
Referat af møde i Arkivalieronlines brugerråd mandag den 23. april 2018 
kl. 14.00-16.00 i Viborg 

Deltagere: 

Birgitte Hansen (BH)  
Jesper Skov (JS)  
Lone Bergmann (LB)  
Georg Brandt Christensen (GBC)  
Svend-Erik Christiansen  (SEC) 

Afbud: Anton Blaabjerg 

Fra Rigsarkivet:  
Allan Vestergaard (AV)  
Anders Sode-Pedersen (ASP)  
Kristin Brøgger Jensen (KBJ)  

1. Velkomst og generel orientering v/AV 

Der er etableret en styregruppe for Arkivalieronline, som har til formål at sikre den fortsatte     
udvikling af Arkivalieronline og som skal sikre at AO teknisk, design- og funktionsmæssigt lever op 
til brugernes forventninger samt koordinere initiativerne og aktiviteterne mellem de områder i 
Brugerservice og Formidling som har opgaver vedr. AO. 
Ved det første møde i styregruppen blev det bl.a. besluttet at pakker/magasinenheder ved 
digitalisering ikke længere vil blive splittet op samt at ulæselige scanninger af mikrofilm vil blive 
taget af AO.  

Ancestrybillederne er på vej. De er af virkelig god kvalitet.  
Mht. rettigheder til billederne må de ikke udleveres til andre uden tilladelse. Rigsarkivet må gerne 
redigere i billederne. 

2. Orientering fra medlemmerne 

JS: DIS har skiftet navn til Danske Slægtsforskere. Der arbejdes på at sammenlægge foreningen 
med SSF. 

SEC: SLA kæmper også med at forholde sig til persondataforeningen, der træder i kraft sidst i maj. 



3. Status for digitalisering i forbindelse med Rigsarkivets flytning fra Slotsholmen 
v/KBJ (status fra Kasper Bach Nielsen) 

I løbet de næste 2 år vil mere end 10.000 arkivæsker fra Rigsarkivet i København blive sendt til 
scanning. 

Vi bestræber os på at scanne det meste selv og kun sende små portioner ud af huset, så alle bliver 
forstyrret mindst muligt. 

Af de 10.000 stregkoder, vil mindst 2.500 være kartoteker, for det meste søgemidler fra 
ministerier og statsamter, mens de øvrige vil være protokoller inden for følgende områder: 

Søruller (modtager filer fra Family 
Search) 

Kartoteker 2984 

ENB og diverse 1851 

Centraladministrationen 2186 
Fødselsprotokoller 569 
Besættelsen og efterkrigstiden 238 
Københavns Politi 446 

Politijournaler 386 

Statsamter 362 
Mangler på AO (pakker og 
protokoller, der aldrig har været 
digitaliseret, og som er indberettet 
som fejl på AO) 978 

I alt 10.000 

Liste over behandlingen af brugernes ønsker og forslag til flyttedigitaliseringen er som bilag sidst i 
referatet. 

4. Status for fejlretning v/KBJ  (status fra Kasper Bach Nielsen) 

Der er kommet gang i fejlretningen. Der er rettet 1213 fejl indtil videre. Digitaliseringsområdet er 
ved at samle op på fejlrettelserne, og vi vil informere nærmere om dette i løbet af ugen 
(Rigsarkivet udsendte nyhedsbrev om fejlrettelserne onsdag d. 25. april). 

Den fejlliste, som der bliver rettet ud fra, er sammensat af indberetninger fra følgende kilder: 

- Fejlindberetningsfunktionen på AO-siderne 



- AO-mailboxen 
- To ældre fejlindberetningslister  
- Rigsarkivets egne muligheder for at lave fejlsøgninger i diverse udtræk 

Fejllisten føres pr. arkivserie. Der er indberettet fejl for i alt 2910 arkivserier. 

