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FORORD 
 
Hermed fremsendes årsrapport 2012 for arkiv-delen i Nunatta Katersugaasivia Alla-
gaateqarfialu (NKA).  
 
På formidlingssiden har året været præget af digitalisering af kirkebøgerne, hvoraf ca. 
halvdelen nu er affotograferede. I forbindelse med at de blev tilgængelige på nettet, har 
der været offentlig præsentation af dem i auditoriet i Ilimmarfik. Endvidere har kirke-
bogsprojektet været præsenteret i aviserne, i fjernsynet og i radioen. 
 
 I 2011 er der blevet ansat en arkivar, med særligt ansvar for elektroniske arkivalier. Den-
ne arkivar er ved at blive uddannet, således at nationalarkivet vil blive i stand til at kunne 
dække det stadigt stigende behov der er, for arkivering af  disse. 
 
Årsrapporten har ikke medtaget al aktivitet ved arkivet. Alligevel håber jeg at årsrappor-
ten giver et lille indblik i, hvad vi i øvrigt beskæftiger os med ved arkivet.  
 
 
Daniel Thorleifsen 
Direktør 
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ØKONOMI OG REGNSKAB  

 

Regnskab 

Finanslovsbevilling på hovedkonto kr. 3.703.000 
 
Heraf til løn     kr. 2.703.000  
Øvrige udgifter   kr. 3.911.000 
Indtægter    kr.    293.000 
Resultat    kr. 3.618.000 
 

 

MEDARBEJDERE 

Arkivet har fælles med Nationalmuseet en direktør og en kontorleder i administrationen.  
Ansatte: 
 

• Grete Rendal. førstearkivar 
• Niels Frandsen, seniorarkivar 
• Rebekka Olsen, registrator opsagde pr. 1.august 2012 sin stilling p.g.a. kronisk 

sygdom 
• Gustav Heilmann, registrator med hovedansvar for de overførte arkivalier fra 

blok 5 er opsagt fra sin stilling pr. 31. Maj 2013 og ophører med arbejdet på 
arkivet pr. 1. Januar 2013. 

• Vagner Kramer, tegningsarkivar med ansvar for tegningsarkivet 
• Inge Høst Seiding, påbegyndte et ph.d.-studium 1. jan 2009 og har fra dette 

tidspunkt orlov fra arkivet. Det er planen at hun under sit ph.d.-studium skal 
arbejde 2x6 måneder på arkivet. Inge Seiding havde orlov i hele 2012 og 
færdiggjorde sin Ph.d. afhandling ultimo 2012. Påbegynder arbejdet som arkivar 
pr. 1. Januar 2013. 

• Banda P. Kristiansen er ansat som arkivar, med særligt ansvar for elektroniske 
arkivalier.  

• Ingo Heilmann Krantz, registrator blev opsagt fra sin stilling pr. 1. August 2012.. 
• Michael Rasmussen er blevet genansat som studentermedhjælp pr. 27. 8 2012. 

Han  arbejder med digitalisering af kirkebøger. 
• Rasmus Møller er fortsat ansat som studentermedhjælp. Arbejder med 

registrering af arkivalier 
• Nuka Nathanielsen opsagde sin stilling som ansat som studentermedhjælp i 

slutningen af juli. Han har arbejdet med digitalisering af kirkebøger 
• Magdalene Møller er fortsat ansat som studentermedhjælp. Hun arbejder med 

registrering af arkivalier 
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• Mute Bourup Egede opsagde sin stilling som studentermedhjælp i midten af maj. 
Han arbejdede med digitalisering af kirkebøger. 

• Nuka Lyberth ansat som studentermedhjælp i september. Han arbejder med 
digitalisering af  kirkebøger 

 
 

INDSAMLING OG ARKIVALIER  

 
Indsamling 
Arkivet kan p.g.a. pladsmangel kun modtage mindre afleveringer fra offentlig myndig-
heder. Dog modtages alle privatarkiver.  
 
Magasiner og tilgang  
Antal hyldemeter pr. 1.1 2012 i Ilimmarfik: 2743 og i byarkivet: 1081, i alt 3824 
Antal hyldemeter pr. 1.1. 2013 i Ilimmarfik: 2806 og i byarkivet 1136, i alt 3942 
  
 

REGISTRERING OG DOKUMENTATION 

 
Registrering 
Et nyt program til registrering af vore arkivalier er udviklet i 2009 og blev taget i brug i 
begyndelsen af 2010. Arbejdet med indtastningen fortsætter, men da alle oplysninger 
skal indtastes, vil det tage flere år, før de arkivalier der allerede er ordnede vil være 
færdigregistrerede. Da nytilkomne arkivalier også skal registreres vil det være et 
fortløbende arbejde.  
 

