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Indledning
2019 blev året, hvor etableringen af Det Kgl. Bibliotek, dannet ved fusion af Det Kongelige Bibliotek,
Statsbiblioteket, Danmarks Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek i 2017, for alvor slog igennem
på forskningsområdet. Direktionen nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udrede forskningen i den samlede institution, komme med et forslag til forskningens organisering, herunder etablere et internt forskningsudvalg, og lave et oplæg til en strategi for forskning på Det Kgl. Bibliotek 2020-2023.
Arbejdet med at udarbejde en strategi for de kommende års forskning blev udført med inddragelse af
bibliotekets forskere og øvrige ansatte med relation til forskningen. Der blev blandt andet afholdt en todages workshop, hvor forskere fra de forskellige dele af institutionen mødte hinanden for første gang og
arbejdede i dybden med spørgsmål om, hvad forskningen på Det Kgl. Bibliotek skal bidrage med.
Det Kgl. Bibliotek har i 2019 anvendt 1.269.000 kr. af de bevilligede Finanslovsmidler til forskning. Derudover har biblioteket modtaget i alt 4.376.000 kr. til forskningen fra eksterne fonde, heraf 2.300.000 kr.
fra private fonde.
I 2019 har Det Kgl. Bibliotek ifølge rammeaftalen med Kulturministeriet haft som mål at producere
mindst én fagfællebedømt publikation pr. forsker pr. år. Desuden skulle forskerne levere mindst 25 formidlingspublikationer og 75 faglige foredrag eller medieindslag. Bibliotekets 14 faste forskere og 11 øvrige forskere har med produktion af 37 fagfællebedømte publikationer leveret flere publikationer end
målsat. Sideløbende har forskerne udarbejdet 20 formidlingspublikationer, hvilket er mindre end forventet. Med levering af 106 foredrag og medieindslag har forskerne dog leveret mere end forventet i forhold
til den mundtlige forskningsformidling.
Indledningsvist beskriver beretningen rammerne for forskningen på Det Kgl. Bibliotek og bibliotekets resultatmål indgået med Kulturministeriet. Dernæst præsenteres de forskningsprojekter og videnskabelige
publikationer, som forskernes arbejde har bidraget med i 2019 og de forskningsbaserede udstillinger og
konferencer, de har været med til arrangere. Endelig giver beretningen et overblik over Det Kgl. Biblioteks forskning i tal.
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Rammer for forskningen
Strategi for forskningen 2020-2023

Forskningen på Det Kgl. Bibliotek er både samlingsorienteret og fagorienteret. Den samlingsorienterede
forskning er den form for forskning, der fordres for en tidssvarende indsamling, registrering, bevaring,
adgang til og formidling af bibliotekets samlinger, og som samtidig er nødvendig for at kunne yde Det
Kgl. Biblioteks brugere en kvalificeret service. At forskningen samtidig er fagorienteret betyder, at der
fokuseres på almene, videnskabelige problemstillinger i dialog med den forskning, der finder sted på
universiteter og andre institutioner i og uden for Danmark. Det er netop den gensidige påvirkning mellem
disse perspektiver, der giver biblioteket en særlig forskningsprofil. Desuden udgør bibliotekets fysiske og
digitale materialer et produktivt udgangspunkt for forskningen, og det giver mulighed for at bygge bro
mellem forskellige faglige tilgange.
I 2020-2023 har Det Kgl. Bibliotek tre strategiske målsætninger for forskningen:
�
�
�

For at styrke den videnskabelige kvalitet i Det Kgl. Biblioteks opgavevaretagelse vil vi konsolidere og udvikle det organisatoriske grundlag for forskningen.
For at styrke Det Kgl. Biblioteks rolle som attraktiv forskningspartner vil vi udbygge det strategiske eksterne samarbejde med universiteter og andre relevante institutioner.
For at udforske kulturarven og sikre metodisk udvikling i de fysiske og digitale samlinger vil vi
udvikle et fælles forskningsprojekt.

Arbejdet med disse målsætninger er påbegyndt primo 2020.

Organisering af forskningen

Det Kgl. Bibliotek er en forskningsinstitution under Kulturministeriet og bibliotekets opgaver som forskningsinstitution er dermed fastlagt i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker,
museer mv.
Det Kgl. Bibliotek bestod i 2019 af områderne; Aarhus Universitetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek, Nationalbibliotek, Digital Kulturarv, It og Administration. Organisatorisk var forskningen i 2019
placeret under Nationalbiblioteksområdet ved direktør Svend Larsen.
Det interne forskningsudvalg
Det interne forskningsudvalg er nedsat af bibliotekets direktion for at rådgive i overordnede forskningsspørgsmål samt koordinere og udvikle bibliotekets forskning. Udvalget virker på tværs af biblioteket, såvel geografisk som på afdelingsniveau. Det er sammensat, så det repræsenterer forskning inden for bibliotekets fagområder, ligesom det samlet skal dække forskellige, faglige tilgange.
Udvalget består af:
�
�
�
�
�
�
�

Marianne Holm Pedersen, seniorforsker i Specialsamlinger og formand for udvalget
Katrine Hoffman Gasser, sektionsleder Universitetsservices og Kulturarv, Aarhus
Ulla Bøgvad Kejser, seniorforsker og konservator i Bevaringsafdelingen
Ditte Laursen, afdelingsleder i Digital Kulturarv
Stig Svenningsen, seniorforsker i Specialsamlinger
Henrik Vetter, seniorforsker i Studie- og Forskerservice, Aarhus
Lorna Wildgaard, Data Management Specialist, Forskerservice, København
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Udvalgets arbejde understøttes af en akademisk sekretærfunktion ved forskningsbibliotekar Liv Cæcilie
Grønnow.
Det eksterne forskningsudvalg
Biblioteket har endnu ikke et eksternt rådgivende forskningsudvalg, da konstitueringen af et udvalg for den
samlede fusionerede institution afventer Kulturministeriets ændring af Kulturministeriets Bekendtgørelse nr.
586 af 8. juli 1997 om institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Forskerne på Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Biblioteks forskere, ansat inden for den videnskabelige stillingsstruktur, har som udgangspunkt
25 % forskningstid. Uden for den videnskabelige stillingsstruktur har biblioteket også AC-medarbejdere,
der deltager i forskningsprojekter.
I begyndelsen af året blev forsker Stig Roar Svenningsen seniorforskerbedømt, og i maj 2019 blev han
fastansat som sådan i afdelingen Specialsamlinger, hvor han fortsat er tilknyttet bibliotekets Kort- og billedsamling. Samme sted afsluttede og forsvarede ph.d.-stipendiat Inger Ellekilde Bonde (i samarbejde
med Københavns Universitet) sin afhandling Rytme, konkretisme og abstraktion i Keld Helmer-Petersens fotografi 1940-1965, og Hannibal Munk fra Roskilde Universitet forsvarede sin afhandling om satiretegning i dansk dagspresse siden 1924. Mens disse to stipendiater ophørte på Det Kgl. Bibliotek, tiltrådte to nye; nemlig Emilie Paaske Drachmann, der udfører ph.d. projektet Fra fortegnelse til Unesco:
Kulturarvsliggørelsen af immateriel kultur i Danmark, og Rasmus Rask Poulsen med sit projekt Moravians of both Worlds: A study of the heritagization of three Protestant communities and their settlements.
Begge er tilknyttet Specialsamlinger, hvor de er en del af Dansk Folkemindesamlings arbejde med UNESCOs 2003-konvention til sikringen af immateriel kulturarv. Projekterne er finansieret af Det Frie Forskningsråds stipendier til forskeruddannelse uden for universiteterne og finder sted i samarbejde med
Saxo-instituttet på Københavns Universitet.
Ydermere kan nævnes, at konservator Birgit Vinther Hansen i december modtog Birthe Rottensteens
Mindelegat som ’Anerkendelse af mangeårigt arbejde, forskning og formidling inden for det grafiske område af konserveringsfaget’.
Medarbejdere inden for forskningsområdet
Inden for den videnskabelige stillingsstruktur
Lotte Thyrring Andersen, Seniorforsker
Axel Teich Geertinger, Projektseniorforsker, ophørt i 2019
Ulla Bøgvad Kejser, Seniorforsker
Mette Kia Krabbe Meyer, Seniorforsker
Thomas Hvid Kromann, Seniorforsker
Caroline Nyvang, Seniorforsker
Marianne Holm Pedersen, Seniorforsker
Erik Petersen, Seniorforsker
Claus Røllum-Larsen, Seniorforsker
Henrik Smith Sivertsen, Seniorforsker
Stig Roar Svenningsen, Seniorforsker
Annette Balle Sørensen, Seniorrådgiver
Anders Toftgaard, Seniorforsker
Henrik Vetter, Seniorforsker
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Inger Ellekilde Bonde, Ph.d.-stipendiat, ophørt i 2019
Emilie Paaske Drachmann, Ph.d.-stipendiat
Rasmus Rask Poulsen, Ph.d.-stipendiat, startet i 2019

Uden for den videnskabelige stillingsstruktur
Birgit Vinther Hansen, Konservator
Niels Bo Foltmann, Projektseniorforsker
Peter Hauge, Projektseniorforsker
Morten Møller, Videnskabelig assistent, ophørt i 2019
Jiří Vnouček, Ph.d., Konservator
Anna Lawaetz, Projektforsker, startet i 2019
Bjarke Moe, Projektforsker, ophørt i 2019
Ole Møller Markussen, Videnskabelig assistent, ophørt i 2019

Registrering og synliggørelse af forskningsaktiviteter

Beretningen præsenterer de forskningsprojekter, videnskabelige foredrag og publikationer, som forskernes arbejde har bidraget med 2019. Derudover beskriver den de forskningsbaserede udstillinger og konferencer, som de har været med til arrangere.
Alle forskere registrerer deres forskning i forskningsdatabasen Pure for arkiver, biblioteker og museer
under Kulturministeriet, som supporteres af Det Kgl. Bibliotek. På de enkelte forskeres Pure profiler ses,
hvilke nationale og internationale arbejdsgrupper, netværk, bestyrelser og konferencer, forskerne er aktive i, og de bidrag, de har leveret i medierne.
Udover registrering og beskrivelse af Det Kgl. Biblioteks forskning gennem Pure, synliggøres og formidles værdien af forskningsaktiviteter og resultater ligeledes på bibliotekets hjemmeside.
Det Kgl. Bibliotek har tilsluttet sig Berlin-deklarationen fra 2003 om Open Access, hvilket blandt andet
indebærer en målsætning om, at bibliotekets forskning i størst muligt omfang og hurtigst muligt skal gøres tilgængeligt digitalt.
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Resultatmål for forskningen
For forskningsområdet har biblioteket i 2019 haft følgende mål: ’Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger, og som understøtter indsamling, bevaring og formidling’.
Dette mål var specificeret i de følgende måltal:
�
�
�

KB vil producere mindst én fagfællebedømt publikation pr. forsker pr. år i gennemsnit i
aftaleperioden.
KB vil producere mindst 25 formidlingspublikationer pr. år
KB vil producere mindst 75 faglige foredrag og radio/tv-indslag pr. år.