Den igangværende fejlretningsindsats arbejder både bagudrettet og med løbende nye 
fejlindberetninger. Det er en klar målsætning, at vi i løbet af 2018 er nået til bunds med den store 
fejlliste. Det, som pt. er den største hurdle, er, at BilledSerieAdministrations-programmet (BSA) 
skal være færdigt. Tilbage er en stor portion fejl (pt. 1380 fejl), som vi ikke kan rette uden BSA-
programmet.  

Det er BSA-programmets redirect-funktion som skal implementeres og testes. Vi kan endnu ikke 
rette der, hvor der skal flyttes billeder – dvs. der hvor noget er lagt under en forkert arkivserie 
(eks. to gader i samme arkivserie). Der mangler vi endnu muligheden for at lave redirects til de 
rigtige billeder. Status er pt., at funktionen implementeres i programmet i løbet af den kommende 
uge. Efterfølgende vil det vise sig, om det så også virker i praksis. Hvis det er tilfældet, så vil maj 
måned byde på vigtige fejlrettelser. Dvs. fejl vedr. billeder, som skal flyttes til andre billedserier. I 
nogle tilfælde er det enkelte billeder, i andre drejer det sig om hele serier af billeder. 

En liste over de rettede fejl er lige på trapperne. Oversigten er sorteret efter arkivskaber, og der er 
en kort beskrivelse af fejlen samt hvad rettelsen består i. Tilsvarende oversigter vil blive publiceret 
indtil fejlretningsefterslæbet er indhentet. Derefter skal fejlretningen ske straks/hurtigt, og der vil 
af samme grund ikke blive publiceret lister over fejl, der er rettet. 

Manglende billeder i kirkebøgerne bliver rettet, når de nye Ancestrybilleder kommer på. 

JS spurgte til forbedringer af vieweren: ASP svarede, at det er meningen, at AO og CS på et 
tidspunkt skal slås sammen, men før det sker, vil viewer og teknik ikke blive forbedret. 

 JS spurgte til filstørrelser: Vi vil undersøge om størrelsen på filerne kan øges, så kvaliteten ved 
forstørrelse bliver bedre. 

LB spurgte om de folketællinger, som ikke er på AO kan scannes? De findes i en xerox-kopi. AV 
svarede, at vi spørger Kasper, om han kan finde kopierne.  

5. Opklipning af kirkebøgerne 

Ancestrybillederne bliver opklippet, dvs. at de vil blive lagt på AO efter ministerialtype/køn/år, i alt 
syv grupper:  



Fødte kvinder 
Fødte mænd 
Døde kvinder 
Døde mænd 
Konfirmerede drenge 
Konfirmerede piger 
Viede 

I dag ligger de på AO efter ministerialtype/bogstavbetegnelse/år. 

6. Rigsarkivets generelle IT-udviklingsplaner 2018 v/ASP 

Rigsarkivet har udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi. 

Der arbejdes på at gøre digitalt skabte arkivalier tilgængelige på nettet. 

BSA-programmet skal udvikles (se pkt. 4). 

Det er p.t. en teknisk udfordring at få vist de nye Ancestrybilleder, men der arbejdes på sagen. 

7. Nye arkivalier på AO v/KBJ 

Brugerne kan på siden Kommende digitaliseringer se, hvad Rigsarkivet forventer at uploade i 2018. 
Nye uploads vil primært bestå af de nye billeder fra Ancestry samt scanninger fra de frivillige 
fotogrupper. 

JS: kan brugerne få en status for hvor mange M- og S-film Rigsarkivet vil scanne ud af den 
samlede bestand? AV: Vi undersøger om det kan lade sig gøre at svare på det 

8. Eventuelt 

Digitaliseringsområdet vil gerne give brugerrådet en introduktion til områdets arbejdsopgaver. Der 
var derfor enighed om også at afholde næste møde i Viborg. 

