
Frederikshavn Stadsarkiv, året der gik 2014. 

Formidling 

2014 har i høj grad været et år, hvor Stadsarkivet har lagt stor vægt på formidling. Vi arbejder konstant på 

at få uregistreret arkivmateriale sorteret og registreret, således at det kan anvendes af vores brugere og 

anvendes i et digitalt format, så man kan sidde derhjemme med materialet. 

Byrådssekretariatets arkiv fra Frederikshavn Købstad er næsten fuldregistreret helt ned på læg niveau, 

blandet andet med spændende emner såsom Frederikshavn Sygehus, flytning af banegården i 

Frederikshavn og Frederikshavn børneasyl fra 1867. Disse arkivaliers registrering kan alle fremsøges via 

www.arkiv.dk 

Eksamensbeviser fra alle skoler i Frederikshavn Kommune er blevet digitaliseret, og vi har overtaget 

arbejdet med at fremfinde eksamensbeviser. 

Foredrag 

Frederikshavn Stadsarkiv afholdt i efteråret 2014 to foredrag for slægtshistoriske foreninger. Her fortalte 

arkivarene Karen Olesen og Casper Thomsen Juhl om, hvad stadsarkivet ligger inde med af materiale, der 

kan bruges til slægtshistorie.  

 

Lærer for livet og skole 200 år 

Stadsarkivet var med til at markere 200 års jubilæet for de første skoleforordninger af 1814.  Det gjorde vi 

delvist med en udstilling på borgertorvet på Frederikshavn Rådhus, og dels ved at deltage i det 

landsdækkende projekt  ”Lærer for livet”, der havde til hensigt at få lærere til at bidrage med deres 

erindringer om deres arbejde som lærer.    

Barndommens Gade. (udstilling på kappelborg) 

I 2014 afholdt Frederikshavn Kommune en pædagogisk konference med titlen Barndommens Gade.  Den 

blev afholdt i Skagen, og i den forbindelse lavede Stadsarkivet i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i 

Skagen en fotoudstilling med billeder, der dokumenterede barndommen i Skagen igennem tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barndommens gade i Skagen 2014 

http://www.arkiv.dk/


Derudover har vi også arrangeret følgende formidlingstiltag i 2014: 

Indvielse af de nye lokaler for frivillige. 

Henning Jensens bogudgivelse om Isstadion. 

Bluesfestival i november 2014. 

Frivillige 

Vi har stadig en tilgang i vores faste frivillige, så vi nu udover de 4 faste frivillige hjælpere, har fået 

fornøjelsen af en meget erfaren slægtsforsker. 

Aflevering af papirarkivalier 

I takt med at Frederikshavn Kommune bliver mere og mere digital og yder en større indsats for at 

digitalisere store mængder af papirserier, stiger indsamlingsmængden af papirarkivalier. Stadsarkivet har i 

2014 haft 46 afleveringer af papirarkivalier internt fra kommunen, hvilket er en lille stigning i forhold til 

2013.  

Det er især Sæby byggesager og aflevering fra Sæby, Skagen og Frederikshavn biblioteker samt Ankermedet 

Skole, Hedeboskolen og Bangsbostrand Skole, der fylder mange hyldemeter. 

Forespørgsler og Udlån 

Forespørgsler og udlån af sager internt i kommunen er stadig faldende fra 2013-2014. Det er en glædelig 

udvikling, at det store digitaliseringsarbejde, som Frederikshavn Kommune har iværksat de seneste år, i høj 

grad viser sig i statistikken. 

Samtidig kan vi se, at antallet af de eksterne forespørgsler fra borgere stort set er uændret fra 2013-2014, 

og at Stadsarkivet hermed forsat sætter lys over de mange spørgsmål historien stiller. Det er især emner 

som slægtsforskning, ejendomssager og skolehistorie, der fylder en stor del af stadsarkivets forespørgsler 

fra borgerne.  

 

 

 

 

166
129

295289

387

676

420

364

784

504

315

819

602

213

815

596

180

776

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ekstern Intern I alt

Forespørgelse 2009-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014



 

 

Arkibas5 

I slutningen af 2014 skiftede Stadsarkivet det gamle Arkibas 4 ud med den nye version Arkibas5.  Det 

betyder, at vi i 2015 vil blive en del af den fælles søgeside www.arkiv.dk sammen med 550 andre arkiver i 

Danmark.  Stadsarkivet havde i slutningen af 2014 ca. 9000 registreringer i Arkiba5. 

 

Skanning af billedmateriale  

Frederikshavn Stadsarkiv fik i 2014 endnu engang digitaliseret store mængder billedmateriale, hvor især 

klassebilleder og fotos fra kommunens mange skoler er blevet scannet, registreret i Arkibas og kan 

fremsøges på www.arkiv.dk . Her hjælper mange af de frivillige med at få navne og lokale oplysninger på 

billederne, således at de kan læses i www.arkiv.dk og er bevaret for eftertiden. 

 

 

Karen M. Olesen og Casper Thomsen Juhl. 
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