Referat: Brugerradsmøde i København
den 14.6.2018
1: Velkomst
Ronja H. Vejdegren bød velkommen

2: Siden sidst
-

Kaffemaskinen er kommet retur og virker.
Glasplade: Anni efterspurgte en klar glasplade til scannerne på læsesalen (Forespørgslen er blevet
sendt videre til Peter Wodskou Christensen)
Oppe i fotorummet er der kommet en hel del flere fotografer og scannere. Der er blevet taget ca.
508.000 billeder på et år, hvilket er rigtig flot.

Jørgen Kristensen påpegede, at de frivillige gerne ville inddrages i arbejdet, hvis det f.eks. udvides til
skolestuen. Det er endnu uvist om dette overhovedet bliver relevant.
Lone Bergmann efterlyste atter Brandts kirkebogsuddrag, der tidligere har været at finde på læsesalen.
Lone sender mail til Allan Vestergaard.
Anni Johansen udtrykte et ønske om, at skatteprotokoller fra 1600-tallet bliver scannet. Anni sender mail til
Allan Vestergaard.
Georg Brandt Christensen havde inden mødet anmodet om en status på flytteprocessen. Allan Vestergaard:
Den seneste udmelding er at flytningen vil finde sted ultimo 2019. Personale og frivillige fotografer og
scannere flyttes til KB34 og her er planlægningen i fuld gang, med et arkitektfirma der sørger for at de nye
rammer bliver gunstige. På læsesalen er man ved at lave udbudsmateriale til ombygningen.
Lone Bergmann mindede om at brugerne gerne vil inddrages i, hvilke håndbøger der bibeholdes på
læsesalen (altså af Det Kongelige Biblioteks håndbogsmateriale). Allan Vestergaard: Det er lidt uvist hvor
meget plads der kommer til at være til håndbøger, men brugerne vil for så vidt muligt blive inddraget i
udvælgelsen.
Tina S. Woller oplyste at Hof- og Statskalenderen er blevet suppleret, med manglende bind der er blevet
fundet i huset.

3: GDPR og vejledningstjenesten v/AV
Den 25. maj trådte EU’s nye persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft og
samtidig trådte den danske databeskyttelseslov i kraft, som fastsætter bestemmelser på Nationalt niveau,
der hvor forordningen giver mulighed for det. Hvad angår Rigsarkivets brugere så påvirker den danske
implementeringsordning, idet man i denne beskytter personfølsomme data i op til 10 år efter deres
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dødsdato. I arkivloven er det til stadighed 75 år der gør sig gældende. Vi fjerner ikke scanninger der
allerede ligger på nettet, men da der f.eks. stadig findes levende personer i folketællingen efter 1906, kan
folk, hvis de ønsker, skrive ind til Rigsarkivet og få sig fjernet.
Rigsarkivet stopper oplægning af data fra folketællinger og kirkebøger der indeholder oplysninger om
personer, født efter ca. 1900. Selvom man stopper upload og indtastning så kan man stadig se de originale
dokumenter.
Anni Johansen spurgte hvad der egentlig er af personfølsomme oplysninger i folketællinger? Allan
Vestergaard svarede, at hvis en person har adresse i eksempelvis et fængsel, i åndssvageforsorgen eller
børnehjem, så vil oplysningerne i det store hele blive karakteriseret som personfølsomme.
I den blanket der bruges til Spørg Rigsarkivet er der kommet en tilføjelse, hvor man skal angive sit cprnummer for at Rigsarkivet kan sende svar til spørgerens e-boks, dvs. med sikker mail. Dette trådte i kraft for
14 dage siden.
Der kommer et nyhedsbrev ud til brugerne inden længe (mandag den 25.6.2018).
Georg Brandt Christensen stillede spørgsmål til om de mange små slægtsforskerdatabaser der ligger på
nettet måske også indeholder personfølsomme data i forhold til den nye forordning. Allan Vestergaard
svarede, at dette er meget muligt, og dataejerne bør undersøge dette.

4: Henvendelser fra brugere
Lone Bergmann havde fået afvist en kirkebog fra Christiansø. Dette blev debatteret. Da slutdato er efter
1940-50, skal der søges om adgang til at se dem.
Der mangler fortsat en protokol med vielser fra Alment hospital.
Georg Brandt Christensen spurgte om man ikke kunne krydse et antal protokoller af i Daisy, så man ikke
skal frem og tilbage hele tiden? Til dette svarede Allan Vestergaard, at det er en kendt problemstilling, og
at det ikke lige p.t. lader sig løse. Der er også problemer med at sidevisningen iblandt hopper umotiveret op
og ned og at Arkivalieronlines billedviser viser en halv ramme. Dette er taget ad notam.

5: Evt.
- Lone Bergmann foreslog, at der kunne laves et link til Arkivgutternes bagsideartikler i Politiken fra
Arkivalieronline.
-

Der blev stillet spørgsmål om, hvor skal der efter flytningen skal holdes foredrag mv.. Svaret er at
foredragsvirksomheden blot flytter med til de nye lokationer i nye rammer og at der nok også i
visse tilfælde kan holdes foredrag i Den Sorte Diamant..

-

Georg Brandt Christensen spurgte ind til den tidligere omtalte reorganisering af brugerrådet. Det er
stadig i proces.

-

Rigsarkivar Asbjørn Hellum går på pension den 1. november 2018. Der vil blive slået en stilling op.
En idé kunne være at få den nye Rigsarkivar med på et møde efter han/hun er tiltrådt.
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6: Afrunding og næste møde
Forslag til temaer eller emner vi skal tage op på de næste møder er velkomne.
Der afholdes brugerrådsmøde igen primo oktober (Indtil videre den 2. oktober 2018, klokken 14-16)
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