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Sæsonens arrangementer 

Vi indledte desværre den nye sæson med en aflysning. 18. september 2012 skulle vi have besøgt 

VKR-Holdings Arkiv i Søborg. VKR Holding A/S er, som det fremgår af navnet, et holding- og 

investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder, hvor de mest kendte 

virksomheder er VELUX, VELFAC og SONNENKRAFT. Besøget i Søborg måtte desværre aflyses på 

grund af manglende tilslutning. Da bestyrelsen besluttede sig for at aflyse arrangementet, havde 

blot otte tilmeldt sig, hvoraf flere var medlemmer af bestyrelsen. 

Så gik det bedre med foreningens andet arrangement 23. oktober 2012 på Frederiksberg Rådhus. 

Her fortalte ph.d. og ekstern lektor ved Københavns Universitet, Niklas Thode Jensen om slavernes 

sygdoms- og sundhedsforhold i Dansk Vestindien samt om den sundhedspolitik, de koloniale 

myndigheder og plantageejere tog initiativ til. I slutningen af foredraget berettede 

foredragsholderen også om de typer arkivalier, man kan benytte for at få viden om sygdom og 

sundhed i Dansk Vestindien, og hvilke arkiver der ligger inde med dem. 19 deltagere havde denne 

aften fundet vej til 1. salen på Frederiksberg Rådhus. 

27. november 2012 talte forskningschef ved Det kongelige Bibliotek, dr.phil. John T. Lauridsen i 

Harsdorffsalen om udgivelsen af det ti bind store værk ”Werner Bests korrespondance 1942-45”. 

Værket har været næsten ti år undervejs og er med sine mere end 5.000 sider den største 

videnskabelige kildeudgivelse til besættelsestiden. Med 55 deltagere, var det sæsonens bedst 

besøgte foredrag. Foruden foreningens medlemmer tiltrak arrangementet en del interesse fra 

ikke-medlemmer, bl.a. deltog en større gruppe historielærere fra gymnasiet i Espergærde. 

22. januar 2013 besøgte vi Rigsarkivets magasiner på Kalvebod Brygge, hvor arkivchef August 

Eriksen gav os en grundig præsentation af byggeriets historie og omfang og efterfølgende en 

interessant rundvisning i de imponerende magasinbygninger. Det var anden gang, foreningen 

besøgte magasinerne, og lige som den første gang, blev arrangementet en succes. Af pladshensyn 

var det maksimale deltagerantal sat til 30. Vi var 31, så det kan roligt konstateres, at byggeriet på 

Kalvebod Brygge fortsat vækker publikums interesse. 

27. februar 2013 skulle vi have hørt cand.mag. Rasmus Voss fortælle om “Krigen ved verdens ende 

– Kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen”. Foredraget, der skulle have fundet sted på 

Frederiksberg Rådhus, blev desværre aflyst, da foredragsholderen fik lungebetændelse og måtte 

melde afbud. På tidspunktet for aflysningen havde 20 medlemmer tilmeldt sig foredraget. Alle 

tilmeldte modtog besked om aflysningen, så ingen gik forgæves.  

17. april 2013 havde vi her på Kalvebod Brygge besøg af journalisten Jesper Clemmensen. Med 

udgangspunkt i sin bog ”Flugtrute Østersøen – historien om ”den usynlige mur” mellem DDR og 



Danmark under den kolde krig” fra 2012 fortalte han den stort set glemte historie om de mange 

østtyskere, der under Den kolde Krig forsøgte at flygte til Danmark over Østersøen. Undervejs gav 

Jesper Clemmensen en række eksempler på både vellykkede og mislykkede flugtforsøg. Et 

tankevækkende foredrag, der tiltrak 24 deltagere. 

7. maj 2013 løb sæsonens seminar af stablen i Harsdorffsalen. Temaet var ”Arkiver og museer i 

offensiven – aktiv indsamling til historisk dokumentation”. Formålet med seminaret var at vise, 

hvordan arkiver, biblioteker og museer omsætter tankerne om aktiv indsamling til praksis. 

