Foreningens program for 2015
GEUS
Danmarks nationale databank for geologiske data
– nu også med e-butik
v/ arkivleder Marianne Hansen, GEUS
Onsdag den 21. januar 2015, kl. 17-19:30
GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.
GEUS modtager i kraft af Undergrundsloven en kopi af alle data, der indsamles i forbindelse med olie og gas efterforskningen i Nordsøen. Efter kvalitetssikring og registrering af metadata i SAMBA databasen, bliver data arkiveret/kopieret på diske. De
fysiske medier dvs. CD-Rom, bånd og rapporter opbevares dog stadig i arkivet.
Når data bliver frigivet kan olieselskaberne købe data hos GEUS. For at sikre en hurtig
og effektiv levering af data har GEUS i 2014 introduceret en e-butik. Det har været et
stort arbejde at forberede og udvikle arkiv databasen til også at kunne være butiks
lager. Hvordan håndteres fortroligheden og hvordan sikrer man at kunden får de rette
data?
——————-

Arkivet ved Norges ambassade
v/ arkivar Kari Anne Riise
Torsdag den 5. marts 2015, kl. 17-19:30
Frederiksberg Rådhus, udvalgsværelse 1 (første sal).
Arkivet ved Norges ambassade i København: En presentasjon av arbeidet i arkivet
ved Den norske ambassade i København, både før og nå.
Vi streifer innom litt om historien, litt om lovverket, litt om offentlighet og litt om
fremtidens digitale arkiv.
——————-
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Da krigen var forbi
v/ adjunkt Sofie Lene Bak, Københavns Universitet
Onsdag den 22. april 2015, kl. 17-19
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34.
med efterfølgende Generalforsamling kl 19.00
Redningen af de danske jøder i oktober 1943 er en af de mest fejrede begivenheder i
Danmarks historie. Men historien har oftest været fortalt fra redningsmændenes synsvinkel, mens jøderne selv forsvinder ud af Danmarkshistorien det øjeblik, de krydsede
den nationale grænse – i sikkerhed i det neutrale Sverige eller som deporterede i koncentrationslejren Theresienstadt. Samtidigt er den vanskelige overgang mellem krig
og fred i Danmark efter befrielsen i 1945 stort set uudforsket. Hvad sker der, hvis fokus
i stedet rettes mod jødernes egne oplevelser? Og punktummet for historien rykkes, så
den også omfatter den virkelighed, som mødte de danske jøder, da de festklædte vendte
hjem til Danmark i sommeren 1945?
Sofie Lene Bak, Adjunkt ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet, fortæller om
sit mangeårige arbejde med de danske jøders vilkår og skæbne før, under og efter Holocaust og om arkivmaterialets mangfoldige overraskelser.
——————-

Arkivbesøg hos Netværket Elektronisk Arkivering (NEA)
v/ afdelingsleder Mads Neuhard el. al.
Mandag den 18. maj 2015, kl. 17-19:30
Københavns Stadsarkiv, Artillerivej 126, 3. sal, 2300 København S.
Netværket Elektronisk Arkivering er en sammenslutning af kommuner i østdanmark,
som samarbejder omkring praktiske og tekniske forhold ved digital arkivering.
I alt 25 kommuner får løst arkiveringsopgaver hos NEA – f.eks. konsulentbistand i
forbindelse med aflevering af data til arkiv, test og opbevaring af arkiveringsversioner.
Netværkets styrke er, at der opbygges fælles ressourcer og store kompetencer inden
for digital arkivering, som giver NEAs it-arkivarer mulighed for f.eks. at udvikle egne
programmer til test og genrejsning af data.
Under besøget vil NEA fortælle om de opgaver, netværket løser, og om de projekter
og aktiviteter, som foregår, f.eks. udvikling af nye it-løsninger til arkivering og arkivvisualisering.
——————-
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Sommerudflugt:
Det aparte Christianshavn med Christiania
Søndag den 7. juni 2015, kl. 9:50
Mødested: Christianshavns Torv, v. Metroen.
Som opfølgning på sidste års vellykkede sommerudflugt har vi hermed fornøjelsen at
invitere på dette års tur til det alternative.
Vi får nemlig i år lejlighed til at besøge det aparte Christianshavn med Christiania.
Programmet for formiddagen ser foreløbigt således ud:
Vi starter formiddagen kl. 10 med en kort byvandring på Christianshavn.
Byvandringen slutter ved indgangen til Christianias lokalarkiv. Arkivar Ole Lykke
vil fortælle om arkivet og om de indsamlings- og formidlingsprojekter, som der arbejdes med.
Efterfølgende får vi en rundvisning på selve Christiania, inden vi ca. kl. 13.30 slutter
af med frokost.
——————-

Den tyske archivschule i Marburg
v/ Gregor Patt, archivschule Marburg
Torsdag den 2. september 2015, kl. 17:30-19:30
Rigsarkivet, Harsdorffsalen.
Gregor Patt skal sammen med studerende fra Marburg besøge Rigsarkivet og Netværket Elektronisk Arkivering ved Københavns Stadsarkiv.
Vi har benyttet lejligheden til at bede ham holde et oplæg for os om skolen i Marburg, og om arkivuddannelse i Tyskland.
OBS: Foredraget vil være på engelsk, og foregå kl. 17.30 i Rigsarkivets Harsdorffsal.
——————-

Arkivforeningen ∙ c/o Rigsarkivet ∙ Rigsdagsgården 9 ∙ DK - 1218 K

Trap Danmark
v/ chefredaktør Niels Elers Koch, Trap Danmark
Onsdag den 16. september 2015, kl. 17:30-19:30
Trap Danmark, Agern Allé 13, Hørsholm
Som bekendt er en ny udgave af det hæderkronede værk på vej.
Chefredaktør Niels Elers Koch vil fortælle om arbejdet med den nye udgave, og Trap
Danmarks samarbejde med arkiverne.
——————-

Arkivudfordringer i det 21. århundrede
Arkivlovskonference arrangeret i samarbejde med Scandinavian Information
Audit
Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 9-16
Kulturhuset på Islands Brygge
Program ->
Årets arkivkonference finder sted på baggrund af forårets debat om arkivering af
DAMD-databasen. DAMD-sagen tydeliggjorde nogle aspekter af moderne arkivering, som den nuværende arkivlov har svært ved.
Vi har derfor inviteret en række spændende talere til en dag med fokus på fremtidens
arkivlov.
——————-

Udsigt til forfølgelse
– Det danske udenrigsministerium og de europæiske jødeforfølgelser 1938-1945
v/ Jacob Halvas Bjerre
Onsdag den 11. november 2015, kl. 17:00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34.
Jacob Halvas Bjerre fortæller om arbejdet med sin nyligt udkomne bog Udsigt til forfølgelse: Det danske udenrigsministerium og de europæiske jødeforfølgelser 19381945.
Bogen er skrevet på baggrund på arkivalier, som ikke tidligere har været benyttet, og
giver ny indsigt i Danmarks handlen under Anden Verdenskrig.
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