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1. Velkomst
2. Nyt fra Rigsarkivet
- Rigsarkivet overvejer at foreslå de frivillige at scanne folkeregisterkortene. Det vil ikke være alle
kort, der kan komme på AO, men de kan komme på IRMA (den interne, lukkede AO), hvor
brugerne vil kunne søge om adgang til at se dem.
- De første farvescanninger fra Ancestry kom på AO i uge 11. Nogle brugere har stillet spørgsmål til
opsplitningen i døde, fødte, konfirmerede m.m. indenfor hvert år samt til kontrasten i billederne.
Det er spørgsmål vi evt. kan tage op i AO-brugerrådet.
Billederne fra Ancestry er en del af en større udvekslingsaftale, som også omfatter udveksling af
afskrifter af arkivalier. I den forbindelse har Rigsarkivet skullet indhente samtykke fra indtastere af
folketællingerne i Dansk Demografisk Database. Vi har desværre ikke kunnet komme i kontakt
med alle indtastere, men det er lykkes at indhente samtykke fra ca. halvdelen.
Rigsarkivet overvejer og undersøger, om der kan være basis for udvekslinger også med andre
aktører, eks. flere afskrifter til gengæld for billeder.
- Det store spørgsmål for tiden er, hvor vi kan få data fra, og hvad vi skal bruge dem til? Eksempel
på et projekt, hvor data vil blive skabt og komme i spil, er Link-Lives. I dette projekt skal også 1920
og 1940-folketællingen indtastes. Læs omtale af Link-Lives her
- I København er den fælles læsesal med Det kgl. Bibliotek under planlægning.

- I Viborg er bordene på læsesalen blevet renoveret, hvilket bl.a. giver bedre plads til fotoudstyr.

3. Nyt fra Rigsarkivet, Viborg
- Aarhus Stadsarkiv har henvendt sig med et ønske om at få digitaliseret sognerådsprotokoller.
Rigsarkivet har tilbudt at de selv kan stille med en eller flere fotogrupper og vi stiller plads og
udstyr til rådighed.
- Upload af frivilligfiler i februar og marts måned er forsinket pga. tekniske problemer.
- Vi arbejder på at få et nyt indtastningsprojekt med indtastning af strafferegistre etableret. Vi
regner med at få det klart inden tastecaféen og foredraget i maj måned om netop strafferegistre.
- De frivillige i Viborg får nu endnu en dokumentscanner stillet til rådighed.

4. Nyt fra brugerrådsmedlemmerne
Jytte: Museernes nye registreringssystem SARA er så småt i brug. Det er stadig udfordringer, bl.a.
at genstandene ikke kan tilknyttes flere pladser.
Lene: Det er vigtigt, at også de frivillige, som redigerer fotogruppens billeder, får fastholdt deres
motivation. De blev opfordret til bl.a. at deltage i foredragene i tilknytning til tastecaféerne, da de
bl.a. omhandler brugen af både billederne og de indtastede data.
Niels: Nævnte udfordringen ved GDPR også for lokalarkiverne
Helle: Fortalte om åbningen af Center for Digital Historie på Aarhus Universitet og de (indtil
videre) gratis kurser, som udbydes her, og som også Rigsarkivets medarbejdere benytter sig af.
Helle planlægger undervisning i efteråret af historiestuderende sammen med Rigsarkivet, der har
fokus på brugen af både analoge og digitale kilder. Eleverne skal trænes i at forstå
digitaliseringsprocesser og arbejdet med digitalt kildemateriale.
Helle vil også gerne have arkivhistorie på programmet for de studerende.
AV: Rigsarkivet vil gerne støtte op om undervisningen – hvis universitetet har flere ideer, er det
velkomment til at henvende sig.
KBJ: Måske de studerende vil være interesseret i at deltage i og få introduktion til særlige
indtastningsprojekter? Eks. har Tyge Krogh i København planer om sådanne projekter i forbindelse
med det kommende indtastningsprojekt om strafferegistre.
5. Evt.
Ingen bemærkninger.

