
NOTAT fra info-møde 29. marts 2017 kl. 13.00-14.45

Kom godt i gang som frivilling indtaster
v/Katrine Tovgaard-Olsen, Rigsarkivet

Efter velkomst fra foreningens formand Karl Erik Hansen til de 13 fremmødte medlemmer orienterede Katrine 
Tovgaard-Olsen om årsagen og baggrunden for Rigsarkivets ønske om at få så mange frivillige til at deltage i 
indtastningsprojekter og håbede på en landsdækkende interesse. 

Et vigtigt redskab i slægtsforskningen er de mange indscannede data, som man især kan finde på internettet. En stor
del af det officielle Danmarks arkivalier er tilgængelige på internettet via Rigsarkivet og findes enten i scannet 
form eller i søgbare afskrifter. Rigsarkivet stiller hele tiden flere og flere digitaliserede arkivalier til rådighed over 
internettet og de bliver flittigt benyttet af bl.a. slægtsforskere - og det koster intet. 

Det siger sig selv, at der er tale om et omfangsrigt arbejde at få digitaliseret alle de arkivalier, som man gerne vil og
Rigsarkivet har ikke mulighed for at stille medarbejdere til rådighed for dette arbejde. Derfor er indscanningen, 
som alle slægtsforskere har så stor glæde af, stort set blevet varetaget af frivillige indtastere og Rigsarkivet søger til
stadighed nye frivillige indtastere til færdiggørelse af Rigsarkivets Kildeindtastningsprojekt.

Paletten er stor og mangeartede: Krigene 1848 og 1864 (ansøgninger om erindringsmedaljer), Den Kgl. pleje- og 
fødselsstiftelses arkiv, Dansk Vestindien (kilder fra kolonitiden), Sønderjyske arkivalier (skelsættende historiske 
begivenheder), Kriminalitetshistorie, Lægsdsruller med mange flere og modtager gerne forslag til andre emner.

Der stilles ingen krav og den enkelte bestemmer selv hvor meget tid, der skal lægges i arbejdet samt vælger selv 
den kilde, der findes interessant.

Der omdeltes en vejledning ”Kom godt i gang som frivillig indtaster” og ”Indtastning af ansøgninger om erind-
ringsmedaljer”. Disse vil kunne læses via Slægt og Data / DIS Aalborgs hjemmeside og giver en grundig indsigt i, 
hvad det handler om. På indtastningsskemaet er der yderst til højre et tomt felt, som markerer at linjen skal udfyl-
des, da dette er obligatorisk og vippes af efter indtastning. Det skal bemærkes, at det indtastede først bliver ”lagt 
ud” efter godkendelse, hvorefter andre således kan få glæde af dataene.

En praktisk oplysning var, at der på Rigsarkivets hjemmeside findes en liste over officersnavne (til brug for især 
medaljeansøgninger) og latinske navne (til brug for især dødsattester).
Der må kun indtastes det, der kan læses. Dvs. der foretages ingen fortolkning og der er mulighed for, at indtasteren 
kan skrive sine eventuelle bemærkninger i det nederste felt.
Eksempel på hvordan en dato skrives: F.eks. omskrives ”1864 i marts til august 1864” således: 00-03-1864 til 00-
08-1864.

                         Rigsarkivet har en tastesupport på Facebook og der er mulighed for telefonisk support tirsdag og     
                         torsdag kl. 09.00-12.00 på tlf.nr. 4171 7300 eller via e-mail: crowd@sa.dk.

KEH gav slutteligt udtryk for, at det var Slægts og Data / DIS Aalborg, der var arrangør af info-mødet i dag, men at
dette ikke var ensbetydende med, at det var foreningens projekt fremadrettet og efterlyste en initiativtager til det vi-
dere arbejde med f.eks. en tastegruppe eller den enkelte kan vælge at taste hjemme. Der er mulighed for at låne lo-
kale hos Arkiv Aalborg til formålet. Her-og-nu var der ingen, der havde mod på at notere sig som initiativtager til 
en tastegruppe eller indtaster. Derfor noteredes navn og E-mailadr. på interesserede, der i alt talte 7, hvoraf interes-
serede bestyrelsesmedlemmer ikke er talt med. Efter sommerperioden vil vi erindre om projektet.

Elin Oensbo 

Billederne kan ses på næste side.




