Årsberetning
2011

Årsberetning 2011
Frederikshavn Stadsarkiv
2011 har som 2010 været præget af konsolidering og udbredelse af kendskabet til arkivet, både
internt og eksternt. Arkivet har nu været på det nyindrettede Borgertorv i et helt år med faste åbningstider tre gange om ugen, hvilket har givet sig tydelige udslag i antallet af personlige henvendelser. Internt er der også sket en stigning i antallet af henvendelser, og det interne udlånssystem
er blevet stadig forbedret og videreudviklet.

Vejledning og servicering
Stadsarkivets personale står naturligvis til rådighed både med hensyn til enkelte forespørgsler og
besøg i institutioner, afdelinger og centre.
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 næsten er steget til det dobbelte. Dette skyldes i høj grad arkivets synlighed på Borgertorvet og vores anstrengelser for at gøre
arkivet kendt.
Forespørgslerne er meget forskelligartede og strækker sig fra forholdsvis simple svar på henvendelser til lange og komplicerede undersøgelser i arkivalierne, som involverer kørsel til arkiverne i
hhv. Skagen og Sæby. Eksempelvis indebærer fremfinding af sager ofte søgning i flere årgange og
forskellige sagstyper.
Forespørgsler 2009-2010-2011

Forespørgsler på stadsarkivet
2009

2010

2011
784
673

387 364
295

281
142
78

Personlig

22

55

Telefon

56

66

89

Mail

2

83

129

Intern

I alt

Udlån
Stadsarkivets elektroniske udlånsblanket til udlån af journalsager til medarbejdere i især Arbejdsmarkedscentret har stået sin prøve. Arbejdsgangen er blevet forbedret, og arkivet har nu et særdeles effektivt redskab til at sikre korrekt og hurtig fremfinding og kontrol med tilbagelevering af
udlånte sager.

Samlinger
Arbejdsmarkedscentret har købt ydelsen af stadsarkivet med ordning af deres arkiver, og fra arkivets side arbejdes der stadig på at få etableret en central løsning, så arkivet tager sig af alle arkiver
i kommunen.

Fotos fra stadsarkivets kompaktmagasin i Sæby.

Sognekommunerne op til 1970
Alle sognekommuner er kassationsbehandlet og er efter forskriftmæssig pakning og ordning
opstillet på Sæby Rådhus. Der er blevet tilbageført ca. 50 hyldemeter arkiver, især skolearkiver,
som har været opbevaret på Sæby Museum og nu er indarbejdet i Sæby Kommunes arkiver.
Der resterer stadig en mindre del, men overdragelsen forventes at være komplet i 2012.
Frederikshavn Kommune 1970-2006
Der er modtaget omfattende afleveringer fra især arbejdsmarkedscentret, og stadsarkivet har foretaget en omfattende kassationsbehandling, ordning og pakning af de modtagne arkiver.
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Institutionernes arkiver
Der arbejdes på at få tilført centrale midler til en indsamling, ordning og registrering af institutionernes arkiver, så dette vigtige materiale kan blive bevaret og sikret for eftertiden. Med hjælp fra
en praktikant fra historiestudiet er arkivet fra Ørnevejens Skole blevet hentet på skolen og pakket i
250 arkivæsker. Arkivet mangler den endelige ordning og registrering.
Der findes stadig kommunale institutioners arkivmateriale på Nordjyllands Kystmuseum og på
nogle af de øvrige lokalarkiver. De skal ifølge arkivloven tilbageføres til stadsarkivet, og det vil forhåbentlig ske i 2012.
Viden om den kommunale forvaltning og livet i kommunen
Der er i årets løb optaget interviews med tidligere medarbejdere m.v., og alle optagne interviews
er udskrevet og registreret.
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 2011 været afholdt 3 møder.
Digital arkivering
Stadsarkivet har ansvaret for Frederikshavn Kommunes digitale arkiver, som opbevares under betryggende forhold på KOMDA, Aalborg Stadsarkiv. CSC, leverandøren af Vitae, har store problemer
med at få afleveret og godkendt en arkivversion af data fra 2004-2011, men der arbejdes på sagen,
og afleveringen vil forhåbentlig være testet og godkendt i løbet af 2012.

Formidling
Stadsarkivet på Borgertorvet
Arkivet flyttede på Borgertorvet den 1. oktober 2010 og har således været der et helt år nu. Det
har vist sig i statistikken, hvor de personlige henvendelser er steget fra 142 til 281 – altså næsten
en fordobling. Det Kreative Rum i tilknytning til stadsarkivet og biblioteket har i årets løb været
brugt til følgende udstillinger og arrangementer: Købmænd i Frederikshavn, Stutzpunkt Nord, Tordenskjoldsdagene, Spil Dansk Dag, den lokale kunstmaler Rami Safadi - maler og udstiller, Elling
Tømmerhandel, Frydenstrand, m.fl. Åbningerne har været velbesøgte, og derudover besøges udstillingerne hver dag af mange af borgerne på deres vej til og fra biblioteket. Plakaterne fra købmandsudstillingen har været udstillet i banker og hos Engsig i Frederikshavn.
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Øverst: Kunstneren Rami Safadis udstiling på arkivet
Nederst fra venstre: Tordenskjoldsdagene 2011, udstilling om købmændene i Frederikshavn og arkivets julearrangement

