Årsberetning 2018
2018 er gået og bringer endnu engang anledning til en årsberetning om årets aktiviteter i Organisationen Danske Arkiver.
Bestyrelsen har i det forgangne år haft et godt og velfungerende samarbejde
Generalforsamlingen 2018 blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Ved generalforsamlingen var der
genvalg til Peter Damgaard, som ordinært medlem. Bestyrelsesmedlem Finn Guldbæk forlod bestyrelsen før valgperiodens udløb p.g.a. jobskifte. Mie Andersen blev valgt, som ordinært medlem.
Som suppleanter valgtes Casper Christiansen og Jesper Thomassen
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i april 2018, 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.
Mie Andersen, Næstved Arkiverne
Suppleanter: Casper Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv
Jesper Thomassen, Aalborg Stadsarkiv
Bestyrelsesarbejdet med samarbejde
2018 har været et år, hvor vi i bestyrelsen har oplevet at vores rolle som vigtig samarbejdspartner i
forhold til Rigsarkivet, SLA og KL er blevet styrket. I forhold til samarbejdet med Rigsarkivet og SLA,
afholdtes der i august et møde for medarbejderne fra § 7 arkiverne. Mødet afholdtes på Københavns Rådhus. Rigsarkivet og K-udvalget stod for det faglige indhold af dagen, hvor temaet var den
nye persondataforordning (GDPR) og dens betydning for arkiverne, mens ODA gennem Københavns Stadsarkiv stod for lokaler. På selve dagen var der oplæg fra både Rigsarkivet, KL 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.
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Bestyrelsen er fortsat i dialog med SLA om større grad af samarbejde og for at diskutere muligheden for en sammenlægning af de to organisationer.
I februar 2018 blev det sidste møde i Arkivudvalget afholdt. ODA havde i denne forbindelse en
plads i Arkivudvalget, som repræsentant for § 7 arkiverne. ODA blev i Arkivudvalget repræsenteret
af Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv. Herefter var det hensigten at Arkivudvalgets rapport skulle
fremlægges kulturministeren, som grundlag for vurdering af gennemførelse af en egentlig arkivlovsrevision. Arkivloven var sat i lov kataloget for folketinget, således at en ny Arkivlov skulle kunne være færdig i efteråret 2019, men en revision af Arkivloven er igen blevet taget af lov kataloget,
og der vil ikke komme en ny revision af Arkivloven før efter et folketingsvalg.
Som udløb af arbejdet i Arkivudvalget er der blevet nedsat en projektgruppe om udarbejdelse af
standard for beskrivelser af it-systemer. Standarden skal bl.a. anvendes når vi næste gang skal besvare spørgsmål i forbindelse med Rigsarkivets næste tilsyn om it-arkivering. Projektgruppen består af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, Rigsarkivet, KL, Regionerne, Kitos og ODA. ODA
bliver repræsenteret af formanden.
Efter generalforsamlingen i 2018 blev der rejst forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som
skulle se på samarbejdet med Rigsarkivet og herunder især arbejdet i K-udvalget. Arbejdsgruppen
har frem til nu afholdt ca. 4 – 5 møder. I arbejdsgruppen koncentrerer vi os især om at gennemgå
og diskutere de kommende temaer på møderne i K-udvalget. I arbejdsgruppen deltager alle ODA
repræsentanter i K-udvalget, som består af Elisabeth Block, Peter Damgaard, Mie Andersen og
formanden. Endvidere er Guldborgsund Stadsarkiv, Ballerup Stadsarkiv og Frederiksberg Stadsarkiv repræsenteret i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er opstået efter at arkiverne selv har meldt
ind at de havde interesse i at deltage i arbejdet.
Årsmøde
Som traditionen byder sig var der i 2018 igen tid til årsmøde. Det blev denne gang afholdt i Kolding, og arrangeret af byens stadsarkiv og flere af bestyrelsens medlemmer. Årsmødets program
blev tilrettelagt af Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv og Casper Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv. 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. Torsdagens program begyndte med temaet ”Bestyrelsesaktiviteter, visioner og debat”. Bestyrelsen vurderede, at
der var behov for en dialog med ODA´s medlemmer omkring hvilken retning bestyrelsesaktiviteterne skal tage? Hvad er visionen for ODA? Dette blev diskuteret som gruppedrøftelser under Temaerne:
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”Fælles services” (formidling, digitalisering, registrering): Facilitatorer: Søren Bitsch og Casper Christiansen
”Omverdensanalyse” (arbejdsfordeling med it-arkiveringsnetværk, foreninger mv.): Facilitator: Jesper Thomassen
”ODA-organisation” (kommunikation, sekretariat): Facilitator: Peter Damgaard
”Samarbejdende arkivorganisationer”: Facilitatorer: Tina Knudsen Jensen og Mie Andersen
”Arkivlov og fællesstandarder”: Facilitator: Charlotte Voss

