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Vedr. varetagelse af arkivmæssige hensyn
Rigsarkivet besigtigede 23. maj 2016 kort og tegninger fra Kriminalforsorgen Vridsløselille Fængsel 
på adressen Fængselsvej 39 i Albertslund. Rigsarkivet var repræsenteret ved seniorforsker Jørgen 
Mikkelsen og specialkonsulent Asger Svane-Knudsen. 
Ved besigtigelsen blev der konstateret svamp på enkelte kort og tegninger samt nogle riv- og 
støvskader m.v. Der blev konstateret skader på 11 kort og tegninger, jf. bilag 2 med billeder fra 
besigtigelsen samt nummerering af de skadede kort og tegninger. 
Der kan konstateres svamp i let til mellemsvær grad på 2 kort, mens de øvrige skader er rifter, støv, 
sprødt papir samt papir, som skal planes for at kunne arkiveres. Rigsarkivet konstaterer på den 
baggrund, at Kriminalforsorgen Vridsløselille Fængsel ikke har varetaget arkivmæssige hensyn ved 
opbevaringen af disse kort og tegninger på Vridsløselille Fængsel, jf. bilag 1.
På den baggrund skal Rigsarkivet foreskrive Kriminalforsorgen Vridsløselille Fængsel følgende 
konkrete foranstaltninger til varetagelse af arkivmæssige hensyn, jf. bilag 1. Forskriften vedrører kun 
arkivalier, som er bevaringspligtige i henhold til Rigsarkivets bevarings- og kassationsbestemmelse for 
de besete kort og tegninger, som Rigsarkivet meddelte Direktoratet for Kriminalforsorgen ved brev fra 
30. august 2016. 

Rigsarkivet foreskriver:
Kriminalforsorgen Vridsløselille Fængsel skal foranstalte, at de skadede kort og tegninger behandles 
hos konservator i henhold til Rigsarkivets nedenstående anvisninger:

Nr. 1, grundplan af gasbeholder fra 1900: Kant og fals skal planes og repareres, mhp. plan arkivering.
Nr. 2, plan fra 1948 over fængselsbygninger og ringmur med let til mellemsvær svamp på venstre kant: 
Kortet skal renses for svamp og stabiliseres i fornødent omfang, mhp. sammenrullet arkivering.
Nr. 3, plan fra 1859 over fængslet med let til mellemsvær svamp langs 3 kanter: Kortet skal renses for 
svamp og stabiliseres i fornødent omfang, mhp. sammenrullet arkivering.
Nr. 4 og 5, to tegninger fra 1876 af gasbeholder, begge meget støvede: De to kort skal støvsuges, mhp. 
plan arkivering. 
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Nr. 6, plan over kælderetagen fra 1890 med snavs og knækket papir: Planen skal renses og stabiliseres, 
mhp. sammenrullet arkivering. 
Nr. 7, kort over haverne med ejere fra 1906/1913 med flænger i kanten: Flænger i kortet repareres, 
mhp. sammenrullet arkivering.
Nr. 8, oversigtskort fra 1963 på transparent papir med flænge: Flængen i kortet repareres, mhp. 
sammenrullet arkivering.
Nr. 9, "Plan Générale" med rift i øverste kant: Riften repareres mhp. plan arkivering.
Nr. 10, grundplan over inspektørboligen ca. 1900 med rifter: Kortet skal planes og rifterne repareres, 
mhp. plan arkivering.
Nr. 11, oversigt over værkstederne 1960, der er sammenrullet hårdt: Oversigten planes, mhp. plan 
arkivering.

Ved flytning og håndtering af svampeskadede arkivalier tilrådes brug af åndedrætsværn og handsker 
samt evt. overtræksdragt og beskyttelsesbriller. Rigsarkivet henviser i øvrigt til Arbejdstilsynets ret-
ningslinjer for omgang med svamp.

Rigsarkivet gør opmærksom på, at det påhviler Kriminalforsorgen Vridsløselille Fængsel at afholde 
omkostningerne til rensning af arkivalierne.

Rensningen af de svampeskadede arkivalier skal være gennemført senest 1. december 2017. 

Rigsarkivet kan være behjælpelig med at skaffe kontaktoplysninger på relevante konservatorer.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede, som koordinerer Rigsarkivets konserveringsindsats.

Med venlig hilsen

Asger Svane-Knudsen
Specialkonsulent
Indsamling og Bevaring
Sekretariat og konservering 
ask@sa.dk
Direkte:  41 71 72 45
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Bilag 1: Lovhjemmel

Arkivlovens § 8, stk. 1 lyder:

”§ 8. Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier 
opbevares på betryggende måde.”

Bestemmelser om myndighedernes varetagelse af arkivmæssige hensyn er derudover fastsat i § 1 i 
bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivars virksomhed, der 
lyder:

”§ 1. Det påhviler enhver myndighed at sikre, at arkivmæssige hensyn varetages.
Stk. 2. Ved varetagelse af arkivmæssige hensyn forstås

1) at der træffes forholdsregler til sikring af, at arkivalier kan bevares således, at arkivalierne efter 
aflevering til offentlige arkiver kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed samt 
anvendes til forskningsformål, samt

2) at der træffes forholdsregler til sikring af mulighed for, at kassation af ikke-bevaringsværdige 
arkivalier kan foretages.”

Ifølge hhv. § 3, stk. 1 og 4 i samme bekendtgørelse fører Rigsarkivet tilsyn med overholdelsen af de 
bestemmelser, der er fastsat til varetagelse af arkivmæssige hensyn, og kan i tilfælde af, at der hos 
myndigheder konstateres tilsidesættelse af arkivmæssige hensyn, foreskrive myndigheden foranstalt-
ninger til varetagelse af de arkivmæssige hensyn.
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Bilag 2: Billeder af de skadede kort og tegninger, inkl. numre

Nr. 1. Grundplan af gasbeholder, nr. 32, ca. 1900. Skader på kant og i midterfalsen.

Nr. 2. Plan fra 1948 over fængselsbygninger og ringmur. Let til mellemsvær svamp i kortets venstre 
side. Træstokke påmonteret.
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Nr. 3. Kort fra 1859. Let til mellemsvær svamp langs 3 kanter. Træstokke påmonteret.

 

Nr. 4 og 5. To tegninger fra 1876 af gasbeholder, nr. 89 og 90, 1876. Meget støvede.
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Nr. 6. Plan over kælderetagen fra ca. 1890. Papir som knækker. Træstokke påmonteret.

Nr. 7. Kort fra 1906/1913, der bl.a. angiver hvem der ejede haverne. Flænger i kanten.
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Nr. 8. Oversigtskort fra 1963 på transparent papir. Rivskade i højre side.

Nr. 9. "Plan Générale" med en enkelt rift i øverste kant.
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Nr. 10. Grundplan over inspektørboligen ca. 1900. Rift i venstre side.

Nr. 11. Oversigt over værkstederne 1960,. Hårdt sammenrullet.
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