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Årsberetning, Frederikshavn Stadsarkiv 2010
2010 har været præget af konsolidering og udbredelse af kendskabet til arkivet. Det har
været året, hvor kendskabet til arkivet og den hjælp og vejledning der ydes, har slået igennem. Forvaltningerne benytter i stigende grad arkivet og henvender sig med spørgsmål
om ordning og korrekt behandling af arkiverne, og når de vil aflevere materiale. Eksternt er
der også stadig flere borgere, der finder vej til arkivet og søger oplysninger.

Vejledning og servicering
Arkivgruppen
Frederikshavn Kommunes arkivgruppe og dens enkeltmedlemmer har i årets løb været en
god støtte, samarbejdspartner og hjælp.
Der har været holdt 3 møder i arkivgruppen, og herudover har gruppemedlemmerne til
enhver tid velvilligt hjulpet med oplysninger og bistand.
Vejledning i arkivspørgsmål m.v.
Stadsarkivet har i årets løb været på besøg i forvaltninger og institutioner for at vejlede om
bevaring, pakning og aflevering af arkivmateriale. Som noget nyt indgår det nu i kommunens interne uddannelse, hvor 2. semesters elever besøger arkivet og undervises i korrekt
arkivbrug.
Udlån
Stadsarkivet har fået udarbejdet en elektronisk udlånsblanket til udlån af journalsager til
medarbejdere i især Social- og sundhedsforvaltningen. Det betyder, at udlånsprocedurerne er fastlagte, og der er styr på, hvem sagerne er udlånt til, og at de kommer på rette
plads i arkivet efter udlån.

Samlinger
Frederikshavn Købstad
Arkiverne står opstillet i orden. En egentlig arkivregistrering i arkivernes registreringsprogram Arkibas blev påbegyndt i 2008 og er videreført i 2009 og 2010. Vi er gået i gang med
byrådssekretariatets emnesager, som indeholder meget værdifuldt materiale, og det registreres derfor grundigt og i dybden. Det betyder, at registreringen kun skrider langsomt
frem. Men der er lavet lister over indholdet, som ligger på arkivets hjemmeside, så det er
muligt at få en oversigt over materialet.
Materiale fra Teknisk Forvaltning fra både før og efter 1970, der har været opbevaret på
Bangsbo Museum og Arkiv, er nu tilbageleveret, men der mangler stadig kommunalt materiale fra de øvrige forvaltninger.
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Frederikshavn Kommune 1970-2006
Arkiverne fra Socialforvaltningen er stadig i gang med at blive ordnet. Stadsarkivet har lavet en aftale med Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om ordning af pakning, Stadsarkivet har en person i løntilskud fra SSAF og samtidig har AMC købt 5 timers
arkivarbistand om ugen til hjælp til at lede arbejdet med ordning og pakning af arkiverne.
Hvad de øvrige forvaltninger angår, så er der ikke lavet aftaler om aflevering og ordning af
deres papirarkivalier. Aftalen med SSAF løber indtil videre, men det undersøges, om aftalen kan udvides til at være en generel ordning, finansieret med centrale midler.
Skagen og Sæby købstadskommuner samt sognekommunerne
Alle sognekommuner samt Skagen og Sæby købstæder er opstillet i kælderen på Sæby
Rådhus i orden efter Odder systemet. Der er lavet oversigter over materialet, som er tilgængeligt på Stadsarkivets hjemmeside.
Hvad den gamle Sæby Kommune angår, så findes der stadig kommunalt arkivmateriale,
især skolearkivalier på Sæby Museum. Tilbageleveringen til stadsarkivet er i gang, og materialet forventes at være overdraget i løbet af 2011.
Institutionernes arkiver
Der arbejdes som nævnt ovenfor på at få tilført centrale midler til en indsamling, ordning
og registrering af institutionernes arkiver, så dette vigtige materiale kan blive bevaret og
gemt for eftertiden.
Viden om den kommunale forvaltning og livet i kommunen
Arkivet har fortsat indsamlingen af førstehånds kilder til dokumentation af livet i Frederikshavn Kommune ved at optage båndinterviews med tidligere medarbejdere i kommunen.
ESDH Drifts- og arkivorganisation
Stadsarkivaren er medlem af ESDH drifts- og arkivorganisationen og samarbejder med
lederen af ESDH om registrering og bevaring af kommunens elektroniske arkiver. Der har i
2010 været afholdt 4 møder.
Digital arkivering
Stadsarkivet har ansvaret for Frederikshavn Kommunes digitale arkivering. Da stadsarkivet ikke har en IT arkivar, må hele ydelsen købes hos KOMDA, Kommunal Digital Arkivering, som har til huse på Aalborg Stadsarkiv. KOMDA tester og opbevarer arkiverne, efter
de er afleveret i systemuafhængige versioner. Der er foreløbig lavet arkiveringsversioner
af 32 systemer.
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Formidling
Stadsarkivet har fortsat sine bestræbelser for at gøre arkivet kendt som kulturinstitutionen med de autentiske oplysninger om Skagen, Sæby og Frederikshavn gennem
tiden, stedet hvor de primære kilder til kommunens historie findes. Stadsarkivet har domænenavnet
www.frederikshavnstadsarkiv.dk, så det nu er let at finde
ind til arkivets hjemmeside.

