Til medlemmer af BFKU og til orientering for den øvrige kommunalbestyrelse samt
administration - den 26.3.2019
Fremtiden for Historisk Arkiv i Dragør
Først vil vi udtrykke vores glæde over, at vores tidligere fremsatte bekymringer er blevet hørt, og
at der nu vurderes nye forslag for Historisk Arkivs fremtid.
På trods af KB’s klare udmelding om, at det videre arbejde skulle foregå i dialog med arkivets
medarbejdere, er dette ikke sket.
Derfor denne orientering fra de frivillige.
Helt overordnet vil vi gerne have lov til at udtrykke vores opfattelse af, at arkivets nuværende
placering på mange måder er ideel. Det gamle rådhus opfattes af mange borgere, som det helt
rigtige sted at huse ”Dragørs historie”, og placeringen er central for de fleste borgere (og andre
besøgende). Der kunne ganske vist findes mere velegnede placeringer for opbevaring af arkivalier,
men sådan er vilkårene i et historisk miljø som Dragør.
Det er en helt afgørende forudsætning for arkivets drift, at både de ansatte og de frivillige har de
arkivalier, der kommer fra borgere og virksomheder, umiddelbart ved deres arbejdsplads. Mens
det kommunale arkiv således bruges relativt sjældent og godt kan flyttes til f.eks. Dragørs
nuværende rådhus, så kan de øvrige arkivalier ikke flyttes væk fra Historisk Arkiv.
Samtidig, vil der med en ”billig” flytning af kommunearkivet til Dragørs nuværende rådhus kunne
skabes luft i huset til, at ”hjemløse” frivillige med tilknytning til det historiske, og andre funktioner
som foredragssal, mindre mødelokaler og måske repræsentative formål kunne forenes med
arbejdet med de historiske arkivalier. Og traditionen med skiftende udstillinger vil kunne
fortsættes. Væsentligt er det at husets stueetage fortsat har modtagefunktion af borgere med
forskellige ærinder(den er stort set også tilgængeligt for handicappede).
Med f.eks. en renovering af bygningen – måske med støtte fra Realdania – vil dette kunne blive en
rigtig værdig løsning.
Vi ser gerne en kombination af spørgsmål 2 og 3. Et samarbejde med Museum Amager og et
Historiens Hus på Stationsvej, som samlingssted for bl.a. UNESCO-arbejdet, for arkivets og
museernes frivilliggrupper, for Turistkontorets frivillige, for Lokalhistorisk forening og andre
lignende grupper. Det vil åbne for det naturlige samarbejde mellem de forskellige grupper der
arbejder med Dragørs historie. Ved denne kombination kan arkivet også få mulighed for at
bibeholder sin status som selvstændig enhed.
Endelig er det væsentligt, at vi frivillige har adgang til en leder som faglig sparringspartner, som
kender arkivets samlinger til bunds. Vi håber, at det vil indgå i Jeres overvejelser, at arkivar
Henning Sørensen bibeholder denne funktion. Vi vil gøre opmærksom på, at passer vi ikke på, kan
nogle af de modeller, der er i forslag, let blive dyrere løsninger, end det, der i dag bruges på
området. Flytning af arkivalier og indretning af nye lokaler til fortroligt arkivarbejde er meget

kostbart – det ved vi, er erfaringen fra mange andre steder i landet. Med i det større regnskab skal
også bemærkes, at arkivets frivillige også bidrager til arkivets indtægt gennem vores arbejde med
skrivning og formidling af historien, bl.a. i forbindelse med arkivets mange bogudgivelser.
Afslutningsvis vil vi opfordre til, at I afsætter den nødvendige tid til at finde en langtidsholdbar
løsning for arbejdet med Dragørs historie. Det fortjener borgerne, de frivillige, de ansatte, I og
Dragør.
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