Referat af brugermøde på RAO den 30. november 2017. I alt deltog 6
brugere.
Referent: Peter Fransen
Dagsorden
1. Nyt fra Rigsarkivet
2. Nyt fra Rigsarkivet, Odense
3. Brugerinddragelse og frivilligcentre
4. Valg til brugerråd
5. Evt.
Ad 1 og 2:
Allan Vestergaard områdeleder for Rigsarkivets Vejledning og
Brugerinddragelse orienterede om, at læsesalen i Proviantgården flytter til
Det Kongelige Bibliotek, Den sorte diamant. Som første led i Rigsarkivets
udflytning fra de nuværende bygninger skal arkivalierne flyttes til
magasinerne i afdelingen på Kalvebod Brygge, København V. For at imødegå
serviceforringelser for Rigsarkivets brugere som konsekvens af, at arkivalierne
flyttes væk fra læsesalen, har Rigsarkivet af Kulturministeriet fået mulighed
for at digitalisere de hyppigst benyttede arkivalier typisk “søgemidler”, nemlig
kartotekskort og øvrige opslagsværker, så de bliver tilgængelige via
Arkivalieronline. Den samlede projektbevilling er på ca. 10 mio. kr. Arbejdet
med først at udvælge og siden scanne arkivalierne er begyndt og løber til
foråret 2020.

Der er indgået ny aftale med ancestry.com: Byttehandler. På samme måde
som Familysearch.org (kirkebøger m.v.) Ancestry vil tage nye billeder af
Kontraministerialbøgerne. De gamle billeder bliver liggende, så
kildehenvisning til disse ikke forsvinder. Ancestry vil også indtaste kirkebøger.
Fotostande installeret på læsesalen i efteråret 2017. Det er ligeledes indkøbt lys, så
kvaliteten af optagelserne kan blive bedst mulig
Ad 3:
Katrine Tovgaard-Olsen, koordinator for Rigsarkivets Crowdsourcing fortalte
om fotoprojekter, indtastningsprojekter og frivillige vejledere på læsesalene,
tastecaféer på læsesalene og workshops.
RAO’s frokoststue vil blive indrettet, så den bliver mere hyggelig bl.a. til brug
for tastecafé.
På RA’s indtastningsportal, www.cs.sa.dk, kan man melde sig som indtaster.
Katrine demonstrerer portalen. Alt, der er indtastet, bliver straks efter
indtastning og godkendelse søgbart i ’Søg i samlingerne’ på www.sa.dk.
Mette Fløjborg, DIS-Odense, fortalte om DIS-Odenses aktiviteter. Der tages
lige nu billeder af tyendeprotokoller 1875-1924. Projektet er næsten færdigt,
hvilket ligeledes gælder jordemoderprotokoller til 1942. Næste
filmningsprojekt er Hovedministerialbøger for perioden 1814-1891.
Der afholdes ’Snakkedag’ den første torsdag i måneden (frivillige vejledere).
Fra januar 2018 bliver det udvidet til kl. 10-13.
Ad 4:

Seniorforsker ved området Vejledning og Brugerinddragelse Peter Fransen
orienterede om brugerrådet og kunne konstatere, at der ifølge vedtægterne
skulle findes en brugerrepræsentant på dagens møde. Foruden forenings- og
institutionsrepræsentanter sidder det to brugervalgte medlemmer i rådet.
John Andrea er den ene repræsentant, Mette Fløjborg er den anden, og hun
var på valg. Mette ønskede at genopstille. Mette blev valgt uden
modkandidater.
Ad 5:
Peter Fransen henledte opmærksomheden på Siden Saxo, som er Rigsarkivets
forskningsbaserede tidsskrift, som i populær form formidler viden til en bred
skare af læsere med interesse for det historiske
http://www.universitypress.dk/shop/siden-saxo-64c1.html. Bidrag fra arkivets
brugere er ligeledes velkomne .
Hans Kodal efterlyste adgang til Det Kongelige Biblioteks Mediestream via
Rigsarkivets computere. Arkivet lovede at følge op på sagen. Efterfølgende
har vi fået følgende svar fra KB.: Mediestream er en tjeneste målrettet danske

folkebiblioteker som en såkaldt ”walk-in” tjeneste. Dvs. at aviserne kan tilgås
fra terminaler under bibliotekets ip-adresser på bibliotekets lokation.
Tjenesten giver adgang til ca. 6 mio. digitaliserede danske avissider fra 50-60
titler i perioden 1917- 2001. Vi kan desværre ikke tilbyde tjenesten til andre
institutioner. Grundet ophavsretslige aftaler.

