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1. Velkomst
-

Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland og Slægtshistorisk Forening Sønderjylland udpeger
nye medlemmer i lige år med funktionsperiode de efterfølgende to år.
Kirsten Wogensen er valgt som repræsentant for brugerne på læsesalen.
Hanne Christensen er valgt som repræsentant for Lokalhistorisk Arkiv og Samlinger i Sønderjylland.
Nic Johannsen Slægtshistorisk Forening er genvalgt som repræsentant for Slægtshistorisk Forening
Sønderjylland.

2. Nyt fra Rigsarkivet
a) Siden sidst v/områdeleder Allan Vestergaard
- Rigsarkivets læsesal i København fraflytter den nuværende adresse og vil fra 2018 have adresse i det
kongelige bibliotek.
- Der kommer snart en ny udgave af ’Søg-i-Samlingerne’ med bedre søgefaciliteter. På sigt vil data fra
DDD være søgbare i Søg-i-Samlingerne.
- Der er ansat en ny crowdsourcing-koordinator, Katrine Tougaard-Olsen, der skal koordinerer
Rigsarkivets crowdsourcing-aktiviteter
- Der er ved at blive indkøbt stativer til kameraer til udvalgte pladser på læsesalen, så man kan sætte sit
eget kamera fast deri.
- Brugerne har udvist stor opmærksomhed omkring aktiviteter i relation til læsesalene fx tastegrupper,
arrangementer, affotograferingsopgaver.
- I Viborg og København er der grupper af frivillige, der har meldt sig til at affotografere arkivalier fx
dødsattester (som der også er i Aabenraa), pasprotokoller, strafferegistre, slesvigske folketællinger fra
1803 og 1835.
- Der lanceres en optimeret udgave af www.sa.dk i løbet af foråret med navnet rigsarkivet.dk.
Rigsarkivet.dk har brugeren i fokus, så det bliver lettere at finde den vejledning, man har brug for.

-

Ved lanceringen af rigsarkivet.dk kommer der også en ny facilitet: Spørg Rigsarkivet, som bliver en
samlet indgang for alle brugerhenvendelser. Udover at brugeren kan stille og få svar på sit spørgsmål
ligesom i dag, kan brugeren tillade at spørgsmålet bliver synlig for andre, og derved være med til at
opbygge en vidensbank.

3. Nyt fra Rigsarkivet, Aabenraa
a) Erfaringer med de nye åbningstider
- Fra 1. januar 2017 implementeredes nye åbningstider:
Aabenraa: Tirsdag og onsdag kl. 10-15
Der er sket et mindre fald i besøgstallet i januar-februar i forhold til de foregående år, men til gengæld
er der stor tilstrømning til den frivillige vejledning og tastegrupperne, altså aktiviteter, der foregår
uden for de sædvanlige åbningsdage. I gennemsnit har der været 13 besøgende på læsesalen på dage
med ordinær åbent, og der er således ikke plads til tastegrupper og frivillig vejledning på de ordinære
åbningsdage. Det håber vi, at kunne fortsætte med.
- Hanne Christensen bemærkede, at de flere besøgende har givet anledning til mere støj og uro på
læsesalen. Det overvejes, hvorvidt vi skal opretholde, at man ikke må tale på læsesalen.
b) Det sønderjyske crowdsourcingprojekt
- Det går strygende med at få indtastet kilderne i den sønderjyske samling. I alt er der nu indtastet
32.300 billeder i databasen.
- Foreningen to løver
Ved tastefesten, der blev afholdt i Aabenraa den 4/3 fik de 17 fremmødte frivillige på en og samme
dag indtastet navnene på 676 desertører fra 1. verdenskrig fra 1916. Udover det flotte arbejde, var det
også en rigtig hyggelig dag.
- Folketællingskort over ikke-preussiske statsborgere 1885
På blot fire måneder er der blevet indtastet 13.886 folketællingskort over ikke-preussiske statsborgere
fra 1885. Status er nu den, at Aabenraa, Haderslev, Eckernførde, Flensborg, Husum og Slesvig kreds er
tilgængelige i indtastningsdatabasen. Det er virkelig flot arbejde, ikke mindst af I. Christensen, som
virkelig har taget fra denne gang. Vi arbejder på højtryk med at få næste portion folketællingskort klar,
denne gang bl.a. med Tønder og Sønderborg kredse samt de slesvigske købstæder.
- Alfabetiske lister
For de alfabetiske lister fra Sønderborg er der indtastet og korrekturlæst 54 %. Alle personer i
årgangene 1875-1878, 1892-1896 og 1898 er tilgængelige i databasen. Det er et rigtig stort stykke
arbejde, når man tænker på, hvor meget, der skal indtastes ved hvert enkelt billede – og så tilmed på
tysk! Her har det flittige fremmøde i tastegrupperne bestemt gjort deres. Hvis du har lyst til at være
med i tastegruppen, der mødes på læsesalen i Aabenraa, kan du tilmelde dig på
www.sa.dk/arrangementer - under Aabenraa. I tastegruppen mødes vi på læsesalen og hjælpes ad
med at indtaste oplysningerne fra kilderne.
- Tastegruppen fungerer fortsat godt og består af 16-20 personer, som mødes en gang om måneden og
hjælper hinanden med at indtaste.
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c) Frivillig vejledning på læsesalen
- Der har været stor tilslutning til den frivillige vejledning i januar, hvor der var 30 inkl. de frivillige. Til
gengæld var der kun få til den frivillige vejledning i februar, hvilket måske skyldes udsigten til en
snestorm. Vi fortsætter den frivillige vejledning til efteråret og håber på samme opbakning dertil fra de
frivillige vejledere.
d) Kurser og arrangementer 2017
- Der har været fin tilslutning til forårets arrangementer indtil videre:
Kursus i ejendomshistorie: 14
Foredrag: Ondskabens øjne: 70
Bliv frivillig indtaster: 22
Kursus i alfabetiske lister: 10
Foredrag: Hvilken genforening: 72
Tastefest: 17
Kursus: Find din slægt: 15
Slægtshistorisk workshop: 14
Den sønderjyske fond: 30
e) Slægtsforskerdag
- Der arbejdes på at få arrangeret en slægtsforskerdag i samarbejde med brugerrådet, LASS,
Slægtshistorisk Forening for Sønderjylland. Der har været afholdt et indledende møde, hvor det
foreløbigt blev aftalt, hvem, der kunne inviteres, dato mm. Næste møde afholdes samme dag som
næste frivillig vejledning dvs. den 6/4. Referat fra mødet udsendes snarest.
4. Nyt fra brugerrådet
- SSF og DIS-Danmark står over for en mulig sammenlægning.
5. Eventuelt
-

Muligheden for at få en automatisk svarmail retur, når man har rettet henvendelse til Rigsarkivet, blev
efterspurgt.

Næste brugerrådsmøde afholdes onsdag den 4/10 kl.13.30-15
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