
Kære arkiver i Danmark 

Ved Aarhus Stadsarkiv er vi godt i gang med at få pustet nyt liv i RETRO-projektet, og nu er det blevet tid til, 

at vi skal have jer med på vognen. I løbet af april og marts vil der derfor blive afholdt en række workshops 

for jer, som I kan deltage i, hvis gerne vil oplæres i at bruge Transkribus. Der vil blive afholdt én workshop i 

hver af Danmarks landsdele, og planen er som følger: 

 

Workshop Midtjylland onsdag d. 20. april 2022 kl. 10.00-14.00 

Aarhus Stadsarkiv, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. 

Workshop Nordjylland onsdag d. 27. april 2022 kl. 10.00-14.00 

Byrådssalen, Det Gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring. 

Workshop Sønderjylland onsdag d. 4. maj 2022 kl. 10.00-14.00 

Kolding Stadsarkiv, Skolegade 2B, 6000 Kolding. 

 Workshop Fyn, Langeland og Ærø torsdag d. 12. maj 2022 kl. 10.00-14.00 

Historiens Hus, Odense Stadsarkiv, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. 

Workshop Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland mandag d. 23. maj 2022 kl. 10.00-14.00 

Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 

Workshop Sjælland onsdag d. 25. maj 2022 kl. 10.00-14.00 

Frederiksberg Stadsarkiv, Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. 

 

Det er gratis at deltage i workshoppen, og der vil blive sørget for frokost til alle. 

Hvert arkiv kan tilmelde én person til workshoppen. Her vil vedkommende blive uddannet til superbruger af 

Transkribus og kan derefter lære fra sig hjemme på arkivet. 

På workshoppen vil Transkribus’ funktioner blive gennemgået, og der vil blive sat tid af til, at I kan prøve 

det af på jeres egne computere. Derfor skal I medbringe en bærbar computer, som I kan arbejde på. På 

computeren skal I have installeret Transkribus på forhånd, så det ikke tager tid fra workshoppen. Da der er 

flere andre ting, I skal også huske til workshoppen, kan I finde en huskeliste nedenfor. Sørg for at gennemgå 

den for at se, om I er klar til at deltage. 

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, kan I konsultere diverse vejledninger på retrodigitalisering.dk her: 

https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/, eller kontakte mig, Mia Gulvad Jørgensen ved Aarhus 

Stadsarkiv, på miguj@aarhus.dk. 

 

Husk at...: 

• medbringe egen bærbar computer. Medbring også gerne mus, da det gør Transkribus meget 
nemmere at bruge.  

https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/
mailto:miguj@aarhus.dk


• have oprettet en bruger og installeret Transkribus på computeren på forhånd. Gør det gerne i god 
tid og ikke først aftenen inden workshoppen, da det godt kan drille. Der er er en brugervejledning 
her: https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/vejledning-til-transkribus/, som fortæller om 
installation m.m.  

• have scannet det materiale, I vil transskribere til workshoppen, og fået det lagt op som en 
”samling”. Det er der en vejledning til her: https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/opret-en-
samling-i-transkribus/. Er det ikke muligt, vil I kunne øve jer på et prøvemateriale, som Aarhus 
Stadsarkiv tager med. Vi hjælper også gerne med scanning mod en mindre betaling. 

• have sørget for, at repræsentanten, der deltager i workshoppen, har adgang til protokollen, hvis en 
anden har oprettet den. En vejledning kan ses her: 
https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/tilfoej-brugere/. I stedet for kun at gøre 
repræsentanten til “transscriber”, som man vil gøre med frivillige, bør man gøre vedkommende til 
“owner”.  

 

For at tilmelde jer til en workshop bedes I også skrive mig på miguj@aarhus.dk og informere om, hvem der 

deltager, hvad deres e-mail og telefonnummer er, samt hvilken workshop de deltager i. Deadline for 

tilmelding er en uge inden den workshop, man ønsker at deltage i. 

Jeg glæder os til at se jer til vores workshops! 

 

Med venlig hilsen 

Mia Gulvad Jørgensen 
Arkivar 
 
Aarhus Stadsarkiv 
Dokk1 
Hack Kampmanns Plads 2 
8000 Aarhus C 
 
Mail: miguj@aarhus.dk 
Telefon: 30 25 42 16 
www.aarhusstadsarkiv.dk  
 

 

https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/vejledning-til-transkribus/
https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/opret-en-samling-i-transkribus/
https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/opret-en-samling-i-transkribus/
https://www.retrodigitalisering.dk/vejledning/tilfoej-brugere/
mailto:miguj@aarhus.dk
mailto:miguj@aarhus.dk
http://www.aarhusstadsarkiv.dk/

