Referat af møde i Arkivalieronlines brugerråd torsdag den 23/11 2017
kl. 13.00 – 15.30 i København
Deltagere:
Birgitte Hansen (BH)
Jesper Skov (JS)
Lone Bergmann (LB)
Georg Brandt Christensen (GBC)
Afbud: Anton Blaabjerg, Svend-Erik Christiansen
Fra Rigsarkivet:
Allan Vestergaard (AV)
Anders Sode-Pedersen (ASP)
Kristin Brøgger Jensen (KBJ)
Lone Liljegren (LHL)
1. Velkomst og generel orientering v/ Allan Vestergaard
AV bød velkommen til Lone Liljegren, der er områdeleder for Digitalisering. Lone Liljegren var inviteret med
til mødet som led i planerne om at få etableret en fastere ledelse omkring AO.
a. Orientering om den nye aftale med Ancestry
Der er lavet en samarbejdsaftale med Ancestry om nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) fra 1814 -1892.
Ancestry udfører og finansierer scanningen af de ca. 2.900.000 billedfiler, og overdrager kvit og
frit originalen af filerne til Rigsarkivet mod at de kan beholde en kopi. Billederne bliver i farver, så
billedkvaliteten bliver markant bedre end de nuværende billeder i gråtoner. Som et led i aftalen
overdrager Rigsarkivet en kopi af vores scanninger af kontrabøger fra perioden 1892-1914 til Ancestry.
Ancestry er så småt gået i gang med at scanne kirkebøgerne i København og Viborg, og de kommer senere
til Odense og Aabenraa.
Ancestry vil løbende overdrage billedfiler til Rigsarkivet, således at vi kan indlæse billedfilerne i
Arkivalieronline. Før filerne publiceres, vil der blive foretaget en fejlretning af daisyregistreringerne for de
pågældende kirkebøger.
Billederne vil blive publiceret ”parallelt” i Arkivalieronline med de eksisterende billeder af kontrabøgerne i
gråtoner. De eksisterende billeder af kontrabøgerne forbliver således tilgængelige på Arkivalieronline, og
alle eksisterende eksterne links til gråtonerudgaven af kontrabøger bibeholdes.
GBC spurgte om der er interesse for frivillig arbejdskraft i forbindelse med fejlretningen. Til det svarede AV,
at det er en kompliceret proces, som det er bedst, at de ansatte foretager. ASP svarede, at det er muligt, at
frivillige kan hjælpe med at lokalisere fejlene.
b. Digitalisering i forbindelse Rigsarkivets flytning fra Slotsholmen
I forbindelse med, at Rigsarkivets læsesal skal flytte fra Slotsholmen til Det kgl. Bibliotek i Den Sorte
Diamant, er der afsat midler til digitalisering. AO-brugerrådet og brugerrådet ved læsesalen i København er
kommet med ønsker til, hvilket materiale der skal digitaliseres. Udvælgelsesprocessen er stadig i gang.

