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Forslag om fortløbende arkivering af historisk 

materiale 
Indtil 2006 opretholdt den daværende Landsforening for Bøsser og Lesbiske et arkiv, som på det 

tidspunkt blev afleveret til Rigsarkivet. Dengang ønskede man at blive ved med at arkivere sit materiale, 
men det ville foregå digitalt. Desværre er dette aldrig blevet gjort. Dette ønsker LGBT+ Danmark nu at 
lave om på, sådan at historikere også i fremtiden kan fortælle om det fantastiske arbejde, vi gør!  
LGBT+ personer har det med al for tit at ’mangle’ i historien, og vi har et ansvar for at vise, at vi var der, og 

er der. Dette kan vi gøre ved at aflevere vores materiale til den nationale hukommelse på de offentlige 

arkiver. 
 

Generalforsamlingen bestemmer derfor, at: 

 
a) sekretariatet udleverer (allerede eksisterende) historisk digitalt og fysisk materiale til et professionelt 

arkiv efter nærmere aftale, (og i overensstemmelse med foreningens ønsker). Arkivgruppen står for den 

praktiske overlevering, og aftalerne med arkiverne. 
 
b) hvert 5. år høster sekretariatet de sidste fem års relevante dokumenter, m.m., fra sine servere (pt. 

Sharepoint), og overfører dem til en ekstern harddisk, hvorefter Arkivgruppen overleverer materialet til 
arkivet. Første gang er i 2024. 

 
c) bestyrelsen og sekretariatet bestræber sig på at gemme historisk relevant ekstern og intern 
korrespondance af særlig sagsdannende karakter. Den enkelte medarbejder foretager vurderingen af 

hvad der skal gemmes. Dette kan ske i takt med at digitale løsninger skabes, der gør det nemt og enkelt 

at arkivere mails. 
 
d) arkivgruppen samarbejder med sekretariatet om at finde løsninger på hvordan al historisk relevant 

ekstern korrespondance af særlig sagsdannende karakter via forenings-email-adresser kan arkiveres for 
eftertiden.  

 

e) arkivgruppen udarbejder med bestyrelsens godkendelse regler for adgang til materialet. Alle 
medlemmer af arkivgruppen underskriver en tavshedserklæring om materiale, de får adgang til, som en 
del af deres arbejde. 

 
 
Med venlig hilsen, 
Arkivgruppen (Morten Grumstrup, Sofie Rode Olsen, Tobias Haimin Wung-Sung, Peter Edelberg) 


