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Denne vejledning beskriver brugeropsætning af iPad Mail App, således at en arkivskaber kan 
selvaflevere e-mails (og vedhæftninger) i sit Deponeringsområde på Det Kongelige Biblioteks 
MyArchive server. 
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Indledning. 
Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling har en lang tradition for at indsamle korrespondancer fra 

danske forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og andre kulturpersoner. Teknisk kaldes sådanne 

arkiver for "personlige privatarkiver".  

Det Kongelige Bibliotek ønsker at intensivere modtagelsen af korrespondancer fra nulevende 

arkivskabere. Derfor er der implementeret et system på Det Kongelige Bibliotek, MyArchive.kb.dk, 

hvori der kan oprettes et personligt Deponeringsområde (en e-mail konti på MyArchive.kb.dk) til den 

enkelte arkivskaber, der herefter løbende kan overføre e-mails (og vedhæftninger) til sit 

Deponeringsområde fra sin egen, private  e-mailboks.  

Alle e-mail konti anonymiseres, så arkivskaberens navn ikke kan udledes. 

Denne vejledning viser, hvordan arkivskaberen selv kan deponere e-mail materiale, der sidenhen 

ønskes overdraget til Det Kongelige Bibliotek gennem en formaliseret Donation, til sit midlertidige 

Deponeringsområde. En forudsætning herfor er, at der forinden er indgået en Deponeringsaftale 

med Det Kongelige Bibliotek, hvori der henvises til generelle Aftalevilkår. 

MyArchive systemet giver arkivskaberen mulighed for at flytte eller kopiere e-mails og 

vedhæftninger fra en privat e-mailboks til det personlige Deponeringsområde, samt at omorganisere 

det deponerede materiale.  

Deponeringsomådet skal udelukkende benyttes til at arkivere e-mails (og vedhæftninger), som 

skønnes at være af interesse for fremtidige brugere. Det er dog muligt for arkivskaberen at 

videresende e-mails (og vedhæftninger) fra eget Deponeringsområde, således at deponeret 

materiale kan slettes i den private e-mailboks, hvis det ønskes. Det vil dog ikke være muligt at sende 

e-mails direkte til Deponeringsområdet via mailadressen [login]@myarchive.kb.dk. 

Deponeringshandlingen kan foregå ved at flytte eller kopiere (Drag-and-Drop) enkelte e-mails eller 

flere ad gangen, eller en hel folder med indhold (herunder under-foldere). 

Opsætningen af MyArchive består i, at en forbindelse til et personligt Deponeringsområde 

([login]@myarchive.kb.dk) tilføjes arkivskaberens egen, private e-mailboks, således at 

Deponeringsområdet ses på arkivskaberens skærm under den private e-mailboks. 

Deponeringsområdet kan foldes ud og ændres på samme måde, som arkivskaberen kan ændre 

strukturen af sin private e-mailboks.   

Som nævnt i Deponeringsaftalen, træffes der på et tidspunkt aftale om Donation af det deponerede 

materiale, der herefter vil udgøre et privatarkiv ejet af Det Kongelige Bibliotek. I Donationsaftalen 

fastsættes, hvilken klausulering (begrænset adgang), materialet evt. skal være underlagt. 

I denne vejledning er der især fokuseret på opsætning af iPad Mail App fra Apple. Dog er det også 

muligt at arkivere e-mails fra andre e-mail systemer, som f.eks Gmail via Mail klienten. 

Arkivskaber har mulighed for at oprette adgang til arkiv kontoen på Det Kongelige Bibliotek på alle 

sine platforme (PC, Mac, iPad….).  Arkivskaber kan endvidere samtidig have flere adgange åbne til 

arkiv kontoen på Det Kongelige Bibliotek.  
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Hvordan kommer jeg i gang? 
Dette afsnit beskriver hvordan man kommer i gang med at arkiverer e-mails på Det Kongelige 

Bibliotek. 

Forudsætningerne for at komme i gang er følgende: 

 Modtaget brev fra Det Kongelige Bibliotek med bl.a. din arkiv e-mail adresse, brugernavn og 

midlertidig adgangskode til arkivet. 

 Har en Ipad med Mail App installeret. 

 Anvendelse af MyArchive.kb.dk forudsætter, at brugeren har adgang til IMAP portene 993 

(SSL kryptering) og 587 (TLS kryptering). På visse statslige eller kommunale institutioner er 

disse porte blokeret af sikkerhedshensyn. Adgangen til MyArchive.kb.dk skal i så tilfælde 

installeres fra en personlig mail klient uden for den givne institutions "firewall". 

