
Arkivar Jytte Rauns beretning til foreningens generalforsamling d. 26/2-19 

Medarbejderne 

Jeg vil gerne starte med at sige en stor TAK til alle arkivmedarbejderne, 

der som sædvanlig har gjort et godt stykke arbejde i det forløbne år. 

I begyndelsen af året holdt Inger Desmereth op som arkivmedarbejder på grund af 

sit helbred. Det var vi meget kede af og siger tak til Inger for hendes entusiastiske 

virke i mange år. 

 

På sidste generalforsamling kunne vi præsentere Bodil Fjendbo som ny 

arkivmedarbejder og i år har vi fået endnu en ny, nemlig Lis Loll, som arbejder med 

registrering af vores billeder – så velkommen til Lis – og tak til jer alle sammen for 

den sædvanlige gode indsats. 

Vi skylder også en stor tak til Frans Bay, som ikke vil være ”rigtig” 

arkivmedarbejder, men som arbejder ”freelance” både derhjemme og i arkivet.  Han 

har i det forløbne år sorteret og registreret alle arkivet tegninger og kort og lagt dem 

ind i Arkibas, så de nu er søgbare og kan findes frem i vores nyerhvervede kortskab. 

De fleste tegninger stammer fra Dalum Kommunes tekniske afdeling, og de har været 

opbevaret mange forskellige steder og har ikke hidtil været registreret, så vi har ikke 

vidst, hvad vi havde. Det har vi nu og forventer, at de vil blive brugt rigtig meget 

fremover. Vi håber Frans Bay vil fortsætte som ”freelance” – han startede med at 

registrere vores bogsamling, som stadig ajourføres og så tegningerne – jeg er sikker 

på, vi nok skal finde på noget nyt. 

Tak til Frans Bay. 

 

Arkivarbejdet 

Heldigvis kommer der hele tiden nyt materiale ind til arkivet, og vi må erkende, at 

der ligger en masse, der venter på registrering. Alt bliver dog indkomstregistreret, så 

vi ved, hvor vi har fået det fra, men så kan der godt gå noget tid, inden giverne kan se 

det på arkiv.dk – men vi arbejder hele tiden på det. 

Her i februar er der netop kommet en ny version af søgebasen arkiv.dk, således at 

der nu kan vises scannede dokumenter i basen – eller historiske kilder af national 

interesse. Det er en ny opgave for arkivet – dels at beslutte, hvad der skal lægges ud 

og så få det scannet og lagt på basen. Det vil vi gå i gang med inden længe. Der er 

også kommet andre nye tiltag på søgebasen, som vi først skal i gang med at tage 

stilling til. 



I forbindelse med persondataloven vedtagelse opstod en masse usikkerhed om, hvad 

vi som arkiv må vise i bl.a. søgebasen arkiv.dk 

Det har indtil nu ikke været muligt at få nogle klare svar på, nøjagtigt hvad der må 

vises, men gennem SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) er vi blevet opfordret 

til at bruge vores sunde fornuft og tage stilling til nogle forslag fra SLA om, hvordan 

vi kan lave vores egne interne regler for, hvad vi arbejder efter, indtil der kommer 

helt klare signaler fra lovgiverne. Vi har efter en diskussion blandt 

arkivmedarbejderne skrevet nogle regler ned, som vi fremover arbejder efter, og så er 

vi helt bevidste om, at kommer der klager over hvad vi har lagt op på søgebasen 

f.eks. offentliggjort et billede uden tilladelse fra samtlige personer på billedet, vil det 

omgående blive taget væk fra arkiv.dk, hvis klageren ønsker det. 

Velux Fonden 

Gennem SLA har det også i år været muligt at søge Velux Fonden om penge til 

projekter, kurser og udstyr. Sidste år fik vi 10.000 kr. til indkøb af 2 stk. roll ups, en 

bærbar computer og et letvægt fjernsyn. I år søgte vi 16.000 kr. til indkøb af nye 

udstillingstavler, som er meget lettere at transportere end de gamle. Det blev bevilget 

og tavlerne blev første gang taget i brug til Arkivernes Dag i november. 

Vi vil i år igen forsøge at få del i fondsmidlerne og har besluttet at ansøge om at få 

lamper til udstillingstavlerne, så man bedre kan se de udstillede billeder. 

Ansøgningsfristen er i april 2019.  

Arrangementer 

Vi har været meget flittige i år med hensyn til at formidle Dalum Hjalleses historie 

ved forskellige arrangementer. Jeg vil ikke detaljeret nævne alle arrangementerne, 

men sige, at vi har holdt 

9 foredrag - nogle har vi selv arrangeret og andre hvor vi er blevet bedt om at 

komme. 

Det er lokale emner vi fortæller om, men Dalum Papirfabriks Historie har også haft 

interesse uden for vores eget område. 

2 vandringer i Fruens Bøge Skov 

2 gadevandringer (Fruens Bøge Alle/Gurlis Alle og Dalumvej 6. klasse fra 

Tingløkkeskolen) 

Arkivernes Dag 10/11 – åbent hus ca. 75 besøgende – billedudstilling – billeder på 

fjernsyn om Rikkesminde. Flere nye medlemmer. Flere afleveringer. Hyggelig 

eftermiddag med megen arkivsnak.  



Film om Dalum Papirfabrik i Dalum Biblioteks sal – Henrik fortalte og viste filmen 

Ca. 30 besøgende. 

Borgmesterforvaltningens nytårskur i Dalum Papirfabriks hal 17/1-19, hvor vi havde 

en billedudstilling om Dalum Papirfabrik. Billeder på fjernsynet fra vores område. 

Film på stor fjernsynsskærm med filmen om Dalum Papirfabriks sidste produktion.  

Roll ups – årsskrifter – brochurer – indmeldelser til foreningen. Store plakater vedr. 

Dalum Papir.1500 mennesker. 

Besøg i Jelling Lokalarkiv 19/2  

Arkivmedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra foreningen på besøg i Jelling 

Lokalarkiv. Interessant og hyggelig eftermiddag hvor vi så, hvilke forhold arkivet har 

i Jelling og hvordan de arbejder. Altid dejligt at møde andre arkivfolk og få ny 

inspiration til vores arbejde. 

Håber på snarligt genvisit fra Jelling. 

Afslutning 

Foruden alle disse aktiviteter deltager arkivet også aktivt i arbejdet med årsskriftet og 

i de fælles arrangementer, som Lars Hagensen har omtalt i sin beretning. 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til foreningens bestyrelse for et særdeles godt 

samarbejde – det er rigtig dejligt, at der altid er nogle at tale med om det, der 

interesserer os alle sammen: formidlingen af Dalum-Hjalleses historie og indsamling 

og registrering af det materiale, der sætter os i stand til at fortælle historien. 

Også tak til foreningens medlemmer. Vi i arkivet føler virkelig at vores arbejde 

værdsættes og der er altid stor opbakning til vores arrangementer – tak for det. 

 

 

Jytte Raun 