 

BEVARING OG BYGNINGER  

 

Lokaler 
Der blev i 2012 bevilget 990.000 kr. til indkøb og opsætning af reoler i magasin 2 i Ilim-
marfik i 3013.  
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FORSKNING, UDDANNELSE & KURSER 

 

Forskningsprojekter 
 
Niels Frandsen: Læsefærdighed og bøger i Nordgrønland 1790-1850. 
Grete Rendal: Forstanderskaberne i det nordlige inspektorat. 
 
 
Deltagelse i  Konferencer og kurser 
 
Niels Frandsen, Banda Kristiansen og Grete Rendal har deltaget i Nordiske Arkivdage i 
Tavastehus, Finland fra d. 23.5 til d. 25.5. 
  
Banda Kristiansen har 

• deltaget i 1. semester i masteruddannelsen i Informationsforvalt-ning og Record 
Management ved Aalborg universitet. Bestod eksamen med opgaven: Grønlands 
Nationalarkiv og elektroniske arkiver 

• deltaget i NKA’s seminar i Qooqqut 21.-22. september. 
 
 

FORMIDLING  

 

Foredrag, oplæg m.m. 

Niels Frandsen: 
• Undervisning i arkivkundskab på afdeling for Kultur og Samfundshistorie, 

Ilisimatusarfik efteråret 1012 
 
Banda Kristiansen: 

     •   Status og anbefalinger-digitale arkivalier. Rapport som bl.a. er anvendt ved               

      bevillingsansøgningen indenfor området til Selvstyret. 

Grete Rendal: 

     •   Oplæg ved Nordiske Arkivdage: Opbygningen af et Nationalarkiv efter mere end    

             200  år som dansk koloni. 
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Andet formidling 
 
Besøg 
I løbet af året har arkivet haft en del besøg af slægtsforskere. Der er ugentlige henven-
delser, hvor arkivarerne bistår med vejledning i brug af kirkebøgerne. Da arkivets læsesal 
nu ligger i biblioteket, og mange besøgende glemmer at skrive sig i besøgsprotokollen, er 
det desværre ikke muligt at opgøre antallet nøjagtigt, men det skønnes at være ca. 250.  
 
Arkivet har været besøgt af 2 eksterne forsker (arkivet har bistået med tilvejebringelse og 
bearbejdning af arkivalier), hvoraf den ene var museumsleder Jose D. Ruiz-Martinez fra 
Aasiaat, der har filmet arkivalier fra kolonien Egedesminde i forbindelse med byens 250 
års jubilæum.  
 
Der er jævnligt rundvisning af skoleklasser, uddannelsesinstitutioner og kursister fra 
Nuuk og det øvrige Grønland, samt rundvisning af gæster fra Danmark/Europa og 
Canada. 
 
Formidling på hjemmesiden 
I forbindelse med digitalisering af kirkebøger er de fleste nu publiceret på nettet og er til-
gængelige for publikum. Der bliver løbende lagt nye bøger på nettet. I 2012 var der 
13.679 besøg på de digitaliserede kirkebøger. 
 
Vejledninger 
•  Revideret udgave af Offentlige Institutioners Arkiver. 
 
•  Vejledning til de videregående uddannelser. 
 
 

Publikationer 

Niels Frandsen: 

• Den almindelige enkekasse i Personalhistorisk Tidsskrift 2912:2 
• Grafitminen i Upernavik I Tidsskriftet Grønland 2012:4. 
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ADMINISTRATIVE SAGER 

 
Tilsyn og konsulentvirksomhed 
Der har i 2012 været flere konsulentbesøg ved offentlige institutioner i Nuuk 
 
 
Forespørgsler 
Der har i årets løb været en del henvendelser og forespørgsler, bl.a. i forbindelse med 
nedrivningen af blok P, samt vedr. andre bygninger, bygdejubilæer, kommunesammen-
lægninger og eksamenspapirer. 
 
 
Samarbejdsaftaler 
Der er indgået en samarbejdsaftale med Rigsarkivet vedr. samarbejde i forbindelse med 
Grønlands Nationalarkivs fremtidige modtagelse af digitale arkiver. Aftalen indeholder 
bl.a. konsulentbistand. 
 


