
NOTAT  fra årets 1. foredrag 16. januar 2017
Rigsarkivet & Slægtsforskerne  -  i går, i dag og i morgen v/Asbjørn Hellum

I alt deltog 55 hvoraf 47 var medlemmer af Slægt & Data, Dis Aalborg. Det var et flot fremmøde i be-
tragtning af, at herrelandsholdet i håndbold spillede VM-kamp med Sverige.

Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til medlemmerne fra SSF samt Folkeuniversitet. Op-
lyste at den indledende afkrydsning skal ses med baggrund i, at arrangementet afvikles i samarbejde med
Folkeuniversitetet, hvor der opkræves et deltagergebyr på 125 kr.

Aftenens anvendte plancher er at finde på Slægt & Data / Dis Aalborgs hjemmeside og udgør en fyldest-
gørende indsigt i aftenens foredrag. Specielt var det interessant, at foredraget blev indledt med et billede
af det ældste daterede dokument fra 1193.

Rigsarkivets mission er foruden at fremtræde troværdig at bevare og formidle autentiske dokumenter og
medvirke til at gøre dem til en virkelig historie, dvs. at bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid. Derfor
er det også i dag blevet muligt at søge direkte i arkivet fra Rigsarkivets hjemmeside.

Der blev redegjort for Rigsarkivets opbygning i 3 afsnit hver med deres underafsnit. 
1. Indsamling & bevaring af arkivalier
2. Brugerservice & formidling
3. Administration & økonomi

Grundlaget for Rigsarkivets arbejde er Arkivloven fra 1992 og det strategiske mål frem mod 2025 er bl.a.
at bringe arkiverne i spil til flere, udvikle og fremtidssikre samlingerne. I denne forbindelse vistes en lille
film om Statens Arkivers moderne magasiner, hvor man regner med, at der fra år 2030 udelukkende vil
være tale om digitale arkiver.

Med baggrund i stigende tyverier fra bl.a. arkivets læsesal har det været nødvendigt at ansatte et privat
vagtfirma til varetagelse af visitation af brugere til læsesalen, hvorved der blev frigjort administrativt
personale til at vejlede de besøgende.

Et forholdsvist nyt tiltag er skoletjenesten, der åbnede august 2012, som har vist sig at være en stor suc-
ces. Her vil fremtiden vise, om det virtuelt bliver muligt at bestille f.eks. en arkivar for en skoleklasse.

Omtalte det gode samarbejde med flere slægtshistoriske foreninger bl.a. Family Search og DIS Danmark.

Der blev stillet mange spørgsmål til Asbjørn Hellum undervejs og disse blev besvaret med en dejlig hu-
mor og med et smil på læben. Bl.a. er regionerne underlagt arkivloven herunder sygehusjournaler. Mht.
eventuelle mangler f.eks. kirkebøger kan der rettes henvendelse til Statsforvaltningen, da det er denne for-
valtning, der varetager disse spørgsmål.

Der blev givet eksempel på at søge i Daisy via Rigsarkivets hjemmeside og i samme via avanceret søg-
ning samt i Family Search. En fælles europæisk database er: Archives portaleuropa.

Det var en rigtig god og oplysende aften med en formidabel og oplagt formidler på podiet. 
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