
26-08-2022 

SKLA Arkibas gruppe 
Mødenotat  

Stevning skole d. 24/8 2022 kl. 15:00 
Deltagere: Svenstrup (Karin), Egen (Birgit og Inga), Gråsten (Marianne), Nordborg (Jens), 

Kegnæs (Conni) 

Fra sidste notat: 
Pkt. 3: Kegnæs: gemmer i billederne i fedtfri papir, billeder ”ryg mod ryg”, ved at folde kan der være op til 8 

billeder i et stykke, der så efterfølgende opbevares i en standard arkivboks.  
Her menes ”Syrefrit papir” ikke fedtfri papir 

Agenda. 
 

1. Hvordan håndterer vi private papirer m.m. under hensyn til GDPR-
reglerne? 
Vi smider ikke noget ud der er personligt, men lægger ind i Arkibas, med 
synliggørelse efter X-antal år. Vi afventer at vi også kommer ind under arkivloven 

2. Ordningsord, hvordan forholder i jer til det? 
Nogle bruger, andre ikke. Ordningsord er rigtig godt, men også besværligt at 
vedligeholde, hvis ikke alle opretter korrekt. 

3. Hvordan opleves svar tiderne fra Arkibas, eks. upload? 
De lange svar tider observeres oftest på formiddage 

4. Hvilke filformater gemmes digitale billeder/arkivalier m.m. i, af hensyn til 
”læsbarhed” i fremtiden? 
Tiff format for Billeder, enkelte anvender kun jpg-formatet, hvilket også er fint til 
Arkibas up loadede billeder, men behold Tiff ved lagring af lokale kopier. 

5. Uddelegere læseadgang til ”modtager” arkiver, hvordan sikrer vi os at 
alle oplysninger flytter med til det ”nye” arkiv, hvem giver 
læserettighederne? 
De er en rigtig god ide at give samarbejdes arkivet ”kun læserettighed”, når der 
udveksles arkivalier arkiverne imellem. Skal nok tages op i et andet forum, rejst af 
Karin eller Conni. 

6. Har vi nogle ønsker til vores område, for evt. ansøgning til Veluxfonden. 
En rigtig god negativfilm scanner, der kunne cirkulere rundt mellem arkiverne kunne 
være dejligt. 

7. Bordet rundt. 
Svenstrup: i forbindelse med oprettelse af bøger, er det en stor opgave at indlægge 



indholdslisten. En tysk bog omkring tandlæger er nettop udgivet med et billede 
direkte fra Arkibas 
Egen: Hvilket skema anvendes i forbindelse med oprettelse af Indkomstjournal, en 
god ide kunne være at anvende forslaget, der findes på https://arkiwiki.dk/indkomst/ 
Hvad gør man med de rigtigt mange ”ukendte billeder” 
Nordborg: Vi har rigtigt mange ”fejlende” ordningsord, det er en meget stor opgave 
at få ryddet op. 
Gråsten: Preben har fremlagt ønsket til Dorthe i Arkibas hovedgruppen om, at man 
kan blade mellem arkivalierne inden for den samme type arkivalier, som er vist på 
skærmen. F.eks. hvis du har A 100 på skærmen, skulle det være muligt at bladre 
frem til A 101 eller tilbage til A099 uden at forlade emnet. 
Eller B200234 bladre til B200235 etc. 
Kegnæs: Egnsvandring afholdes d. 10/9 der bla. berører evakueringen af soldater i 
1864 ved Østerby, Genforeningen osv. 

8. Har vi specielle behov/ønsker for fremsendelse til Arkibas, fra SKLA´s 
område? Ingen for nuværende. 

9. Evt. 
Udvekslet arkivalier indbyrdes for de fremmødte arkiver. 
 
Næste møde d. 30/11 2022 på Stevning skole 
 

Jens Ravnsbæk d. 26/8 2022 

Opgaver sendt til ARKIBAS 
 Ønske om at ”Overskrift” gentages på efterfølgende sider samt nummerering af aktuel 

side, ved udskrift af meget store journaler. 
 Ønske om at ”auto udfylde” bynavn, når postnummeret er indtastet. (oprettet 17/2 2022) 

SV: For at det kan lade sig gøre, så skal man lave en integration til et eksternt registre over 
postnumre og bynavne, som der bliver slået op i, når man taster ind i systemet. Det kan naturligvis 
sagtens lade sig gøre, men er desværre ikke så banal en ting at lave. Jeg skriver ønsket på vores 
ønskeliste. 

  