Udgivelserne spænder over artikler, monografier, rapporter, lærebøger, kronikker m.m. Disse er udgivet
af bibliotekets fastansatte forskere, projektansatte og gæsteforskere samt andet personale med forskningskompetence. Publikationsvirksomheden foregik inden for rammerne af bibliotekets eksisterende
satsningsområder. På side 28 i denne beretning ses en liste over publikationerne i 2019.
Emnemæssigt dækker både publikationer og mundtlig formidling biblioteks brede spænd af samlinger,
fagfelter og metoder. Den samlede forskning og forskningsformidling understøtter dermed bibliotekets
indsamling og bevaring og viser anvendelsen af kulturarv som tekst, lyd, billeder og data i overensstemmelse med videnskabelige normer. Derudover øger den kendskabet til bibliotekets samlinger og services hos et bredt publikum.

Tonny Skovgård Jensen
Vicedirektør
December 2020
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Forskningsprojekter
Afsluttede forskningsprojekter
Children and books – enterprises and encounters
Studies in the production, uses, and experiences of books for children in Denmark c. 1790-1850
Ansvarlig: Lektor ved Aarhus Universitet Charlotte Appel
Dette forskningsprojekt har fra januar 2016 til december 2019 været finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation), administreret ved Aarhus Universitet, men
udført ved Det Kgl. Bibliotek, hvor projektets tre deltagere har været domicilerede. Det drejer sig om lektor dr. phil. Charlotte Appel, professor ph.d. Nina Christensen, og ph.d-stipendiat, cand.mag. Karoline
Baden Staffensen. De tre deltagere har haft fælles kontor på Hansen B, hvor de har siddet omgivet af
hen mod to tusinde af de ældste danske bøger, udgivet specielt for børn.
Projektet har haft til formål at undersøge, hvordan børnebogen opstod som et nyt medie på det danske
bogmarked i løbet af perioden 1750-1850, og hvordan bøger blev brugt og oplevet af børn både i skole
og hjem. Projektet har sammentænkt boghistorie, litteraturhistorie, skolehistorie og barndommens historie og sat fokus på børnenes møde med bøgernes verden i praksis og på, hvordan bøger blev brugt i
samspil med andre medier. Forskerne har opbygget en database over tidlige bøger henvendt til børn og
har herudfra kunnet påvise eksistensen af et langt større og mere broget korpus af udgivelser end hidtil
kendt. Derudover har de arbejdet med såvel udvalgte producenter på markedet, særlige genrer, samt
kilder til børns læseoplevelser, bl.a. breve, memoirer og brugsspor i selve bøgerne. Forskningsresultater
er blevet – og vil blive – udgivet som artikler i ind- og udland, bl.a. i Fund og Forskning, samt en ph.dafhandling. En antologi med titlen Books for Children – Transnational Encounters 1750-1850 er under
forberedelse i samarbejde med Andrea Immel (Princeton) og Matthew Grenby (Newcastle), ligesom
også en dansksproget monografi om bøger for børn 1750-1850.
Finansiering:
Periode:

Danmarks Frie Forskningsfond
2016-2019

Hjemsøgt af betydningsfulde former – Keld Helmer-Petersens fotografi 1940-1965
Ansvarlig: Ph.d. Inger Ellekilde Bonde
I 2019 blev afhandlingen Hjemsøgt af betydningsfulde former: rytme, konkretisme og abstraktion i Keld
Helmer-Petersens fotografi 1940-1965 færdiggjort ved Det Kgl. Bibliotek. Afhandlingen havde den danske fotograf Keld Helmer-Petersens arkiv som grundlag. Arkivet har siden 2014 været en del af Det Kgl.
Biblioteks samlinger og formålet med projektet var at forbinde en større accession til samlingerne med
både fotografihistorisk forskning og udstillingsformidling.
Den danske fotograf Keld Helmer-Petersen (1920-2013) har haft en kolossal betydning for dansk fotografihistorie, men er ikke desto mindre et ukendt navn for de fleste. Ph.d.-projektet fokuserer på perioden fra Helmer-Petersens formative år i 1940’erne til midten af 1960’erne. En periode, hvor Helmer-Petersen formulerede en retning for et modernistisk og konstruktivistisk fotografi i Danmark. Afhandlingen
sætter Helmer-Petersens billedsyn ind i en periodehistorisk kontekst med fokus på henholdsvis dansk
konkretkunst og internationalt formalistisk fotografi. Endelig fortolkes Helmer-Petersens fotografi i en
musikalsk og rytmisk begrebsramme og afhandlingen foreslår at forstå Helmer-Petersen som en visuel
rytmeanalytiker. Forskningens resultater er undervejs blevet formidlet i peer-reviewed forskningsartikler
og præsentationer ved konferencer og seminarer, såvel som populærvidenskabelige artikler. Desuden
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dannede afhandlingen grundlag for den store retrospektive udstilling Finding Beauty – fotografi af Keld
Helmer-Petersen, som blev vist på det Kgl. Bibliotek fra 14.6.2019 til 18.1.2020.
Finansiering:
Periode:

Danmarks Frie Forskningsfond
2016-2019

Installationsfoto fra udstillingen Finding Beauty, Det Kgl. Bibliotek 2019.
Foto: Anders Sune Berg

Kan maskinlæring forbedre bevaringen af kulturarv?
Ansvarlig: Seniorforsker Ulla Bøgvad Kejser
Formålet med modningsprojektet var at undersøge mulighederne for at udnytte maskinlæring til analyse
af bevaringsdata og derigennem forbedre beslutningsgrundlaget for bevaring af kulturarv på arkiver, biblioteker og museer. Modningsprojektet bestod af et litteraturstudie, en undersøgelse af eksisterende bevaringsdatasæt og deres egnethed i forhold til analyse vha. maskinlæring, og et casestudie, hvor vi i
praksis anvendte maskinlæring til at forudsige tilstanden af papir.
Konklusionerne på modningsprojektet var, at maskinlæringsteknologier har potentiale i forhold til konserverings- og bevaringsfaget. I forlængelse af modningsprojektet er der udarbejdet en egentlig projektansøgning, hvor vi ønsker at undersøge brugen af maskinlæring til tidlig varsling af skadeligt bevaringsmiljø på arkiver, biblioteker og museer.
Finansiering: Kulturministeriets Forskningspulje
Periode:
2019
Eksterne samarbejdspartnere: Konservatorskolen og Dansk Bibliotekscenter (DBC)
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Danske stadsmusikanter i europæisk sammenhæng
Ansvarlig: Seniorforsker Jens Henrik Koudal
Bogen er en revideret, engelsksproget udgave af min dr. phil. -afhandling, For borgere og bønder.
Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800, der blev udgivet i 2000. Det er den første dybtgående
skildring af sit emne. Den tilkomne forskning siden 2000 om stadsmusikanter i Skandinavien er – hvor
jeg har fundet det nødvendigt - blevet indarbejdet i den reviderede udgave. Udgivelsen skyldes en opfordring fra den franske musiketnolog, professor Luc Charles-Dominique ved Université Côte d´Azur, der
har publiceret væsentlige afhandlinger om musikeres socialhistorie i Frankrig (hvor forholdene for ”les
ménétriers” under l´ancien régime har ligheder med danske stadsmusikanter under enevælden). Desuden skaffede han og daværende direktør for Det Kgl. Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, økonomisk
støtte til oversættelsen (ved Colin Roth).
Udgivelsen bærer titlen For town and country, eftersom stadsmusikanten i Danmark i det 17. og 18. århundrede havde eneret på at levere musik til den almindelige mand i byen og på landet. Samfundets top
brugte også denne type musikere, men overklassen kunne frit vælge, om den ønskede at engagere ham
eller bruge andre musikanter. Stadsmusikanten spillede for alle og enhver, og det gør ham til en central
skikkelse i Danmarks musikhistorie. Publikationen udforsker stadsmusikantsystemet, musikerne samt
instrumenterne og musikken. Kongeriget Danmark står i centrum, men bogen sætter desuden det danske stadsmusikantsystem ind i en bredere europæisk kontekst. Afhandlingen anvender grundlæggende
historisk-kildekritisk metode - a la nyere tyske musikforskere som Walter Salmen, Heinrich W. Schwab
og Arnfried Edler - på et stort, primært kildemateriale fra centraladministrationen (Rigsarkivet), lokaladministrationen (stads- og landsarkiver) samt lokal- og kulturhistoriske arkiver i Danmark. Herunder inddrages også en række håndskrevne nodebøger fra Dansk Folkemindesamling og Musiksamlingen i Det
Kgl. Bibliotek.
Ansættelsen af privilegerede stadsmusikanter kendes i Europa fra det 13. til det 19. århundrede. Statsmusikantvæsenet herhjemme fik sine grundlæggende impulser fra Tyskland, men udviklede sig i kongeriget Danmark med nogle særlige træk i perioden 1660-1800, fordi det skulle opfylde behov hos både
den enevældige kongemagt og de lokale købstadsmagistrater. Systemet blev reguleret med kongelige
privilegier, der dækkede såvel købstæder som landdistrikter, hvilket bl.a. bevirkede, at embedet i de fleste af stadsmusikantbyerne blev båret økonomisk oppe af bønderne. Bogens første del om institutionen
udreder det danske systems rødder i 1500- og 1600-tallet og forklarer, hvorfor institutionen befæstede
sig under den tidlige enevælde (herunder lovgivning, ansættelsesforhold, stadsmusikantdistrikter og årsagen til, at man år 1800 indførte fri musiknæring). Anden hoveddel om musikanterne, belyser de sociale og arbejdsmæssige konsekvenser, som systemet fik for både ”privilegerede” musikere og uprivilegerede spillemænd, kaldet ”fuskere”. I tredje hoveddel analyseres eksempler på musikrepertoiret i hele
dets bredde, fra kunstnerisk ambitiøs ensemblemusik til virtuose solosonater og enstemmig musik til
dagligdags brug. Herunder også dansemusik i form af menuetter, polskdanse, valse og visemelodier,
der levede videre i 1800- og 1900-tallets spillemandsmusik. De privilegerede stadsmusikanter udøvede
en betydelig påvirkning på de ulærte landsbyspillemænd. Man kan tale om en slags kulturel kamp mellem stadsmusikanters musik og musiktraditionerne på landet. Stadsmusikanter i Danmark havde internationale kontakter med kolleger i Tyskland og Skandinavien, og de havde en positiv rolle i formidlingen
af udenlandsk musik til Kongeriget. De bidrog til at inddrage Danmark i en fælles europæisk musikkultur.”
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
2014-18 (udgivet i 2019)
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Tallotteriets trækning foran rådhuset i København, 1773. På balkonen
ses, at musik fra en gruppe af byens stadsmusikanter indgik i ceremonien.
(Træsnit i Det Kgl. Bibliotek).

