
Referat af møde i Arkivalieronlines brugerråd onsdag den 26. august 
2020 kl. 13.00-15.00 i Odense 

Deltagere: 

Kirsten Sanders (KS)  
Svend-Erik Christiansen (SEC)  
Anton Blaabjerg (AB)  
Helle Strandgaard Jensen (HSJ)  
Georg Brandt Christensen (GBC)  

Fraværende: Jesper Skov (JS)  

Fra Rigsarkivet: 
Allan Vestergaard (AV) 
Katrine Tovgaard (KET) 
Kristin Brøgger Jensen (KBJ) 

1. Velkommen og generel orientering 

AV bød velkommen. 

2. Orientering fra medlemmerne 

KS: Danske Slægtsforskere er begyndt at udsende nyhedsbreve, hvilket er en succes med 
meget høj åbningsrate. Rigsarkivet er velkomne til at få info m.m. med i nyhedsbrevene. 

Projektet med Slægtsforskernes bibliotek udvikler sig løbende. 

Dødsårsagsregisteret er ved t blive lagt i en database, hvor der kan søges på navn og dødsdato. 
Men der en del arbejde med at justere og tilrette tekst og teknik. 

HSJ: AU har som alt andet været påvirket af coroana-situationen. I forhold til faget 
arkivkundskab har underviserne lavet videoer fra læsesalen i Viborg som led i den virtuelle 
undervisning. 

SEC: Lokalarkiverne har fået bevilling fra Veluxfonden til digitaliseringsprojekter.  
En videreudvikling af Arkibas er i gang.  



3. Frivilligdigitaliseringen 

De frivillige er vendt tilbage til lokationerne efter forårets hjemsendelse, undtagen i Odense 
hvor de har plads på selve læsesalen og ikke synes, at de p.t. kan overholde 
hygiejneretningslinjerne tilstrækkeligt. Men der arbejdes på en løsning, og de vender tilbage i 
løbet af september. 

Pga. corona vil der ikke blive digitaliseret ligeså meget som sidste år. 

Det nye store frivilligprojekt er digitalisering af enesteministerialbøgerne, som er i gang på alle 
enhederne. 

Spm. til de frivilliges vejledning i KBH: Grunden til, at den ikke er startet op igen, er fordi der 
stadig bliver forhandlet med Det kgl. Bibliotek om placeringen af vejledningen. Forhåbentlig 
kommer der snart en løsning. 

4. Status for digitaliseringer 

Der var produktionsstop pga. corona i 2½ måned. Det gik bl.a. ud over projektet med  
flyttedigitalisering, der stoppede 1. maj.  

Det har bl.a. betydning for de militære stambøger, som skulle scannes fra original.  
Retrodigitalisering har fundet nogle restmidler, så nogle af dem kan blive digitaliseret alligevel,  
men de når ikke dem alle.  

Viborg landstings arkiv: projektet kørte fra 1/5 til 1/8. Retrodigitalisering har nået at  
digitalisere det meste, men mangler materiale fra b.la. jyske underretter. Om der kan findes  
midler til, at de bliver digitaliseret i efteråret, er endnu uvist.  
Projektet med digitalisering af Det kgl. Teaters arkiv fortsætter indtil juni næste år.  

Fotograferne fra Family Search tog hjem ifbm. Coronaudbruddet og er ikke vendt tilbage. Det  
betyder, at digitaliseringen af de borgerlige ægteskabsbøger – som de næsten er færdig med –  
ikke er færdig endnu. Det betyder desværre også, at opgaven med Flådens Mandskabslister  
ikke er påbegyndt.  

Mikrofilm: Vi har ikke nogen mikrofilmscanner. Hvis der kan skaffes midler, kan mikrofilmene  
sendes ud af huset til scanning.  

Vi har stadig nogle filer fra mikrofilm liggende, bl.a. pastorats arkivalier plus filer med  
Sønderjysk tinglysningsmateriale. De bliver lagt på AO på et tidspunkt.  

Digitaliseringer fra Ancestry: De sidste filer, vi har modtaget, er lagt på AO. Men der er nogle 
filer, vi ikke har modtaget endnu, plus der er nogle af de især sønderjyske farvescanninger, vi 
ikke kan publicere pga. GDPR, da de går op til 1960. 



Fejlrettelser: Retrodigitalisering lukkede den oprindelige fejlliste (fra sept. 2017) i februar. På 
det tidspunkt var der blevet rettet lige under 4400 fejl, heraf mange gamle fejl. Der er nu 
kommet et nyt og bedre udtræk til at holde styr på fejlindberetninger mm. 

5. Retrodigitaliseringsstrategi 

Rigsarkivet har udarbejdet principper for retrodigitalisering, som basalt set formulerer det, vi 
gør i forvejen. En central opgave for digitaliseringsarbejdet er stadig at scanne det hyppigst 
benyttede materiale. 

6. En indgang og brugerundersøgelse 

Rigsarkivet har besluttet at der skal etableres en indgang til vores data og arkivalier. 

Formålet med etableringen af en samlet indgang til Rigsarkivets data er, at den skal  
præsentere en entydig og lettilgængelig adgang til, fremsøgning af og anvendelse af  
Rigsarkivets samlinger.  

Det bliver et mangeårigt projekt, som kommer til at omfatte en lang række aktiviteter og 
indsatser, og i 2020 skal grundlaget etableres for det videre arbejde. 

Første delprojekt er en brugeradfærds- og behovsanalyse, som gennemføres af bureauet 
Operate frem til oktober 2020. Ca. 40 brugere med forskellige brugerprofiler er rekrutteret til 
interviews og fokusgrupper. 
Næste delprojekt er udarbejdelsen af en strategi for tilgængeliggørelse, søgning og anvendelse 
af data og dernæst en handlingsplan for det videre arbejde. 

HSJ: Rigsarkivet bør kontakte National Archives i England, som også har arbejdet med én 
indgang til data. HSJ har efterfølgende sendt kontaktoplysninger på relevante personer. 

7. Spørgsmål fra brugerrådsmedlemmerne 

Spm. vedr. info om manglende kirkebøger og folketællinger (GBC): Der findes digitaliserede 
oversigter der kan hjælpe. Vi undersøger om der kan linkes mere centralt til disse. 

GBC fremsatte ønske om muligheden for at indeksere arkivalierne, efterhånden som man går 
igennem dem. Vi bringer ønsket videre. 

KS: Det bør overvejes at informere om, hvad der ikke findes på AO (eks. mangler, fravalg m.m.) 
Svar: Dokumentation af den art bliver en del af En indgang-projektet. 



8. Evt. 

Rigsarkivet er ved at forberede en brugerrådsreform, hvor det er planen at udvide 
dækningsområdet for AO-brugerrådet. Det skal være et punkt på næste møde sammen med 
en diskussion af, hvordan brugerrådet fremover i højere grad kan arbejde mere med vision og 
udviklingsperspektiver samt hvordan projekt En indgang kan understøttes af brugerrådet. 
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