JS spurgte til de tilfælde, hvor kun dele af et arkivalie er på AO, men hvor der er lukket for udlån af det
fysiske eksemplar. Svaret er, at brugerne kan skrive til Rigsarkivet og anmode om at måtte låne originalen
til læsesalen.
Den amerikanske organisation FamilySearch fotograferede for et par år siden alle Rigsarkivets jyske og
fynske ægteskabsbøger. Nu begynder de også at affotografere de sjællandske ægteskabsbøger. Men præcis
hvornår ved Rigsarkivet endnu ikke og kan derfor heller ikke sige p.t., hvornår bøgerne publiceres på AO. Til
gengæld for affotograferingen skal FamilySearch have en kopi af Rigsarkivets filer med skøde- og
pantemateriale.
På alle Rigsarkivets læsesale er der nu etableret frivillige fotogrupper. De frivillige bestemmer selv, hvad de
vil fotografere, dog skal materialet være frit tilgængeligt. I år har de produceret ca. 300.000 filer.
AO-fejlretningsprojektet: Status er, at Rigsarkivet er ved at skaffe sig et overblik over fejlene, og de er ved
at blive systematiseret. Hovedparten af fejlene kommer fra de scannede mikrofilm. Men der er p.t. ingen
timer til rådighed, så vi skal have fundet ud af, hvordan vi får ressourcerne til det.
LHL bemærkede, at vi skal være bedre til at kommunikere, hvorfor der ikke er blevet fejlrettet.
4. Rigsarkivets generelle IT-udviklingsplaner i 2017/2018 v/Anders Sode-Pedersen (punktet blev
fremrykket, da ASP skulle forlade mødet kl. 14)
Vedr. Permalinks: Rigsarkivet har fundet en procedure, så linksene til billederne bliver permanente. Kun
hvis billeder bliver fjernet fra AO, vil linksene være døde.
Rigsarkivet planlægger at optimere CS-portalen, med henblik på på sigt at flytte DDD til portalen.
GBC spurgte til validering af indtastninger i CS-portalen og DDD. Der er eks. brugt forskellige stavemåder
mht. stednavne i de to portaler. Der udspandt sig en detaljeret diskussion, hvortil AV konkluderede, at der
selvfølgelig skal være fokus på kvalitetskontrol, og tingene skal være søgbare.
IT-udviklingen står stadig i oprydningens tegn.
Der er en ny digitaliseringsstrategi på vej.
ASP ser på den liste, GBC har udsendt om forslag til forbedringer og fejl vedr. Arkivalieronline, for at se
hvad der stadig er udestående.
AV nævnte den relancerede hjemmeside og opfordrede folk til at bruge Webfeedback-formularen, hvis der
er kommentarer, ønsker m.m. til hjemmesiden.
2. Orientering fra medlemmerne
LB spurgte, om alle lister i 1803-folketællingen er på AO. GBC har siden mødet sendt et svar fra Inger
Buchard, som skriver, at alle Rigsarkivets FT-lister for 1803-tællingen er lagt på, men at Landesarchiv
Schleswig-Holstein ikke har delt sine originaler med Rigsarkivet, så de er ikke på AO.
LB spurgte ligeledes til, om de huller, som der er i 1840-folketællingerne, kan blive scannet. AV følger op.
JS spurgte til, hvor langt S-film er i scanningen?
Svaret er, at der ingen særskilt plan er for S-film, så det kan vi ikke sige. S- og M- film bliver digitaliseret
sideløbende.

M = mormonfilm
S = sikkerhedsfilm
JS foreslog en anden arbejdsgang vedr. publiceringer, da han godt kunne tænke sig, at ligeså snart en film
er scannet, bliver den koblet op på arkivaliet i Daisy, så den ikke skal afvente, at hele arkivserien er scannet.
LHL og AV ser på dette, men tvivler på, at det kan lade sig gøre.
AV foreslog, at området for Digitalisering præsenterer arbejdsprocesserne vedr. publicering på AO næste
gang brugerrådsmødet afholdes i Viborg.
JS, LB og BH nævnte den igangværende proces med sammenlægningen af slægtshistoriske foreninger. Der
er positiv stemning omkring det.
GBC nævnte, at ved DDD sogneindtastningerne er nogle nævnt med samme familienummer. JS siger, at det
er muligt at få det tilrettet, så hver familie får sit eget nummer.
3. Inkonsekvenser i navngivning m.m. på AO v/Lone Bergmann
LB nævnte de inkonsekvenser, som er ved navngivningen på AO. Bl.a. stavninger med hhv. aa og å samt i de
tilfælde, hvor et sted har heddet to forskellige ting i tidens løb. Kan det lade sig gøre at begge navne
noteres?
AV drøfter det med Anders.
AV opfordrede LB til at sende de fejl/ønsker, hun har noteret.
5. Nye arkivalier på AO v/Kristin Brøgger Jensen
I efteråret 2017 kommer der yderligere Sønderjysk tinglysningsmateriale på AO.
I 2018 er der - ud over filerne fra Ancestry-projektet – planer om at publicere:
•
•
•

Godsarkiver (fynske, nørrejyske, sjællandske)
Fynske skolearkiver og fattigvæsen Københavnske skiftearkivalier
Gardehusarregimentet, stambøger

5. Eventuelt
Flere ønsker til digitaliseringer er velkomne, men LHL gør opmærksom på, at hvis der skal flere projekter i
gang, kræver det flere ressourcer.
KBJ kommer med forslag til ny mødedato i Viborg.

