Præsentation af forfatterne
Elisabeth Bloch er medlem af Arkivforeningens redaktionsgruppe og tidligere medlem
af foreningens bestyrelse. Hun er uddannet cand.mag. i historie fra Syddansk Universitet
og Master of Public Governance fra CBS. Siden 2015 stadsarkivar i København.
Johan Busse er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og Master of Public
Governance fra CBS. Siden 2004 har han fungeret som Borgerrådgiver i Københavns
Kommune (en slags kommunal ombudsmand med rådgivende opgaver for forvaltningen) og har derigennem et indblik i, hvordan den digitale oﬀentlige sektor fungerer i
samspillet med borgerne.
Peter Damgaard er medlem af Arkivforeningens redaktionsgruppe og siden 2013 formand
for foreningen. Han er uddannet cand.mag. i historie og var 2009-2011 it-arkivar ved
Hjørring Kommunearkiv. Siden 2011 ansat som kommunearkivar ved Tårnby Stads- og
Lokalarkiv. Medlem af bestyrelsen i Organisationen Danske Arkiver og kasserer i foreningen Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver.
Rasmus Grunwald Falk er uddannet humanistisk datalog og historiker fra Aalborg Universitet. Siden 2001 ansat som digitalarkivar ved Aalborg Stadsarkiv, hvor han blandt
andet arbejder med retrodigitalisering og håndtering, bevaring og anvendelse af digitalt
skabte arkivalier. Daglig leder af arkivsamarbejdet KOMDA, som løser opgaver og
rådgiver inden for området digital arkivering.
Christian Frederiksen er uddannet cand.mag. Ansat som videnskabelig medarbejder
ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa 1997-1999. Udviklingskonsulent i
Storstrøms Amt 1999-2005. Udviklingskonsulent i Nykøbing Falster Kommune og projektleder i Sammenlægningssekretariatet 2005-2006. Konsulent, så konstitueret ældrechef
og siden chefkonsulent i Guldborgsund Kommune 2007-2011. Siden 2011 stadsarkivar
i Guldborgsund Kommune.
Mette Hall-Andersen er uddannet historiker fra København Universitet, blev ansat som
it-arkivar i Rigsarkivet i 1999, og startede med at sagsbehandle de første godkendelser
af statslige myndigheders ESDH-systemer i tæt samarbejde med den sektion, som dengang fastsatte bestemmelserne. Fra 2006 arbejdede hun med indsamlingen af oﬀentlig
dokumentation samt forskningsdata, siden 2014 som områdeleder. Ved årsskiftet 2017
blev området lagt sammen med privatarkivområdet til det nuværende Indsamlingsområde,
som hun leder i dag.
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Else Hansen er medlem af Arkivforeningens redaktionsgruppe og var 2002-2007 formand
for foreningen. Hun er seniorforsker, ph.d. og arkivar i Rigsarkivet.
Simon Stidsing Hansen er BA i historie og Master i Informationsforvaltning & Records
Management (MIR) fra Aalborg Universitet. Ansat som digitalarkivar ved Aalborg Stadsarkiv siden 2009, hvor han arbejder med indtag, dokumentation og kvalitetssikring af
kommunale, digitale arkivalier samt rådgivning inden for området digital arkivering.
Asbjørn Hellum er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag. Leder af indsamlingen af de folkelige bevægelsers arkiver i Vejle Amt 1981-1984, arkivar og arbejdsleder
ved Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune 1984-1985, leder af Vejle Byhistoriske
Arkiv og Stadsarkiv 1985-2009. Aktiv i de to arkivorganisationer Sammenslutningen af
Lokalhistoriske Arkiver 1985-2006 og Organisationen Danske Arkiver 2006-2009, og
har været formand i begge organisationer. Siden 2009 rigsarkivar.
Jette Holmstrøm Kjellberg er uddannet historiker fra RUC og har været ansat som arkivar
i Rigsarkivet siden 1997. Hun har arbejdet både med papirarkiver og data/dokumenter
i it-systemer. Siden 2013 har hun stået for udviklingen af Rigsarkivet kvalitetskontrol
overfor de statslige myndigheder og er endvidere teamleder for Indsamlingsområdets
vejledningsindsats overfor myndighederne.
Birgit Kleis er uddannet cand.jur. og arbejdede i en årrække som fuldmægtig og senere
kontorchef i Justitsministeriet. Derefter var hun i ﬁre år rigsombudsmand på Færøerne,
indtil hun i 2005 blev afdelingschef i Rigspolitiet. I de seneste fem år har hun været
kommitteret i Datatilsynet.
Tine Marcher er principal i Devoteam Consulting med speciale i ESDH og data governance. Ansat i Devoteam siden 2012 efter en 10-årig periode på det private marked. Hun
har været involveret i ESDH-drift og implementering, projekter omkring aﬂevering til
Rigsarkivet og implementering af Rigsarkivets kvalitetssikringskrav. Senest arbejder hun
med data governance og discovery i forbindelse med regulatoriske projekter.
Lise Qwist Nielsen er medlem af Arkivforeningens redaktionsgruppe og tidligere medlem
af foreningens bestyrelse. Hun er uddannet cand.scient. i informationsvidenskab. Ansat
som specialkonsulent i Københavns Stadsarkiv.
Jørgen Dieckmann Rasmussen er uddannet cand.mag. i historie og engelsk, ansat som
leder af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i 1981 og ﬁk i 1992 desuden ansvar for Esbjerg
Kommunes arkiv, herunder også undervisning i journalisering, KL-journalplanen, nu
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KLE. Han har arbejdet meget med Esbjergs historie og har bl.a. skrevet og/eller redigeret
en lang række bøger om lokalhistorie.
Malene Seifon er principal i Devoteam Consulting med speciale i ESDH og information
management. Ansat i Devoteam siden 1999 (dengang Fischer & Lorenz) og har primært været involveret i store, statslige opgaver med implementering af ESDH og med
datakvalitet, herunder udmøntning af Rigsarkivets cirkulære 9290. Derudover har hun
udarbejdet af metadatastrukturer, herunder facetplaner til både ESDH og andre typer informationssystemer. Hun er aktiv i VIDA (tidl. Dansk Arkivselskab) og censor på KUA,
Det Informationsvidenskabelige Akademi.
Henriette Spang Sørensen er oprindeligt uddannet EDB-assistent og har i de seneste ti
år været ansat i Esbjerg Kommune, hvor hun nu er ESDH-konsulent.
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