Møde i Arkivalieronlines brugerråd

Rigsarkivet, Viborg d. 6. juni 2017 kl. 14.00-16.30
Deltagere:
Svend Erik Christiansen (Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver) (SEC)
Georg Brandt Christensen (udpeget af Rigsarkivaren) (GBC)
Jesper Skov (DIS Danmark) (JS)
Anders Sode-Pedersen (Rigsarkivet) (ASP)
Kristin Brøgger Jensen (Rigsarkivet) (KBJ)
Allan Vestergaard (Rigsarkivet) (fmd.) (AV)
Afbud:
Birgitte Hansen (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger)
Kenneth Knudsen (DIS Danmark)
Anton Blaabjerg (Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie)
1. Velkomst og generel orientering v/ Allan Vestergaard
a.
AV orienterede om en medarbejders bortgang i slutningen af april, og hvilke konsekvenser det har
haft for AO-arbejdet. Situationen har bl.a. betydet længere behandlingstider for scanningerne,
dvs. at forårets uploads til AO er blevet forsinket, herunder de frivilliges scanninger. Men fra og
med uge 24 kommer der igen nyt materiale på AO.
Der er planlagt udlægning af ca. 10 millioner filer i 2017.
Derudover har det påvirket AO og arbejdet med scanningerne, at Jesper Thomassen, områdeleder
for DS, sagde op hos Rigsarkivet pr. 31. april 2017, og at Rigsarkivets IT-områder overgik til Statens
IT i begyndelsen af maj.
b.
Frivilligprojekter: Flere nye grupper er i gang med at affotografere arkivalier, både i København,
Viborg, Aabenraa og Odense.
Mormonerne planlægger at affotografere borgerlige ægteskabsbøger i København.
c.
Flytningen af Rigsarkivet, Slotsholmen: I den forbindelse er der forskellige digitaliseringsplaner i
støbeskeen, som der træffes beslutning om kort tid.
2. Orientering fra medlemmerne

SEC: SLA har modtaget 1 mill. kr. fra Veluxfonden til scannere og andet udstyr. Midlerne fordeles
efter ansøgning fra medlemmerne af SLA.
GBC: Se næste punkt på dagsordenen.
JS: Spurgte til om CS-portalen hører under et brugerråd. Svaret er nej. Se næste punkt på
dagsordenen.
3. Drøftelse af rådets formål v/GBC
GBC spurgte til, om brugerrådsstrukturen skal ændres, så også de øvrige af Rigsarkivets digitale
tilbud bliver omfattet af et brugerråd.
AV: Der er udarbejdet et forslag om reorganisering af brugerrådene, som der bliver rykket på i
løbet af efteråret. Der bliver sandsynligvis et skel mellem arkivbrugere og indtastere i den nye
struktur, men der er flere modeller i spil.
4. Drøftelse af udestående brugerønsker mht. funktionaliteten i Arkivalieronline V/GBC
Se bilag nederst i dokumentet.
5. Fejlretning
a. Hvad er planerne for rettelse af datafejl i AO? v/GBC
AV: Vi fejlretter meget lidt pga. få ressourcer. Der er udarbejdet et program til fejlretning, der
snart kan tages i brug, men vi ved endnu ikke, om der er timer til det.
Vil det være muligt at frivillige kan deltage i fejlrettelsesprocessen?
AV: Vi vil gerne inddrage frivillige brugere, men vi ved endnu ikke hvordan.
b. Anbefaling som følge af manglende knap i AO-vieweren v/Allan Vestergaard
AV og ASP: Det kan give brugerne problemer, hvis de har installeret blokeringer i fht. annoncer
m.m. – så blokere programmet også for knappen i AO-vieweren. Det bliver løst i næste udgave af
AO.
6. Øvrige samlinger: Input fra medlemmer vedr. en anden opdeling/strukturering af denne
v/Kristin Brøgger Jensen
Digital Service vil gerne have input fra brugerne til en omstrukturering af temaet Øvrige samlinger.
Efter sommer vil de afholde en workshop om emnet, og brugerrådets medlemmer opfordres til at
melde tilbage, hvis de er interesseret i at deltage.