Allerførst skal den modtagne midlertidige adgangskode ændres, således at man kan anvende sin 

egen adgangskode ved indstilling af Ipad Mail App til arkivkontoen på Det Kongelige Bibliotek.  

Adgangskode ændres ved at følge vejledningen i det efterfølgende afsnit ”Ændring af adgangskode”. 

Når adgangskode er ændret kan forbindelsen til Det Kongelige Biblioteks e-mail arkiv etableres ved 

at følge vejledningen i afsnit ”Opsætning af Myarchive e-mail konto i Ipad Mail App”. 

Er du i tvivl eller kommer du ud for problemer med at etablere forbindelse til Det Kongelige 

Biblioteks e-mail arkiv kan Help Desk kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det 

Kongelige Bibliotek. 

Hvis arkivskaberen har indgående kendskab til opsætning af e-mail klienter henvises til følgende 

tekniske oplysninger: 

 Kontotype:    IMAP 

 Server til indgående post:  myarchive.kb.dk 

 Server til udgående post (SMTP): myarchive.kb.dk 

 Server til indgående post (IMAP): 993 (SSL) 

 Server til udgående post (SMTP): 587 (TLS) 

 Server til indgående post (IMAP) kræver godkendelse via adgangskode 

 Server til udgående post (SMTP) kræver godkendelse via adgangskode. 
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Ændring af adgangskode. 
 

Denne vejledning til ændring af adgangskoden for din postkasse på myarchive.kb.dk er ens for alle 

platforme (PC, Mac, iPad, smartphones…), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en 

browser (Internet Explorer, Safari, Firefox…). 

Det er vigtigt at ændre den midlertidige adgangskode så hurtigt som muligt efter modtagelsen af 

brevet fra Det Kongelige Bibliotek. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det være hensigtsmæssigt at 

ændre adgangskoden mindst hver 3. måned eller hvis man har mistanke om at andre har fået 

kendskab til adgangskoden.  

Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Ipad Safari. 

Åbn din browser og indtast følgende: 

myarchive.kb.dk  

eller tryk på dette link. 

 

 

 

 

http://myarchive.kb.dk/
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Derefter fremkommer følgende skærmbillede 

 

Brugernavn og den midlertidige adgangskode fra velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek 

indtastes ved User name og Password, som vist i følgende skærmbillede. 
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Når felterne User name og Password er udfyldt trykkes på knappen Sign in, angivet med rødt i 

ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til ”Outlook Web App” kommer frem:
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Vælg menupunktet ”Indstillinger” som markeret herunder i rødt: 
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Derved fremkommer følgende skærmbillede: 

 

Tryk på ”Skift Adgangskode” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende 

skærmbillede fremkommer:
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Derefter indtastes nuværende adgangskode i feltet ”Eksisterende adgangskode” 

Den nye adgangskode indtastes i feltet ”Ny adgangskode” og indtastes på ny i feltet ”Bekræft 

adgangskode”, som markeret med rød firkant i nedenstående skærmbillede. 

 

Tryk derefter på knappen ”Gem” markeret med blåt. 

Såfremt der fremkommer en fejlmeddelelse vil de tastede adgangskoder forsvinde og man skal 

indtaste gammel og ny adgangskode igen.  

En af årsagerne til at den nye adgangskode ikke bliver accepteret, kan være: 

 Forkert indtastet nuværende adgangskode eller forskel i indtastet adgangskode i felterne 

”Ny adgangskode” og ”Bekræft adgangskode”. 

 Caps Lock på dit tastatur er aktiveret.  

 Adgangskoden ikke opfylder minimumskravene. 

o Adgangskoden skal have en længde på minimum 7 karakterer.  
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Når den nye adgangskode er accepteret bliver man automatisk logget af, hvorved følgende 

skærmbillede fremkommer. 

 

For at være sikker på at Adgangskoden er ændret korrekt, åbnes myarchive.kb.dk igen i din browser, 

som det kan ses i efterfølgende skærmbillede.  
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Brugernavn og den nye adgangskode indtastes ved User name og Password. 

 

Når felterne User name og Password er udfyldt, trykkes på knappen Sign in, angivet med rødt i 

ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede til ”Outlook Web App” kommer frem, 

såfremt den nye adgangskode er korrekt. 
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Opsætning af Myarchive e-mail konto i Ipad Mail App. 
Denne vejledning viser hvordan man konfigurerer arkiv kontoen i standard Mail app på iPad.  

I første omgang trykkes på Settings som indikeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 
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Under Settings trykkes på Mail,Contacts, Calenders. Tryk derefter på Add Account som markeret 

med rødt i nedenstående skærmbillede. 

