Referat af møde i Arkivalieronlines brugerråd mandag den
19. august 2019 kl. 14.00-16.00 i Odense
Deltagere:
Kirsten Sanders (KS)
Svend-Erik Christiansen (SEC)
Jesper Skov (JS)
Anton Blaabjerg (AB)
Helle Strandgaard Jensen (HSJ)
Lone Bergmann (LB)
Fra Rigsarkivet:
Allan Vestergaard (AV)
Anders Sode-Pedersen (ASP)
Kristin Brøgger Jensen (KBJ)

1. Velkomst og generel orientering v/AV
AV bød velkommen til nyt medlem af brugerrådet, Helle Strandgaard,
efterfulgt af kort præsentationsrunde.
a. AV fortalte om Rigsarkivets oplæg om Link-Lives (”Slægtsforskning
redder liv”) på den kommende weekends kulturmøde på Mors.
AV, Kirsten Sanders, Rigsarkivaren m.fl. deltager.
Find omtale af Link-Lives her
Afskrifter af 1921- og 1940-folketællingen er også en del af projektet.
b. Ancestry-projektet (læs mere her): Rigsarkivet har nu modtaget alle
filerne fra Ancestry, som vil blive gjort klar til publicering på AO.
En del af aftalen med Ancestry er også udveksling af afskrifter – men vi
afventer stadig at se kvaliteten af Ancestrys afskrifter.

c. Rigsarkivet arbejder på en ny udgave af CS-portalen
(indtastningsportalen), som muligvis kommer til at forene CS og AO
samt indebære et ”hemmeligt” AO, dvs. et AO hvor man kan få adgang
til materiale, der kræver adgangstilladelse.
Projektet er p.t. i analysefasen.
KS gjorde opmærksom på ønsket om brugerinddragelse i projektet og
HSJ nævnte, at det vil være en god ide med en version af portalen,
hvor man kan afprøve den; eks. afprøve om et afskrivningsprojekt
egner sig til et forskningsprojekt.
2. Orientering fra medlemmerne
Spørgsmål fra KS:
• Spørgsmål til den måde, som de scannede kirkebøger fra
Ancestry er registreret på.
Vi sender skriftligt svar på det spørgsmål.
• Spørgsmål om adgang til den elektroniske kirkebog.
AV: Vi har ikke mulighed for at give den adgang p.t.; vi har
ikke software til det.
KS sender et brev til AV om ønsket.
• Spørgsmål om adgang til dødsårsagsregistreret.
AV har modtaget registeret og ser på muligheden for
adgang.
• Spørgsmål om scanning af omskrevne tingsbogsblade.
Vi kan opfordre de frivillige til at scanne dem.
SEC fortalte at Arkibas (arkiv.dk) har fået ny billedviser.
JS: Der arbejdes med nyt website til Danske Slægtsforskere, hvilket
kommer til at betyde ændringer for arkivalielister m.m.
HSJ efterlyste dokumentation for, hvordan materialet er registreret på AO
og i Daisy samt dokumentation for databasernes opbygning. Det vil være
godt for studerende og forskere at få den info til brug for deres research og
forskning.

AV: Udtrykte enighed med HSJ’s betragtninger og foreslog bl.a., at vi på et
senere tidspunkt kan afholde en workshop om emnet.
LB: Spørgsmål til de folketællinger der ikke er på AO (og som er
tilgængelige). Hun sender AV eksempler på manglerne.
3. Status for digitalisering, fejlretning, kommende digitaliseringer v/KBJ
a. Vi har siden efteråret 2017 været i gang med at rette fejl på
Arkivalieronline. Det gør vi på baggrund af en fejlliste, som består af de
fejl, der i tidens løb er blevet indberettet af brugerne, samt de fejl som er
kommet frem ved Rigsarkivets egne fejlsøgninger.
Lidt over 4000 fejl er registreret i alt; i 2018 blev der rettet 2400, i år er der
indtil videre rettet 1406 fejl
b. Digitaliseringsområdet har besluttet at publicere en gang om måneden
fremfor 2-3 gange årligt. Det betyder, at der nogle måneder vil komme
meget på AO, andre gange mindre. Det afhænger af, hvilke delprojekter
der er arbejdet på i månederne forinden.
Vi publicerer oversigter over materialet, og de bliver lagt på som nyhed på
sa.dk og der er link til dem fra websiden med nye digitaliseringer.
c. De første nyscanninger af kontraministerialbøgerne (fra Ancestry) kom
på i begyndelsen af året og er løbende blevet publiceret i løbet af foråret.
Vi har som nævnt under pkt. 1 netop modtaget de sidste filer, ca. 780.000
stk., som skal klargøres, inden de kan publiceres.
d. Vi har digitaliseret og publiceret arkivalier med relation til Færøerne
(finansieret af en finanslovsbevilling). Dokumenterne stammer fra statslige
myndigheder og tæller bl.a. dødsattester og folketællinger samt materiale
vedr. den færøske handel. I de kommende måneder vil vi løbende
publicere mere materiale.
e. Andet materiale:
Indtil nu er der i år også bl.a. digitaliseret:
• Matrikelmateriale

• Søruller (er digitaliseret af Family Search)
• Materiale fra Udenrigsministeriet
• Københavnske skifter, (men mange af filmene er så dårlige, at de ikke
kan scannes. Nu, hvor der er åbnet op for fjernlån af materiale før 1848,
bliver de næppe digitaliseret fra originalmateriale.)
• Borgerlige ægteskabsbøger, (som også Family Search digitaliserer. De
publiceres frem til 1968).
• Danske Kancelli (der kommer ca. 400.000 flere filer på herfra i år).
• Der er publiceret en del materiale i forbindelse med den såkaldte
flyttedigitalisering, og der vil komme yderligere på i løbet af i år - det
omfatter arkivalier fra Centraladministrationen, Statsamter,
Christianshavns arrest, Københavns politi m.m.
Se mere om kommende digitaliseringer her.
Filer fra de frivillige fotografer publiceres også en gang om måneden.
Se mere her
3.a. Rigsarkivet har modtaget projektbevillinger til digitalisering af:
• Det kgl. Teaters arkiv
• Færøerne (som allerede nævnt)
Nogle af de frivillige fotogrupper er gået i gang med at scanne
eneministerialbøger.
Der er dialog i gang med stadsarkiverne vedr. ønske at få scannet
sognerådsprotokoller.
4. Se under pkt. 1.
Ønsket om brugerinddragelsen også på søgedelen af det nye CS (Søg i
Samlingerne) blev fremført.
5. Evt.
a. Der blev stillet spørgsmål vedr. slesvigske folketællinger på AO. Vi
vender tilbage med svar på dette.

b. LB havde spørgsmål til registrering af folketællinger; hun sender
spørgsmålet til Rolf (som d.d. har lovet at tage sig af rettelserne).
c. KBJ finder en dato for næste møde i Viborg.