Den historiske udvikling af det danske web
Ansvarlig: Afdelingsleder, ph.d., Ditte Laursen
Formålet med projektet har været at kortlægge den historiske udvikling af hele det danske web, baseret
på det tilgængelige materiale i Netarkivet. Det forskningsmæssige hovedspørgsmål, der er blevet behandlet, er: Hvordan så det danske web ud tidligere, og hvordan har det udviklet sig? Empirisk har vi
benyttet materiale fra Netarkivet, der indsamler og bevarer det danske web. For at imødegå den metodiske udfordring, at Netarkivet høster de enkelte domæner et forskelligt antal gange, har vi etableret et
korpus 2005-2015, der én gang hvert år indeholder én komplet version af alle domæner.
Et centralt delmål med projektet har været at udvikle den nødvendige forskningsinfrastruktur til at foretage en undersøgelse af det danske webs udvikling, dvs. værktøjer og procedurer til at håndtere korpusskabelse og hardware, software og kompetencer til big data-analyser. Projektet har bygget oven på erfaringerne fra forskningsinfrastrukturprojektet DIGHUMLAB/NetLab og været pilot for, hvordan det nationale kulturarvs-cluster KAC etableret af DeIC og Det Kgl. Bibliotek kan benyttes i forbindelse med datamining af store digitale samlinger. Som pilot og first mover har projektet mødt en række udfordringer.
Den største udfordring har været kompleksiteten af det indsamlede materiale i Netarkivet og udarbejdelsen af en algoritme til dannelsen af et korpus. Samtidig har projektet været ramt af forsinkelsen af etableringen af det nationale kulturarvs-cluster KAC. Den forsinkelse har betydet, at projektet først har kunnet afprøve algoritme og udføre big data-kørslerne i sommeren 2018, to år senere end planlagt. På
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trods af forsinkelserne har projektet i projektperioden 2016-2019 gjort en række erfaringer metodisk, teknisk, kuratorisk og juridisk. Disse erfaringer er blevet videnskabeligt behandlet og videreformidlet nationalt og internationalt til forskningsmiljøer inden for digital humaniora.
Projektet har blandt andet genereret en korpus-algoritme og to rapporter om metode til korpus-dannelse
i Netarkivet som vejledning til kommende forskere. Det betyder, at kommende forskere, der får brug for
at generere deres egne korpora, vil kunne benytte samme opskrift og metode. Hvis fx en forsker vil undersøge ministeriernes websites, vil der eksistere en vejledning til, hvordan et sådant korpus kan fremstilles ud fra Netarkivet, og forskeren kan således i stedet koncentrere sit arbejde om at udvikle forskningsspørgsmål og analysere resultaterne. Endelig har Det Kgl. Bibliotek lært meget af projektet, både
som forskningsinstitution og som nationalbibliotek, og biblioteket er dermed blevet bedre rustet til at imødegå de tekniske, kuratoriske og juridiske krav, som big data-analyser af store nationale kulturarvssamlinger stiller. I løbet af projektperioden er der produceret bogkapitler, antologi samt genereret en korpusalgoritme og to rapporter om metode til korpus-dannelse i Netarkivet som vejledning til kommende forskere.
Finansiering: Styrelsen for forskning og innovation og Kulturministeriets Forskningspulje
Periode:
2016-2019
Eksterne samarbejdspartnere: Aarhus Universitet

I grafen ses stigningen i antal af links fra danske domæner til sociale medier. DOI:
https://doi.org/10.5210/fm.v25i3.10384
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Den visuelle leder. Satiretegning i dansk dagspresse siden 1924
Ansvarlig: Ph.d. Hannibal Munk
Afhandlingen undersøger satiretegning i dansk dagspresse siden 1924 med henblik på at udpege genrens karakteristiske træk og dermed at udfordre og kvalificere den gængse opfattelse af satiretegneres
funktion som demokratiets vagthund, som findes i både litteraturen og den offentlige debat, men har et
lille empirisk grundlag. Desuden tilstræbes en bred indføring i dansk satiretegning gennem fremstillingen
af fagets centrale aktører.
Formålet er at undersøge Dagens Tegnings meningsindhold i fem danske dagblade med særligt henblik
på at diskutere satiretegningernes meningsdannende rolle i spændfeltet mellem kritik/forandring og stabilitet/bevarelse. Med meningsindhold menes en kondensering af de temaer, institutioner, personer og
deslige, der tegnes, herunder tegningernes visuelle udtryk.
Empirien bygger hovedsageligt på et omfattende indsamlet materiale fra alle danske folketingsvalgkampe siden 1924 – i alt 34 valgkampe. Desuden suppleres med andre tegninger, hvor det er gavnligt
for analysen, lige som skriftlige kildegrupper inddrages. Den metodiske fremgangsmåde er både kvantitativ og kvalitativ. Gennem kvantitativ analyse gives et overblik over satiretegningernes omfang, frekvens, emnevalg, tegnede personer og deslige. Men det er gennem kvalitativ analyse, at afhandlingens
primære sigte bliver udforsket i dybden.
På baggrund af analysen, der opdeles i fire kronologisk afgrænsede perioder, nås følgende konklusioner: 1. Dansk satiretegning i dagspressen lader sig bedst karakterisere som et loyalt, (samfunds)politisk
visualiseret budskab eller kommentar, der flugter med avisens til en hver tid gældende redaktionelle
linje. Dette ændrer sig ganske lidt gennem den undersøgte periode. Denne konklusion skal ses i opposition til den udbredte opfattelse af satiretegnere som demokratiets vagthund og den lille mands talerør.
Det kaster også tvivl om forestillingen om omnibusavisen, for så vidt angår opinionsstoffet. 2. Dansk satiretegning kan beskrives som den visuelle repræsentant for forhandlinger om forskellige fortider og
fremtiders aktuelle relevans for samtidige debatter, hvorved gældende erindrings- og identitetsfællesskaber, der eksisterer mellem avisredaktion og læsere, og som i hovedreglen baserer sig på en forestilling om ”de andre”, fastholdes, udvikles og (sjældent) udfordres. 3. Dansk satiretegning i dagspressen
kan gennem hele den undersøgte periode defineres som forsonlig og afvæbnende. Dette står i kontrast
til særligt den franske satiretradition. Det slører delvist det politiske meningsindhold gennem stor fortolkningsåbenhed. Men det åbner for muligheden for en større tematisering af samfundet. Der er tegnere,
der udfordrer denne tradition gennem hele perioden, lige som der i kølvandet på 1968-oprøret sker en
generel forandring mod en mere direkte kritisk tone i den visualiserede debat.
Finansiering:
Periode:

Kulturministeriets Forskningspulje
2015-2019 (forlænget pga. barsel)

Kortlagt fra øst: Sovjetisk kortlægning af Danmark under den Kolde Krig
Ansvarlig: Seniorforsker Stig Roar Svenningsen
Dette projekt har med udgangspunkt i Det Kgl. Biblioteks kortsamling undersøgt den sovjetiske militære
kortlægning af Danmark under den Kolde Krig.
Under den Kolde Krig brugte begge sider omfattende ressourcer på at indsamle informationer om modstanderens samfund, infrastruktur og geografi. I dag ved vi, at det sovjetiske militær indsamlede geografiske informationer om Danmark, som en del af et omfattende, men hemmeligt, globalt kortlægningsprogram. Efter afslutningen af den Kolde Krig indsamlede Kortsamlingen ved Det Kgl. Bibliotek store
mængder af de tidligere hemmelige sovjetiske militærkort. Samlingen omfatter i dag mere end 700 kort,
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og indeholder både topografiske- og tematiske kort, samt en række detaljerede bykort. Samlingen giver
os i dag en unik mulighed for, at undersøge den sovjetiske kortlægning af dansk område. Blandt andet
er det muligt at undersøge, hvilke kilder de sovjetiske kartografer benyttede sig af og hvordan den sovjetiske kortlægningsaktivitet udviklede sig over tid. En grundforudsætning for en sådan analyse, er det Kgl.
Biblioteks omfattende samlinger af digitaliserede kort- og luftfotos, som har givet en, i international sammenhæng, unik mulighed for, at undersøge den sovjetiske kortlægningspraksis under den Kolde Krig.
Projekt har med udgangspunkt i en kvantitativ analyse af sovjetiske kort over Danmark undersøgt den
sovjetiske kortlægning af Danmark. Den kvantitative analyse er suppleret med en række dybere studier
af udvalgte sovjetiske kort, som er blevet sammenholdt med digitaliserede udgaver af samtidige danske
kort og luftfotos ved hjælp af et Geografisk Informationssystem (GIS). Projektet har mundet ud i en
række overraskende resultater. For det første var den sovjetiske kortlægning af Danmark omfattende og
vedholdende. De første kort blev udgivet i 1951 og de sidste i 1991. Mere end 80 personer var involveret i den tidlige kortlægning, fra så forskellige steder i Sovjet, som Leningrad og Tbilisi i det nuværende
Georgien. For det andet kan undersøgelsen påvise et skift i de kilder, som de sovjetiske kartografer benyttede sig af. Frem til 1970erne var der hovedsageligt tale om kopier af danske topografiske kort, men
derefter ses et tydeligt skift til anvendelsen af satellitfotos. For det tredje viser analyserne, at de sovjetiske kort indeholder en lang række fejl og unøjagtigheder. En sammenligning med samtidige østtyske
kort viser, at de østtyske kort indeholder flere detaljer om eksempelvis infrastruktur. Det tyder på, at
Danmark ikke var højt prioriteret af det sovjetiske militær, da Danmark var Polens og Østtysklands ansvar. For det fjerde tyder intet på, at de sovjetiske kort, var baseret på østtyske eller polske kort, selvom
det var kendt, at sådanne kort blev delt med Sovjet. Dette resultat tyder derved på, at der var flere samtidige kortlægningsprojekter internt i Warszawapagten. Projektet har derudover resulteret i opbygning af
en række datasæt, som giver mulighed for at indgå i større internationale projekter. Endvidere har projektet resulteret i udvikling af en GIS-baseret analysemetode til analyse af indhold og præcision af kort.
Projektet udmundede bl.a. i datasæt publiceret på Det Kgl. Biblioteks LOAR repositorie.
Finansiering:
Periode:

