Claus Lahns tale til Thorvaldsen

Den 9. juni 2010 lavede Post og skanningsenheden under
Rådhusservice en aftale om digitalisering af Bertel
Thorvaldsens breve med Thorvaldsens museum. Her er
afdelingsleder Claus Lahns tale:

Skanning eller digitalisering af Bertel Thorvaldsens
Brevarkiv
En tidlig morgenstund for snart 1 år siden, sad jeg hjemme i min stue og læste
teksttv, som jeg sædvanligvis hygger mig med hver morgen inden jeg skal ind
på mit ønskejob på Kbh Rådhus.
Her læste jeg at BTM havde gang i indskanning/afskrivning af en stor mængde
data omkring Bertel Thorvaldsens brevsamling. Projektet var estimeret til ca. 2
år med 2-3 årsværk.
Uden dog at kende de nærmere omstændigheder til projektet, tænkte jeg ved
mig selv at her kunne vi i Skanningsenheden på Kbh Rådhus være behjælpelig i
en god sags tjeneste.
Tiden gik dog uden at jeg fik gjort mere ved det end at skrive nogle stikord ned
på en lap papir og have liggende i min jakkelomme. Da vi i Rådhusservice,
herunder skanningsenheden (IKKE centralen) også er i evig forandring mht. at
tilpasse os vores kunders behov og den evige strøm af organisationsændringer,

skal vi hele tiden afsøge nye territorier og ja..... det er vel ingen hemmelighed,
udvide vore indtjeningsmuligheder.
Hele idegrundlaget og konceptet til opbyggelsen af en digitalisering af Bertel
Thorvaldsens Brevarkiv, synes jeg/vi er aldeles fremragende. Vi er særdeles
glade for at få lov til at gøre hyldestdigte, kærlighedsbreve og store
kunstkontrakter om, med, fra og af BT offentlig tilgængelige i deres originale
form, til glæde for såvel danske som udenlandske researchere, kunstinteresseret
og historikere.
Thorvaldsens brevsamling er en uvurderlig kilde til viden om både dagligdagen
og kunsten i den verdensberømte billedhuggers liv.
Vi vil med glæde i skanningsenheden i Kbh Kommune være med til at lægge
navn til et så omfangsrigt og interessant projekt. Vi håber dermed også at kunne
gøre opmærksom på vore kvaliteter overfor omverdenen og tilbyde vores
skanningsservice for øvrige kolleger i kommunen. Det er ikke mindst et projekt
som vi er stolte over at kunne skrive på vores cv, lægge på KK-net, vores
hjemmeside og skrive hjem om i personalebladet Kolorit.
Desuden får vi nu lov til at håndtere ca. 400 år gamle dokumenter, af en
uvurderlig værdi. En håndtering som vi hermed gør os kontraktlig forpligtet til
at behandle yderst varsomt og med stor forsigtighed, men ikke mindst med så
nyvasket hænder som aldrig før :-) Dele af personalet i skanningsenheden vil
således de næste 8 mdr imens projektet står på, være rystende nervøse og som
noget nyt - få sved på panden - ifm. indskanningen af BTs brevsamling.
Vi lover højt og helligt fortrolighed og forsigtighed fra vores side.
At kunne løfte fremsendelsmetoden af BT's breve fra at blive sendt med duer
eller kurer, til at lade dem runde cyberspace og være med til at sende dem
jorden rundt via BTMs hjemmeside i digitaliseret form anser jeg som noget
meget stort.....
Tak og skål.... :-)
Claus Lahn/9.juni 2010

