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 Vi kan blive tilkoblet et kommunalt fibernet, så vi bliver koblet sammen alle 
lokalhistoriske arkiver.(Frede) 

 
Kommentarer: Det skal så virke bedre end på bibliotekerne, da 
der er mange problemer for de frivillige undervisere 

2 

 Med fibernettet kan vi også blive koblet på kommunens server kapacitet der 
er med dobbeltvirkende backup faciliteter, hvilket kun kan være en 
fordel.(Frede) 

 
Nogle af arkiverne har dette, men ellers er det en fordel for dem, 
der ikke har dette. 

 

3 Fælles indkøb af hardware og software ser jeg også som en fordel.(Frede) 
 

Enighed om at det kan være tilfældet. 
 

4  Man vil se på, hvordan vi kan få Arkivalierne 100% opbevaret i sikrede rum. 
Vi har dem hverken brandsikret eller sikret i det hele taget, og hvem ved om 
ikke vi snart, er ved at scanne alle arkivalierne ind, og så kan man gemme 
originalerne væk hvor de er fuldt ud sikrede Det bliver et stort arbejde, men 
med lidt automatisering er det slet ikke uoverkommeligt. 
Vi kan også her trække på server kapacitet på kommunen.(Frede) 

 
Det er et meget stort arbejde, men ideen er ikke ueffen. 

 
 

5  Når man kommer til den konklusion at man skal scanne alt ind, så kommer 
Arkibas selv til kort, og gad vide om ikke softwaren Calm er den rigtige 
løsning. Den er baseret på en ægte database, og den kan tilpasses ethvert 
problem.(Frede) 

 
Her var der stor uenighed i gruppen, da der ikke er nogen af os 
der ved nok om Calm. Hvis man læser firmaets varedeklaration 
skal det erstatte Arkibas og ikke kun være en paraply ovenover. 
Desuden ved man at der sker store fremskridt i den nye version 
af Arkibas. Man regner med Arkibas.dk. Hvis vi vælger Calm går 
vi sammen med 2 arkiver, mens der er 553 arkiver på Arkibas. 
Hvis man skal vide mere om nyheder i Arkibas skal man nok 
kontakte Per Thomsen og Preben Knudsen, da de er de to i 
kommunen der ved mest. Vi forsøgte at komme på Roskilde 
Arkivs hjemmeside for at se Calm – uden held. Hvis Calm er at 
betragte som en paraply der skal ligge ovenover Arkibas for at 



trække data ud, skal vi nok diskutere hvilke data der er 
nødvendige at trækkes ud 

 
6 Karin overgiver billeder til hjemmesiden til Preben, da hun meddeler at hun 

stopper i hjemmesidegruppen. 
 

7 Forslag fra Karin: der opfordres til en ekstern undervisning i billedbehandling 

 

8 Edb systemer diskuteres længe Vi mangler mere information 

Møde med kommunen den 6. maj. Frede kan desværre ikke den dag. Mon 

mødet kan flyttes? 

 

9 Næste Møde?  

De resterende 2 medlemmer af gruppen enes om at gruppen opløses. 

Hjemmesiden vedligeholdes med de referater der tilsendes webmaster indtil 

anden løsning er fundet. 