 

Tryk på Other markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 

 

Når der er trykket på Other vises følgende skærmbillede. 
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I feltet ”Name” skrives f.eks. fornavn og efternavn. Dette navn vil blive vist i ”From” feltet når du 

forwarder eller sender en e-mail fra myarchive.kb.dk. 

I feltet ”Email” indsættes e-mail adressen på din Myarchive e-mail konto, som du har fået oplyst af 

KB.  

I feltet ”Password” skrives adgangskoden til din Myarchive e-mail konto. 

I feltet ”Description” skrives navnet på din Myarchive e-mailkonto.  

 Oplysningerne er kun synlige for dig selv i oversigten over e-mail konti på din Ipad Mail.  
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Når oplysningerne er indtastet så tryk på knappen ”Next” markeret med rødt i nedenstående 

skærmbillede. 
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Når der er trykket på knappen Next, fremkommer nedenstående skærmbillede. Kontroller at IMAP 

fanen er valgt. Markeret med rødt herunder.  
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De øverste 3 felter bør allerede være udfyldt med følgende (Hvis ikke indtastes oplysningerne igen). 

 I feltet ”Name” skrives f.eks. fornavn og efternavn. Dette navn vil blive vist i ”From”- feltet, 

når du forwarder eller sender en e-mail fra myarchive.kb.dk. 

 I feltet ”Email” indsættes e-mail adressen på din Myarchive e-mail konto, som du har fået 

oplyst af KB.  

 I feltet ”Password” skrives adgangskoden til din Myarchive e-mail konto. 

 I feltet ”Description” skrives navnet på din Myarchive e-mailkonto.  

o Oplysningerne er kun synlige for dig selv i oversigten over e-mail konti.  

Felterne for ”Incoming Mail Server” udfyldes på følgende måde: 

 I feltet ”Host Name” skrives myarchive.kb.dk 

 I feltet ”User Name” indsættes Brugernavnet, som oplyst i dit velkomstbrev fra KB.  

 I feltet ”Password” skrives adgangskoden til din Myarchive e-mail konto. 

Felterne for ”Outgoing Mail Server” udfyldes på følgende måde: 

 I feltet ”Host Name” skrives myarchive.kb.dk 

 I feltet ”User Name” indsættes Brugernavnet, som oplyst i dit velkomstbrev fra KB.  

 I feltet ”Password” skrives adgangskoden til din Myarchive e-mail konto. 

Når alle oplysningerne er indtastet, trykkes på knappen ”Next” markeret med rødt i ovenstående 

skærmbillede. 
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Oplysningerne vil nu blive kontrolleret. Såfremt alle oplysningerne er korrekte, fremkommer 

følgende skærmbillede.  

 

iPad Mail App har konstateret, at Myarchive serveren giver mulighed for at oprette Mails og Notes. 

De kan alle vælges eller slås fra ved at sætte dem ON eller OFF. 

Mail vil altid være ON.  

Derefter trykkes på knappen ”Save”, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorefter man 

kommer tilbage til Settings skærmbilledet som vist i følgende skærmbillede. 
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Det ses af ovenstående skærmbillede, at e-mail kontoen myarchive.kb.dk (markeret med rødt) er 

blevet adderet til e-mail konto oversigten. 
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Kopiering eller flytning af e-mails fra egne konto til arkiv konto på KB. 
Hvis man allerede kender til Mail Apps muligheder for kopiering og flytning af e-mails kan de 

tilsvarende muligheder anvendes til at kopiere eller flytte e-mails fra ens egen konto til arkiv konto 

på KB.   

I det følgende gives et eksempel på flytning af e-mails fra egen konto til arkiv konto på KB. 

Eksempel 1: Flytning af enkelte e-mails. 
I dette eksempel vises, hvordan enkelte e-mails flyttes fra e-mail Exchange paa KB til arkiv konto på 

KB, myarchive.kb.dk.  

Mere detaljeret flyttes 3 e-mails fra mappen TechnologyTransferTactics under Exchange paa KB til 

mappen TechnologyHints under arkivkonto myarchive.kb.dk. 

Først vælges Mail Apps, som er markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 
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Når Mail Apps er aktiveret, fremkommer følgende billede 

 

A f det ovenstående skærmbillede kan det ses, at der er 3 kontoer (Accounts) med følgende navne: 

 Gmail 

 myarchive.kb.dk 

 Exchange paa KB 

Da vi ønsker at flytte e-mails fra Exchange paa KB til arkivkonto på KB, myarchive.kb.dk trykkes på 

knappen Exchange paa KB markeret med rødt.  
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Derved fremkommer følgende skærmbillede: 

  

Der er nu adgang til folderne under Inbox for e-mail konto Exchange paa KB. For at få alle folderne 

med rulles længere ned, således at folder TechnologyTransferTactics, markeret med rødt, kan ses i 

nedenstående skærmbillede. 
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Derefter trykkes på knappen folderen TechnologyTransferTactics, hvorved følgende skærmbillede 

fremkommer. 

