
Arkivforeningen 

 

Formandens beretning 22-04-2015. 

 

 

Siden sidste generalforsamling har foreningen afholdt otte arrangementer. 

 

Seminar 

Det første arrangement efter generalforsamlingen var sidste års seminar, som blev afholdt i Harsdorff-salen 
d. 13. maj. Emnet var ”Digitale arkiver” med undertitlen ”Vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning”, og 
seminaret var tilrettelagt af en mindre men flittig arbejdsgruppe bestående af Jeppe Klok Due, Jakob Halvas 
Bjerre, Linda Ottsen og Ann-Sofie Wiil. 

 

Seminarets formål var at sætte fokus på brugen af digitale arkivalier i praksis. Der foregår en intens IT-
arkivering i Danmark, og man hører ofte, at det er et område, hvor vi er et foregangsland. Men bliver de 
moderne arkivalier benyttet, og hvordan? De syv oplægsholdere fra både det offentlige og erhvervslivet 
bidrog med deres perspektiv på hvordan digital arkivering kan bringes mere i spil. 

Der var tilmeldt 73 deltagere, og dagen forløb uden større problemer. Vi fik efterfølgende flere positive 
tilkendegivelser fra deltagerne.  

Sommerudflugt 

Årets næste arrangement var en sommerudflugt. Efter i et par år at have fået opfordringer fra 
medlemmerne til at arrangere en sommerudflugt, besluttede bestyrelsen at forsøge med en mindre udflugt 
til Kastrup.  

Det foregik d. 22. juni, og hovedmålet var den gamle lufthavnsterminal, som fra 1939 til 1960 var 
udgangspunktet for alle flyrejser fra Kastrup. Terminalen er tegnet af Vilhelm Lauritzen og regnes for et 
hovedværk i nordisk arkitektur. Den er i dag fredet. Vi fik en spændende rundvisning i terminalen af to 
pensionerede lufthavnsansatte, som levende fortalte om terminalbygningens historie, samt om episoder 
fra de ansattes dagligdag. 

 

Efterfølgende drog vi til Kastrup, hvor undertegnede forestod en byvandring med fokus på Kastrup som 
industriområde. Til sidst sluttede vi udflugten af med frokost på Kystens Perle, der har til huse i 
Bryggergården, et industrikompleks fra 1700-tallet. 

Der var 25 tilmeldte til sommerudflugten 
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Arrangementer 

Med sommerferien overstået var efterårets første arrangement en  præsentation af Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkivs Komintern-projekt. Arkivar Jesper Jørgensen fra ABA fortalte om hvorledes det er 
lykkedes arkivet at få adgang til at kopiere samtlige personsager om danskere i Kominterns arkiv. Jesper 
Jørgensen redegjorde både for processen omkring selve det at få adgang, og gav eksempler på de nye 
oplysninger, som de kopierede arkivalier indeholder, til gavn for danske forskere i kommunismens historie. 

Arrangementet blev afholdt d. 10. september, og 15 medlemmer deltog. 

 

De næste to arrangementer havde en klar tematisk sammenhæng, nemlig politihistorie: 

Det første stod Jørgen Mührmann-Lund for, idet han d. 22. oktober fortalte om sin forskning i Københavns 
Politis historie fra 1682-1814. Jørgen Mührmann-Lund redegjorde dels de teoretiske forudsætninger for 
projektet, dels de kildemæssige, og hvor i arkiverne man endnu kan finde kilder til Københavns politis 
ældste historie, trods storbyens brande. 19 medlemmer deltog. 

 

Det andet politihistoriske foredrag foregik måneden efter, hvor Karl Peder Pedersen overtog kronologien, 
og med udgangspunkt i sin disputats Kontrol over København fortalte om Danmarks sikkerhedspoliti i 
perioden 1800-1848. Der var 22 deltagere. 

 

Vi sprang som vanligt december over, og fortsatte i 2015 med et arrangement d. 21. januar, hvor vi besøgte 
GEUS, Danmarks national databank for geologiske data. Arkivleder Marianne Hansen fortalte om GEUS’ 
indsamling af data fra geologiske undersøgelser, og hvordan arkivet har etableret en ’butik’, hvor 
virksomheder kan få adgang til data. 13 medlemmer deltog i arrangementet. 

