Referat fra brugerrådsmøde på
Rigsarkivet Odense
Tirsdag d. 27. november 2018

Deltagere:
Arne Christiansen, John G. Andrea, Ann Krukow, Mette Fløjborg, Michael Bregnsbo, Allan
Vestergaard, Peter Bjerre Brix
Afbud fra: Johnny Wøllekær, Jytte Skaaning

1: - Velkomst
Allan Vestergaard (Rigsarkivet, Vejledning og Brugerinddragelse) bød velkommen til mødet.
Peter Bjerre Brix (Rigsarkivet Odense) tog referat.

2: - Verden set fra Rigsarkivet 2018 og 2019
I anledning af spørgsmål på det netop gennemførte brugermøde (15-11-2018), kunne Allan
Vestergaard understrege, at han ikke har kendskab til planer om at reducere i åbningstider og
åbningsdage på Rigsarkivets læsesale.
Herefter startede Allan Vestergaard med en kort redegørelse for forventningerne til 2019.
I skrivende stund er Rigsarkivet på mange måder i venteposition.
- Ny rigsarkivar tiltræder 1. januar 2019
- Ny ramme-aftale med Kulturministeriet er endnu ikke forhandlet færdig.
- Budget-situationen for 2019 er endnu ikke helt afklaret.
Satsningsområderne for Vejledning og Brugerinddragelse i 2019 vil blive
- Fortsat arbejde med digitale undervisningstilbud
- Mere og bedre digitalisering af arkivalier
- Fokus på at bringe elektronisk skabte arkivalier i brug hos Rigsarkivets publikum.
Konsekvensen heraf er, at Rigsarkivet vil forbedre arbejdet med at digitalisere (affotografere)
arkivalier, medens prioritering af indtastning af arkivalier i crowd-sourcingprojekter vil afhænge af
hvor godt cs-systemet virker. Der er dog udsigt til, at en række generende fejl kan blive rettet.
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Satsningen på affotografering betyder, at Rigsarkivet har købt og vil købe mere fotoudstyr til brug
for publikum og frivillige på Rigsarkivets læsesale.
Rigsarkivet arbejder i skrivende stund med at etablere (endnu) et samarbejde med Ancestry, som i
givet fald betyder, at Rigsarkivet modtager en fuldt indtastet version af oplysningerne i
kontraministerialbøgerne for perioden 1812-1914, imod at Ancestry får data fra Dansk Demografisk
Database til Ancestry. En sådan udlevering forudsætter, at de enkelte indtastere godkender
udleveringen af de data, de hver især har indsendt til DDD. Der vil snart blive gennemført en
rundspørge blandt indtasterne og både Kildeindtastningskomiteen og Rigsarkivet anbefaler
indtasterne at sige ja til udleveringen. En afskrevet version af kirkebøgerne vil være en kæmpe
fordel for mange former for forskning i Danmark, og Ancestry har indvilget i, at de data der
modtages fra DDD publiceres på en måde, så de vil være gratis tilgængelige for alle.
Samtidig har Rigsarkivet indkøbt et abonnement på Ancestrys tjenester, som forventes at blive taget
i brug i løbet af december måned. Ancestrys tjenester vil kunne tilgås uden betaling, sålænge
adgangen foregår via et af Rigsarkivets netværk.
Rigsarkivets scanning af eksisterende mikrofilm bliver fortsat i samme tempo i 2019. Prioriteringen
af rækkefølgen på indscanningerne vil blive fastlagt i samarbejde med brugerrådet for Arkivalier
Online i løbet af december 2018 og januar 2019.

Vedr. det forløbne 2018, kunne Allan Vestergaard meddele følgende:
Ancestry har i samarbejde med Rigsarkivet affotograferet kontraministerialbøgerne for perioden
1812-1891. I løbet af november vil
Rigsarkivet har modtaget de første filer fra Ancestry, som vil blive uploadet på Arkivalier-online ret
snart (måske inden jul), sideløbende med de eksisterende filer af selvsamme kirkebøger.
Barbara Revuelte-Eugercios (Rigsarkivet, Vejledning & Brugerinddragelse), som til daglig leder
arbejdet med Dansk Demografisk Database, vil i 2019-2020 være delvis frikøbt til at gennemføre et
forskningsprojekt. Rigsarkivet forventer at ansætte en vikar primo januar 2019.
Den affotografering og digitalisering, som er sket ved frivilliges arbejde på Rigsarkivets læsesale, er
forløbet over al forventning i 2018. Allan Vestergaard takkede for et fortrinligt samarbejde.

3: - Rigsarkivet Odense i 2018
Peter Bjerre Brix redegjorde kort for 2018 på Rigsarkivets læsesal i Odense. Læsesalspersonalet
oplever en uensartet søgning til læsesalen, hvor forår/sommer i særdeleshed kan være stille.
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De frivilliges arbejde med digitalisering af arkivalier på læsesalen fungerer helt efter hensigten, og
fra læsesalspersonalet skal der lyde stor ros til de frivilliges engagement.

4: - Meddelelser fra Syddansk Universitet
Michael Bregnsbo redegjorde for SDUs syn på Rigsarkivets åbningstider og udlånsbegrænsninger.
SDU havde i 2018 gennemført et arrangement på Rigsarkivet Odenses læsesal, udenfor de normale
åbningsdage. Der havde været stor tilfredshed fra såvel undervisers og de studerendes side, så SDU
så gerne en fortsættelse af denne type arrangement.

5: - Meddelelser fra Danske Slægtsforskere Odense (tidligere DIS-Odense)
Mette Fløjborg omtalte kort navneskiftet for DIS-Odense, og gik derefter videre med at redegøre for
nuværende og kommende projekter for de frivilliges arbejde på læsesalen.
- Hovedministerialbøger fra Fyn er under indscanning, og forløber planmæssigt
- Indscanning af dødsattester 1875-1942 for det øvrige Danmark.
Flere projekter er under overvejelse, herunder digitalisering af ældre amtsarkivalier og
Højesteretsdomme. Danske Slægtsforskere Odense modtager også gerne forslag til yderligere
digitalisering fra andre brugergrupper.
Danske Slægtsforskere Odense planlægger at rekruttere flere frivillige i begyndelsen af januar 2019
I løbet af december bliver forarbejdet til indscanningen af dødsattester påbegyndt, og i den
anledning er der indkøbt nyt udstyr (dokumentscanner m.m.) til brug for projektet.

6: - Meddelelser fra de publikumsvalgte repræsentanter
John G. Andrea meddelte at der for tiden arbejdes med digitalisering af herredsfogeders/byfogeders lokalt førte lægdsruller. Arbejdet er noget arbejdskrævende, da der ofte er tale om
meget uordnede arkivsamlinger.
Mette Fløjborg meddelte at hjemmesiden www.faesterogskifter.dk var i gang med en indtastning af
navnene fra listerne i en database, som skal lette søgningen i materialet. Samtidig ville der blive
linket til de indscannede filer.

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