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Møde i Arkivalieronlines brugerråd
Rigsarkivet, København 29. november 2016 kl. 13.30-16.00
Deltagere:

Jesper Skov (DIS Danmark)
Svend Erik Christiansen (Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver)
Anton Blaabjerg (Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie)
Georg Brandt Christensen (udpeget af Rigsarkivaren)
Birgitte Hansen (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger)
Kenneth Knudsen (DIS Danmark)
Anders Sode-Pedersen (Rigsarkivet)
Kristin Brøgger Jensen (Rigsarkivet)
Louise Skyggebjerg (Rigsarkivet
Allan Vestergaard (Rigsarkivet) (fmd.)

1. Velkomst v/ Allan Vestergaard
2. Orientering fra medlemmerne
Der var spørgsmål til Daisys søgemuligheder og AO-fejlrettelser. Spørgsmålene vil blive
behandlet under de andre dagsordenpunkter.
3. Præsentation af Rigsarkivets nye strategi, den nye rammeaftale samt den nye
vicedirektør for Brugerservice og Formidling v/Allan Vestergaard
1. Rigsarkivets nye strategi, Strategi 2025 blev udleveret til brugerrådets medlemmer.
De strategiske mål er:
a. Arkiverne bringes i spil til flere
b. Bidrag til effektivisering af den offentlige sektor
c. Udvikling og fremtidssikring af samlingerne
Det kommer i rammeaftalemålene bl.a. til at udmønte sig i fokus på:
a. Vejledningsindsatsen
b. Digitaliseringsindsatsen (forudsætter eksterne bevillinger)
c. Strategiske samarbejder – herunder samarbejde med grundskole/
gymnasier/universitetet
d. Bruger- og borgerinddragelse
2. Der er blevet ansat en ny vicedirektør for Brugerservice- og formidling: Ole Magnus
Mølbak Andersen. Ole Magnus har tidligere i Rigsarkivet bl.a. været ansat som
områdeleder i HR og Ledelsessupport.
3. Hjemmesiden www.sa.dk er ved at blive forbedret: Der kommer bl.a. ny navigation på
sitet, der kommer en bedre søgefunktion, og farverne/kontrasterne bliver tydeligere.
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4. Foranlediget af ovenstående blev også scanningsstrategien diskuteret. Allan Vestergaard
understregede, at scanningsprojekter først og fremmest er afhængige af eksterne
bevillinger, og at det er bestemmende for, hvad der bliver scannet fremover.
Der blev spurgt til, om der i scanningsstrategien bliver taget hensyn til, at arkivalier før
1848 ikke længere kan fjernlånes. Svaret var, at det tages der ikke hensyn til, bl.a. fordi det
ikke er ret mange brugere, som fjernlåner materiale fra før 1848.
Der blev også spurgt til en strategi for scanning af de M-film, som endnu ikke er blevet
scannet, samt S-filmene – men Rigsarkivet kan p.t ikke sige, hvornår og i hvilken rækkefølge
de vil blive scannet og uploadet.
5. En reservations- og fjernlånsproblematik relateret til læsesalen i Viborg blev nævnt–
brugerrådsmedlemmerne blev opfordret til at tage det op direkte med Rigsarkivet, Viborg.
6. GBC spurgte, om der var planer om at OCR konvertere de arkivskabte hjælpemidler, så
man kan søge i dokumenterne. Allan Vestergaard svarede, at det er et ønske Rigsarkivet
har, men at det ikke er et af de projekter, der ligger først for.
4. Status for rettelse af indberettede fejl v/Kristin Brøgger Jensen (udtalelse indhentet fra
Digital Service)
Der er pt. ved at blive udarbejdet et program til at foretage fejlretninger med. Det
forventes i produktion inden årets udgang, og AO-hotline vil begynde med at bruge det til
at rette nogle af de fejltyper, som ikke kræver omscanning/nyscanning.
Mht. manglende sider, så er der pt. ikke planlagt noget samlet fejlretningsprojekt, som
involverer scanning. Rigsarkivets scanningsenhed har en meget begrænset kapacitet, da
størstedelen af finansieringen nu foregår som projektfinansiering for eksterne midler og
særlige bevillinger. Derfor kan ressourcerne kun i meget begrænset omfang anvendes på
fejlrettelser.
Men, Rigsarkivet er klar over problemet, og det overvejes, hvordan det kan løses.
Brugerrådsmedlemmerne fremsatte ønske om, at der indsættes markører, hvor der
mangler sider i scanningerne.
a. Udtalelse fra Digital Service vedr. spørgsmål til besked i forbindelse med
fejlmelding, jf. mail (vedhæftet) fra Georg Brandt Christensen v/Anders SodePedersen
Ind i mellem får brugerne ved fejlrapportering en besked, der lyder på ”Der er
desværre sket en fejl. Din indberetning er muligvis ikke blevet gemt.”
Iflg. Anders Sode arbejder udviklerne på sagen, men der er endnu ingen løsning.

