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Referent: Ronja Hougner Vejdegren

1: Velkomst
Arkivar Ronja Hougner Vejdegren bød velkommen.
Georg Brandt Christensen gjorde opmærksom på, at en tilføjelse til referatetfor mødet 23.10.2016 er
nødvendig. Det var brugerrådsrepræsentanternes klare opfattelse, at fjernlånet ikke ville blive reduceret.
Der er imidlertid alligevel blevet justeret i fjernlånsreglerne. De gældende regler kan læses her:
https://www.sa.dk/brug-arkivet/bestil/fjernlaan-arkivalier
2: Siden sidst
Områdeleder Allan Vestergaard berettede:
Der er kommet nye scannere på alle Rigsarkivets læsesale. I København er der dermed to scannere der kan
benyttes. Den ene har været i u-du, men skulle blive fikset i den kommende uge. Det er specialmaskiner der
er egnet til at scanne enkelte dokumenter og ikke hele serier med protokoller. Anni Johansen efterspurgte
en glasplade til scanneren. Allan Vestergaard vil undersøge dette.
Der er blevet boret huller til at opsætte nye fotostativer på læsesalspladserne. Der ligger flere stativer i
vejledningen, som man kan henvende sig til, hvis man mangler et stativ.
Det er hensigten at optimere fotolyset på pladserne i indeværende år, bl.a. ved at indkøbe lyspærer der er
fotoegnet, da de gamle ikke har virket helt efter hensigten. Der kan desværre ikke dispenseres i
pladsanvisningen grundet sikkerhed, så det er intentionen at optimere de gældende forhold.
Det ville være formålstjenstligt at indkøbe fotostativer til kortbordene, men da de koster mange penge er
det ikke det der vil blive prioriteret i første omgang.
Rigsarkivet er til stadighed underlagt besparelser, hvilket medfører afskedigelser. Dette har medført
serviceforringelser i bl.a. åbningstiderne. Rigsarkivet forsøger at opretholde servicen bedst muligt overfor
brugerne.
Der blev informeret om nogle personale-rokeringer der bl.a. betyder, at Peter Wodskou Christensen
begynder at sidde i vejledningen fra medio 2017. Han har mange års erfaring med slægtsforskning og
arkivbrug, og det er helt sikkert et aktiv for vejledningsbesætningen og for brugerne.
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Der sidder nu en vagt i sikringsskranken der kommer fra et eksternt vagtfirma. Han har tidligere været vagt
på KB og kender bygningerne på Slotsholmen.
Der kommer i nærmeste fremtid til at blive etableret foto-netværk der skal fotografere arkivalier.
Henvendelser fra både Danish Family Search og Dis-Danmark viser, at der er en stor interesse for dette,
hvilket er en gave til både arkiv og brugere. Der er lignende interesse på de øvrige afdelinger, hvor der er
stillet mange spændende projekter i sigte som affotografering af f.eks. pasprotokoller, folketællingen 1803,
strafferegistre, dødsattester og fejlretning på Arkivalier Online. I Odense er der blevet kørt et projekt med
de fynske dødsattester og der er blevet taget ca. 16.000 billeder om måneden.
Jørgen Kristensen pointerede i denne forbindelse at de Bornholmske dødsattester er blevet fotograferet, og
der er velvilje mod at aflevere fotograferingen til Rigsarkivet så den kan blive benyttet.
Fotograferingsaktiviteterne kommer til at blive placeret på mikrofilmlæsesalen. Denne skal nedlægges da
den ikke bliver benyttet særlig meget. Et par læseapparater bliver flyttet ud i Skolestuen, samt i Duetårnet,
hvor readerprinteren p.t. er placeret. Der vil ikke blive opsat læseapparater på læsesalen grundet støj. De
film der p.t. er opsat i mikrofilmlæsesalen vil blive prioriteret på digitaliseringslisten, så deres fysiske
tilstedeværelse bliver omsonst.
Kvaliteten vil blive sikret ved oplæring og løbende kompetenceudvikling.