Kulturministeriets Forskningspulje
2018-2019
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Sammenligning mellem et sovjetisk og et dansk kort over Tornved Skov i Nordvestsjælland. Det sovjetiske
kort angiver det danske kort, som ophav til nogle af informationerne. På det sovjetiske kort ses imidlertid
markeringer af ammunitionsmagasiner i skoven, som er bortcensureret på det danske kort. Magasinerne
ses dog tydeligt på det samtidige luftfoto optaget af UK RAF, hvilket vidner om den sovjetiske brug af
satellitfotos efter midten af 1970erne.

Det lærde netværk i boghandelens tjeneste
Hvordan Otto Thott (1703-1785) i 1700-tallets København opbyggede et af de største europæiske privatbiblioteker
Ansvarlig: Seniorforsker Anders Toftgaard
I 1700-tallets København opbyggede Otto Thott (1703-1785) et af samtidens største privatbiblioteker i
Europa. Denne type universalbiblioteker anlagt af statsmænd blomstrede i hele Europa i 1700-tallet,
men Thotts bibliotek var et særligt bibliotek. Andreas Wilhelm Cramer (1760-1833), der var professor
ved Universitetet i Kiel og selv blev bibliotekschef for Kiels Universitetsbibliotek, kaldte Otto Thotts bibliotek for det rigeste privatbibliotek i Europa. Venezuelaneren Francisco de Miranda besøgte under sit
ophold i Danmark Thotts bibliotek 24. februar 1788 (efter Thotts død), og han konstaterede også, at “det
er måske den bedste privatsamling i Europa.” Efter Otto Thotts død blev størstedelen af biblioteket bortsolgt ved auktion – bortset fra to særsamlinger, som Thott forærede Det Kongelige Bibliotek som testamentarisk gave: Bøger trykt fra bogtrykkunstens opfindelse til og med år 1530 (6059 numre) samt håndskrifter (4154 numre). Mange af disse katalognumre er i dag unikke skatte og flere er udstillet som sådanne i Det Kgl. Biblioteks udstilling af skatte i Det Kongelige Bibliotek. Derudover købte både Det Kgl.
Bibliotek og Universitetsbiblioteket (der dengang var to selvstændige institutioner) stort ind på auktion
over resten af biblioteket. I Det Kgl. Biblioteks historie er der således et før og et efter Thott.
I projektet var det min hensigt at udforske, hvordan Otto Thott opbyggede sit privatbibliotek: Hvad var
formålet med at opbygge biblioteket, og gennem hvilke netværk tilvejebragte Otto Thott bøgerne og
håndskrifterne? Der var flere danske kilder til bibliotekets historie end forventet, hvorfor jeg i højere grad
koncentrerede mig om de danske kilder end om de udenlandske. Resultatet blev en artikel på dansk om
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Otto Thotts håndskriftsamling og en artikel på engelsk om samlingen af bøger trykt til og med 1530.
Samlingen af bøger trykt til og med 1530 blev belyst ud fra et håndskrevet katalog over Otto Thotts inkunabelsamling, som jeg har opdaget på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Selv om jeg gik ud fra den hypotese,
at Otto Thott havde særlige fokuspunkter i sin indsamling, viste analysen af Otto Thotts håndskriftsamling, at Otto Thotts håndskriftsamling snarere måtte betegnes som en universel samling uden særlige
præferencer. Analysen viste desuden klart, at Otto Thotts håndskriftsamling udover at være en samling
af kulturhistoriske skatte i form af dyrebare håndskrifter fra middelalder og renæssance, også er en dokumentation af mange forskellige vidensområder i Otto Thotts samtid, 1700-tallets Danmark. Analysen
af Otto Thotts tidlige trykte bøger viste, at Otto Thott ligesom andre samlere i sin samtid (hvor man begyndte at samle systematisk på inkunabler), havde en særlig forkærlighed for tidlige trykte bøger, såkaldte palæotyper, som Otto Thott afgrænsede ved årstallet 1530. Med sin samling af tidlige trykte bøger skabte Otto Thott et boghistorisk museum, hvor han og hans besøgende kunne studere boghistorien
ved hjælp af materielle genstande.
En større artikel om opbygningen af biblioteket er stadig under revision. Derudover har projektet affødt
en række projekter, som jeg vil arbejde videre på for at skrive en sammenhængende historie om Otto
Thotts bibliotek fra dets opbygning til dets spredning.
Finansiering:
Periode:

Kulturministeriets Forskningspulje
2018-2019

Otto Thotts indførsel i Terkel Klevenfeldts stambog (Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen, NKS 380 oktav). I Klevenfeldts stambog skrev Thott i 1742 med et citat fra
Seneca (Epistel 31): “Quid ergo est bonum? Rerum scientia”, dvs. i Birgitte Thotts
oversættelse: “Hvad er det gode? Det er Forstand på alle Ting.” Det er en præcis
formulering af Otto Thotts encyklopædiske interessefelt.
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Igangværende forskningsprojekter
Kameraet og os
Ansvarlig: Seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer
Grundforskning i tilknytning til en permanent fotoudstilling, der viser, hvordan fotografiet gennem næsten
200 år har været vores vigtigste middel for kommunikation og erindring, mens det samtidig har udviklet
sig som en særlig kunstform. Der er tre sektioner/temaer: 1) Samlingen. KB’s samlinger af fotografi –
hvorfor har vi dem, hvad indeholder de, hvordan indsamler vi? 2) Teknisk/historisk udvikling: Hele historien om mediet gennem 10 kronologiske nedslag – fra daguerreotypiet til kameratelefonen. 3) Kameraet
og os. Tematisk præsentation af fotografiet som middel til at fremstille og forstå mennesket. En række
genrer præsenteres: portrætfotografi, selviscenesættelse, ID-fotografi, pressefotografi m.fl.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
2019-2021

Følelsernes fotografi. Familiebilleder fra det tidligere Dansk Vestindien
Ansvarlig: Seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer
Det Kgl. Biblioteks bidrag til markeringen af 100-året for salget af kolonien Dansk Vestindien bestod bl.a.
af en omfattende digitalisering af bibliotekets billeder og en kritisk undersøgelse af disse formidlet i udstillingen Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien (19/5 2017-3/2 2018). I projektet undersøges et af udstillingens billeder, et dobbeltportræt af pigen Louisa Bauditz og hendes afrocaribiske barnepige Charlotte Hodge. I en fotografihistorisk og –teoretisk del gøres der rede for de forskellige historiske
syn henholdsvis aktuelle måder at betragte fotografiet på, som smukt æstetisk objekt, sandt og neutralt
historisk vidnesbyrd og genstand for en historieskrivning, der tager subjektive og affektive aspekter med.
I en udstillings- og receptionshistorisk del analyseres fotografiets formidling i udstillingen Blinde Vinkler
og projektet Ufortalte Historier samt de forskellige typer respons på daguerreotypiet, der blev givet under
udstillingen og efterfølgende under besøg på St. Croix samt fotografiets digitale liv. I en selvreflektorisk
del sættes min forståelseshorisont, under arbejdet med fotografiet, gennem hele perioden, i perspektiv.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
2018-2021

Spyttemanden
Ansvarlig: Seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer
En fotohistorisk og affektteoretisk undersøgelse af Sigrid Nygaards fotografi af manden, der spyttede
ned på flygtninge samt de memes, der blev fremstillet med billedet.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
2019-2021
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Mellem kunsten og bogen
Asger Jorn og Guy Debords Fin de Copenhague og Mémoires som forhandlingsværker gennem syv årtier
Ansvarlig: Seniorforsker Thomas Hvid Kromann
Forskningsprojektet skal resultere i en monografi om de banebrydende eksperimenter, som Asger Jorn
og den franske teoretiker og filmskaber Guy Debord foretog i 1950’erne. Bøgerne Fin de Copenhague
(1957) og Mémoires (1959) spiller en central rolle i bevægelsen L’Internationale situationniste, – som
Jorn og Debord stiftede i fællesskab i 1957 – hvor de udgør en art ”forhandlingsværker” mellem en
æstetisk og en politisk fløj. Projektets hovedfokus er førsteudgavernes produktions-, distributions- og
receptionshistorie, hvilket giver et langt mere nuanceret blik på værkernes mediespecifikke karakter end
i den hidtidige kunsthistoriske reception. Fin de Copenhague og Mémoires er kunstværker i bogformat,
men netop som bøger eksisterer de per definition i flertal; de viser sig at have mange (hidtil ukendte) liv
på forskellige steder på én og samme tid: såvel i dansk kunst- og boghistorie som i fransk og skandinavisk 1950’er- og 1960’er avantgarde. Projektet trækker på ikke hidtil anvendt materiale i arkiver i Danmark, Frankrig og USA. Projektet undersøger, hvordan værkerne forhandles frem til i dag (både i kunstnernes levetid og i form af posthume genudgivelser), og hvordan de er bemærkelsesværdige overgangsværker mellem tidligere tiders illustrerede værker og det felt af kunstnerbøger, der er sprællevende i dag. Samlet set er projektet et bidrag til en ny, tværdisciplinær, sammentænkning af kunst- og
boghistorie.
Finansiering:
Periode:

