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På Stadsarkivet kan du…
På stadsarkivet kan du finde mange forskellige 
oplysninger, da kommunen behandler stort set 
alle lokale forhold. 

Hos os kan du blandt andet:

Søge i arkivets digitaliserede arkivalier, billeder 
og trykte materialer

Få hjælp til at finde oplysninger om din lokalhi-
storie, f.eks. 

•    Hvornår en bygning er opført og dens historie. 

•  Institutioners historie, herunder skoler, dagin-
stitutioner m.fl.

• Slægtsforskning i stadsarkivet. 

•  Læse vores artikler om din lokalhistorie. Se de 
forskellige udstillinger i Det Kreative Rum, som 
både kan være lavet af stadsarkivet, kommunale 
institutioner, foreninger og ikke mindst private. 

 



Få vores læsesal hjem i stuen
Vi tilbyder en lang række af muligheder, som kan 
findes via internettet. 

På vores hjemmeside: 
www.frederikshavnstadsarkiv.dk 

•  Kan man tilgå arkivalier fra de gamle sogne-
kommuner, fra før kommunalreformen i 1970.

 
•  Dernæst arkivalier fra de gamle Skagen, Frede-

rikshavn og Sæby kommuner fra før sammen-
lægningen i 2007. 

•  Til sidst har vi kommunale arkivalier fra den nu-
værende Frederikshavn Kommune. Det kan være 
byrådsreferater og referater fra forskellige poli-
tiske stående udvalg, råd og nævn. 

En anden mulighed er:
www.arkiv.dk  

Her kan ikke blot se arkivalier fra Frederikshavn 
Stadsarkiv, men også arkivalier fra arkiver i resten 
af Danmark. Når det gælder arkivalier fra Frede-
rikshavn Stadsarkiv er mulighederne mange eks. 

• Kigge i vores samling af 12.000 billeder

• Finde arkivalier 

• Bestille arkivalier til vores læsesal



Kulturvenner
På stadsarkivet har vi en gruppe frivillige kultur-
venner tilknyttet. De er en uvurderlig hjælp i for-
bindelse med digitalisering af vores mange arkiva-
lier, registrering af billeder og andre opgaver.  
 
Der er to forskellige typer af frivillige hos os. Der 
er dem, der sidder hjemme og transskriberer vo-
res digitaliserede materialer for derefter at sen-
de transskriberingen til os, og så er der dem, som 
kommer ind på arkivet om tirsdagen og arbejder 
her i nogle timer.  
 
Kulturvennerne, der sidder på arkivet, løser en 
række forskellige opgaver for arkivet. De fleste af 
dem skifter mellem forskellige opgaver (for af-
vekslingens skyld) og vi lægger fra arkivets side 
stor vægt på, at kulturvennerne også sidder med 
opgaver, de finder spændende. 

Vi oplever gruppen af kulturvenner som værende 
utroligt godt sammensat. De er meget gode til at 
hjælpe hinanden på tværs af gruppen.  
 
Vi er meget glade for det store stykke arbejde, de er 
med til at lave for os og ikke mindst samværet med 
en fantastisk gruppe af engagerede mennesker, som 
giver gensidig glæde i hverdagen.



Om Stadsarkivet
Frederikshavn Kommune oprettede den 1. juni 
2008 Frederikshavn Stadsarkiv. Arkivet indeholder 
de kommunale arkivalier fra den nuværende Fre-
derikshavn Kommune, samt de tidligere Skagen, 
Frederikshavn og Sæby kommuner. Herunder også 
de tidligere sognekommuner, som forsvandt ved 
kommunalreformen i 1970. På vores hjemmesi-
de www.frederikshavnstadsarkiv.dk kan du se det 
materiale, vi gemmer på.  

Frederikshavn Stadsarkiv har blandt andet til for-
mål:

•  At bevare Frederikshavn Kommunes arkivalier.

•  At stille arkivalier og viden til rådighed for bor-
gere, myndigheder og forskere.

•  At vejlede i brugen af arkivalier. 

•  At formidle kendskab til kommunens historie.

•  At samarbejde med kommunens øvrige arkiver 
og kulturinstitutioner. 



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Åbningstider
Mandag: 12:30-15:00 
Tirsdag:  12:30-15:00 
Torsdag: 12:30-17:00
Du er velkommen til at kontakte os udenfor åb-
ningstiderne.  

Lukket på helligdage samt mellem jul og nytår
 
Stadsarkivet har kontorer i lokale B112. Indgangen 
finder du bag informationen på Rådhuset. 

Frederikshavn Stadsarkiv  
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
Tel. +45 98 45 91 41 
stadsarkiv@frederikshavn.dk 
www.frederikshavnstadsarkiv.dk


