Årsberetning 2015
2015 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 2015 blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Ved generalforsamlingen var der
genvalg til Charlotte Voss. Der var nyvalg til Søren Bitsch Christensen, som ordinært medlem. Som
suppleanter blev valgt Trine Grejsen og Lars Bo Hansen. Anette Eriksen fra Bornholms Ø-arkiv
forlod bestyrelsen.
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i april 2015, 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
Lars Bo Hansen, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, Rudersdal Museer
Kort efter første bestyrelsesmøde valgte Lars Bo Hansen at forlade sin stilling ved Rudersdal
Museer og sin suppleantplads i bestyrelsen til fordel for et nyt job i KMD-Arkivering. Bestyrelsen
har efterfølgende kørt året ud med en suppleant.
Bestyrelsesarbejdet med samarbejde
2015 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 afholdt ODA en temadag omkring testning af
arkiveringsversioner for it-arkivarer på tværs af de tre instanser. En temadag, som vi i K-udvalget
har valgt at gentage i 2016. Endvidere påbegynder Rigsarkivet en revision af bevarings- og

kassationsbekendtgørelserne på kommune området. I den forbindelse er der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rigsarkivet, SLA og ODA, som skal gennemføre
projektet.
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.
I forbindelse med det arkivpolitiske arbejde har vi bedt jer medlemmer bidrage med jeres input til
spørgsmålet ”Hvor er § 7-arkiverne i 2025, og hvilke ønsker har de til en evt. revision af
arkivloven?” Resultatet af jeres besvarelser blev fremlagt på et møde i november mellem
Rigsarkivaren og lederne af § 7 arkiverne. Oplægget gav afsæt til en rigtig god dialog omkring
emnet og en eventuelt kommende arkivlovsrevision.
I forhold til en eventuelt kommende arkivlovsrevision har vi i 2015 med spænding afventet
vedtagelsen af EU´s persondataforordning, som blev vedtaget i december 2015. Rigsarkivet
afventer nu en udmeldelse fra ministeriet om hvordan forordningen skal implementeres i dansk
lovgivning. Herefter har Rigsarkivet til opgave at undersøge hvilke konsekvenser forordningen får
for arkivloven og en eventuel revision af denne.
Årsmøde
Som traditionen byder sig var det i oktober 2015 igen tid til årsmøde. Det blev denne gang
arrangeret af flere af bestyrelsen medlemmer. Torsdagens program blev tilrettelagt af Søren
Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, som havde arrangeret en foredrags række under emnet:
Arkivernes Organisation. I denne forbindelse fik vi bl.a. besøg af Tom Oddby, som beskrev det
noget anderledes norske arkivlandskab. Eftermiddagens indlæg stod Ålborg Stadsarkiv for, under
temaet Fotografier – indsamling, tilgængeliggørelse og formidling (Copydan-aftalen). Efter dagens
program var der byvandring ved Birte Broch ved Køge Museum og Byarkiv. Fredagens program
bestod af en præsentation af Tilgængelighedsprojektet, som udspringer fra årsmødet i 2014. Ideen
er at udforske om der vil være muligheder for at lave en fælles platform for udstilling af arkivernes
registreringer. Arbejdsgruppen bag projektet består af repræsentanter fra Rigsarkivet, ODA og
SLA. Projektet blev præsenteret af Andreas Bille Brahe, Bornholms Ø-arkiv. Dagens andet tema var
”Arkivalier af Enestående National Betydning (ENB)”. Temaet var planlagt af bestyrelsesmedlem
Peter Damgaard, Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv. Som oplægsholder havde vi besøg af
både ansatte ved Rigsarkivet og Nationalmuseet. Deltagerne i årsmødet blev opfordret til at
kontakte bestyrelsen hvis de ønskede at indgå i en arbejdsgruppe, som skulle kortlægge de
arkivalier i vores samlinger, som var af Enestående National Betydning. Ingen har dog meldt sig på
banen.
Årsmødet foregik som anført i Køge, hvor Peter Damgård fandt sted til afholdelse af årsmødet
mens sekretariatet ved Maria Løvenstrøm, Bornholms Ø-arkiv fik enderne til at mødes.

Planlægningen af et årsmøde er ikke en lille opgave, hvilket bestyrelses i praksis har erfaret i 2015,
hvor den var ansvarlig for planlægningen. Næste årsmøde er endnu ikke planlagt, men hvis der er
medlemmer som har gode ideer til temaer eller som ønsker at deltage i planlægningen så hører
bestyrelsen gerne fra jer. Til generalforsamlingen udlodder bestyrelsen en æske chokolade til det
medlem, som kommer med det bedste emne til næste årsmøde.
Danske Arkivdage 2017 eller ARK2017 er betegnelsen for de fælles arkivdage, som en
arbejdsgruppe på tværs af Rigsarkivet, SLA og ODA søger at planlægge i 2017. Det overordnede
emne er ”fremtidens arkiver – arkivernes fremtid”. En ideskitse er under udformning. Skitsen skal
derefter godkendes i de tre organisationer, ODA, SLA og Rigsarkivet. Så snart at vores
styrelser/direktioner har godkendt skitsen arbejder vi videre med en egentlig projektbeskrivelse og
tidsplan. ODA har valgt at sætte en del ressourcer ind på projektet.
ODA-kulturarv
I forbindelse med ODA-kulturarv har bestyrelsen forsøgt at lægge nogle flere kræfter i
kulturarvsarbejdet ved bl.a. i forbindelse med årsmødet, at tage emnet ”Arkivalier af Enestående
National Betydning (ENB)” op. Det var bestyrelsens ønske at etablere en arbejdsgruppe, som skulle
arbejde med at få kortlagt vores medlemsarkivers arkivalier af Enestående National Betydning.
Desværre har der ikke rigtig været medlemmer, som har meldt sig til gruppen.
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 ønsker i 2016 at
igangsætte et projekt kaldt ”retro” – digitalisering. Et online transskriberings- og
korrekturlæsningsværktøj til digitalisering og tilgængeliggørelse af centrale kommunehistoriske
kilder, primært kommunalbestyrelses- og sognerådsprotokoller ('mødereferater').

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: 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.
Redaktionsudvalget på Journalen: Lene Wul, Kolding Stadsarkiv

Dansk Historisk Fællesråd: ODA´s bestyrelse har valgt at melde ODA ud af Dansk Historisk
Fællesråd. På generalforsamlingen i Odense i 2013 blev det besluttet at vurdere om ODA fik nok
ud af medlemskabet. Dette bevirkede at Lene Wul, Kolding Stadsarkiv, gik ind i DHF, som
repræsentant for ODA. Ud fra en samlet vurdering, har bestyrelsen i 2015 valgt at melde ODA ud
af DHF.
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 i erfagruppen Spørg Olivia. 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.