Figur 1: Volmer Sørensen - Frederikshavn byjubilæum i 1968

Hjemmeside www.frederikshavnstadsarkiv.dk
Der bliver løbende lagt nyt materiale på hjemmesiden,
oplysninger om arrangementer, nye artikler m.v., ligesom
der også løbende bliver lagt nye oversigter over arkivmateriale, så der bliver stadig flere muligheder for at orientere sig i arkivets righoldige samlinger.

Facebook
Stadsarkivet har en profil på Facebook og bringer fortsat historier og oplysninger om arkivet og dets aktiviteter. Facebook er også en måde at fremme en interaktiv formidling og få
en dialog med interesserede borgere, ikke mindst den yngre del af befolkningen.
Stadsarkivet på Borgertorvet
Den 1. oktober flyttede arkivet endelig på Borgertorvet, som nu er bemandet tirsdag og
onsdag 13-16 samt torsdag 13-17.
Det er en stor fordel at få en så synlig plads, og vi har gjort en del ud af indretningen. Vi
har også arrangeret flere udstillinger og begivenheder i Det Kreative Rum. Det betyder, at
vi har fået kontakt med mange borgere, der viser stor interesse for arkivet og vores udstillinger.
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Øvrig formidling
I januar havde vi besøg af 2 HF klasser, som fik en rundvisning og hørte om arkivet og
dets opgaver.
Vi har i samarbejde med Elling Lokalarkiv holdt Strandbydag på Borgertorvet for 60-80
interesserede borgere. De havde lavet en udstilling om Elling, og der blev vist den lokale
Strandby film: ”Livet mellem husene” og underholdt af F-dur kvintetten, som sang og spillede mundharmonika. I forbindelse med Spil Dansk Dagen havde vi i samarbejde med biblioteket og Det Musiske Hus lavet en lille udstilling. Derudover havde vi fået medlemmer af
byrådet til at synge på Borgertorvet.
I samarbejde med rådhuset og biblioteket, deltog stadsarkivet i åbent hus arrangement
den 4. juni 2010.

Samarbejde
Stadsarkivet er medlem af ODA, Organisationen Danske Arkiver og af International Federation for Library Associations and Institutions, IFLA, hvor Ruth Hedegaard er formand for
sektionen Genealogy and Local History Section.
Ruth Hedegaard har i årets løb deltaget i de 3 afholdte møder i Kommunearkivnetværket,
som er en gruppe under ODA. På disse møder diskuteres sager af fælles interesse, og der
foregår megen værdifuld erfaringsudveksling.

Forespørgsler
Der har i årets løb været en stigning i forespørgsler og besøgende på arkivet. Ud fra de
nedenstående grafer, er det især de personlige henvendelser til arkivet, som har haft
fremgang. Dette skyldes i høj grad arkivets synlighed på Borgertorvet og vores anstrengelser for at gøre arkivet kendt. Dertil ses også en stor stigning i de interne forespørgsler i
kommunen, hvilket skyldes det nye effektive udlånssystem, der sikrer en nem og hurtig
betjening, og at materialet kommer sikkert tilbage i arkiverne.
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Personale
Stadsarkivar Ruth Hedegaard.
Arkivar Karen Olesen, ansat pr. 1. april 2010.
Derudover har arkivet i årets løb haft stor nytte af
personer ansat i praktik og løntilskud. der er også
en frivillig medarbejder, Grete Hjort, tilknyttet arkivet, hun er fortsat i gang med at transskribere fattigvæsenets korrespondance i Frederikshavn Købstad

Karen og Ruth i magasin under Sæby Rådhus

15. november 2011
Ruth Hedegaard
Stadsarkivar
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