3

Brugerrådsmedlemmerne genfremsatte ønsket om at få en kvittering, når man har
indberettet en fejl.
Allan V/Kristin går videre med sagen.
5. Orientering om samarbejde med andre projekter v/Allan Vestergaard
Der vil fremover i endnu højere grad end i dag blive satset på samarbejder og foretages
udveksling af ressourcer (data og indtastninger). Samarbejdspartnerne er DIS Danmark,
Danish Family Search og MyHeritage.
DDD skulle gerne på sigt komme med i Søg i samlingerne, men søgemulighederne her skal
først forbedres.
Indtastningerne fra Crowdsourcing-portalen er med i Søg i samlingerne.

6. Rigsarkivets generelle IT-udviklingsplaner i 2016/2017 v/Anders Sode-Pedersen
1. Pga. besparelserne overdrages Rigsarkivets servere m.m. til Statens IT.
2. Rigsarkivets teknologiske gæld skal i de næste år afvikles.
3. Der bliver brugt en masse ressourcer på at håndtere afleveringen af digitale arkivalier.
Brugerrådsmedlemmerne spurgte til tilgængeligheden for de nyafleverede digitale
arkivalier. Anders Sode svarede, at der er mange personfølsomme oplysninger i, så de
fleste vil ikke blive tilgængelige for offentligheden foreløbig (her spiller persondataloven
også ind).
4. Der komme inden længe en ny version af Søg i samlingerne og en ny udgave af
crowdsourcing-systemet
5. Der er ikke afsat særskilte ressourcer til udviklingen af AO.
7. Status for nye arkivalier på AO v/Kristin Brøgger Jensen (status indhentet fra Digital
Service)
Den planlagte scanning i 2017 er:
1. Retsopgørsprojektet (kræver adgangstilladelse). Arkivalierne er først færdigscannet om
et par år. Rigsarkivet arbejder på forskellige løsninger mht. adgangen til materialet.
2. Et mindre projekt omkring ”mest anvendte arkivalier”
3. Amtssøgemidler
4. Folketællingen 1950. Er først tilgængelig i 2025, men det vil tage næsten 10 år at
scanne den.
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Brugerne vil fortsat løbende blive informeret på www.sa.dk om kommende upload af nye
arkivalier til AO. Nyt materiale på AO i 2017 vil bl.a. omfatte:
1. Mest anvendte arkivalier – et lille projekt. Bl.a. protokoller og journaler fra Københavns
politi, Mødrehjælpen i KBH og Psykiatrisk Hospital i Risskov.
2. Forskellige ældre scanningsprojekter, f.eks. sønderjyske grundbøger/grundakter
3. Retsbetjente indtil 1919 (Nørrejylland fortsat, derefter Fyn og Sjælland)
4. Billedfiler, lavet og overdraget fra brugerne
5. Vestindien (4 mio. billedfiler)
6. Amtssøgemidler fra Nørrejylland (fortsat)
7. Fotos – bl.a. fra: Virksomhedsarkiver, fangefotos, landbrugsudstillinger, forsvarets
arkiver, Ivigtut (kryolitminen på Grønland).
8. Orientering om Rigsarkivets frivillig-aktiviteter v/ Louise Skyggebjerg
Crowdsourcing-projekterne er godt i gang. Projekterne kan ses på https://cs.sa.dk/, og
omfatter projekterne:
Krigene 1848 og 1864
Den kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Dansk Vestindien
Sønderjyske arkivalier
Dødsattester - I Odense har der været et frivilligprojekt med affotografering af
dødsattester, og de er lagt ud til afskrift.
I januar bliver der lagt et projekt op med afskrivning af register til lægdsruller.
De afskrevne arkivalier kan søges frem i Søg i samlingerne, og de indtastede oplysninger
bliver vist sammen med kildebilledet.
Louise opfordrede brugerrådsmedlemmerne til at sige til, hvis de kender nogen, der gerne
vil stå for et affotograferingsprojekt.
Louise blev opfordret til at reklamere i Slægt & Data, og hun er allerede i gang med en
artikel til bladet.
9. Henvendelser via brugerrådets mailbox m.v.
Brugerrådets mailbox har modtaget en forespørgsel vedr. den slesvigske folketælling for
1803: Hvor befinder den sig og bliver den scannet?
Svar: Rigsarkivet opklarer i første omgang folketællingens placering. Spørgeren og
brugerrådets medlemmer hører nærmere.
10. Eventuelt
Der blev diskuteret forskellige digitaliserede arkivaliegrupper, bl.a. tingbøgerne og Hornung &
Møller.
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Birgitte Hansen har fået ny mailadresse: plutonvej33@gmail.com