Hjemmeside www.frederikshavnstadsarkiv.dk
Hjemmesiden er under stadig udbygning og er arkivets centrale platform i forhold til eksterne brugere. Der lægges løbende nye kildegrupper på hjemmesiden, og brugerne har mulighed for at sidde hjemme og døgnet rundt søge i samlingerne og dermed forberede besøg og undersøgelser på
arkivet. Flere frivillige sidder ligeledes hjemme og transskriberer (oversætter) den for de fleste
ulæselige gotiske skrift, som efterfølgende lægges på hjemmesiden til stor glæde for benytterne af
hjemmesiden. Disse transskriberinger er naturligvis også med til at udbrede kendskabet til stadsarkivet og dets mange muligheder for at finde oplysninger.
Facebook
Facebook bruges til at fortælle små historier fra arkivet og gøre opmærksom på arrangementer og
nyheder. Arkivet får god respons fra Facebook-brugerne og har hermed mulighed for at komme i
kontakt med nye og ofte yngre brugergrupper.
Undervisning
I 2011 lavede lærer på Frederikshavn Gymnasium Anders Broholm og Stadsarkivet et undervisningsforsøg med en 1. g-klasse. Eleverne fik til opgave at skildre to lokale kvinder ved navn Helga
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og Helfridas liv ud fra historiske førstehåndskilder i Frederikshavn Købstad. Det drejede sig bl.a.
om folkeregisterkort, offentlige forsorgssager og ansøgninger om enkepension. Eleverne lavede
ved hjælp af deres mobiltelefoner små filmklip, som beskrev Helga og Helfridas liv, og filmene kan
nu ses på stadsarkivets Youtube-side, Facebook og på vores hjemmeside. Forsøget har vakt stor
interesse i arkivkredse.

Billede fra fremlæggelsen t.v. og et stillfoto fra en af Youtube-videoerne t.h.

Samarbejde
Stadsarkivet er medlem af ODA (Organisationen Danske Arkiver) og af International Federation for
Library Associations and Institutions, IFLA, hvor Ruth Hedegaard har været formand eller sekretær
for sektionen Genealogy and Local History Section i 8 år indtil august 2011. Stadsarkivet har også
lavet flere arrangementer i samarbejde med de øvrige lokalarkiver, museer, biblioteker og foreninger. Eksempelvis kan nævnes udstilling på Sæby Bibliotek om Nellemanns have i samarbejde
med lokalforeningen Nellemanns Haves Venner og Frydenstrand-udstillingen på Borgertorvet, som
blev lavet i samarbejde med HASDA, Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne.

Personale
Stadsarkivar Ruth Hedegaard.
Arkivar Karen Olesen, ansat pr. 1. april 2010.
Kontorassistent Lena Hagerup, ansat pr. 1. maj 2011.
Derudover har arkivet i årets løb haft stor nytte af personer ansat i praktik og løntilskud. Der er
også to frivillige medarbejdere tilknyttet arkivet, Grete Hjort og Emma Madsen, som hjælper med
transskribering af ældre kommunalt materiale med gotisk skrift. Digitalisering af de ældre samlinger og transskriberingerne lægges løbende på arkivets hjemmeside.
Ruth Hedegaard
Stadsarkivar
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Året der gik…
Frederikshavn Stadsarkiv 2011

”Stadsarkivet arbejder løbende med
at registrere og tilgængeliggøre de i
alt ca. 6-8 km. arkivalier, som findes
rundt omkring på magasinerne i
Frederikshavn, Skagen og Sæby”

”Stadsarkivet har i 2011 modtaget 155
hyldemeter arkivalier fra bl.a. arbejdsmarkedscentret og skoler / institutioner. Der
er i den forbindelse udført bevarings- og
kassationsbehandling af ca. 100 hyldemeter. Fra Sæby museum er der tilbageført
ca. 100 hyldemeter kommunalt materiale,
som ifølge arkivloven skal opbevares i
stadsarkivet”

”For at gøre ekspeditionen nemmere
er der lavet et nyt udlånssystem,
således at der nu er styr på alle udlånssager, og der kan gives en udlånsgaranti til sagsbehandlerne inden for 24 timer”

”Fotos fra børneinstitutioner, skoler, Teknisk Forvaltning og en stor
samling af huse i Skagen m.v. er
ordnet og pakket, og mange er
skannet og registreret i arkivernes
edb-program. I 2011 er det blevet
muligt at se registreringerne via
stadsarkivets hjemmeside”

”Byrådssager fra 1820-1870 og Fattigvæsenets korrespondance fra
1870erne er skannet og lagt på arkivets hjemmeside – mange af dem
med transskriptioner af frivillige,
som arkivet har et rigtigt godt samarbejde med”

”Via hjemmesiden, Facebook, pressen og
artikler i arkivrelaterede publikationer
m.v. har arkivet i 2011 været med til at
gøre opmærksom på dets eksistens, og der
ses en stadig stigning i benyttelsen af arkivet”

”Der er ekspederet 375 udlån til sagsbehandlere og der er besvaret ca. 500 forespørgsler
fra borgere”

”Arkivet har modtager 55 flyttekasser fra
Ørnevejens Skole, 20 flyttekasser fra Munkebakkeskolen, 16 kasser fra Ledighedsydelsen og over 50 flyttekasser fra kommunens Jobcenter”
7