KBJ har efterfølgende aftalt med Digitaliseringsområdet, at næste brugerrådsmøde i AO 
afholdes torsdag d. 4. oktober kl. 11-15 i Viborg med følgende program: 

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/kommende-digitaliseringer-paa-arkivalieronline/


11.00-12.30 - Området for Digitalisering holder introduktion for brugerrådet 

12.30-13.00 - Frokostsandwich 

13.00-15.00 - Brugerrådsmøde 



Bilag – Brugernes ønsker og forslag til flyttedigitaliseringen 

ME’er = enkelte pakker og protokoller (magasinenheder) 
HE’er = hele arkivserier 

Alt i alt er de indkomne brugerønsker og –forslag til flyttedigitaliseringen blevet behandlet som 
følger: 

Brugerønske Status 
Afgiftsberigtigede og -fritagne 
motorkøretøjer 

1685 stk. meget tunge protokoller. Kun lidt 
er tilgængeligt p.t.  - Fravalgt 

By- og sognerådenes protokoller Meget omfangsrigt. Gemmes til et senere 
evt. landsdækkende projekt 

Centralkartoteket Bliver scannet. 

Dansk Flygtningehjælp  Arkivalierne bliver ikke tilgængelige 
foreløbig. Fravalgt 

Dødsattester Fotograferes af frivillige. Fravalgt 

Ekstraordinære Statsadvokaturer Bliver scannet i Retsopgørsprojektet 

ENB En god del bliver scannet bl.a. Højesterets 
ældste protokoller. 

Erstatningsrådet Kun ”Navneregister, deporterede (Kartotek)” 
bliver scannet 

Faderskabsjournaler og -protokoller Bliver scannet til og med 1943 

Flygtningeadministrationen i Sverige De fleste søgemidler bliver scannet 

FOARK, Besættelsestidssamlingen  Bliver scannet 

FOARK: Personarkiver, 
Forfremmelsesbedømmelser m.v. 

Meget omfangsrigt og knap så efterspurgt. 
Fravalgt 

Folkeregisterkort I alt 17.878 ME'er! De fleste bliver ikke 
tilgængelige foreløbig. Fravalgt 

Fængsler Godt 100 ME'er af de ældre arkivalier 
scannes 

Færøerne Der er stillet forslag om en særskilt bevilling 
til at digitalisere disse arkivalier. Fravalgt 

Fødselsanmeldelser fra København 
Kommune 

Udgør 459 ME'er til og med 1943. Fravalgt 

Generalstabens Efterretningssektion: 
Stockholmarkivet. 

Det meste bliver scannet 

Højesterets protokoller Bliver scannet 

Håndskriftsamlingen, XVI Danica, Auswärtige 
Amt 

Ældre xeroxkopier, der ikke egner sig særlig 
godt til scanning. Fravalgt. 

Indenrigsministeriet: Tyskerlovsager, 
optantsager og registrantsager 

Fravalgt 



Indenrigsministeriet De mest relevante journaler bliver scannet 

Indenrigsministeriet: Indfødsretsmatriklen 
og Navnekartoteker vedr. indfødsret 

Bliver scannet 

Jordemoderprotokoller (Fødselsprotokoller) Stærkt ønsket af brugerne. Bliver scannet 
Justitsministeriet De mest relevante journaler bliver scannet. 

Alle protokoller fra 1. kontor bliver scannet. 
Kabinetssekretariatet: Kabinetsjournaler og 
søgemidler hertil 

Bliver scannet 

Kirkeministeriet Journaler bliver scannet 

Kirketjenesten for flygtninge i Danmark: 
Ministerialbøger for tyske flygtninge 

Bliver scannet 

Kulturministeriet: Journaler Alt for unge. Journaler fra de mindre 
ministerier er generelt ikke særlig 
efterspurgt af brugerne. Fravalgt 

Københavns fængsler, søgemidler Bliver scannet i Retsopgørsprojektet 

Københavns Politi, straffesager Meget omfangsrigt. Kun Hovedjournal for 
Kriminalpolitiet bliver scannet 

Københavns Politi: Register over udvandrere 
m.v. (3. Politiinspektorat) 

Bliver scannet, dog ikke Skibsekspeditioner 
vedr. direkte udvandring (løsblade). 

