Referat fra brugermøde på
Rigsarkivet Odense
Torsdag d. 15. november 2018

1: - Velkomst
Allan Vestergaard (områdeleder f. Vejledning og Brugerinddragelse) bød velkommen til de
fremmødte brugere.

2.; - Året på Rigsarkivet Odenses læsesal
Peter Bjerre Brix (Rigsarkivet Odense) redegjorde for årets gang på Rigsarkivet Odense:
a) Ujævnt besøg henover året – især sommeren har været et lavpunkt.
b) Fortsat høj aktivitet hos frivillige på læsesalen (DIS-Odense) – og meget stor tilfredshed hos
de ansatte med det høje aktivitetsniveau.
c) Nyanskaffelser mht. materiel, både til frivillige og til det almindelige publikum.
d) Forventning til 2019 – ingen væsentlige ændringer i mønstret af publikum og frivillige.
Frivillige projekter kan dog hurtigt komme i stand, så læsesalspersonalet venter spændt.

3.: - Årets gang og forventninger til 2019 i Rigsarkivet Vejledning og Brugerinddragelse
Allan Vestergaard redegjorde for det forløbne års udvikling og besvarede spørgsmål i forbindelse
med de enkelte emner.
a) Der forventes et beskedent fald i antal læsesalsgæster for 2018 på Rigsarkivet Odense
b) Der var ingen planer om at reducere åbningstider eller antal åbningsdage
c) Rigsarkivet arbejde med at forbedre faciliteterne for læsesalsgæsterne, bl.a. for at forbedre
mulighederne for at affotografere arkivalier under læsesalsbesøg.
Spørgsmål: Arne Christiansen spurgte til mulighederne for at variere åbningstiderne, eks.
åbningsdage på lørdage
Svar (AV): der er ikke aktuelle planer om sådanne ændringer, men ønsket kendes også fra de
øvrige brugermøder i Rigsarkivet.
d) Den nyudnævnte rigsarkivar starter 1. januar 2019.
e) Der er høje forventninger til det fortsatte arbejde med at stille arkivalier til rådighed via
internettet. Arbejdet forventes at blive udmøntet i Rigsarkivets kommende ramme-aftale
med Kulturministeriet, som bl.a. indebærer en styrkelse af Rigsarkivets arbejde indenfor
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digitalisering. I 2019 vil der blive gjort en stor indsats for at udvide samarbejdet mellem
Rigsarkivet og eksterne samarbejdspartnere, da dette er absolut nødvendigt for at fastholde
og udvide digitaliseringen af Rigsarkivets samlinger af papirarkivalier.
f) Samarbejdet mellem Rigsarkivet og private aktører samt frivillige foreninger har været i
stærk vækst i 2018, og indtil videre har disse samarbejder fungeret over al forventning. I
særdeleshed har samarbejdet med Mormon-kirken (Family Search) været fortrinligt.
g) Samarbejdet med kommercielle aktører (Ancestry + My Heritage) har også været meget
tilfredsstillende, ikke mindst fordi kvaliteten af de leverede materialer er meget god, men
også fordi Rigsarkivet ikke har været nødt til at betale for disse samarbejder.
h) Derudover må Rigsarkivet forsøge at skaffe eksterne midler fra offentlige og private fonde,
eks. for at afslutte Det Vestindiske Projekt (DVI) og senest en bevilling til at digitalisere
færøske arkivalier.
i) I det forløbne år har Rigsarkivet oplevet meget stor efterspørgsel efter de digitale
undervisningstilbud, og den glædelige udvikling forentes at fortsætte.
j) Rigsarkivet deltager fra 2019 i et større projekt i samarbejde med Københavns Universitet
og Københavns Stadsarkiv, hvor målet er at kunne linke personer, som optræder i
forskellige datasæt, således at der kan skabes et CPR-agtigt netværk udfra disse oplysninger.
Spørgsmål: Mht. sammenkædning af registre, hvad vil tidsgrænsen være, for de oplysninger man
må benytte?
Svar (AV): Det vil være GDPR-grænsen (EU's databeskyttelsesforordning) + 10 år, dvs. 120 år.
Persondata i projektet vil kun vedrøre folk, som er døde.
k) Ancestry har iværksat en indeksering (=afskrivning) af de kirkebøger, de har digitale filer af.
Det drejer sig om ca. 25 mio. billeder. Ancestry har tilbudt at levere disse afskrifter med den
modregning, at Ancestry modtager ca. 80 % af indtastningerne i Dansk Demografisk
Database. Ancestry vil stille de modtagne data til rådighed på sin egen hjemmeside uden
beregning. Forudsætningen for at en sådan aftale kan indgås er, at de indtastere som har
leveret data, giver samtykke til at data kan overføres til Ancestry. Rigsarkivet er nu i gang
med at indhente disse samtykker.
Spørgsmål: hvem foretager afskriften/indekseringen for Ancestry, og hvor god kvalitet kan man
forvente?
Svar (AV): Ancestry har gennemført et lignende projekt i samarbejde med det norske arkivvæsen.
Evalueringen herfra viser at indtastningskvaliteten er meget høj, og Rigsarkivet forventer at
Ancestry vil kunne levere en tilsvarende kvalitet igen.
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Spørgsmål: Hvis trafikken på Arkivalier-online vedblivende forøges, hvad betyder det så for
stabiliteten (driftsikkerheden) på Arkivalier-online?
Svar (AV): Generelt har driften af Arkivalier-online været tilfredsstillende efter at Statens IT har
overtaget ansvaret. Statens IT er opmærksom på at Arkivalier-online er et meget forretningskritisk
system. Rigsarkivet arbejder fra sin side med at forbedre den interne & eksterne information til
ansatte og publikum i forbindelse med nedbrud af Arkivalier-online.
Spørgsmål: Der er huller i de scannede arkivserier, man i dag kan se på Arkivalier-online. Hvornår
vil disse mangler blive rettet op?
Svar (AV): Der er p.t. ikke midler i Rigsarkivets budget til at lave optagelser, hvor man lukker
huller i eksisterende scanninger. Der er desværre ikke mulighed for at ændre på dette forhold, da
Rigsarkivets basisbevilling til scanning af arkivalier er meget lille.
Spørgsmål: Hvordan ser planerne for scanning/digitalisering af eksisterende mikrofilm hos
Rigsarkivet?
Svar (AV): Rigsarkivets bevilling rækker til scanning af ca. 3000 mikrofilm pr. år. Prioritering af
rækkefølgen af scanningerne skal fra 2019 ske i ”Brugerrådet for Arkivalier-online”.
(Derefter gik forsamlingen over til næste punkt på dagsordenen)
4: - valg til brugerrådet
Repræsentant for læsesalsbrugerene, John G. Andrea, var på valg (valgt i 2016), og ønskede
genvalg.
Der var ingen modkandidater, hvorefter forsamlingen kunne ønske John G. Andrea tillykke med
(gen)valget.

5: - Eventuelt
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål under dette punkt.
Allan Vestergaard takkede for god ro og orden.

Således refereret
/Peter Bjerre Brix
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