Koloni, rigsfællesskab, overherredømme
– nordatlantiske territorier i danske arkiver
24. oktober 2018 kl. 09.00-15.30
Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S
Temaet for dette års arkivkonference er forskellige perspektiver på tidligere danske
territorier i Nordatlanten og deres historiske dokumenter, som findes i danske arkiver. Vi
stiller således skarpt på arkivalske principper versus national identitetsdannelse og
individets behov for at forstå egen historie og spørger os selv: hvad er arkivernes rolle?

Modsat Danmarks koloniale besiddelser i Afrika, Indien og Vestindien var forholdet til
de nordatlantiske besiddelser langt mere komplekst, og områderne har haft (eller har
stadig) forskellig status i det danske rige. Danmark har udøvet betydelig magt i disse
områder, og en del af selvstændighedsprocessen og den nationale identitetsopbygning er
at tage ejerskab over egen historie. På den anden side er disse områder historisk en del af
Danmark, og dermed også en central del af dansk nationalhistorie.
Konferencen sætter fokus på forholdet mellem danske arkiver og nordatlantisk
selvstændighedspolitik, og i hvilket omfang arkivpraksis kan og bør understøtte
tværnational tilgængelighed og international social retfærdighed.

Tidspunkt

Emne

09.00-09.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.30-09.40

Velkomst ved Arkivforeningen

09.40-10.00

Perspektiver på nordatlantiske territorier i danske arkiver
Poul Olsen, chefkonsulent, Rigsarkivet

10.00-10.30

Den dansk-norske arkivsag 1814-2000
Erik Gøbel, arkivar og seniorforsker emeritus, Rigsarkivet

10.30-10.50

Kaffepause

10.50-11.30

Arkiver i og uden for Grønland
– Ejerskab og tilgængelighed i et grønlandsk perspektiv
Inge Høst Seiding, arkivleder, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

11.30-12.00

Historiske dokumenter – åbenhed og udveksling
Bent Nielsen, direktør, Arktisk Institut

12.00-13.00

Frokost
I Tropisk Optik – Perspektiver og erfaringer fra Rigsarkivets projekt

13.00-13.30

om digitalisering af arkivalierne fra det tidligere Dansk Vestindien

Niklas Thode Jensen, arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet
13.30-14.00

Digitalisering af arkiver åbner dørene for ny historie- og
kulturforsknings om Færøerne
Magni Arge, medlem af Folketinget, Færøerne

14.00-14.20

Kaffepause

14.20-15.00

Två sidor på samma sak – arkivutvexling, forskning och källor till
Islands och Danmarks äldre historia
Hrefna Róbertsdóttir, vicedirektør, Islands Nationalarkiv

15.00-15.20

Opsamling på dagen
Peter Damgaard, formand, Arkivforeningen

15.20-15.30

Afslutning ved Arkivforeningen