Landsarkivets og Rigsarkivets adgangssager Løsblade, der kun er relevant for en snæver 
gruppe. Fravalgt. 

Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg Kun lidt er tilgængeligt p.t.  - Fravalgt! 

Landvæsens- og 
forligskommissionsprotokoller 

Meget omfangsrigt og ikke særlig hyppigt 
benyttet. Fravalgt 

Ministeriet for Grønland Stik- og emneordsregistre samt journaler og 
registre til 1943 bliver scannet. 

Ostindien Scannes måske i et Ostindien-projekt. 
Fravalgt indtil videre 

PET: Bovruparkivet m.v. Centralkartoteket bliver scannet. Resten 
fravalgt. En del er allerede scannet i 
Retsopgørsprojektet 

Politijournaler- og registre Scannes til og med 1943 

Retspsykiatrisk Klinik Kun en smule bliver scannet. En del er 
allerede scannet i Retsopgørsprojektet 

Reviderede regnskaber Stærkt ønsket af brugerne, men næsten alt 
er filmet. Indgår derfor ikke i projektet. 

Revisionsudvalget for Tyske Betalinger Navnekartoteker bliver scannet 

Rigsadvokaten En del er allerede scannet i 
Retsopgørsprojektet. Journal og register 
bliver scannet 

Rigsarkivets egne journaler m.v. Kun Brevjournal bliver scannet 



Rigshospitalet: Protokol over ugifte fødende 
og register til samme 

Allerede på AO. Registret ganske vist ikke, 
men det kan vel klares i Crowdsourcing. 

Rigspolitichefen Kun lidt er tilgængeligt p.t. Kun nogle få ting 
fra besættelsen bliver scannet. 

Rådstue- og borgerskabsprotokoller Meget omfangsrigt. Bør nok gemmes til et 
senere landsdækkende projekt 

Skolearkiver, karakterprotokoller m.v. De fleste bliver ikke tilgængelige foreløbig. 
Fravalgt 

Skudsmålsbøger og andre tyendeprotokoller Bliver scannet i det omfang de ikke er 
allerede findes på AO eller er filmet 

Statens Udvandringskontor: Kartotek over 
tysklandsarbejdere 

Bliver scannet 

Statsadvokaten for Særlige Anliggender De fleste søgemidler bliver scannet 

Statsadvokaterne Meget lange journalrækker. Fravalgt 

Statsamternes forhandlingsprotokoller Udskrifter findes i sagerne. Fravalgt. 

Statsamternes journaler og registre Journaler scannes til og med 1943. 
Overpræsidiets og Københavns Statsamts 
kartoteker efter 1943 scannes også 

Statsministeriet Journaler bliver scannet 

Strafferetsplejen, civilsager Meget omfangsrigt og ikke specielt 
efterspurgt. Fravalgt 

Strafferetsplejen, straffesager Meget omfangsrigt. En del -1919 bliver dog 
scannet, såfremt det ikke allerede er på AO. 

Søetaten og Landetaten, FOARK m.fl.: 
Mandskabslister og stamkort m.v. 

Meget spændende, men også omfangsrigt. I 
alt 4400 stregkoder. Nogle få HE'er bliver 
scannet. 

Søgemidler til straffeakter Bliver scannet i Retsopgørsprojektet 

Søruller, centraladministrationen Findes på meget slidte mikrofilm. Bliver 
scannet fra original ligesom lægdsrullerne. 

Tilsynet med Udlændinge (Rigspolitichefen) I alt 3266 ME'er, som ikke bliver tilgængelige 
foreløbig. Fravalgt 

Traktater Fravalgt, desværre 

Tyske myndigheder under besættelsen Bliver scannet 

Udenrigsministeriet: Journaler -1909 Filmet, derfor fravalgt 

Udenrigsministeriet: Kartoteker Kun de ældste, tilgængelige bliver scannet 

Udenrigsministeriet: Registersedler og 
Depecher 

Meget omfangsrigt og ikke særlig hyppigt 
benyttet. Fravalgt 
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