Seminarets syv oplægsholdere delte ud af deres erfaringer og viste, hvordan aktiv indsamling har 

skabt øget viden om specifikke områder. Seminarets målgruppe var bred – ansatte indenfor hele 

ABM-området – og det ramte bredt. Deltagerne var en god blanding af arkiv-, museums- og 

biblioteksfolk. Hertil kom enkelte studerende. Deltagerne kom fra stort set hele landet samt fra 

Sverige og Norge. 57 deltog i seminaret, der efterfølgende blev rost fra flere sider. 

Her til aften har vi hørt arkivar, mag.art. Jacob Halvas Bjerre, Carlsberg Arkiv, fortælle om, hvordan 

han greb arbejdet an med at skrive sin bog om Holocaust, der udkom på forlaget Frydenlund i 

2010 (2. oplag 2011). Jacob, der er medlem af foreningens bestyrelse, skal have stor tak for at 

have meldt sig på banen og stillet sin store viden om Holocaust til rådighed for medlemmerne her 

ved sæsonens sidste foredrag. 

Øvrige arrangementer 

Foruden de traditionelle arrangementer og foredrag i Arkivforeningens regi har foreningen i denne 

sæson været medarrangør af to særarrangementer. 

12. september 2012 stod souschef i Udenrigsministeriets Dokumentationskontor, Mikkel Felter, 

bag en rundvisning for foreningens medlemmer i ministeriets nye udstilling ”Den hemmelige 

tjeneste – sikker kommunikation gennem tiden”. Mikkel, der er medlem af Arkivforeningen, bragte 

selv idéen på banen over for foreningens formand. 12 medlemmer deltog i rundvisningen. En 

forklaring på det relativt beskedne deltagerantal kan være, at foredraget blev stablet på benene 

med forholdsvis kort varsel. 

14. marts 2013 stod foreningen sammen med Statens Arkiver og Københavns Stadsarkiv bag et 

foredrag med professor Elisabeth Yakel, University of Michigan, i Harsdorffalen. Yakel var inviteret 

til Danmark af Aalborg Universitet og havde heldigvis tid i sit stramme program til at afholde et 

foredrag med titlen ”Archives 2.0” i Harsdorffsalen. Foredraget var velbesøgt med 41 deltagere.  

Tak og farvel 

Ingen af sæsonens arrangementer havde været mulige, hvis det ikke var for de mange 

foredragsholdere, som igen i år har stillet op – blot belønnet med et par flasker (forhåbentlig) god 

rødvin – og givet os indblik i deres arbejdsfelter. De skal alle have en stor tak for deres indsats. Der 



skal naturligvis også lyde en tak fra bestyrelsens side til de medlemmer, som har deltaget i vores 

arrangementer. Med undtagelse af sæsonens første arrangement i september har tilslutningen til 

foreningens foredrag – generelt set – været udmærket. Endelig vil formanden gerne takke 

medlemmerne af foreningens bestyrelse for samarbejdet i den forløbne sæson. 

Ved sidste års generalforsamling var der fire bestyrelsesmedlemmer, der trak sig. Helt så slemt er 

det ikke i år. Vi må dog desværre sige farvel til Birgitte Vedel Troelsen, der har valgt at forlade 

bestyrelsen efter mange års tro tjeneste. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til Birgitte 

for indsatsen i foreningen. Hendes virke som referent ved bestyrelsesmøderne vil gå over i 

historien som legendarisk. Birgittes afløser vil blive præsenteret senere. 

Efter to år på posten trækker jeg mig i aften som formand for foreningen. Beslutningen skyldes 

ingenlunde utilfredshed med hverken hverv eller forening men udelukkende, at jeg, som nyvalgt 

bestyrelses- og arbejdsudvalgsmedlem af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg og med 

en forestående familieforøgelse til efteråret, får nok at se til den næste tid. Jeg agter dog at 

fortsætte som menigt medlem af Arkivforeningens bestyrelse. 

 

18.6 2013 

Lars Schreiber Pedersen 

 

 


