
Arkivformidlingsnetværksmøde 
24/6-2022 (på Rødovre Lokalhistorisk Samling, Rødovre Bibliotek) 

 

Deltagere: 

Astrid Lystbæk Andersen, Gribskov Arkiv  

Camilla Lynggaard Boysen, Byhistorisk Hus Glostrup  

Frederik Stålfors Hansen, Køge Arkiverne (ordstyrer og referent) 

Maria Kræmer Storm Hansen, Gladsaxe Byarkiv  

Marianne Fritze Nehls, Frederiksberg Stadsarkiv  

Marie Drost Aakjær, Rødovre Lokalhistorisk Samling (værtinde) 

Patrick Lund Spur Olsen, Faxe Kommunes Arkiver 

 

1. Præsentationsrunde 

Mødets deltagere tæller fem ”gamle” ansigter og to nye siden sidst. Velkommen til Astrid og Camilla. Det 

bemærkes, at netværksmødet oplever et betydeligt mandefald denne gang. Blandt mødets afbud er 

oplægsholder Else Gade Gyldenkærne fra Faxe Kommunes Arkiver. Det aftales dog, at hendes kollega 

Patrick Lund Spur Olsen overtager præsentationen så vidt muligt. Det er fortsat muligt at gennemføre 

mødets tre oplæg. 

 

2. Oplæg 

Marie Drost Aakjær: Marie skal starte arbejde med en bogudgivelse med historiske hverdagsbilleder i 

samarbejde med Ole Sohn. Omfanget skal være omkring 300 sider. Udgivelsen sigter på at skrive en bog 

som ikke træder tidligere værker over fødderne – fokus lægges på folket i Rødovres historie snarere end 

kommunens. Vi talte herefter om at være ny i redaktørrollen på en bogudgivelse. Der advares om ikke at 

undervurdere arbejdsbyrden med redaktion og billedredaktion. I stigende grad i disse år bør man være 

opmærksom på billedredaktion, idet ophavsret håndhæves strammere end tidligere. Det foreslås at alliere 

sig med en erfaren redaktør, hvis man kender nogle med kompetencerne. Desuden blev det 

problematiseret, at arkiverne modtager færre og færre billeder. Mange ligger stadig hos borgerne. Her kan 

slægtsforskere være en særligt god ressource. De har en specifik interesse i at dokumentere deres liv for 

eftertiden, og de kender oftest allerede til arkivers funktioner. 

Patrick Lund Spur Olsen: Faxe Kommunes Arkivers erfaring med formidling gennem plancher og QR-koder i 

byen Haslev. Patrick beskriver, at der stadig er god interesse efter 2 år. Det kan arkivet måle i antallet af 

digitale besøg gennem QR-koderne. Man tiltrækker samtidig et andet publikum end det sædvanlige. Særligt 

har skolerne har taget projektet til sig, og bruger det i undervisningen. Diskussion om udfordringerne ved at 

skulle indhente tilladelse til at formidle på private bygninger. Også snak om de mange muligheder for at 

udvide projektet til andre steder i kommunen. Hertil en opfordring til at hægte sig på kommunen eller 

andre institutioner med flere penge til at lave lækre produkter. Kommuner har den letteste adgang til at 

udbrede projektet ude i byen på offentlige ejendomme. 

Maria Kræmer Storm Hansen: Augmented Reality-projekt ”Gladsaxehistorier”. Et app-projekt som 

formidler lokalhistorie og lokalhistoriske billeder. Indtil videre begrænset til Aldershvile Slotsruin. Brugeren 

går rundt på terrænet imens en app oplyser ham eller hende om stedets historie baseret på GPS-punkter. 

Formidlingen sker gennem arkivets billedsamling samt professionelt indtalte lydbidder. Vi taler herefter 

om, at kompliceret teknik godt kan vokse over hovedet på os, og at der kan være fare for, at penge kan 



spildes når et for teknisk produkt kuldsejler – et tidligere eksempel med Virtual Reality-app nævnes i den 

forbindelse. Diskussion om, hvordan projektet skal formidles. Både på dansk og engelsk. Forslag om at 

opsøge turistguides. Marie fra Rødovre er glad for lokalhistoriske skattejagter, og vi taler om hvordan app-

projektet vil kunne videreudvikles i fremtiden med andre funktioner der kan bruges til formidling. F.eks. 

skattejagter, oplysninger om gamle/tidligere butikker på hovedgaden osv.  

 

Netværksmøde:  

Mødedeltagerne vedtager d. 12. september i Lyngby-Taarbæk som dato for næste netværksmøde. 

Opbakning til etablering af en facebookgruppe hvor netværket kan organisere sig. Idéer til videreudvikling 

af hjemmesiden: Medlemsliste, portal til evt. artikler, oversigt over temaer til næste og foregående møder. 

Hyring af oplægsholder til næste møde: Mødedeltagerne er enige om, at Dorthe Chakravarty formentlig 

kan give den bedste pris, og er mest relevant for formidlingsnetværket. Praktiske detaljer for kontakt til 

Dorthe er endnu ikke afklaret. 

Camilla fra Glostrup har opnået stor succes med rebrandingen som ”Byhistorisk Hus” ved at hyre en 

professionel grafiker. Enorm efterspørgsel på historiske plakater og postkort. Grafiker Rikke Jensen kan 

stærkt anbefales. Spørgsmål om, om nogle emner til ny grafik har mødt modstand og censur ovenfra. 

Camilla afviser. 


