Årsberetning 2016
2016 er gået og bringer endnu engang anledning til en årsberetning om årets gang i
Organisationen Danske Arkiver.
Bestyrelsen har i det forgangne år haft et godt og velfungerende samarbejde
Generalforsamlingen 2016 blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Ved generalforsamlingen var der
genvalg til Tina Knudsen Jensen og Peter Damgaard, som ordinær medlemmer. Som suppleanter
blev valgt Trine Grejsen og Mie Andersen.
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj 2016, konstituerede bestyrelsen sig
som følger:
Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv (Formand)
Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv (Næstformand)
Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv (Kasserer)
Peter Damgaard, Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv.
Finn Guldbæk, Fredensborg Arkiverne.
Suppleanter: Trine Grejsen, Egnsarkivet Norddjurs
Mie Andersen, Næstved Arkiverne
Bestyrelsesarbejdet med samarbejde
2016 har været et år, hvor vi i bestyrelsen har oplevet at vores rolle som væsentlig
samarbejdspartner i forhold til Rigsarkivet, SLA og KL er blevet yderligere styrket. I forhold til
samarbejdet med Rigsarkivet og SLA afholdte ODA et møde for medarbejderne fra § 7 arkiverne i
Århus. Rigsarkivet stod for det faglige indhold af dagen, men ODA gennem Århus stadsarkiv stod
for lokaler og en omvisning i Dokk1. Endvidere påbegyndte Rigsarkivet en revision af bevarings- og
kassationsbekendtgørelserne på kommune området. I den forbindelse blev der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rigsarkivet, SLA og ODA, som skulle gennemføre
forarbejdet til revisionen. I arbejdsgruppen var ODA repræsenteret med to medlemmer, Anette
Eriksen fra Bornholm Ø-Arkiv og Claus Gammelgaard fra Silkeborg Arkiv. Arbejdsgruppens rapport

er blevet fremlagt K-udvalget og har dannet grundlag for den netop udsendt høring af udkast til
nye bekendtgørelser om bevaring og kassation af arkivalier (papirarkivalier og it-systemer) i
kommunerne.
Samarbejdet med Rigsarkivet, KL og SLA er et arbejde som måske ikke fremstår så synligt udadtil i
organisationen, men er af stor betydning for vores fremtidige ståsted i det arkivpolitiske arbejde.
Bestyrelsen har afholdt to møder med SLA om større grad af samarbejde og for at diskutere
muligheden for en sammenlægning af de to organisationer
I december 2015 blev EU´s persondataforordning vedtaget. Kulturministeriet har bl.a. på baggrund
af den vedtagne EU ´persondataforordningen og den væsentlige digitalisering af de offentlige
forvaltninger valgt at nedsætte et Arkivudvalg bestående af 14 eksperter med indsigt i området,
og som repræsenterer væsentlige interessenter. ODA har i denne forbindelse fået en plads i
Arkivudvalget, som repræsentant for § 7 arkiverne. ODA bliver i arkivudvalget repræsenteret af
Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv. Arkivudvalgets overordnede opgave bliver at afdække, hvilke
konsekvenser digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen.
Årsmøde
Som traditionen byder sig var der i november 2016 igen tid til årsmøde. Det blev denne gang
afholdt i Hjørring, og arrangeret af flere af bestyrelsens medlemmer. Årsmødets program blev
tilrettelagt af Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv. Under overskriften ”Arkivlov,
privatarkiver, flygtninge, indvandrere – og gang i projekterne! ” kom vi rundt omkring mange
emner. I år havde vi ikke ét gennemgående tema, men havde sammensat et program, der
tilgodeså bredden i vores arbejde og nogle af de mere aktuelle problemstillinger. Torsdag kom vi
ind på privatarkivsituationen og varmede op til arkivlovsrevisionen og klædte ODA på til at
repræsentere medlemmerne i dette arbejde; vi så på dokumentation og formidling af flygtninge
og indvandrere i nyere tid. Vi holdt fest, og fredag runder vi af med præsentationer af nogle af de
projekter, der vil tegne vores medlemmers arbejde i den kommende tid – og lagde op til en dialog
om samarbejder.
Følgende emner var på dagsordenen om fredagen:






Byråds- og sogneråd: Retrodigitaliseringsprojektet: Søren Bitsch Christensen, Aarhus
Stadsarkiv
Tilgængeliggørelsesprojektet: Andreas Bille Brahe, Bornholms Ø-arkiv
Danske Arkivdage
Vejviser-digitalisering: Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte
2017 Aarhusianere / Stemmer fra fortiden – danskernes livsfortællinger fra det 20.
århundrede: Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv

Årsmødet foregik som anført i Hjørring, hvor Peter Damgård i samarbejde med Hjørring Museum
og Arkiv fandt sted til afholdelse af årsmødet mens sekretariatet ved Maria Løvenstrøm,
Bornholms Ø-arkiv fik enderne til at mødes.
Danske Arkivdage 2017 eller ARK2017 er betegnelsen for de fælles arkivdage, som en
arbejdsgruppe på tværs af Rigsarkivet, SLA og ODA arbejder med at planlægge i 2017. Det
overordnede emne er ”fremtidens arkiver – arkivernes fremtid”. En ideskitse er blevet godkendt i
de tre organisationer, ODA, SLA og Rigsarkivet. En styregruppe, programgruppe og en praktisk
gruppe er i fuld gang med at få planlagt dagenes indhold og afholdelse. ODA har valgt at sætte en
del ressourcer ind på projektet, som i 2017 vil erstatte det årlige årsmøde i ODA.
ODA-kulturarv
2016 blev året hvor Copydan aftalen blev underskrevet mellem Copydan, SLA og ODA. Efter mere
end 5 års forhandlinger blev aftalen afsluttet og underskrevet. Opkrævningen af betalingen for
digitale billeder på arkivernes hjemmesider vil blive varetaget fra sekretariatet i SLA. Tak til Jens
Topholm, Aalborg Stadsarkiv og Jørgen Thomsen, SLA for 5 års vedholdende indsats.
Bestyrelsen har i forbindelse med ODA-kulturarv gjort sig overvejelser om hvordan vores
medlemsarkivers individuelle digitaliseringsprojekter af f.eks. kommunale arkivalier kunne samles
et sted og samtidigt blive gjort mere brugervenlige for arkivernes brugere. Mange af de
kommunale arkivalier, som tilgængeliggøres af vores medlemmer er håndskrifter, som flere og
flere brugere har svært ved at læse, transskribere og anvende. Bestyrelsen har i 2016 igangsat et
projekt kaldt ”retro” – digitalisering. Et online transskriberings- og korrekturlæsningsværktøj til
digitalisering og tilgængeliggørelse af centrale kommunehistoriske kilder, primært
kommunalbestyrelses- og sognerådsprotokoller ('mødereferater').
Bestyrelsen har flere gang talt om hvordan vi på ODA´s hjemmeside kunne skabe en oversigt eller
præsentation af den forskning som foregår på arkiverne, men vi har ikke helt fundet den rigtige
model endnu.

Repræsentation:
Privatarkivsudvalget v. Statens Arkiver: Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
Udvalget for Private Digitale Arkivalier under Privatarkivsudvalget: Frank Ahlburg, Vejle.
Landsforeningen til bevarelse af Foto: Signe Trolle, København Stadsarkiv, som afløser Emilie
Eskelund Larsen, Næstved Arkiverne
Museumstjenesten: Lis Thaulov, Silkeborg Arkiv
Nordisk Center for Kulturformidling: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
K-udvalget v. Rigsarkivet: Charlotte Voss, Finn Guldbæk og Peter Damgaard.

Medlemmer:
Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer som lægger kræfter og ressourcer i det fælles arbejde i
ODA. Der bliver ydet en stor indsats i netværkene, herunder Formidlingsnetværket, earkiveringsnetværket og indsatser på skolesamarbejde. Vi er i bestyrelsen meget taknemmelig for
den indsats der lægges og de tiltag der laves.
Tak til alle medlemmer i Organisationen Danske Arkiver for endnu et år.