7. Rigsarkivets generelle IT-udviklingsplaner i 2016/2017 v/Anders Sode-Pedersen
Der kommer snart en ny udgave af AO, Søg i Samlingerne, Daisy.
I Søg i Samlingerne vil fejl i søgefelterne blive rettet: fremover vil man kunne søge i alle felterne fra
eks. CS-portalen.
Derudover bliver der ryddet op i programmer og databaser.
Hvis ressourcerne er til det bliver der måske sat gang i af få DDD over i CS-portalen.
JS spurgte til API’erne.
ASP: Der er ikke noget på trapperne, og pt.t er der ingen ressourcer til det.
8. Nye arkivalier på AO
a. Status for nye arkivalier på AO v/Kristin Brøgger Jensen (status indhentes fra Digital Service)
Retsbetjentarkiverne: Vi forsætter med retsbetjentarkiver indtil 1919 fra Nørrejylland, der
kommer online i uge 24, og derefter følger restbetjentarkiver fra Odense i uge 28.
Mest anvendte arkivalier: Det næste, der kommer på Arkivalieronline i uge 24, er bl.a. materiale
fra Københavns Politi, Mødrehjælpen i København, Statsfængslet i Horsens.
Frivilligprojekterne: Der kommer affotograferinger af fynske arkivalier på Arkivalieronline i uge 24.
Tinglysningsmateriale fra Sønderjylland: Der kommer grundakter og grundbøger fra Rødding
Amtsret samt skyld- og pantebøger fra diverse sønderjyske distrikter på Arkivalieronline i uge 26.
Brugerne kan følge med på siderne Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline og Tidligere
digitaliseringer på Arkivalieronline.
b. Forslag til digitalisering v/ Birgitte Hansen (GBC)
Forslaget drejer sig om digitaliseringer af udvandrerarkivalier.
AV: Mikrofilmene bliver scannet på et tidspunkt, men det øvrige materiale skal der skaffes
finansiering til. Det er også en mulighed at foreslå projektet til de frivillige fotografer.
Der er mikrofilm af følgende udvandrerarkivalier:
Rigsarkivet, Københavns Politi, 3. politiinspektorat
1868-1868 Udvandrerprotokol
1869—1934 Register over udvandrere. Direkte udvandrere
1869—1934 Register over udvandrere. Indirekte udvandrere

Der er ikke mikrofilm af følgende:
Byfogedarkiver på Landsarkivet i Viborg:
Vejle Byfoged: omfatter 4.109 udvandrere 1873-1894 hovedsageligt fra Syd-Jylland men
begrænsede oplysninger. Er Indtastet på DDD –
http://ddd.dda.dk/vejlelister/soeg_udvandrede.asp
Horsens Byfoged: Ført af cigarmager Søren Rasmussen, Kattesundet, Horsens 1892-1922
omfattende 1.594 udvandrere fra oplandet omkring Horsens. Alle krævede oplysninger.
Ribe Byfoged: Omfatter for årene 1881-1888 – 518 billetgenparter der aldrig har været ført til
protokol, men indeholder alle krævede oplysninger. Hovedsageligt Esbjerg og Ribe, samt Tønder
amt.
Rigsarkivet, Københavns Politi, 3. politiinspektorat
1869-1931 Skibsekspeditioner vedr. direkte afgange 140 pakker
1872-1894 Skibsekspeditioner vedr. mormoner (indirekte afgange) (omkring 20.000 hvoraf 7.780
danske og 6.672 svenske) 1 pakke
1871-1899, 1892-1930 Udvandringsagenter og deres befuldmægtigede 2 protokoller.
9. Henvendelser via brugerrådets mailbox m.v.
Ingen henvendelser.
Rigsarkivet foreslår at nedlægge brugerrådets mailbox og lade brugerne henvende sig til
mailbox@sa.dk, hvortil også øvrige forespørgsler til Rigsarkivet bliver sendt.
KBJ sørger for, at informationen bliver lagt på hjemmesiden.
10. Eventuelt
GBC har foreslået at der bliver gjort opmærksom på evt. nye brugerråds-/brugermødereferater,
når der sendes nyhedsbreve ud.
KBJ: Det vil webredaktionen gøre fremover
Ny mødedato: KBJ finder ny mødedato.

Bilag
Liste over ønsker til ændringer til ArkivalierOnline vieweren
Indledning
Denne liste indeholder en oversigt over ændringer som slægtsforskere har fremsendt i DIS-Danmark fora Metode og teknik i foråret 2017. Se tråden
https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,124603.0.html.
Forslagene blev drøftet på AO brugerrådsmødet den 6. juni 2017 med henblik på hvilke forslag der kan samles enighed om at anbefale gennemført.
De anbefalede forslag blev prioriteret af brugermedlemmerne af brugerrådet.
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Forslag til forbedringer af AO Vieweren
Nr. Beskrivelse
1

Indsendt af

Opslagskolonnen i vieweren – Sammenklapning 1

Prioritet Kommentar

Inger Buchard, Flemming
Buur Lauridsen, GBC

1 Er løst

Inger Buchard

2 ASP: Vi ser på det, men det
får ikke 1. prioritet.

Når man som jeg slår op i mange kirkebøger hver dag, er det en ulempe, at
første KB automatisk foldes ud. Den skal klappes sammen, før jeg kan finde
den relevante KB med korrekt indhold og yderdatering.
- kan man fjerne den funktion, der klapper første KB i serien op?
Denne ændring vil spare os for mange museklik
2

Opslagskolonnen i vieweren – Sammenklapning 2

Når jeg leder i en serie fødsler i samme KB, er det generende, at serien
klapper sammen, hvis jeg ikke rammer opslagsnummeret præcist, når jeg
vælger opslag
- kan man udvide linkets klikbarhed til alle tomme felter omkring
opslagsnummeret. Der markeres i forvejen 3 positioner før og ca. 5
positioner efter det valgte opslagsnummer (se nedenfor)
Begge dele ville spare mig for mange museklik
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Nr. Beskrivelse

