
Beretning v. formand Peter Damgaard. 

 

Siden sidste generalforsamling 26. april 2016 har Arkivforeningen afholdt ni arrangementer. 

 

Vi startede med vores sommerudflugt, som gik til Frederiksborg Slot i Hillerød. Audienssalen på slottet var 

netop nyåbnet efter flere års restaurering, og vi fik en fin rundvisning og gennemgang af slottet og salen. 

Efterfølgende var Rigsarkivets Ronny Andersen, heraldisk konsulent og våbenmaler, vores guide til 

våbenskjoldene i slotskirken, der er ridderkapel for ordenskapitlet, der indhenter våbenskjolde fra 

Dannebrogsordenen og Elefantordenen. Tilsidst sluttede vi turen af med en frokost i slotshaven. Der var 12 

deltagere, og vejret var heldigvis godt. 

 

Efterårssæsonen kom sent i gang. Der var flere ideer og forsøg på at arrangere noget i september, men det 

faldt desværre til jorden, så vores første arrangement efter sommerferien var 27. oktober, hvor vi holdt et 

halvdagsseminar om konservering.  

Arkivforeningens seminarer har før været heldagsarrangementer, men vi afprøvede denne gang at lave et 

halvt arrangement, der foregik i arbejdstiden fra 13-16. Til seminaret fortalte eksperter fra Rigsarkivet og 

Det kgl. Bibliotek om konservering af arkivmaterialer, teknikker og risici. Selv om seminaret var lagt an på at 

der godt måtte være nogle mere detaljerede og lidt nørdede oplæg, var det meget udbytterigt, og vi fik 

efterfølgende flere positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der var 30 deltagere. 

 

Den 21. november fik vi besøg af en delegation fra den norske arkivforening. En gruppe kolleger fra Norge 

kom på besøg i København. De blev vist rundt på Rigsarkivet af vores egen Lif Lund Jacobsen, og fik en 

introduktion til nogle af de projekter, som Rigsarkivet arbejder med. 

Om aftenen mødtes vi her i salen og diskuterede aspekter af arkivudvikling med oplæg fra henholdvis en 

dansk og en norsk oplægsholder. Der var 19 danske deltagere og 17 norske. 

 

Den 14. december hørte vi Seniorforsker ved Rigsarkivet Steen Andersen fortælle om udviklingen i dansk 

økonomi 1850-2010, de store udviklingstræk og nogle bud på, hvad der har præget udviklingen i Danmark 

og måske gjort den til noget helt særligt. Der var 12 deltagere. 

 

I januar begyndte vi tidligt med to arrangementer tæt på hinanden.  



Først var et besøg på det kongelige bibliotek d. 12. januar, hvor forskningsbibliotekarerne Lene Vinther 

Andersen og Anders Toftgård viste rundt og fortalte om folkiemindesamlingen og håndskriftsamlingen. Der 

var 20 deltagere.  

Kort efter var lykkedes det at få et arrangement i stand med et besøg på Den danske frimurerorden. 

Besøget havde egentlig været planlagt til om efteråret, hvor det desværre ikke kunne gennemføres, men 

fandt så sted d. 16. januar. Vi blev vist rundt i frimurerordenens bygning på Blegdamsvej, fik en fin 

introduktion til stedet og besigtigede bibliotek og arkiv. Der var 22 deltagere. 

 

Den korte tidsmæssige afstand mellem de to arrangementer i januar opstod selvfølgelig fordi det ene var 

en erstatning for det ellers planlagte i november. Det er ellers noget vi forsøger at undgå, så der normalt er 

en rimelig tid mellem vore arrangementer. 

 

Den 27. februar holdt seniorforsker ved Rigsarkivet Else Hansen foredrag på basis af sin nyligt udkomne 

bog, Professorer, studenter og polit’er, om universistetspolitik fra 1950-1975. Else Hansens bog fremdrager 

for første gang et længere perspektiv på den universitetspolitik, der blev ført, hvor det ellers er fortællingen 

om studenteroprøret der har fået lov til at stå som det herskende perspektiv. Der var 27 deltagere. 

 

Den 28. marts holdt Anders Vind Ebbesen fra Københavns Stadsarkiv foredrag om teknologi i teknokratiets 

tjeneste – indførslen af kildeskatten i Danmark, som skete i et parløb med den teknologiske udvikling, bl.a. 

indførslen af cpr-registeret. Der var 21 deltagere. 

 

Og i aften har vi hørt Garbi Schmidt fortælle om indvandringens historie på Nørrebro, et højaktuelt politisk 

emne behandlt i et historisk perspektiv. Garbi Schmidt har desuden brugt sin forsning til en skønlitterær 

bog, og har således givet et bud på, hvordan historisk arkivmateriale kan benyttes ikke bare til traditionel 

historieskrivnening, men også i fiktionen. Der har været 24 deltagere. 

 

Af fremtidige arrangementer vil jeg nævne, at vi den 24. maj har arrangeret en rundvisning på 

Politimuseets nyåbende udstilling om vestindiske drab, og at vi forventer at afholde en sommerudflugt i 

starten af juni. 

 

Ud over arbejdet med arrangementer er det som bekendt 100 år siden i år, at Arkivforeningen blev stiftet. 

Vi har de foregående år spurgt på generalforsamlingen, hvordan medlemmerne ønskede at markere det. 

Det kneb lidt med forslag, hvilket førte til, at vi indkaldte til et idemøde, hvor vi kunne indhente gode ideer 

og beslutte, om der var basis for at udføre nogle af dem. 



En lille gruppe på ca. otte personer meldte sig, enkelte skrev ind med forslag pr. mail. Det mest konkrete 

forslag, som samtidig havde nogle personer bag, der ville bruge noget tid på det, kom fra en gruppe af 

tidligere bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at udgive en antologi om arkiverne og den digitale 

forvaltning. Det blev besluttet at gå videre med den ide. Gruppen består af Elisabeth Bloch, Else Hansen og 

Lise Qwist Nielsen, som jeg har korresponderet med hen over det sidste halve år. Gruppen havde fra start 

en klar ide om at antologien ikke (kun) skulle handle om arkivspørgsmål, men tage en status på indførslen 

af digital forvaltning i Danmark generelt og hvilken betydning, det i sidste ende har for vores offentlige 

forvaltning, og dermed vores fremtidige arkiver. 

Vi indhentede tilsagn fra en række af personer, og skrev også ud generelt til medlemmer og andre, der 

kunne forventes at have en interesse for krydsfeltet mellem forvaltning, dokumentation og arkiv. 

Vi er nu i redaktionsfasen af bogen, har modtaget næsten alle bidrag, og forventer at den udgives i 

slutningen af september, så den præsenteres på de Danske Arkivdage, der afholdes i Odense. Det vil så 

være foreningens jubilæumsskrift, ikke tilbageskuende om arkiver og arkivering, som det har været, men en 

status her og nu, med blikket i højere grad rettet mod fremtiden. 

 

I forbindelsen med udgivelsen vil vi også holde et arrangement til efteråret, der præsenterer bogen for 

medlemmer under mere festlige former. 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til de mange, der har hjulpet til og deltaget i vore arrangementer i løbet af året. 

Først og fremmest til oplægsholderne, der beredvilligt stiller op og deler ud af deres viden. Også til 

medlemmerne, der møder op og deltager – deltagelsen har generelt været lidt højere i år end sidste år, og 

har ligget på ca. 20 personer i snit. Vi modtager selvfølgelig gerne feedback og ønsker til overvejelse. 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i året der er gået. Og særligt tak til Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv 

for at have lagt lokaler til vores arrangementer. 

 

 

 

 