  

Når der trykkes på knappen Edit, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, er det muligt at 

markere de ønskede e-mails, som skal flyttes til mappen TechnologyHints under arkivkonto 

myarchive.kb.dk.  
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I nedenstående skærmbillede er markeret de 3 e-mails, som ønskes flyttet. 

 

Der trykkes nu på knappen Move, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved 

følgende skærmbillede fremkommer. Der trykkes på knappen Accounts, markeret med rødt i 

nedenstående skærmbillede, for at komme til siden med oversigt over de 3 kontoer.  
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Da vi ønsker at flytte de 3 e-mails til e-mail kontoen myarchive.kb.dk, trykkes på knappen 

myarchive.kb.dk, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. Dermed fremkommer oversigten 

over mapper under myarchive.kb.dk, som kan ses i nedenstående skærmbillede. 
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De 3 e-mails flyttes til mappen TechnologyHints ved at trykke på knappen TechnologyHints 

markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 

 

Ved efterfølgende at gå ind i mappen TechnologyHints under arkivkonto myarchive.kb.dk  kan det 

ses, at de 3 e-mails er flyttet. Se følgende skærmbillede. 
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Tilføjelse af andre typer e-mail systemer til iPad mail, f.eks Gmail konto. 
Såfremt du har e-mails placeret på andre typer e-mail systemer, som f.eks Gmail, kan du som regel 

tilknytte e-mails fra dine andre e-mailsystemer til din iPad Mail, således at dine e-mails kan blive 

overført til din arkivkonto på KB. 

 Se i nedenstående skærmbillede hvilke e-mail systemer, du kan tilføje til din iPad Mail. 
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Fjern Myarchive konto fra iPad Mail klient. 
Myarchivekontoen kan nemt fjernes fra Mail klienten på arkivskabers iPad.  

Bemærk at e-mails m.m. som allerede er placeret på Myarchive kontoen ikke fjernes. Det vil sige, at 

en Myarchivekonto oprettet på en anden iPad Mail klient eller på en anden klient som f.eks Mac 

Mail klient ikke påvirkes. 

I følgende eksempel fjernes Myarchivekontoen, som i dette eksempel kaldes ”myarchive.kb.dk”. 

I første omgang trykkes på Settings, som indikeret med rød ellipse i nedenstående skærmbillede. 
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Under Settings vælges  Mail, Contacts, Calenders, hvorved de forskellige e-mail klienter vises. 

 

I denne liste vælges den eksisterende konto myarchive.kb.dk, hvorved følgende skærmbillede vises. 
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Tryk på knappen Delete Account. Følgende skærmbillede vises.  

 

Tryk på knappen Delete for at acceptere at kontoen fjernes. 
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Når der er trykket på Delete-knappen kan det i næste skærmbillede ses, at arkivkontoen på KB, 

myarchive.kb.dk, er fjernet.   
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Adgang til arkivkonto via browser. 
 

Denne vejledning for adgang til dine arkiverede e-mails på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme 

(PC, Mac, iPad, Smart phones…), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser 

(Internet Explorer, Safari, Firefox…). 

Adgangen til arkivkontoen sker via Outlook Web App. 

Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Ipad Safari. 

Åbn din browser og indtast følgende: 

myarchive.kb.dk  

eller tryk på dette link. 

 

 

 

 

http://myarchive.kb.dk/
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Derefter fremkommer følgende skærmbillede 

 

Brugernavn og adgangskoden indtastes ved User name og Password, som vist i følgende 

skærmbillede. 
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Når felterne User name og Password er udfyldt, trykkes på knappen Sign in, angivet med rødt i 

ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede til ”Outlook Web App” kommer frem 
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Denne Outlook Web App giver de samme muligheder for at arbejde med sine arkiverede e-mails, 

som hvis man benyttede sin egen e-mail klient.  Det vil sige at man kan flytte/kopiere/slette foldere 

(mapper, postkasser) eller enkelte e-mails. Det er endvidere også muligt at videresende sine e-mails. 

 

For mere hjælp tryk? markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende  

 

Nu er der mulighed for at afklare evt. problemstillinger ved at lave en søgning. 