Indsendt af

Prioritet Kommentar

Uddybende kommentar:
Vedrørende et forslag om anvendelse af pagedown i stedet for museklik:
Det går an, hvis jeg bladrer, men hvis jeg jagter en bestemt gruppe, f.eks.
tilgangslister eller vielser, der står på forskellige pladser i rækkefølgen efter
1814 afhængigt af sogn, skal jeg lave en random search; derfor har jeg brug
for, at klikke-feltet bliver udvidet, så jeg ikke så let rammer forkert.
3

Link fra AO til Daisy

Mikkel Eide Eriksen

2 ASP: Det giver ikke mening at
linke tilbage til arkivserierne
i Daisy, da man ikke kan
bestille arkivalier, der er i
AO.
Men det vil give mening at
linke tilbage til
arkivskaberen.

Mikkel Eide Eriksen, GBC

1 Får første prioritet af
medlemmerne.

Link fra AO tilbage til Daisy, så man nemt og hurtigt kan gå fra fx. et
navneregister-opslag tilbage til arkivserierne og finde arkivaliet der henvises
til.

4

Bevaring af billedposition ved bladring

Mulighed for at bevare positionen på siden når man bladrer, således at hvis
man fx. kigger på nedre højre hjørne af et opslag og trykker næste, så
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Nr. Beskrivelse

Indsendt af

Prioritet Kommentar
vælge positioneringen.

starter opslaget også i nedre højre hjørne.
Gerne som en valgmulighed i knaplinjen øverst.
5

Gem billede

Mikkel Eide Eriksen

2 ASP: Det er en større opgave,
som hidtil er blevet fravalgt.
Men vi vil meget gerne gøre
det.

Mikkel Eide Eriksen, GBC

1 ASP: Vi taler med udviklerne
om en løsning

Navngivelse af downloads. Pt. kaldes filerne data.ashx.jpeg / data.jpg
hvilket jo ikke er videre informativt.
Hvis de istedet blev kaldt skaber – serie – enhed – opslag.jpeg således at
https://www.sa.dk/aosoegesider/billedviser?bsid=158258#158258,26579132 bliver til Værløse
Sogn – Kontraministerialbog – 1823 FKVDJTA - 1831 FKVDJTA – opslag
65.jpg, evt. også med "billedid 26579132". Hvis navnet bliver for langt til
operativsystemet vil webbrowseren selv finde ud af at afkorte det. Det kan
nemt implementeres med en HTTP-header (Content-Disposition:
attachment; filename="filename.jpg").
Også <title> elementet må meget gerne indeholde oplysninger om enhed
og opslag, fx. "AO: Navneregister 1842 (opslag 10)" eller lignende, så man
nemmere kan finde det rigtige vindue/tab når man har mange opslag åbne.
6

Identifikation af arkivalie

Mouseover/Tool tip med den fulde titel når man peger på en enhed eller et
opslag ville være en stor hjælp hvis man har "foldet" flere enheder ud, og
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Nr. Beskrivelse

Indsendt af

Prioritet Kommentar

scroller op og ned, og man undgår at skulle gøre venstre frame bredere eller
scrolle for at se den fulde titel på enheden
7

Valg af nyt arkivalie

GBC

Oplysningerne om hvilket arkivalie man er i gang med burde stå på Ikonmenulinien – eller under denne - som et link, såkaldt brødkrumme, som
f.eks. i Family Search, og i Windows Explorer, så man, ved at klikke i dette
link nemt kan skifte arkivalie.

ASP: Vi taler med udviklerne
om en løsning

Eksempel på brødkrumme-link:
KB, Ålborg, Slet, Næsborg, 1730-1810 – Side x af y
En sådan brødkrumme linie gør det muligt at klikke på hvert enkelt element
i brødkrummen og dermed navigere ligesom den kan kopieres til brug for
kildedokumentation.
Det er så vigtig en information for kildedokumentationen, at man godt kan
ofre en linie ovenover arkivaliebilledet, og samtidig spares der én eller flere
linier i Opslagskolonnen.
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Håndtering af fejlmeddelelser som Rigsarkivet modtager
Nr. Beskrivelse

Indsendt af

1 Håndtering af fejlmeddelelser
Når man sender en mail til AO med fejl - så skal der svares med en
automatisk svarmail, om at beskeden er modtaget.
Jeg har for over 1½ måned siden sendt en række fejlmeddelelser og stadig
ikke fået et svar.
Det er dybt frustrerende ikke at få et svar - særligt, når nogle af de samme
fejl er fejlmeldt for 2 år siden.
Det burde være en smal sag, at sætte en "svar-assistent" på mailadressen.
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Hanne C. Christensen

Prioritet Kommentar
1 ASP: Der er et
fejlmeddelelsessystem, som
der skal ses på, men der
bliver ikke lavet et nyt.
Systemet kan ikke sende
svarmails.
I forbindelse med
relancering af vores
hjemmeside, bliver der
lanceret en Spørg
Rigsarkivet, hvor også mails
vedr. AO skal sendes til via
en formular – her får
brugeren en kvitteringsmail.
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