængeligt undtagen efter særlig tilladelse) eller umiddelbart offentligt tilgængeligt. Skal materialet 
klausuleres, fastsætter arkivskaberen klausuleringsperiodens længde samt de betingelser, der skal gælde 
for brugere for at opnå tilladelse til fuld eller partiel indsigt i materialet før klausuleringsperiodens udløb. 
Der kan i Donationsaftalen træffes aftale om særlige klausuleringsbestemmelser for visse dele af det 
donerede materiale, såfremt deponeringsområdet på forhånd er organiseret med henblik herpå.  

Efter at donationen er fuldført, kan arkivskaberen hverken tilføje, slette eller modificere materiale i 
donationsområdet.  

Arkivskaberen kan selv ansøge KB om, at klausuleringsbestemmelserne ændres. Arvinger efter 
arkivskaberen kan ikke uden dommerkendelse kræve Donationsaftalen ændret. 

Arkivskaberen bekræfter med sin underskrift på Donationsaftalen, at det donerede materialet ikke er 
ulovligt, og at det gennem klausuleringsbestemmelserne er sikret, at følsomt materiale ikke vil være 
krænkende for privatlivets fred, når klausuleringen ophører. 

Arkivskaberen bekræfter ligeledes med sin underskrift på Donationsaftalen, at han eller hun ikke er vidende 
om, at donationen rummer forfalsket materiale eller materiale, der i deponeringsfasen er blevet ændret i 
forhold til materialets tilstand ved den oprindelige overførsel fra eget e-mail system.  

Det Kongelige Biblioteks forpligtelser 
 

Deponering 
 

Efter indgåelse af en MyArchive Deponeringsaftale mellem KB og arkivskaberen stiller KB et personligt 
MyArchive deponeringsområde til rådighed for arkivskaberen. 

KB forpligter sig til at sikre arkivskaberens materiale i deponeringsområdet på samme høje sikringsniveau 
som bibliotekets egne digitale materialer. 

KB forpligter sig til at overholde fuldkommen fortrolighed om indholdet af deponeringsområdet. KB kan 
give tredjepart indsigt i materiale i deponeringsområdet efter aftale med arkivskaberen, men ellers kun i 
henhold til en dommerkendelse. 

I tilfælde af, at KB konstaterer misligholdelse af KB’s standardbetingelser for håndtering af adgangskoder, 
vil pågældende arkivskabers deponeringsområde blive lukket og MyArchive Deponeringsaftalen sat ud af 
kraft, indtil den evt. efter aftale mellem arkivskaber og KB kan genåbnes.  

KBs ledelse kan efter indstilling fra MyArchiveCurator@kb.dk opsige en MyArchive Deponeringsaftale i 
tilfælde af grov misligholdelse fra arkivskaberens side. 

I tilfælde af Arkivskaberens død, inden der er foretaget donation (se nf.), overgår ejerskabet til det 
deponerede materialet til KB, der i samråd med bobestyreren vil foranstalte donation (evt. fuld eller partiel 
kassation) af det efterladte deponeringsområde. Har den afdøde arkivskaber handlet på vegne af en 

file:///O:/password_beskyttelse.pdf
mailto:MyArchiveCurator@kb.dk
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organisation eller institution (se 2 b), kan deponering fortsætte efter at der er underskrevet en ny 
MyArchive Deponeringsaftale med en repræsentant for pågældende organisation eller institution.   

Donation 
 

 Ved donation overgår ejendomsretten til materialet til KB, og materialet indlemmes i KBs digitale samling 
som et arkiv.  

Senest på dette tidspunkt skal KB oprette en post i KBs informationssystem (REX). Formidlingen af 
informationer om arkivet i KBs eget informationssystem skal indgå på lige fod med formidlingen af ikke-
digitale arkiver i informationssystemer, der efter aftale med KB viderebringer informationer i større 
nationale eller internationale sammenhænge.   

KB skal i øvrigt under hensyntagen til ressourcer og tilgængelig teknologi på bedst mulig måde formidle 
arkivets eksistens og indhold på lige fod med bibliotekets ikke-digitale (analoge) arkiver. 

KB skal sikre, at de i den relevante Donationsaftale nedfældede betingelser for tilgang til arkivet bliver 
overholdt gennem dertil egnede foranstaltninger.  

Såfremt der i Donationsaftalen er truffet skriftlig aftale om, at KB skal foretage kassation af visse materialer, 
vil dette ske, når KB har ressourcer dertil. 

I tilfælde af en lovmæssigt eller ministerielt besluttet ændring af KBs status og virkefelt som 
arkivinstitution, forbeholder KB sig ret til at overdrage materiale doneret via MyArchive tjenesten til en 
anden offentlig eller offentligt støttet dansk (evt. overnational) institution, der forpligter sig til bevaring og 
videreførelse af formidlingen af donerede arkiver under overholdelse af de i de tilhørende Donationsaftaler 
nedfældede betingelser. 
 

Tilgængeliggørelser 
 

Deponeret materiale 
 
Arkivskaberen kan selv og på eget ansvar formidle større eller mindre dele af sit deponeringsområde til 
andre. Arkivskaberen kan også aftale med KB, at KB (ved MyArchiveCurator@kb.dk) bemyndiges til at give 
f.eks. en bestemt forsker adgang til (dele af) det deponerede materiale på en dedikeret PC på KB. 

Doneret materiale 
 
KB er berettiget til at tilgængeliggøre doneret materiale i alle kendte og fremtidige medier under 
overholdelse af de i den relevante Donationsaftale nævnte vilkår.   
Der må skelnes mellem forholdene før og efter overgang fra donationsområde til langtidsbevaring (se 
punkt 6). Her omtales kun tilgængeliggørelse fra donationsområde(arkiv). 
 
a) Klausuleret arkiv: 
 
Arkivet er kun tilgængeligt efter aftale med arkivskaberen eller en anden af arkivskaberen dertil udpeget 
person.  

mailto:MyArchiveCurator@kb.dk
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Tilgangen vil indtil videre kun kunne ske efter aftale med KB (MyArchiveCurator@kb.dk) og ved en til 
formålet dedikeret PC på KB. 

 b) Tilgængeligt arkiv: 
 
Tilgangen vil indtil videre kun kunne ske efter aftale med KB (MyArchiveCurator@kb.dk) og ved en til 
formålet dedikeret PC på KB.  
 

Langtidsbevaring 
Alt materiale i donationsområdet bliver bit-bevaret. Det vil sige, at det altid vil blive langtidsbevaret i den 
form, som det blev modtaget i.  

Dog kan KB ikke garantere at alle typer af digitale objekter i fremtiden vil blive logisk bevaret og 
umiddelbart kan ses og benyttes i deres oprindelige form i fremtidens formidlingssystemer.  

Imidlertid vil KB i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere fortsat videreudvikle 
metoder til logisk bevaring, således at så meget selvafleveret materiale som muligt i fremtiden vil kunne 
tilgængeliggøres uændret.  
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