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Frederikshavn Stadsarkiv 

Formidling  

Arkiv.dk 

Den 20. februar 2015 gik arkiv.dk i luften. Arkiv.dk er en fælles søgebase for mere end 550 lokal- 

og stadsarkiver i Danmark, og her er Frederikshavn Stadsarkiv et af de arkiver, som man kan søge 

materiale i. Formidlingsmæssigt har det været en stor succes, og Stadsarkivets materiale har 

mulighed for at nå ud til mange flere på denne måde. I 2015 har Frederikshavn haft 171.782 

visninger, hvoraf der har været 145.133 unikke visninger.   

Foredrag 

Frederikshavn Stadsarkiv afholdt i efteråret 2015 tre slægtsforskningsforedrag på Skagen, 

Frederikshavn og Sæby biblioteker under titlen ”Find dine rødder”. Her fortalte arkivarerne Karen 

Olesen, Casper Thomsen Juhl og Mia Nielsen om, hvordan man kan bruge Frederikshavn 

Stadsarkiv i sin slægtsforskning. Der blev gennemgået blandt andet folkeregisterkort og 

enkepensioner, og der var efterfølgende en livlig dialog. Det kunne også tydeligt ses i de 

forespørgsler, arkivet efterfølgende modtog på mail, at foredragene, samt reklameringen for dem, 

havde skabt opmærksomhed omkring muligheden for slægtsforskning i Stadsarkivet. 
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Arrangementer og udstillinger 

Stadsarkivet har i 2015, ligesom de foregående år, holdt udstillinger i det Kreative Rum på 

Borgertorvet.  Blandt udstillinger og arrangementer kan nævnes udstillingen og arrangementet i 

forbindelse med udgivelsen af Henning Jensens bog om ledvogterhuse og ledvogtere. Der var et 

flot fremmøde til lanceringen af bogen, hvor borgmester Birgit S. Hansen holdt tale.  

 

 

 

 

Arbejdet med arkiverne 

Papirarkiver 

Frederikshavn Stadsarkiv har i 2015 oplevet en stigning i afleveringer af papirarkivalier til arkivet. 

Der har i 2015 været 60 afleveringer til arkivet af forskellig størrelse. Det drejer sig især om 

ældreområdet, hvor vi har modtaget de første afleveringer, og sammenlægninger af institutioner 

på børneområdet.  

 

Digital arkivering 

Arbejdet med digitalarkivering har i 2015 været meget præget af udskiftningen af Frederikshavn 

Kommunes intranet og ESDH-system. Her har arkivet været involveret i arbejdet med at sikre en 

arkiveringsversion af det gamle ESDH-system. En opgave der fortsætter ind i 2016.  
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Forespørgsler og udlån  

Forespørgslerne til Frederikshavn Stadsarkiv er steget voldsomt i 2015 med 44,5 %. En af 

årsagerne til dette kan sandsynligvis findes i, at lanceringen af arkiv.dk har bidraget til at øge 

opmærksomheden på de muligheder, der findes i landets arkiver, herunder også Frederikshavn 

Stadsarkiv. Men også internt har der været en stor stigning i forespørgsler, hvilket vi på arkivet ser 

som et tegn på, at man internt i kommunen har fået øjnene op for de mange ressourcer, der 

findes i arkivet. Derudover afspejles arkivets involvering i processen med udskiftning af intranet og 

ESDH system også i de interne forespørgsler.  

 

Digitalisering af kildemateriale  

Frederikshavn Stadsarkiv fortsætter med at digitalisere materiale løbende. I løbet af 2015 blev der 

digitaliseret knapt 75.000 billeder og dokumenter. Heraf var mere end 36.000 eksamensbeviser, 

og det betyder, at arkivet efterhånden er ved at have digitaliseret alle eksamensbeviserne. 

 

Frivillige 

Arkivets frivillige har endnu en gang gjort en stor indsats. I 2015 registrerede arkivets frivillige 

mere end 1.000 billeder i Arkibas, som kommer offentligheden til gode på arkiv.dk. Arbejdet med 

at få transskriberet de gamle tekster skrider også støt frem og kan læses på arkivets hjemmeside.  

I 2015 har arkivet også været involveret i projektet Kulturvenner, som vi forventer os gode 

resultater af i 2016.  

  

Mia C. B. B. Nielsen 

 