Torsdag eftermiddag overtog Kolding Stadsarkiv afviklingen af årsmødet. Under temaet ”Fremtidens arkivar – set i forhold til organisation, kompetencer og formidling” blev deltagernes kreative
evner udfordret. Efterfølgende kunne der deltages i en alternativ byvandring fra arkivet til Volkerts
Fylke, hvor en dejlig middag blev indtaget.
Programmet fredag bød på flere forskellige emner:


Persondataforordningen og kommunale arkiver. Har vi en fælles opgave?



Aarhus Teaters arkiv. Oplæg ved arkivar Marianne Philipsen



Digitalisering, formidling og samarbejder

Programmet blev afsluttet med gå hjem-key note speaker: Stadsarkivar Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv, som præsenterede sin afgangsopgave fra MIR ”Strategi eller tilfældighed”
Årsmødet foregik som anført på Kolding Stadsarkiv, hvor Lene Wul i samarbejde med Kolding
Stadsarkiv fandt sted til afholdelse af årsmødet mens sekretariatet på Bornholms Ø-arkiv fik enderne til at mødes.

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 haft mulighed for at dele
deres historie med andre. Erindringerne vil være tilgængelige på hjemmesiden, men blev 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 blev overgivet til arkiverne. Projektet fik ekstra midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at
løbe frem til midten af 2018. Styrelsen finansierede også en bog med uddrag af historierne. Bogen
blev uddelt til alle deltage medlemsarkiver til ODA´s årsmødet.

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-projekt Transkribus/READ. Ca. syv ODA arkiver og ca. 8 SL A-arkiver arkiver har indtil videre tilmeldt sig projektet. Der er 35 aktive frivillige. 7000 sider er transskriberet.
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471scannede protokoller modtaget og online på hjemmeside, hvor både affotograferede og transskriberede dokumenter kan lægges frem. RETRO-projektet kan tilgås på hjemmesiden:
http://www.retrodigitalisering.dk/
Bestyrelsen har flere gange drøftet hvordan vi på ODA´s hjemmeside kunne skabe en oversigt eller
præsentation af den forskning som foregår på arkiverne. Bestyrelsen har i denne sammenhæng
afholdt møde med det Kgl. Bibliotek omkring databasen PURE, hvor forskere registrerer deres
forskning. Emnet blev præsenteret for deltagerne på generalforsamlingen 2018. Efterfølgende
kunne de arkiver, som havde interesse i at anvende PURE kontakte bestyrelsen, som ville forhandle om en fællesløsning med det Kongelige Bibliotek. Resultatet blev dog at PURE´s styregruppe
ikke kunne tilbyde ODA en fælles løsning, men alene en løsning til de enkelte arkiver. Dette gjorde
at anvendelsen blev for dyr i forhold til interesse og antal arkiver, som ønskede at deltage. Det
blev derfor op til det enkelte arkiv at tilmelde sig PURE, hvis det havde interesse.

Nordiske Arkivdage i Reykjavik
ODA´s bestyrelse havde i 2018 valgt at sende en repræsentant fra bestyrelsen til Nordiske Arkivdage, for at repræsentere ODA og hente inspiration fra vores nordiske arkivkollegaer. I forbindelse
med Nordiske Arkivdage kom ODA og danske arkiver hjem med anden præmien for vores formidlingsprojekt ”Giv det videre”, som er en landsdækkende indsamling på vegne af 187 arkiver, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. ”Giv det videre” var tilknyttet Danmarks Radios store TVsatsning ”Historien om Danmark”
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
Journalen: Malene Mygind-Elmann, Kolding Stadsarkiv. Bestyrelsen vil gerne takke Lene Wul hendes deltagelse.
K-udvalget v. Rigsarkivet: Charlotte Voss, Mie Andersen, 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 skolesamarbejdet. Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige for den indsats der ydes og de tiltag der laves.
Tak til alle medlemmer i Organisationen Danske Arkiver for endnu et år.
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