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Årsberetning Foreningen Historisk Atlas 2012/13 

/ Eva Therkelsen 
 
 
 
Bestyrelsen består af 2 repræsentanter fra hhv. arkiver, biblioteker og museer + 1 
medlem fra den institution, der har it-drift og udvikling. 
 
Første generalforsamling med ”rigtige” medlemmer 
Generalforsamlingen i år er den første med ”rigtige” medlemmer, altså medlemmer, 
der har valgt at betale medlemskontingent for at få mulighed for at formidle via 
platformen Historisk Atlas. 
 
Det er der heldigvis mange der har. 
Foreningen har nu ca. 140 betalende medlemmer. 
 
 
Det har været og er stadig en opgave at få nogle af medlemsinstitutionerne til at 
foretage den mentale ændring, det er at gå fra at være en del af et projekt hvor man 
i en projektperiode fik penge for at lægge sit lokalhistoriske materiale på atlasset til 
driftsfasen, hvor man skal bidrage økonomisk (om end begrænset) til den basale 
drift af sitet. 
 
Til gengæld har andre fået øje på os – ikke kun ABM-institutioner, men det er også 
f.eks. historiske foreninger, projekter o. lign. der kan se mulighederne i formidling 
via platformen. 
 
Det er en del af baggrunden for de forslag til vedtægtsændringer, bestyrelsen har på 
dagsordenen i dag. 
 
 
Det er medlemmerne, der skaber HA med det I lægger på siden. 
 
Drift og udvikling af HA er således helt eller delvist i foreningens regi, men 
navlestrengen går stadig til OBM, hvor det hele startede som et projekt. OBM 
varetager stadig it-funktionen og har derfor også et født medlem i bestyrelsen. 
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Foreningen 
Den nødvendige opgave for bestyrelsen i 2012 har været at få foreningen til at køre, 
så den kan danne grundlag for de øvrige aktiviteter. 
Derfor var det lidt af en mavepuster, da formanden og kassereren i forbindelse med 
sidste generalforsamling meddelte, at de begge trak sig ud af bestyrelsen.  
- og endnu værre blev det, da it-koordinator og projektmager Jacob Riddersholm 
Wang efter kort tid med den nye bestyrelse kunne meddele, at han havde fået nyt 
job – godt for ham, men skidt for Historisk Atlas. 
 
De 3 er blevet erstattet af suppleanterne Karl Posselt, Tønder Bibliotek og Anders 
Aaboer fra Kolding Stadsarkiv og (som it-repræsentant) Lise Gerda Knudsen, OBM. 
 
Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig med mig, Odense Centralbibliotek som formand og 
Susanne Conradsen, Vejle Stadsarkiv som kasserer. 
Susanne har haft en stor opgave med at få styr på medlemsfortegnelsen og sendt 
opkrævninger ud. 
 
Det har været svært at erstatte Jacobs indsats som idemager, netværker og 
projektmager.  
I bestyrelsen har vi i det forløbne år kun i begrænset omfang haft kræfter til at 
håndtere nye projekter. 
 
Det er afgørende, at vi bliver bedre til det, hvis vi skal hente penge hjem til udvikling 
i fremtiden. 
 
Det har vist sig, at økonomien i foreningen er så lille, at den ikke rækker til 
kassekredit, dvs. vi kan ikke som forening stå for større projekter selvstændigt. 
Det betyder at vi skal hægte vores projekter op på en af medlemsinstitutionerne.  
I praksis tror jeg ikke det bliver et stort problem, for vi har mange ret store 
institutioner som medlemmer. 
 
Vedtægtsændringer 
I det forløbne år har bestyrelsen set vedtægterne igennem, og vi har forslag til 
justeringer, som vi mener vil sikre, at HA fortsat kan udvikle sig i den retning, som er 
beskrevet i formålsparagraffen, nemlig at drive og udvikle en altid opdateret 
platform til formidling af kunst- og kulturhistorie. 
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Statistik 
Der er nu over 4000 lokaliteter på Historisk Atlas og næsten 14.000 billeder knyttet 
til disse lokaliteter. 
Nu 60 kort og flere på vej. Kortene dækker Danmark og Sydslesvig. 
 
John siger lidt mere om statistik, når jeg er færdig med min del af beretningen. 
 
 
Strategi / prioriteringer 
 
Strategi for foreningens drift og udvikling 
 
Vi har prioriteret at udvikle kontakten til nuværende og kommende medlemmer og 
brugere. 
Vi vil gerne i dialog med både medlemmer og brugere af HA. 
Vi vil gerne i fremtiden have en tættere kontakt til redaktørerne. 
Og vi vil gerne have flere medlemmer. 
 
Vi har prøvet forskellige veje. 
 