Kulturministeriets Forskningspulje
2019-2020

WARCnet: Web ARChive studies network researching web domains and events
Ansvarlig: Afdelingsleder Ditte Laursen
Siden midten af 1990’erne er World Wide Web blevet et stadig vigtigere element i den måde, vi kommunikerer på. Hvis vi vil forstå udviklingen af web som et offentligt rum, hvor nationale og tværnationale begivenheder finder sted, må man som forsker bruge det arkiverede web som historisk kilde, fordi det web,
der var online tilbage i fortiden, er forsvundet i dag. Med WARCnet skabes der et tværnationalt interdisciplinært netværk for forskere, som studerer det arkiverede web. Netværket vil undersøge, hvordan nationale webdomæner som fx det danske .dk og det britiske .uk ændrer sig over tid, og hvordan tværnationale begivenheder såsom EU-valg, terroristangreb eller Melodi Grand Prix har udviklet sig på web. De
seneste 20 år er der oprettet nationale webarkiver, hvor al webaktivitet er gemt, men der er kun forsket
meget lidt i dem, hvilket skyldes: 1) at webarkiver er meget forskellige fra andre tekst- og billedsamlinger, og det kræver derfor særlige kompetencer at arbejde med dem, 2) der er ikke ret stor forskningsmæssig opmærksomhed på de historiske kilder, der findes i webarkiver, og 3) der mangler gode showcases, som viser, hvilke nye forskningsresultater, man kan skabe med denne type materialer, som ikke
kan skabes med andre kildetyper. For bedre at kunne forstå vigtige dele af vores samtid, og den historiske udvikling, skal der sættes markant ind for at få det fulde udbytte af den guldgrube af historisk materiale, der findes i nationale webarkiver. Yderligere info: cc.au.dk/en/warcnet.
Finansiering: Danmarks Frie Forskningsfond
Periode:
2019-2021
Eksterne samarbejdspartnere: Aarhus Universitet, samt en række europæiske webarkiver og forskningsinstitutioner.
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Indsamling af flygtige scenekunstformer
Ansvarlig: Projektforsker Anna Lawaetz
Dokumentation og arkivering af scenekunst har altid været vanskelig, fordi denne kunstform som udgangspunkt er flygtig, og siden 1970’erne har den scenekunstneriske performance-tradition skubbet
yderligere til kompleksiteten ved at ophæve den faste binding til tid og sted. Traditionelt har teatermanuskriptet været den væsentligste dokumentationsform for scenekunsten: det retter sig både mod forskerens behov for dokumentation, samtidig med at det giver kunstneren mulighed for at skabe et nyt værk –
men det forudsætter, at teksten er det bærende element. Når det ikke længere er tilfældet, er der ikke
en etableret metode for, hvordan scenekunsten skal indsamles. Mest udpræget er udfordringerne inden
for den scenekunstneriske performance-scene. Derfor undersøger projektet igennem fire scenekunstneriske performance cases, der alle repræsenterer forskellige indsamlingsproblematikker 1) hvordan man
kan indsamle materialet, 2) hvilken betydning, materialets karakter (såvel som den måde, hvorpå det er
indsamlet) har for arkivdannelsen, samt 3) hvordan materialet kan anvendes.
Finansiering:
Periode:

Kulturministeriets Forskningspulje
2019-2022

The Politics of Family Secrecy
Ansvarlig: Seniorforsker Caroline Nyvang
Dette projekt undersøger de magtmæssige dimensioner af familiehemmeligheder, dels inden for familien, dels i familiens forhold til samfund og stat. Konkret undersøger vi dette gennem arkivstudier, der
dækker Danmark i perioden 1920-1980. Studierne afdækker, hvordan familiers håndtering af viden om
sociale tabuer har spillet sammen med lovgivningen og måderne, hvorpå offentlige institutioner har
håndteret dem. Projektet vil kaste lys over, i hvilken grad og hvordan familiers hemmeligholdelsespraksisser har påvirket, og er blevet påvirket af, forandringer i sociale normer og lovgivning. Da vi undersøger meget intime områder i menneskers liv, indgår der i projektet grundige overvejelser over, hvordan
man kan gøre dette på etisk forsvarlig vis. familysecrecy.ku.dk
Finansiering: Danmarks Frie Forskningsfond, Sapere Aude Forskningsleder
Periode:
2019-2022
Eksterne samarbejdspartnere: Københavns Universitet

Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former
Ansvarlig: Seniorforsker Marianne Holm Pedersen
Dette projekt undersøger, hvordan det frivillige initiativ Venligboerne både bygger på og fornyer den
stærke tradition for foreningsliv og frivillighed, der eksisterer i Danmark, herunder hvilke kulturelle normer og værdier for frivillighed, der bringes med ind i Venligboernes aktiviteter. Det ser også på, hvordan
Venligboerne praktiseres og gives mening i lokale og nationale sammenhænge. Metodisk baserer projektet sig på kvalitative interviews og deltagerobservation med arrangører og deltagere i Venligbogrupper i forskellige regioner af Danmark samt analyse af gruppernes facebookaktiviteter. Projektets data
bevares i Dansk Folkemindesamlings arkiv.
Finansiering:
Periode:

Kulturministeriets Forskningspulje
2017-2021
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Håndskriftet Fabr. 57 kvart
Ansvarlig: Seniorforsker Erik Petersen
Håndskriftet rummer hovedkilden til den græske version af den såkaldte Morea-krønnike. Håndskriftet er
tidligere behandlet håndskriftet i appendix til B. Schartaus katalog Codices Graeci Haunienses (1994) og
i Erik Petersens disputats (1998), men fornyede studier har givet nye holdepunkter for en mere præcis
bestemmelse af håndskriftets datering og historie fra senmiddelalder til oplysningstid.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
Forventes afsluttet 2020

Jens Blochs liv og skrifter
Ansvarlig: Seniorforsker Erik Petersen
Jens Bloch (1763-1830) kom fra beskedne kår i Nordjylland, men hans åbenlyse intellektuelle evner banede vejen for hans uddannelse først i Ålborg, siden på Københavns Universitet, hvor han studerede
teologi. Hans egentlige lidenskab var dog den klassiske filologi. Efter at have afsluttet sin studier i København ledsagede han som hovmester for en yngre adelsmand på en rejse ud i Europa, som bl.a. gav
ham mulighed til at studere hos en af tidens mest begavede filologer, C. G. Heyne i Göttingen. Efter
hjemkomsten blev Bloch først sognepræst på landet, dernæst provst i København, og i 1805 biskop i
Viborg. Hans interesse for den græske og romerske litteratur bevarede han, og han publicerede mere
om den end om teologiske emner. Ud over hans trykte skrifter gennemgås utrykte materialer fra Det kgl.
Bibliotek og Statens Arkiver om og af Bloch, der suppleres med breve og andet materiale i privat eje.
Projektet skal udmunde i en bogudgivelse.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
Forventes afsluttet 2021

Erasmus af Rotterdams liv og skrifter
Ansvarlig: Seniorforsker Erik Petersen
Formålet er at skrive en, på autentiske kilder baseret, biografi om en af Europas største og mest indflydelsesrige humanister. Projektet udmunder i en biografi om Erasmus af Rotterdam.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
Forventes afsluttet 2022

Fra fortegnelse til UNESCO: kulturarvsliggørelsen af immateriel kultur i Danmark
Ph.d projekt ved Emilie Paaske Drachmann
Projektet undersøger den danske forvaltning af UNESCOs konvention om beskyttelse af immateriel kulturarv fra 2003. I 2018 blev der for første gang åbnet for danske forslag til UNESCOs internationale lister
over immateriel kulturarv. Dette projekt følger forskellige ansøgergrupper, fra de begynder arbejdet med
deres ansøgning, til den bliver afleveret til Kulturministeriet til endelig udvælgelse. Ved bl.a. at se på
spændingen mellem lokale, nationale og globale interesser er hensigten at komme nærmere en forståelse af de forhandlinger og processer, der er impliceret i kulturarvsadministrationen i Danmark. Projektet
ønsker derved at bidrage med nye indsigter i, hvordan immateriel kulturarv forstås, skabes og forvaltes i
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Danmark. Projektet baseres på interviews med både ansøgere og kulturarvsadministratorer i Danmark,
observationer af møder og begivenheder relateret til ansøgningsprocessen samt analyser af bl.a. konventions-, vejlednings- og ansøgningstekster. Projektets data bevares i Dansk Folkemindesamlings arkiv.
Finansiering:
Periode:

Danmarks Frie Forskningsfond
2018-2022 (forlænget pga. barselsorlov)

Moravians of both Worlds: A study of the heritagization of three Protestant communities and
their settlements
Ph.d projekt ved Rasmus Rask Poulsen
Projektet undersøger, hvordan anerkendelsen som UNESCO Verdensarv påvirker dagliglivet og historieforståelsen i tre beslægtede historiske byer og deres lokale trossamfund, før og efter. I et internationalt perspektiv belyser projektet effekterne af Verdensarv i Christiansfeld, der i 2015 blev optaget UNESCOs Verdensarvsliste for sin velbevarede bykerne fra 1700-tallet, grundlagt af den Herrnhutiske Brødremenighed, der stadig lever i byen. Dette fører også projektet til de to brødremenighedsbyer i Bethlehem, USA og Herrnhut, Tyskland, hvor lokale brødremenigheder, i kølvandet på Christiansfelds optagelse, er begyndt at søge om deres egne pladser på Verdensarvslisten. Ved at undersøge forventningerne før og erfaringerne efter Verdensarv i disse byer, vil projektet bl.a. belyse spændinger mellem lokale, nationale og globale interesser og processer i forbindelse med kultur- og Verdensarvsudpegninger.
Projektet ønsker dermed at udvide forståelsen af, hvordan forskellige aktører forstår, skaber og forvalter
beslægtede kulturarvsfænomener i et både lokalt og internationalt perspektiv.
Finansiering:
Periode:

