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Notat om kulturvenner på Stadsarkivet
På Stadsarkivet er kulturvennerne tilknyttet på to forskellige måder. Der er dem, der sidder hjemme og
transskriberer vores digitaliserede materiale for derefter at sende transskriberingen til os, og så er der dem,
som kommer ind på arkivet om tirsdagen og arbejder her i nogle timer. I den første gruppe er der en
kulturven, som er fast tilknyttet og har været det i en lang årrække. Emma, som hun hedder, har været
tilknyttet arkivet siden 2011. Der er flere, der bidrager, men det er mere sporadisk, hvor meget vi modtager
fra dem.
I den anden gruppe af kulturvenner, altså dem der sidder på arkivet og arbejder, har vi seks kvinder, der
kommer ca. hver tirsdag. To af disse har været tilknyttet arkivet siden 2012, mens de resterende fire er
tilknyttet arkivet via kulturven-projektet. Kulturvennerne, der sidder på arkivet, løser en række forskellige
opgaver for arkivet. De fleste af dem skifter lidt mellem forskellige opgaver for afvekslingens skyld, og vi
lægger fra arkivets side stor vægt på, at kulturvennerne også sidder med opgaver, de finder spændende.
Opgaverne er: indtastning af oplysninger i databaser, registrering af billeder i Arkibas og transskribering af
tekster. Fremadrettet vil der muligvis også være nogle opgaver relateret til digitalisering af arkivalierne.
Vi oplever gruppen som værende utrolig godt sammensat. De er meget gode til at hjælpe hinanden på
tværs af gruppen. Det er selvfølgelig et projekt, der kræver nogle ressourcer fra det faste personale, men
vores vurdering er, at det godt kan betale sig med det udbytte, arkivet har af det. Dertil kommer også, at vi
har samlet dem, der kommer på arkivet, om tirsdagen, så det ikke bliver spredt ud over hele ugen.
I samtaler med kulturvennerne giver de selv udtryk for at være meget tilfredse med at være tilknyttet
arkivet – en af dem udtalte, at hun egentlig havde regnet med at ville sidde hjemme og transskribere, men
at hun er blevet meget begejstret for at sidde her på arkivet, netop på grund af den gode sammensætning
af frivilliggruppen.
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