
Arkivformidlingsnetværksmøde 
29.4.2022 (på Teams) 

Deltagere: 
Anette Månsson, Køge Arkiverne (netværkets tovholder) 
Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv 
Carsten Rylander, Arkivar, Guldborgsund Stadsarkiv 
Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv 
Else Gade Gyldenkærne, Faxe Kommunes Arkiver 
Frederik Stålfors Hansen, Køge Arkiverne 
Kári Knútsson, Ballerup Stadsarkiv 
Maria Kræmer Storm Hansen, Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk Afdeling 
Marianne Fritze Nehls, Frederiksberg Stadsarkiv 
Marie Drost Aakjær, Rødovre Lokalhistorisk Samling 
Mette Henriksen, Lyngby Stadsarkiv 
Mona Klüver Roed Dalsgaard, Frederiksberg Stadsarkiv 
Patrick Lund Spur Olsen, Faxe Kommunes Arkiver  
Pernille Schou, Vejle Stadsarkiv 
Steffen Lind Christensen, Vejle Stadsarkiv 

1. Præsentationsrunde 
Det viste sig, at netværket indtil nu består af 15 deltagere, unge og erfarne mellem hinanden. Alle 
udtrykte stor lyst til at deltage og bidrage til netværkets arbejde med henblik på 
erfaringsudveksling og inspiration. Mange nævnte også behovet for at løfte opgaver i flok og bryde 
den ensomme arbejdssituation, mange arkivformidlere sidder i. Anette, den nye 
netværkskoordinator, regner med yderligere ca. 5 deltagere, måske flere på sigt. 
 
2. Deltagernes ønsker til netværket 
Form: Et mix af online- og fysiske møder. Af og til for et lidt bredere publikum end netværket selv i 
form af seminarer eller konferencer, fx hvert andet år. Det vil også være muligt for netværket at 
spille ind med oplæg eller temaer til ODAs årsmøde. Der skal både være mulighed for at videregive 
erfaringer og få sparring på projekter i udviklingsfasen. Vi vil både lære mere om det lavpraktiske 
og det højtravende. Det er lige så vigtigt at høre om det, der ikke lykkedes, som om det, der 
gjorde. ODA har midler til, at vi kan invitere eksterne oplægsholdere. 
 
Deltagere: Netværket er for medlemmer af ODA, men det er muligt for andre arkivformidlere at 
deltage. Fx ansatte ved Statens Arkiver eller fra de andre nordiske lande, som netværket 
traditionelt set har gode relationer til. 
 
Sted: Vi er enige om, at det er vigtigt at komme rundt i landet og se hinandens arkiver og 
formidlingstiltag. I opstarten vil det være givtigt at mødes fysisk et par gange i træk, senere kan 
det bedre bære at være online-møder. Vi tager hensyn til deltagernes rejsetid og holder normalt 
netværksdag 10.30-15. Anette forhører sig hos ODA, om der er mulighed for at få støtte til 
overnatning til de deltagere, der kommer langvejs fra. 



 
Emner: Podcasts. Useeum (lydguides). Video. Historisk Atlas. Messer/Historiske Dage. 
Læsesalsformidling. Billed- og lokalhistoriske årbøger. Digital formidling. Erindringsklubber. Citizen 
Science: Hvilke andre opgaver kan vi stille borgerne end arkivalie-registrering/crowd sourcing? 
Markedsføring. Skoletjeneste. Indsamling & formidling. 
 
Kadence: Vi aftalte at mødes 2-3 gange fysisk, samt 1-2 gange online årligt., dvs. ca. en gang i 
kvartalet. 
 
Forberedelse: Før hvert møde er medlemmerne forpligtet til at udfylde ”Hvem-formidler-hvad-
lige-nu”-skema, så øvrige medlemmer er nogenlunde up-to-date, kan spørge ind og bruge 
oplysningerne til at finde ligesindede samarbejdspartnere. 
 
Kommunikation: Vi overvejer at benytte den gamle arkivformidlingsblog 
https://arkivformidling.wordpress.com/ til ekstern kommunikation, men besluttede at oprette en 
Facebook-gruppe til intern kommunikation. Også Facebookgruppen Selvbevaring for arkivarer er 
en god gruppe til erfaringsudveksling. 
 
3. Næste møde 
Der er indkaldt til møde i juni, men det viser sig, at dagen er uhensigtsmæssig pga. seminar i LFF 
dagen efter. Anette udsender doodler til at afklare datoer for netværkets to næste møder. 
 
Emner:  
Erfaringsudveksling. 
Juni, mødet holdes på Vejle Stadsarkiv: Hver deltager, der ønsker det, får 10-20 min. til at 
fremlægge og få sparring fra netværket på konkrete formidlingsopgaver/-projekter. Alle opfordres 
til at fremlægge nyt projekt eller dele erfaringer fra tidligere. Er der mange oplæg kan netværket 
dele sig i grupper. 
 
Podcasts og lydguides. 
September, mødet holdes på Lyngby Stadsarkiv (vi besøger Brede Værk):  
Potentielle oplægsholdere: 
Dorthe Chakravarty om DR/P1s ugentlige historieprogram Alle Tiders Historie (Mona booker) 
Sarah Laugesen, museumsformidler og podcast-tilrettelægger på Museum Vestsjælland (Anette 
booker) 
Gry Jepsen, podcasten Kvinde, kend din historie (Hvem booker?) 
 
4. Evt. 
Bente gør opmærksom på nordisk arkivformidlingswebinar den 15. juni med spændende emner 
som inklusion, læsesalformidling, kunst & kreative metoder:  
https://www.arkivforbundet.no/2022/04/28/programmet-klart-om-arkivformidling/ 
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