Danmarks Frie Forskningsfond
2019-2022

Senromantikeren. Louis Glass og hans musik med særligt henblik på symfonierne
Ansvarlig: Seniorforsker Claus Røllum-Larsen
Louis Glass (1864-1936) var en af sin generations mest fremtrædende danske komponister. Hans værker omfatter især orkestermusik, kammermusik og klaverværker. Han var selv pianist og dirigent og var i
40 år leder af et konservatorium. Glass’ kompositioner viderefører den senromantiske stil fra P.E.
Lange-Müller, men samtidig er han påvirket af såvel Anton Bruckner som César Franck. I den forstand
er en enegænger i sin generation af danske komponister. Fra ca. 1912 var Glass engageret i den teosofiske bevægelse, hvilket satte sine spor i flere værker, først og fremmest hovedværket, den 5. symfoni,
Sinfonia svastika, fra 1919-1920, hvor han på en original måde, inden for en konservativ formverden,
formåede at skildre indholdet af det oldindiske symbol svastika, livshjulet. Louis Glass kom med sin romantisk funderede kunstæstetik til at stå i skarp kontrast til såvel Carl Nielsens kreds som til 1920’ernes
og 1930’ernes neoklassiske og neobarokke stilretninger. Han gled efter sin død hurtigt ud af koncertlivet, men der er i vore dage en tiltagende interesse for hans værker. Forskningsprojektet sigter mod at
skabe et grundlag for en fornyet beskæftigelse med hans musikværker.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
2015-2020
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Musikalske versioneringspraksisser i en digital tidsalder
Ansvarlig: Seniorforsker Henrik Schmidt Sivertsen
Projektet har fokus på skiftende musikalske versioneringspraksisser i det 20. og 21. århundrede. I perioden har præmisserne for såvel produktion som udbredelse af musik over flere gange ændret sig grundlæggende, ikke mindst takket være den teknologiske udvikling. Ved forskellige temporale og tematiske
nedslag undersøges, hvilke versioneringspraksisser der har været fremherskende på forskellige tidspunkter, hvilken betydning, det har haft for musikkulturen i Danmark, og i hvilken grad dette dokumenteres i Det Kgl. Biblioteks samlinger.
Finansiering: Finanslovsmidler
Periode:
2019-

BasemapH
Ansvarlig: Seniorforsker Stig Roar Svenningsen
Projektets formål er at udarbejde, teste og evaluere en metode til automatiseret produktion af digitale
geografiske datalag (geodata) fra danske historiske topografiske kort (høje målebordsblade). Det vil sige
at producere digitale geodata for arealkategorier, som kan anvendes i geografiske informationssystemer
(GIS), ved hjælp af digital billedanalyse og maskinlæring i stedet for manuel digitalisering, som traditionelt er blevet brugt og som er meget tids- og ressourcekrævende.
Finansiering: 15. Juni Fonden
Periode:
2019-2020
Eksterne samarbejdspartnere: Aarhus Universitet

Bogpriser
Seniorforsker Henrik Vetter
I en række lande er bogpriser regulerede af branchen. I EU-sammenhæng tillades ordninger som reducerer konkurrencen på bogmarkedet, fordi der er en ide om, at mindre konkurrence øger diversitet. Det
undersøges om reduceret konkurrence giver plads til flere titler, og—hvis det er tilfældet—om forbrugerne har en gevinst af mindre konkurrence. Som en forlængelse heraf undersøges, hvordan forskellige
støtteformer (til litterær produktion i papirformat) understøtter en ambition om titelmangfoldighed.
Finansiering:
Periode:

Finanslovsmidler
2018 –

Lønkontrakter og konkurrence
Seniorforsker Henrik Vetter
Lønkontrakter indeholder som regel vilkår for overarbejde. I dette (teoretiske) projekt undersøges om
lønkontrakter kan være til gavn for lønmodtager og virksomheder på samme tid. Det som undersøges
er, om lønkontrakter kan reducere konkurrencen i produktmarkedet så virksomheden kan øge sin profit
og som arbejdstager kan opnå en (løn)andel af den øgede profit.
Finansiering: Finanslovsmidler
Periode:
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Studying old parchments to document evolution of livestock management
Ansvarlig: Projektforsker Jiří Vnoucek

The quality of livestock production evolved dramatically between the period 500 and 1900. Biocodicology (an innovative study of the biological information stored in parchments) reveals the history of animal
improvement. The EU-funded B2C project will document the biological and craft records contained in
parchments to reveal the history of improvement and also improve parchment studies. It will use the rich
zooarchaeological information stored in parchments to identify the first stages in production, livestock
farming and the preparation of skins. B2C will combine the craft skills read from parchments with chemical data and modern analogues to produce the first Europe-wide record of the craft dating 500–1900.
The use of biocodicology will provide information available to the scribe at the time of production, attitudes to parchment conservation, and high-resolution biological data on livestock management.
sites.google.com/palaeome.org/ercb2c/home
Finansiering: EU, Cordis
Eksterne deltagere: Københavns Universitet
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Øvrige forsknings- og formidlingsaktiviteter
Dansk Center for Musikudgivelse (DCM)
Dansk Center for Musikudgivelses aktiviteter har i 2018-2019 været præget dels af centerets forestående lukning, dels af det sidste store igangværende projekt, udgivelsen af C.F.E. Hornemans opera
Aladdin.
I marts 2019 udløb DCM’s anden femårige grundbevilling fra Kulturministeriet. Centerets arbejde har
derfor herefter været begrænset til projekter med særskilte bevillinger. Det drejer sig først og fremmest
om den kritisk-videnskabelige udgave af C.F.E. Hornemans opera Aladdin, som blev uropført i 1888 på
Det Kongelige Teater og genopført i stærkt revideret form samme sted i 1902-1903. Arbejdet med operaen fortsatte ind i 2020.
I 2019 udgav DCM partituret til Paul von Klenaus klaverkoncert fra 1944. Ligesom nogle af de tidligere
Klenau-udgivelser fra DCM – symfonierne nr. 8 og 9 – er klaverkoncerten et af komponistens sidste
værker, som først blev opdaget for få år siden og endnu afventer uropførelse. Partituret er redigeret af
Christine Canals-Frau, Peter Hauge og Niels Krabbe.
Ligesom i de foregående år har centeret også i 2018-2019 samarbejdet med den samlede udgave af
Niels W. Gades værker. I 2018 afleverede DCM således et af Gades mest populære værker, Elverskud,
til udgaven. I 2019 fulgte Gades værker for mandskor, som udgør det tredje og sidste bind i rækken af
mindre værker for kor i Gade-udgaven. De to bind er redigeret af hhv. Niels Bo Foltmann og Bjarke Moe.
Udover nodeudgivelserne har DCM også kunnet føje to nye udgivelser til rækken af tematisk-bibliografiske værkfortegnelser, som begyndte med hhv. Carl Nielsens og J.P.E. Hartmanns værker. Johann
Adolph Scheibe (1708-1776) var tysk komponist, skribent og oversætter. Han boede og virkede i Danmark omkring halvdelen af sit liv, bl.a. som kongelig kapelmester under Christian VI. Han er internationalt kendt, om end måske mere for sit kritiske syn på Johann Sebastian Bach end for sine kompositioner. Værkfortegnelsen Johann Adolph Scheibe: A Catalogue of His Works, redigeret af Peter Hauge og
udgivet i 2018, giver for første gang et systematisk overblik over Scheibes produktion af såvel kompositioner som tekster. Fortegnelsen er udkommet både trykt – på Museum Tusculanums Forlag – og som frit
tilgængelig onlineressource: kb.dk/dcm/schw.html. Rækken af værkfortegnelser blev afsluttet i 2019
med Niels W. Gade: Thematic-Bibliographic Catalogue of His Works, redigeret af Inger Sørensen.
Gade-værkfortegnelsen udkom i trykt form på forlaget Multivers og ligesom de øvrige også digitalt:
kb.dk/dcm/nwgw.html
I maj 2019 udløb centerets samarbejde med Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) om
videreudvikling af metadataeditoren MerMEId. Editoren er udviklet af DCM til registrering af meget detaljerede metadata om musikalske værker og kilder, især til brug i forbindelse med værkfortegnelser. Samarbejdet med ÖAW gjorde det muligt dels at udvide editorens funktionalitet, forbedre dokumentationen,
tilbyde en forenklet installationsproces samt at migrere editoren til det aktuelle dataformat (MEI 4.0.0).
Blandt nye brugere af softwaren i 2019 er det EU-støttede projekt Discover Tartini med base på konservatoriet i Trieste.
Centeret har haft tre seniorforskere og en projektforsker ansat - første del af året i det, der svarer til ca.
3 fuldtidsstillinger og derefter de tre seniorforskere i 2,5 fuldtidsstillinger. Derudover har der været ansat
tre studentermedarbejdere og to i sidste halvdel af året.
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Konferencer og workshops arrangeret af
Det Kgl. Biblioteks forskere
Stig Roar Svenningsen, Mads Linnet Perner, Ditte Laursen, Lars Kjær, Annika Rockenberger, Olga
Holownia
Digital Humanities in the Nordic Countries
06/03/2019 | Danmark
Recent years have seen an increased focus on digital humanities at national libraries, driven by a strategic desire to develop key digital services for university faculty and students, as well as a means to explore the libraries’ vast collections of heritage data. Through their service, libraries often have direct access to scholars and students. Meanwhile, after years of digitization, they now hold large repositories of
digital heritage data, ready to be explored. The focus on digital humanities has resulted in a number of
developments, ranging from improved access to digital repositories to organizing data sprints at the university libraries. The work has, however, not always been straightforward, as several both organizational, theoretical and technological problems arose in the process. Those issues range from the curation of library materials, to selection biases of the process of digitization. This workshop aims to light a
discussion these issues, and several others, that rise in connection to national libraries’ engagement
with the digital humanities. arockenberger.github.io/DHN_labs

Stig Roar Svenningsen og Ditte Laursen
Workshop om åbne digitale kulturarvsdata og digital literacy
11/12/2019 → 11/12/2019 | København, Danmark
Workshop om åbne digitale kulturarvsdata og digital literacy Baggrund: Digitaliseringen af kulturhistoriske materialer har efterhånden skabt store samlinger af kulturhistorisk data, som stilles frit til rådighed
for offentligheden. Derved er der skabt betydelige digitale forsknings- og undervisningsressourcer, som
giver studerende og forskere adgang til en lang række primære kilder. Det stiller nye krav til den vejledning, som universitets- og forskningsbibliotekerne leverer. Det gælder både i forhold til nye søge- og adgangsmuligheder, men også i forhold til de potentielle faldgruber og bias, som er indeholdt i de digitale
samlinger. Samtidig er feltet under hastig forandring, og der genereres dagligt omfattende mængder af
digitaliseret materiale fra landets kulturarvsinstitutioner, samtidig med at både indhold og distribution forandres løbende. Formål: Formålet med workshoppen er at skabe en forståelse for og viden om de samlinger af åbne kulturarvsdata, som er blevet digitaliseret af danske kulturarvsinstitutioner, samt hvordan
samlingerne kan sættes i spil blandt forskere og studerende på landets universiteter. Endvidere er formålet med workshoppen at deltagerne efterfølgende kan vejlede i søgning og udtræk af data fra samlingerne.