3: Orientering om Rigsarkivets flytning fra Slotsholmen
Der blev orienteret om at Rigsarkivet i København skal fraflytte lokalerne på Slotsholmen inden udgangen
af 2018. Der er p.t. forhandlinger med Det Kongelige Bibliotek om at Rigsarkivet skal etablere læsesal i Den
Sorte Diamant. Arkivalierne der nu er opstillet på Slotsholmen vil snart blive påbegyndt flyttet til højlagrene
på Kalvebod Brygge.
Der er nyligt nedsat en arbejdsgruppe der fra Rigsarkivets side består af Vicedirektør Ole Magnus Mølbak
Andersen, Områdeleder Allan Vestergaard og crowdsourcing-koordinator Katrine Tovgaard Olsen. Sammen
med KB vil der blive fundet frem til en potentiel løsning der tilgodeser både arkivets og bibliotekets behov.
Den Sorte Diamant er en plausibel løsning og rummer en række fordele som f.eks. forbedrede
handicapforhold og kantinefaciliteter. Dog er der også en række udfordringer.
Rigsarkivet har en række forhold der skal være til stede på den fremtidige aktivitetsbestemte læsesal som
f.eks. større borde, lydforhold hvor lav snakken tolereres, logistiske ordninger for de mange bure og vogne
der skal fragte arkivalier til og fra læsesalen, samme antal pladser som på den nuværende læsesal (ca. 56
pladser og to kortborde), mulighed for ENB-pladser og eventuelt et stilleområde. Der skal også være plads
til et håndbogsbibliotek et fotorum, områder der er egnet til studiekreds samt frokost og
garderobefaciliteter.
Det bliver en spændende proces fremadrettet, som brugerrådet vil blive inddraget aktivt i, mhp. At
italesætte brugerbehov. Hovedsagen er at den fremtidige læsesal skal optimeres i forhold til den
nuværende og at Rigsarkivets læsesal til stadighed skal huse arkivbrug og ikke biblioteksbøger.
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Brugerrådsrepræsentanterne spurgte ind til mulighederne for et nærmagasin, så ekspeditionstiderne for
hyppigt benyttede arkivalier så som folketællingerne ikke blev væsentligt længere. Allan Vestergaard
kommenterede til dette, at det er taget ad notam at der er et sådant behov. Alternativt skal en
digitaliseringsproces prioriteres således at der bliver andre læsningsmuligheder.
4: Historiske Dage
Ronja Hougner Vejdegren orienterede om, at Rigsarkivet er med til de Historiske Dage i Øksnehallen den
25. og 26. marts 2017 i stand nr. 50. Her vil være forskellige aktiviteter der primært er fokuseret på
arkivbrug. I standen ved siden af er de slægtshistoriske foreninger hvilket giver rigtig god mening.
5: Vedtægtsændringer for Brugerrådet
Georg Brandt Christensen havde rundsendt nogle ændringsforslag der blev debatteret. Grundlæggende
blev det besluttet at der ikke p.t er behov for en direkte vedtægtsændring; at der skal afholdes et møde pr.
kvartal og at brugerrådsrepræsentanterne skal deltage aktivt i at skrive den årsberetning der bliver fremlagt
ved det årlige brugermøde.
6: Evt.
Anni Johansen påpegede at hun gerne ville have telefonbøger, vejvisere og lovbøgerne ind i skolestuen. Da
der er planlagt en snarlig omrokering vil det afhænge lidt af det, men behovet bliver forelagt Katrine
Tovgaard Olsen der står for indretningen fremadrettet.
Lone Bergmann fremsatte ønske om at Brandts kirkebogsuddrag og kirkeregnskaber fra Bogense og
påpegede, at vielserne i kirkebøgerne fra alm. Hospital 1909 ff. mangler. Ronja Hougner Vejdegren tjekker
op på dette.
Der blev stillet spørgsmål til om der evt. ville blive udpeget en fast kontaktperson til henvendelser vedr.
mangler på AO samt i Daisy. Det er ikke tilfredsstillende når der ikke bliver fulgt op. Svar: Der er grundet
manglende ressourcer ikke p.t. er mulighed for dette, men der bliver fulgt op bedst muligt.
7: Afslutning
Der blev takket for et konstruktivt møde og mødedatoerne for resten af året vil blive fastlagt hurtigst
muligt.
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