
Seminar 26. marts 2009 i København 
Arrangeret af Det Danske Arkivformidlingsnetværk og Organisationen Danske Arkiver 

Vi tager udgangspunkt i de seneste års 
webudvikling, som sætter fokus på dia-
log mellem borgere og institutioner, og 
udfordrer vores opfattelse af det traditio-
nelle formidlingsbegreb.  
  
Vi har inviteret repræsentanter fra for-
skellige ABM-institutioner, der fortæller 
om, hvordan de arbejder med web 2.0 
teknologier.  



Program 
 
 
10.00 – 10.30 Ankomst & registrering – kaffe og blødt brød 
 
10.30 – 11.00  Kulturarvens digitale borgerskab  
ved Charlotte S.H. Jensen, Nationalmuseet 
Generationen, der er vokset op med internettet kaldes ofte ”de digitale indbyggere”. Hvilke krav stiller den digitale 
virkelighed til arkiver og museer – hvordan kan kulturarven vinde en art digitalt ”borgerskab” og blive en del af den 
digitale kultur. 
 
11.00 – 11.45 Now who’s the archivist? The National Archives and Web 2.0  
ved Ruth Selman, leder af afdelingen Knowledge Transfer in the Advice and Records Knowledge Department at 
National Archives, London. National Archives lancerede wikien Your Archives for næsten to år siden. I starten var 
der vanskeligheder, som skulle overvindes af både teknisk og organisatorisk karakter, men sitet opfattes nu som 
nyskabende brydende af mange i arkivverdenen og i den grad også af en lille men meget entusiastisk brugerskare. 
Brugerne har indtaget forskellige roller på sitet, som peger mod en alternativ fremtid for udviklingen af søgemidler. 
Yderligere erfaringer med YouTube, Facebook OG Flickr viser, at Web 2.0 bringer nye brugere til arkivet. 
 
11.45 – 12.30 Den nationale fortælling 2.0: 
Digitalt fortalt - kulturminner på nett ved Ranveig Gausdal, ABM-utvikling i Norge 
Digitalt fortalt er ABM-utviklings værktøj til en enkel formidling af fortællinger og erindringer. Man har fokus på per-
sonlige fortællinger, især dem som er opsigtsvækkende, engagerende, vanskelige, morsomme og afslørende, og 
man vil gerne stille værktøjet til rådighed for arkiver, biblioteker og museer samt frivillige, foreninger og enkeltperso-
ner. Digitalt fortalt handler kort sagt om at fortælle sine fortællinger.  
                        
1001 fortællinger ved Morten Stenak, Kulturarvsstyrelsen 
Danskerne inviteres til at skrive med på 1001 fortællinger om Danmark, når kulturarven skal være mere synlig og 
brugbar via et nyt dialogbaseret website. Hvordan inddrages brugerne konkret, og hvad betyder det for konstruktio-
nen af den fælles historie? 
 
12.30 - 13.30  Frokost 
  
13.30 - 14.15  Wiki til formidling af kulturarven 
Om brugen af Wiki som basis for byleksika og forholdet til den store wiki. Hvordan håndterer vi samspillet mellem 
den dybe lokale viden og det mere perspektiverende overblik? Panel med: 
Claus Juhl Knudsen, Silkeborg Lokalarkiv, om WIKI Silkeborg  
Eva Stennicke Helsingør Bibliotek, om Helsingør Leksikon  
Marianne Wiig, Norsk lokalhistorisk institutt, om den norske lokalhistoriske wiki 
 
14.15 - 15.00  Swot analyse på sociale teknologier:      
Facebook ved Michel Steen Hansen, Danmarks Biblioteker                                  
Blogs ved Mikkel Thelle, Nationalmuseet 
Youtube ved Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv 
 
15.00 -15.30 Kaffe og kage 
  
15.30 - 16.15  Virtuelle verdener  
 Læring og kulturarv i virtuelle verdener eksemplificeret ved Second Life ved Tommy Nilsson, wonderfuldenmark.dk 
 
16.15 – 16.30  Den Skjulte Historie - en wiki til mobiltelefon ved Naja Kløve Moltved, projektleder 
 
16.30 – 17.00 Djævlens advokater.  
Afslutning ved Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 

Senest mandag den 9. marts 2008 til ODAs Sekretariat: nkm@dkarkiver.dk. 
Tilmeldingen er bindende. EAN nummer oplyses ved tilmeldingen. 

Tilmelding 

Pris: 
600 kr. inkl. frokost og kaffe 

Sted: 
’Hovedkassen’, vær. 102, Københavns Rådhus, 1599 København V. 

Middag om aftenen: 
For dem der har lyst, spiser vi sammen en middag på en restaurant om aftenen – for egen regning. Tilmeld dig sam-
tidig med tilmeldingen til seminar, så bestiller vi bord. 

Yderligere info: 
Netværkskoordinator Mette Henriksen, mehe@gentofte.dk, 39 98 58 20 

 
 