Det har vist sig at facebook er god til dialogen med brugerne. Det er især 
redaktionsgruppen, der bruger facebook.  
1166 venner. 
Seneste indlæg med inspiration til påsketur blev vist 2603 gange og delt 16. 
Generelt bliver vores små historier om de forskellige lokaliteter vist mellem 200 og 
500 gange. 
Twitter 
Blog 
Artikler i fagblade: Omslaget, Perspektiv 
Ny udgave af pjecen 
Lokale Kampagner/projekter (ex. Arkiver i Assens kommune, kortindsamling i 
Kulturregion Storstrøm) 
 
Specielt for medlemmer: 
 
Nyhedsbrev til alle skribenter 
Workshops – 2 stk. er ved at blive planlagt. Midlerne hertil er projektpenge fra et 
tidligere projekt, som vi har fået lov at bruge. 
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Workshops’ne bliver gratis for medlemmerne, og bliver holdt i Jylland og på 
Sjælland. 
De skal give inspiration, nye ideer til hvordan Historisk Atlas kan bruges og opdatere 
medlemmernes viden om funktionaliteterne på Historisk Atlas og suppleres med 
indslag om digital formidling. 
 
 
Indhold   
Strategien for udviklingen af indholdet har været udvidelse af dækningsområdet fra 
det syddanske til hele Danmark og gerne områder i vore nabolande også. 
 
Foruden den generelle PR, som er nævnt, har vi henvendt os til institutioner udenfor 
nuværende dækningsområde. Vi har bl.a. haft kontakt til Museet for 1. vd. Krig, 
Frilandsmuseet ved Sorgenfri og Den gamle By i Århus. Positive svar, men endnu 
intet konkret resultat. 
 
 
Projekter- netværk 
 
Der er heldigvis mange, der gerne vil samarbejde med Historisk Atlas eller bruge 
platformen i egne projekter. 
 
OplevGudenaa.dk 

 Projekt om oplevelse og formidling af Gudenåen som et samlende 
landskabselement. 

 Støttet af Nordea-fonden og udført af Naturstyrelsen, AQUA og VisitGudenaa 

 Valgt HA som datasilo for deres formidling.  
Vil lave lokaliteter, der både vises på HA og eget site (kulturhistoriske 
lokaliteter), og lokaliteter, der kun vises på eget site uden at være synligt på 
HA (”rene” naturlokaliteter). Rasmus koder mulighed for at tagge med en 
publiceringsdestination. 

 Der er vældig mange projektdeltagere, og Historisk Atlas har fået en 
overvældende positiv modtagelse. 

 De har bedt om Pernilles hjælp til en skribentworkshop på et tidspunkt.  
 
 
LevendeKulturarvsspor 

 Et af indsatsområderne 2012-2015 i Kulturregion Østjysk Vækstbånd 

 Samarbejde mellem Horsens, Silkeborg, Viborg og Randers kommuner 
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 Formål: Synliggøre og dele den store kulturhistoriske viden som museums- og 
naturfolk i området allerede ligger inde med. 

 Brugerne ud i naturen – bevæge sig – se/skanne natur- og kulturhistorier via 
QR-koder placeret i landskabet  

 QR-koder, der fører til lokaliteter på HA. 

 Har stor åbning af projektet d. 16/4. 

 Som jeg har forstået det, så vil de ikke bruge ressourcer på at lave deres eget 
formidlende site, men udelukkende formidle via HA. 

 
 

 

Turistforeningerne Storstrøm 

 D. 17/4 er Pernille inviteret til Storstrøm for at præsentere HA for 
turistforeningerne i området. Ideen er at gøre dem opmærksomme på HA, og 
at vise dem, hvordan de selv kan bruge det i deres egen 
markedsføring/branding af kulturhistoriske steder. 

 
Projekt runesten 

 Kontakt fra Nationalmuseet /v.  Jacob Riddersholm Wang vedr. runesten.  
Ideen er at finde en måde at vise Nationalmuseets artikler om runesten i 
Wikipedia også på HA. 

Et projekt vi snarest vil følge op på. 
 
Kortprojekt 

 Kulturregion Storstrøm har bekostet et kortprojekt, der går ud på 
digitalisering og offentliggørelse på HA af lokale historiske kort som arkiver og 
museer ligger inde med. 
Indtil videre er 7 kort offentliggjort, men de øvrige er digitaliseret og på vej 
frem i lyset. Det drejer sig om yderligere 60 kort! 

Ideen er hermed givet videre – det må kunne gøres i andre områder også. 
 
HA syd for grænsen 

Afsluttes med officiel åbning 24. maj. Vi regner med at invitere danske og 
tyske politikere. 

