Årsberetning 2017
2017 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 2017 blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Ved generalforsamlingen var der
genvalg til Søren Bitsch Christensen, Finn Guldbæk og Charlotte Voss, som ordinære medlemmer.
Som suppleanter blev valgt Mie Andersen og Casper Christiansen.
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i marts 2017, 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: Mie Andersen, Næstved Arkiverne
Casper Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv
Bestyrelsesarbejdet med samarbejde
2017 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, afholdtes der i maj et møde for medarbejderne fra § 7
arkiverne i Odense. Rigsarkivet og K-udvalget stod for det faglige indhold af dagen, mens SLA
gennem Odense Stadsarkiv stod for lokaler. På selve dagen var der oplæg fra både Rigsarkivet og
medlemmer fra SLA og ODA.
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 også afholdt møder med SLA om større grad af samarbejde og for at diskutere
muligheden for en sammenlægning af de to organisationer, og samarbejdet har fyldt meget i
2017.

I december 2015 blev EU´s databeskyttelsesforordning vedtaget. Kulturministeriet har bl.a. på
baggrund af den vedtagne EU ´databeskyttelsesforordning 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 fik i denne forbindelse en plads i
Arkivudvalget, som repræsentant for § 7 arkiverne. ODA blev i arkivudvalget repræsenteret af
Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv. Arkivudvalgets overordnede opgave blev at afdække, hvilke
konsekvenser digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen. I forbindelse
med arbejdet i arkivudvalget var der i ODA nedsat en sparringsgruppe bestående af ODA
medlemmer, som diskuterede ODA´s politiske holdninger/ståsted i forhold til de forskellige
problemstillinger, som Arkivudvalget skulle debattere. Medlemmerne i sparringsgruppen havde
selv meldt ind at de var interesseret i at drøfte dette, så mange tak til Københavns stadsarkiv,
Guldborgsunds stadsarkiv, Frederikssunds stadsarkiv, Aalborg stadsarkiv, Bornholm Ø-arkiv og
bestyrelsen i ODA.
I forbindelse med arkivudvalget har der også været meget dialog mellem KL, SLA og ODA, da
Jørgen Thomsen repræsenterede SLA i arkivudvalget. Det sidste møde i Arkivudvalget blev afholdt
i februar 2018, herefter er den hensigten at Arkivudvalgets rapport skal fremlægges
kulturministeren, som skal afgøre om der skal gennemføres en egentlig arkivlovsrevision.
Som noget nyt skulle Rigsarkivet i 2017 udarbejde en omverdensanalyse, som skulle bidrage til at
afdække hvilke forventninger, muligheder og udfordringer Rigsarkivet står over for de næste 2 – 5
år. I den forbindelse var Rigsarkivets væsentligste samarbejdspartnere, heriblandt formændene
for SLA og ODA, inviteret til et møde på Rigsarkivet, for at drøfte vores behov og ønsker til
samarbejdet med Rigsarkivet i de kommende år.
Årsmøde blev til Danske Arkiv
Det traditionelle årsmøde blev i år ikke afholdt til fordel for Danske Arkivdage, Ark 2027. I
samarbejde med Rigsarkivet og SLA, blev der for første gang i Danmark afholdt Danske Arkivdage
på tværs af organisationer og institutioner. I dagene 26.-27. september 2017 var ca. 160 arkivarer
samlet i ODEON i Odense for at deltage i Danske Arkivdage under emnet fremtidens arkiver –
arkivernes fremtid. Danske Arkivdages program blev tilrettelagt af en tværgående arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra SLA, Rigsarkivet og ODA. Programmet bød på mange spændende
indslag fra oplæg, woxpop, ignites, sessioner, panelsession og keynotes speakers.
Keynotes:
1. HVAD KAN VI VENTE OS AF FREMTIDEN?
v. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
2. HOW TO BE A KNOWLEDGE INSTITUTION 10 YEAR FROM NOW
v. Michael Edson
3. ARKIVER I FREMTIDEN – FREMTIDENS ARKIVER
v. Rolf Källman, divisionschef, Riksarkivet, Stockholm
Overordnede emner for sessioner:



ARKIVLÆSESALENS FREMTID I EN DIGITAL TID SALDER



BRUGERE OG CROWDSOURCING



ARKIVETS IMAGE



ARKIVBRUG I FREMTIDEN



ARKIVET SOM BORGERSERVICE



DIGITALE ARKIVALIER I FREMTIDEN



NYE TAKTER



DIGITAL DANNELSE



SANDT ELLER FALSK?

I forbindelse med Danske Arkivdage besluttede ODA´s bestyrelse at give et tilskud på 500 kr. til
hvert ODA medlem, som deltog i arrangementet. Dette valgte vi at gøre for at sikre os, at så
mange af vores medlemmer som muligt havde mulighed for at deltage. Endvidere har ODA givet et
tilskud op 75.000 kr. til Danske Arkiv dage. Tilskuddene fra SLA, Rigsarkivet og ODA var med til at
gøre at arrangementet kunne afholdes uden underskud.
Herfra skal der lyde en stor tak til planlægningsgruppen, oplægsholderne og deltagere, som var
med til at gøre Danske Arkivdage til en succes.
ODA-kulturarv
Giv det videre er navnet på et livsfortællings- eller erindringsprojekt, der blev igangsat med støtte
fra Historier om Danmark. Dermed er det en af de støtteaktiviteter, der ledsagede Tv-serien om
Danmarks historie af næsten samme navn. Med ambitionen om at styrke historiebevidstheden vil
dette projekt skabe forbindelse mellem individet og historien. Det vil sikre, at den personlige
stemme bliver hørt nu og for eftertiden. Det vil skabe en ny forbindelse og anledning til at mødes
på tværs af generationer.
På hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk har borgere i hele landet mulighed for at dele deres
historie med andre. Man kan skrive sin erindring ud fra forskellige temaer. Der er ingen krav til
længde eller kompleksitet. Erindringerne vil være tilgængelige på hjemmesiden, men bliver også
gemt for eftertiden af det lokale arkiv, som den pågældende erindring geografisk knytter sig til.
Arkiver fra både ODA og SLA deltog, og i alt 187 arkiver har meldt sig til. Der er indsendt lidt over
502 skriftlige erindringer og 71 videoerindringer.
Erindringer overgives til arkiverne. Projektet har fået ekstra midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til
at løbe frem til midten af 2018. Styrelsen finansierer også en bog med uddrag af historierne.

RETRO-projektet har sigte på at digitalisere udvalgte kilder. Der er fokus på sogneråds- og
kommunalbestyrelsesprotokoller. I sidste ende er sigtet at producere materiale til
maskingenkendelse af håndskrift inden for EU-projeket Transkribus/READ. Ca. fem ODA arkiver og
ca. 8 SLA-arkiver arkiver har indtil videre tilmeldt sig projektet. Der er 32 aktive frivillige. 1016
sider er transskriberet. En række ODA-arkiver har fået foretaget digitalisering af sogneråds- og
bestyrelsesprotokoller.
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. Bestyrelsen har afholdt møde med det kgl. Bibliotek omkring database PURE, hvor
forskere registrerer deres forskning. Emnet bliver senere præsenteret for deltagerne på
generalforsamlingen.
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,
Museumstjenesten: Lis Thaulov, Silkeborg Arkiv
Nordisk Center for Kulturformidling: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
K-udvalget v. Rigsarkivet: Charlotte Voss, Finn Guldbæk, Peter Damgaard og Elisabeth Block
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, e-arkiveringsnetværket 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.