Stig Roar Svenningsen, Peder Dam & Peter Korsgaard
Fra analoge kort til digital information: HisKIS seminar 2019
31/10/2019 | København, Danmark
Dette HisKIS seminar sætter fokus på potentialet ved automatiserede metoder til vektorisering af historiske kort og de medfølgende metodiske udfordringer. Viden om fortidens landskab, og dets indhold af
natur- og kulturelementer er relevant for at forstå, hvordan landskabet har udviklet sig over tid og viden
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om arealhistorik er vigtig i forhold til nutidens indsats for at bevare og styrke biodiversitet og landskabskvalitet. Historiske topografiske kort er den vigtigste kilde til landskabet i Danmark før fremkomsten af
landsdækkende luftfotografier i 1950erne. Især Videnskabernes Selskabs kort (1760-1820) og Generalstabens målebordsblade (1870-1950) giver en detaljeret og landsdækkende beskrivelse af landskabet.
Selvom begge kortværker i dag er tilgængelige i digital form, er det kun Videnskabernes Selskabs kort,
som er blevet digitaliseret som vektordata, hvilket giver mulighed for kvantitative analyser og sammenligning med nutidig arealinformation i Geografiske Informationssystemer. Digitaliseringen af Videnskabernes Selskabs kort var imidlertid et omfattende og tidskrævende manuelt arbejde. Den seneste teknologiske udvikling betyder, at der i dag findes muligheder for at anvende automatiserede processer til
transformere analoge historiske kort til geodata i vektorformat. Det vil give hidtil usete muligheder for
forskning og formidling i landskabsforandringer over tid. Seminaret er arrangeret i forbindelse med et
pilotprojekt omkring udvikling af automatiseret metoder til udtræk af data fra topografiske kort.

Mette Kia Krabbe (arrangør og taler)
LFF kursus: Metadata. Nøglen til samlingen også i fremtiden
31/01/2019 | Odense, Danmark
En god registrering – den såkaldte metadata – er et af de allervigtigste redskaber, når vi skal finde og
anvende vores samlinger. Men hvad er en god registrering i dag? Og hvad sker der når vores registreringer ikke kun er til intern brug, men bliver brugervendte tekster i takt med at samlinger lægges på nettet? Kan de gamle dyder med tekstregistreringer og systematik ikke længere stå alene? Og kan ny teknologi gøre vores registreringer mere anvendelige for flere brugere? På seminaret drøfter vi, hvad gode
metadata er, og hvad det betyder at metadata går i arv og dermed selv bliver historiske tekster. Vi bliver
præsenteret for forskellige tilgange til metadata og ser på aktuelle cases.
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Forskningsbaserede udstillinger
Anders Toftegaard; Havens hundrede Fortællinger - Giovanni Boccaccios Dekameron
Kuratering og tekster
Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalsmontrerne og oktogonmontren
Periode: 18/09/2019 → 22/02/2020
Thomas Kromann; Den Store Thomas Winding Udstilling
Kuratering og tekster
Det Kgl. Bibliotek, Rotunden samt Dronningesalsmontrene og oktogonmontren
Periode: 01/01/2018 → 15/06/2019
Støttet af: Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Bestles Fond, Statens Kunstfond
Inger Bonde; Finding Beauty – fotografi af Keld Helmer-Petersen
Kuratering og tekster
Det Kgl. Bibliotek, Rotunden
Periode: 14/6/2019 → 18/1/2020
Støttet af: Konsul George Jorck og Hustru Emma Jocks Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,
Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Politiken Fonden, Augustinus Fonden
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Publikationsliste
Fagfællebedømte publikationer
Bog, antologi, afhandling
Bonde, I. E. ”Hjemsøgt af betydningsfulde former: rytme, konkretisme og abstraktion i Keld Helmer-Petersens fotografi 1940-1965”. Ph.d. afhandling, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet,
2019.
Brügger, N. (red.) & Laursen, D. (red.) ”The Historical Web and Digital Humanities: The Case of National Web domains.” (red.). Digital research in the arts and humanities, Routledge, New York/Abingdon. (206 s)
Munk, H. ”Den visuelle leder: satiretegning i dansk dagspresse siden 1924”. Ph.d. afhandling, Roskilde
Universitet, 2019, (427 s)
Møller, M., Rosenfeldt, N. E., Jørgensen, J.: ”Den røde underverden. Hemmelig kommunistisk virksomhed i Skandinavien mellem to verdenskrige”. Gyldendal, 2019 (414 s)
Jensen, T. (red.), Nyvang, C. (red.), Scholliers, P. (red.) & Atkins, P. (red.) “Food and Age in Europe,
1800-2000”, Routledge Studies in Modern European History; Nr. 65. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019.
(184 s)
Koudal, J. H.: “For Town and Country. The Civic Music System in Denmark (1660-1800)”. Ill., noder.
Brepols Publishers, Turnhout og Tours 2019 (340 s)

Bidrag til bog, antologi, rapport
Brügger, N., Laursen, D. & Nielsen, J.,” Establishing a corpus of the archived web: The case of the
Danish web from 2005 to 2015”, The Historical Web and Digital Humanities: The Case of National Web.
Brügger, N. & Laursen, D. (red.). London: Routledge, 2019, s. 124-142 19 (8 s)
Hockx-Yu, H., Laursen, D. & Gomes, D. “The Curious Case of Archiving .eu” The historical web and
Digital Humanities: The case of national web domains. Brügger, N. & Laursen, D. (red.). New York/Abingdon: Routledge, 2019.
Brügger, N. & Laursen, D. “Introduction: Digital Humanities, Web Historiography, and National Web Domains” I: N Brügger & D Laursen (red), The Historical Web and Digital Humanities: The Case of National
Web domains. Routledge, London, 2019, s. 1-9 (8 s)
Krabbe Meyer, M. K. “Contested paradise: exhibiting images from the former Danish West Indies” Curatorial Challenges: Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating. Folke Henningsen, A.,
Vest Hansen, M. & Gregersen, A. (red.). London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, s. 192-210
(19 s)
https://doi.org/10.4324/9781351174503
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Kromann, T. H. ”Entfaltbare Flächen mit rätselhaften Zeichen: Leporellos der dänischen Avantgarde
seit den 1960er Jahren” Die Geschichte(n) gefalteter Bücher: Leporellos, Livres-Accordéon und Folded
Panoramas in Literatur und bildender Kunst. Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag AG,
2019, s. 309-329 (21 s)
Jensen, T., Nyvang, C., Atkins, P. & Scholliers, P. “Food, age, and the life course in Europe, 18002000” Food and Age in Europe, 1800-2000. Jensen, T., Nyvang, C., Scholliers, P. & Atkins, P. J. (red.).
I: Routledge Studies in Modern European History; Nr. 65. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019, s. 1-14 (15
s)
Nyvang, C. & Leer, J. “Kids in the Kitchen: Danish cookbooks for children, 1847-2014” Food and Age in
Europe, 1800-2000. Jensen, T., Nyvang, C., Scholliers, P. & Atkins, P. (red.). I: Routledge Studies in
Modern European History Abingdon, Oxon. Routledge, 2019, s. 96-114 (19 s)
Thyrring Andersen, L. ”Efterskrift”, Øvrige noveller og kortprosa. Jeppe Barnwell (red.) I: Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa, Bind 11. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,
2019, s. 345-370
Thyrring Andersen, L. ”Kom, sagde hun, kom blot: Frelsende kvindeskikkelser hos Peter Seeberg.”
Moder, søster, elskte: Frelsende kvindeskikkelser i dansk litteratur. David Bugge; Anna Hermann (red)
Frederiksberg: Eksistensen Akademisk, 2019, s. 181-198 (15 s)