Projektet kører i foreningens regi. Jeg er projektkoordinator og økonomistyringen 
ligger i OBM.  
Jan Jessen, leder af Slesvigsk Samling er daglig projektleder. 
Flensborglokaliteterne er færdige.  
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Der arbejdes på at finde en teknisk løsning, så de tyske kort eller en henvisning til 
dem kan vises, når HA åbnes. 
Mangler at involvere kontaktpersoner i andre lokalområder: Slesvig byområde, 
Husum, Friedrichsstadt og Tønning. 
 
HA i ”Brønden” 

 Er afsluttet i november 2012 på den måde, at data fra HA nu kan søges via 
bibliotekernes databrønd. Vejle Bibliotek projektleder. 
De biblioteker, der bruger brønden som grundlag for deres hjemmesider, kan 
gratis slå HA til, så lokaliteterne kommer frem ved søgningen. 

Brug af brønden til hjemmesider er ret nyt, så der er ikke så mange med endnu. Jeg 
kan nævne Odense, Vejle, Helsingør. 
 
Bibliotek.dk 
Bibliotekernes samarbejde omkring søgninger i bøger og andre materialer er også til 
gavn for Historisk Atlas på den modsatte måde, nemlig adgangen fra Historisk Atlas 
til bibliotekernes fælles database: Bibliotek.dk. 
De biblioteker, der er medlem af Historisk Atlas, kan bidrage ved at lægge links ind i 
et fanebladet ”litteratur”, så brugeren ledes ind i en litteratursøgning i bibliotek.dk. 
Så er det let at bestille bogen eller artiklen med det samme. 
Hermed en opfordring til at samarbejde herom lokalt. 
 
Danmark set fra luften 

 Jeg har haft kontakt til Kgl. Bibliotek: ”Danmark set fra Luften” – mulighed for 
projektpenge fra regi af Region Syddanmark i 2014 – til et samarbejdsprojekt. 

 
 
 
IT 
Alle nye tiltag og projekter og udviklingsønsker kræver it-udvikling i større eller 
mindre omfang. 
På it-området er der arbejdet både med rettelser og udvikling, men vi har mange 
ønsker til fremtiden – nogle umiddelbart til at gennemføre andre skal nok pakkes 
ind i projekter. 
Det er bestyrelsens opgave at prioritere indsatsen hér, og jeg regner med, at den 
opgave vil få en større plads i bestyrelsesarbejdet det kommende år. 
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Vi har som sagt haft flere forespørgsler om at bruge Historisk Atlas som en platform 
for projekter. Noget af det vore samarbejdspartnere vil lægge ind er ikke relevant at 
vise på Historisk Atlas.  
Det er nu teknisk muligt at bruge HA som en slags databrønd dvs. at lægge noget ind 
til brug andre steder. 
 
Version 2 af APPen er lanceret. Her er 1001 fortællinger med. 
 
Div. rettelser og forbedringer: 
Nu muligt at se hvor mange besøgende, der har været på egne lokaliteter. 
Nu muligt at udskille redaktører i registret over bidragydere, så man kan kontakte 
dem direkte. 
Søgefeltet er blevet mere avanceret – man søger nu i hele teksten - ikke kun i 
overskrifter og intro-tekster. Søgeresultatet præsenteres også på en mere 
overskuelig måde. 
 
 
Det er en barriere for mange brugere, at man skal gennem programmet Silver Light 
for at lægge indhold på siden og også se indholdet. 
Vores store ønske er at køre sitet over på HTML5. 
Det er simpelthen nødvendigt, at vi bliver opgraderet hér. 
 
Redaktion 
En forudsætning for at atlasset kan køre og udvikles er at indholdet kan publiceres 
på en god måde og er organiseret hensigtsmæssigt. 
 
Redaktionsgruppen har arbejdet hårdt med det i det forløbne år især med person- 
og emnegrupperne. 
 
 
HA - Fremtiden – det næste år 

 Sikre kvaliteten af indholdet 

 Udvide dækningsområdet 

 Tættere samarbejde med redaktørerne 

 Afholde 2 workshops for medlemmer 

 Videreudvikle de samarbejder vi har gang i 

 Projekter – så lange kræfterne rækker 
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Tak 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde; der er en god stemning og vilje til 
samarbejde. Det er vigtigt. 
Især tak til Susanne, der har haft er kæmpearbejde som kasserer i en nystartet 
forening. 
Tak til Ina Brodersen, der har haft en stor opgave som sekretær. 
Tak til redaktionsgruppen – og især tak til chefredaktøren Pernille Schou, Vejle 
Stadsarkiv, som trækker et stort læs. 
- Det samme gælder it-udvikler Rasmus Halling Lorentzen. I det kommende år vil vi 
blive bedre til at samarbejde med dig om omkring prioritering af opgaverne. 
 
 
 
Hermed giver jeg ordet til John, for den del af beretningen, der handler om statistik. 
 