 

D. 5. marts havde vi inviteret arkivar Kari Anne Riise fra den norske ambassade til at fortælle om arbejdet 
som arkivar i den norske udenrigstjeneste. Kari Anne Riise redegjorde for ambassadens historie i 
København, og de forskellige arkivalier fra bl.a. konsuler rundt omkring i Danmark, som gennem tiden er 
blevet afleveret til det norske rigsarkiv. Desuden fik vi et indblik i de usædvanligt progressive norske 
aktindsigtsmekanismer. Der var otte deltagere. 

 

Endelig har vi her til aften hørt Sofie Lene Bak fortælle om sin forskning i danske jøders vilkår før, under og 
efter Holocaust. Der er fortsat mange nuancer, som kan tilføjes den velkendte heltehistore om redningen af 
de danske jøder, og et af de oversete emner, som Sofie Lene Bak heldigvis har sat fokus på, er håndteringen 
af de deporterede og flygtede jøders ejendele, og dermed også hvordan hjemkomsten efter krigen forløb.  

 

Øvrige bemærkninger: 
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Bestyrelsen blev sidste år bedt om at sikre, at foreningen er medlem af DHF, idet kontingentet for DHF-
medlemskab tilsyneladende ikke blev opkrævet. Vi har derfor rettet henvendelse til DHF, som har lovet at 
sørge for en mere regelmæssig opkrævning. 

 

Foreningen har 100-års fødselsdag i 2017, og bestyrelsen har jævnligt drøftet, hvordan det kunne markeres. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at kommme med ønsker eller ideer. For ca. 10 år siden 
udgav foreningen værket At vogte kulturarven eller slette alle spor, som efterhånden er ved at være 
udsolgt. Dengang som nu mangler vi seriøs arkivlitteratur, så en mulighed, vi har overvejet for at markere 
jubilæet kunne være en opfølger til kioskbaskeren. Det er dog et større projekt, som bestyrelsen ikke p.t. 
ser sig i stand til at løfte. Men muligvis kunne interesserede blandt medlemmerne indgå i en 
redaktionsgruppe, som kunne overveje det? 

Også i 2017 planlægges Danske Arkivdage, et initiativ, som en arbejdsgruppe med deltagelse fra SLA, ODA 
og Rigsarkivet forsøger at sætte i værk. Arkivforeningen blev inviteret med til et indledende møde og blev 
spurgt, om vi ville deltage. Bestyrelsen har meddelt, at foreningen kan deltage med indhold til et ’spor’ eller 
tema på arkivdagene, som i givet fald vil blive arrangeret til erstatning for vores normale heldagsseminar. 

 

 Afslutning: 

Ingen af foreningens arrangementer havde været mulige uden de oplægsholdere, som gavmildt stiller op 
og øser ud af deres viden – de skal have stor tak for deres indsats. 

Også en tak til de medlemmer, som deltager i vores arrangementer. Generelt set har deltagelsen i 
arrangementerne været tilfredsstillende, omend enkelte gange noget lavere end forventet. Særligt ved 
Komintern-arrangementet havde vi forventet et noget større deltagerantal, grundet emnets karakter af 
skæg og blå briller.  

Ved arrangementet om den norske ambassade var deltagerantallet desværre lavt, hvilket nok primært 
skyldes, at vi grundet ferie havde problemer med at lokalisere et lokale, hvor vi kunne holde det, og derfor 
først fik sendt invitationen ud sent, og sekundært at vi pga. det tidspres ikke fik sendt den mest spændende 
tekst ud som forklarende invitation. 

Også tak til medlemmerne af bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Desværre mister vi også i år et 
bestyrelsesmedlem, idet Jeppe Klok Due har valgt at trække sig. En stor tak til Jeppe. 

 

Sluttelig også en stor tak til Rigsarkivet og Frederiksberg Stadsarkiv, der har lagt lokaler til vores 
arrangementer. 

 

Peter Damgaard, 22.04.2015. 
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