Tidsskriftartikel
Andersen, L. V. ”Voksende Samlinger: Om at skabe, arkivere og forske i folkloristiske optegnelser”
I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 58, 2019, s. 161-190 (30 s)
Andersen, L. T. ”Danske forfatterarkiver og dialogen mellem lokalitet, samling, registrering og forskning”
I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 58, 2019, s. 107-128 (21 s)
Appel, C. og Christensen N. “Veje til viden om børns bøger og læsning 1750-1850“ I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 58, 2019, s. 21-58 (37 s)
Bonde, I. E. ”Mellem udtrådte og ubetrådte stier – et praksisperspektiv på forskning i Keld Helmer-Petersens arkiv” I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 58, 2019, s. 83-103 (20 s)
Geertinger, A. T., ”Samlingsformidling gennem tematiske værkfortegnelser” I: Fund og Forskning i Det
Kongelige Biblioteks Samlinger. 58, 2019, s. 213-234 (22 s)
Krabbe Meyer, M. K. og Zierau, E. ”Spitting Image: Press photographs and memes as digital cultural
heritage in Netarkivet” I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 58, 2019, s. 253-278
(25 s)
Kromann, T. H. ”Et internationalt netværk af arkiver: Situationistisk Internationale og de efterladte papirer” I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 58, 2019, s. 59-83 (25 s)
Nielbo, K. L., Perner, M. L., Larsen, C., Nielsen, J. & Laursen, D. ”Automated Compositional Change
Detection in Saxo Grammaticus Gesta Danorum”, Digital Humanities in the Nordic Countries: 4th Conference, 06/03/2019 → 08/03/2019, København. s.320-332 (13 s) http://ceur-ws.org/Vol-2364/29_paper.pdf
Konferencebidrag - Paper
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Moe, B. “Tracing Compositional and Writing Processes in Sources to the Choral Works of Niels W.
Gade”
I: Danish Yearbook of Musicology, 43. 2019, s. 3-36 (34 s)
Nyvang, C. ”Aprilsnarren i avisen” I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 58, 2019,
s. 235-52 (17 s)
Svenningsen, S. R. & Perner, M. L. “Using GIS and historical digitized aerial imagery and maps to analyze information on Cold War Soviet military maps of Denmark” I: e - Perimetron. 14, 2, 2019, s. 85-96
(12 s)
http://e-perimetron.org/Vol_14_2/Svenningsen_Perner.pdf
Svenningsen, S. R. & Levin, G., Perner, M. L. “Military land use and the impact on landscape: A study
of land use history on Danish Defence sites” I: Land Use Policy. 84, 2019, s. 114-126 (13 s)
Svenningsen, S. R. & Perner, M. L. “The potential of a digital, transdisciplinary approach to landscape
change and urbanization around Copenhagen in the 20th century” I: Geografisk Tidsskrift. 2019, 119,
30-37 (8 s)
Levin, G. & Svenningsen, S. R. “Digital transdisciplinarity in land change science - Integrating multiple
types of digital data” I: Geografisk Tidsskrift. 119, 1, 2019, s. 1-5 (5 s)
Perner, M. L. & Svenningsen, S. R. “Reconstructing historical rural addresses with VGI and digitized aerial
photography” I: CEUR Workshop Proceedings. 2364, 17. maj 2019,s. 358-364 (7 s)
http://ceur-ws.org/Vol-2364/32_paper.pdf
Konferencebidrag - Paper
Toftgaard, A. “From Lutheran penitence to pastoral court culture: The use of Danish translations of Italian literature in 16th and 17th century Denmark” I: Intralinea. Special Issue, marts 2019, (9 s)
http://www.intralinea.org/specials/article/2366
Toftgaard, A. ”Landkort over en samling: Hvad katalogposterne kan fortælle om Otto Thotts håndskriftsamling – og om katalogisering” I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger. 58, 2019, s.
129-160 (32 s)
Zierau, E., McGovern, N., Schaefer, S. & Goethals, A., “An Overview of The Digital Preservation Storage Criteria and Usage Guide”, s. 276-281. (6 s)
The 16th International Conference on Preservation of Digital Objects
16/09/2019 → 20/09/2019, Amsterdam, Holland
Konferencebidrag - Paper
Zierau, E. (med Giaretta, D., Garrett, J., Conrad, M., Longstreth, T., Hughes, J. S., Hemmje, M. & Felix,
E.) “OAIS Version 3 Draft Updates” s. 254-259 (5 s)
The 16th International Conference on Preservation of Digital Objects
16/09/2019 → 20/09/2019, Amsterdam, Holland
Konferencebidrag - Paper
Zierau, E. “Preservation of Metadata: A case study of a strategy to ensure technology agnostic
metadata preservation”, 19 sep. 2019, s. 53-63 (11 s)
The 16th International Conference on Preservation of Digital Objects
16/09/2019 → 20/09/2019, Amsterdam, Holland
https://ipres2019.org/static/proceedings/iPRES2019.pdf
Konferencebidrag – Paper
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Andet
Moe, B. (red.), Gade N. W. Works for Male Choir. Works for Equal Voices, vol.2
Bärenreiter, 2019, (297 s)
Nyvang, C., Vallgårda, K. ”Aprilsnar!” Undervisningsmateriale til Gyldendal, 2019

Ikke fagfællebedømte publikationer (Forskningsformidling)
Bog, antologi, afhandling
Abdulla, A. A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., Dobreva, M., Gasser, K.,
Karner, S., Kokegei, K., Laursen, D., Mahey, M., Potter, A., Straube, A., Wagner, S. C. & Wilms, L.
"Open a GLAM lab”. Doha, Qatar: University College London (UCL) Qatar, 2019 (74 s)
Boccaccio G., Harder, T. (Oversætter), Lausten, P. S. (red.) & Toftgaard, A. (red.). Dekameron. København: Hoff & Poulsen, 2019.

Bidrag til bog, antologi, rapport
Krabbe Meyer, M. K. & Giersing, S. ”Københavnerne og kameraet” København 1950'erne: Københavnernes historie fortalt i billeder. Floris, L. (red.). Århus: Turbine, 2019.
Pedersen, E. D. L. F., Kjær, U., Bregnsbo, M. & Røllum-Larsen, C. ”Brusende barok: Abel Schrøder
den yngres træskårne pragtinventar” Holmens Kirke. Gad, 2019, s. 86-99 (14 s)
Røllum-Larsen, C. ”Musikken i Holmens Kirke” Holmens Kirke. Westh, P. H. (red.). 1. udg. København:
Gad, Bind 1. 2019, s. 146-173 (28 s)
Toftgaard, A. og Lausten, P. S. ”Havens fortællinger: Om Boccaccios Dekameron” Dekameron: Oversat
af Thomas Harder. Lausten, P. S. & Toftgaard, A. (red.). København: Hoff & Poulsen, 2019, Bind 1. s.
23-49 (26 s)
Vinther Hansen, B. ”Die Kopenhagener Buchstütze” Buchstützen für geöffnete Bücher in Austellungen:
Ein Leitfaden für Restauratoren und ausstellungsgestalter. Gerold, H. & Brand, M. (red.). Stuttgart: Förderverein Papierrestaurierung Stuttgart, 2019, s. 117-120 (4 s)
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Tidsskriftartikel
Andersen, L. T. ”Overblik og fuldstændighed – en saga blot? eller to cases om nordiske nationalbibliografier: bibliotek.dk og Oria.no. Bay, Gina.” I: Revy, Bind 42, 1, 2019, s. 14-16 (2 s)
Bonde, I. E. ”Øvelser i at se – Keld Helmer-Petersens verdensvendte abstraktioner”
I: Katalog, Journal of Photography, 30.1, 2019, s. 46-59
Kromann, T. H., ”Broby vs. Jorn: Billedernes og tekstens kamp om bogen” I: Bogvennen. 2019, (s. 130169, s. 185-188 (44 s)
Nyvang, C. ”De røde afskaffede julen” I: Politiken Historie. Dec. 2019, s. 6-10 (5 s)
Pedersen, M. H. ”Indledning: Samling og forskning” I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks
Samlinger. 58, 2019, s. 9-19 (11 s)

Andet
Zierau, E. ”Save my Bits” (game), 2019. Interaktiv produktion
Krabbe Meyer, M. K. Smed, S. J. & Sauerland, N. ”Blinde vinkler: Undervisningsmateriale til billedkunst-, dansk- og historieundervisningen 9. og 10. klasse samt gymnasieskolen”
nov. 2019, København: Det Kgl. Bibliotek.
Nyvang, C., Vallgårda K. ”En nar til tiden”, 29 mar. 2019, I: Weekendavisen.
Røllum-Larsen, C. ”Fini Henriques Piano Pieces Christina Bjørkøe: Den charmerende forfører”, 2019 (4
s.)
Røllum-Larsen, C. ”Fini Henriques Works for Violin and Piano Johannes Søe Hansen Christina
Bjørkøe: Med ægthed og et genialt anstrøg”, 2019, (6 s)
Røllum-Larsen, C. “Emil Hartmann: Chamber Music”. Elisabeth Zeuthen Schneider, Nicolas Dupont,
Tony Nys, Justus Grimm, Daniel Blumenthal, 2019, (5 s)
Svenningsen, S. R., Perner, M. L. Metadata - Soviet 50K topographic maps of Denmark 1952-1988, 20.
feb. 2019. Datasæt
Svenningsen, S. R., Levin, G. & Perner, M. L. Military land use DK dataset 1870 – 2017, 27 feb. 2019.
Datasæt
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Forskningen i tal
Finansiering af forskningsaktiviteter
7.000.000

6.000.000

5.000.000

Beløb

4.000.000
5.645.000
3.000.000

5.939.000
4.376.000

2.000.000

1.000.000

3.419.000
2.520.000

2.922.000

2.300.000

2.076.000

1.269.000
497.000

0

Heraf statslige
og EU midler

Finanslovsmidler

Eksterne midler

Heraf private

2018

2.520.000

3.419.000

497.000

2.922.000

5.939.000

2019

1.269.000

4.376.000

2.300.000

2.076.000

5.645.000

Total

Tabellen og diagrammet viser en oversigt over de virkemidler, der har finansieret forskningen på Det Kgl. Bibliotek i
2018 og 2019.

Forskere
ÅV

Personer

20-39 år

Stillingskategori

I alt

K

M

I alt

K

M

Seniorforsker

4,42

1,38

3,04

13

5

8

Seniorrådgiver

0,00

0,00

0,00

1

1

0

Ph.d.-stipendiat

0,83

0,58

0,25

3

2

1

Øvrige forskere

4,13

0,33

3,80

7

1

6

Sum

9,38

2,29

7,09

25

10

15

K

40-59 år

M

K

M

1

5

4

60+ år
K

M
3

1
2

2

1

2

2

3

7

7

3
1

6

Tabellen viser fordelingen af forskernes stillingskategori, antallet af årsværk (ÅV) og personer, samt fordelingen på
køn, kvinder (K) og mænd (M), og alder per 31. december 2019.
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Projekter
Antal
Afsluttede projekter

8

Igangværende projekter

19

I alt

26

Tabellen viser antallet af projekter afsluttet i 2019 og igangværende projekter.

Publikationer
Fagfællebedømt
Tidsskriftartikel

Antal
20

Bog, antologi, afhandling

6

Bidrag til bog, antologi, rapport

9

Andet

2

I alt

37

Ikke fagfællebedømt (forskningsformidling)
Tidsskriftartikel

5

Bog, antologi, afhandling

2

Bidrag til bog, antologi, rapport

5

Andet

8

I alt

20

Tabellen viser antallet af udgivne fagfællebedømte og øvrige publikationer i 2019 fordelt på typen af
publikationer.

Øvrige forskningsaktiviteter
Antal
Foredrag

38

Medie indslag

68

Forskningsbaserede udstillinger

3

Konferencer og workshops arrangeret af forskerne

4

Tabellen viser en oversigt over antallet af øvrige forskningsaktiviteter i 2019.
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