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Indledning
Året har været præget af indsamlinger af institutioners arkivalier i forbindelse med nedlægninger og sammenlægninger. Især har skole- og institutionssammenlægninger resulteret i mange besøg på forskellige skoler og institutioner med råd og vejledning om arkivering. Efterfølgende er arkiverne fra bl.a. Munkebakkeskolen, Hånbækskolen, Abildgårdskolen, Hedeboskolen og flere daginstitutioner blevet pakket og transporteret til stadsarkivet,
hvor de nu er i gang med at blive ordnet og registreret.
Der dukker også stadig nyt og ukendt arkivmateriale op. En af årets mest spændende indleveringer har været Hirsholmene Kommunes arkiv, som har stået en årrække i 14 flyttekasser, uordnet. Det er stadsarkivet i gang med at få sorteret og registreret, men der er
stadig meget at gøre, før arkivet vil være færdigregistreret og dermed tilgængelig for
forskning og undersøgelser.
I årets løb er der også arbejdet med digitalisering af arkivmateriale, som løbende bliver
lagt på arkivets hjemmeside, så det kan komme borgerne og kommunens personale til
gavn.
Stadsarkivets personale har været på tur til Skagen, hvor en af arkivets frivillige Grete,
som er bosiddende i Skagen, viste rundt. Det blev en fin dag i lokalhistoriens tegn.

Digitalisering af arkivmateriale
I 2012 videreførte og intensiverede stadsarkivet digitalisering af ældre arkivmateriale fra
de tidligere købstadskommuner og sognekommuner, primært forhandlingsprotokoller og
korrespondance m.v. fra 1842 og frem.
Med tilgængeliggørelsen af arkivmaterialet på hjemmesiden får kommunens borgere og
andre interesserede mulighed for at læse originale kilder til kommunens historie hjemmefra, og på alle tider af døgnet.
Stadsarkivet har tilknyttet en lille gruppe frivillige, som er i gang med at transskribere eller
oversætte den gotiske skrift, som de ældre forhandlingsprotokoller og dokumenter er skrevet med. Transskriberingerne bliver lagt på stadsarkivets hjemmeside, side om side med
de originale digitaliserede sider, så alle har mulighed for at læse arkivalierne.
Parallelt med digitaliseringen af det ældre arkivmateriale, begyndte stadsarkivet også at
lægge politiske mødereferater fra det nuværende og de tidligere byråd og stående udvalg
på hjemmesiden.
I løbet af 2012 er der blevet lagt ca. 2000 pdf-filer på hjemmesiden. Det dækker over tilgængelige politiske mødereferater, digitaliseret materiale og transskriberinger som de frivillige har foretaget. Eksempelvis findes fattigvæsenets korrespondance for Frederikshavn
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Købstad 1869-1879 og Understed-Karups valgprotokol 1849-1916 med oversættelser på
hjemmesiden.
”Din Digitale Danmarkshistorie”
"Din Digitale Danmarkshistorie" er et digitaliseringsprojekt iværksat af Frederikshavn
Stadsarkiv. Målet er at præsentere et tværsnit af danmarkshistorien i 1870 og 1937 ved at
digitalisere og offentliggøre alt tilgængeligt arkivmateriale fra disse to år på arkivets hjemmeside.
Stadsarkivet har søgt en række fonde om støtte og fået 40.000 kr. af Roblon Fonden til
projektet.
Udover den økonomiske støtte er det lokale engagement meget vigtigt for dette projekt, da
det i høj grad beror på hjælp fra frivillige. De gamle arkivalier er nemlig skrevet med gotisk
skrift, som skal transskriberes (oversættes), så nutidens borgere kan læse dem. Det hjælper en række frivillige medarbejdere arkivet med.
Stadsarkivet har præsenteret projektet på flere møder for de danske stadsarkiver, og vi
håber, at flere arkiver vil deltage i projektet. I givet fald vil man kunne få et tværsnit af kilderne ikke blot til Frederikshavn, Sæby og Skagens historie, men et landsdækkende tværsnit.
Projektet bliver løbende opdateret med nye digitaliseringer, for til sidst at have alt arkivmaterialet fra årene 1870 og 1937 digitaliseret.

Eksempel på noget af det digitaliserede materiale fra 1870. Siden her er tillige blevet transskriberet af en af stadsarkivets
frivillige.
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Frivillige
Stadsarkivet har også i år haft stor gavn af de frivillige, der er tilknyttet arkivet. Flere frivillige sidder hjemme og ”oversætter” gotisk håndskrift. Teksten bliver dermed søgbar på vores hjemmeside, og det giver helt nye muligheder for at finde oplysninger i arkiverne.
To frivillige kommer fast på arkivet, hvor de skanner og registrerer billeder, som efterfølgende kan ses på arkivets hjemmeside under punktet ”Søg” i Arkibas. Det er overvejende
skole- og elevfotos samt fotos af bygninger, de har koncentreret sig om. Således ligger der
eksempelvis næsten 300 færdigregistrerede fotos fra Ørnevejens Skole, ca. 450 fra Munkebakkeskolen, ca. 200 fra Bangsbostrand Skole og ca. 300 bygningsfotos.

FORMIDLING
Stadsarkivet har i årets løb - som tidligere - arbejdet for at gøre arkivet kendt. Det er bl.a.
sket ved at lave forskellige udstillinger i Det Kreative Rum, bl.a. i forbindelse med Frederikshavn Biblioteks 100 års jubilæum, udgivelser af Henning Jensens bog om købmænd
og om ishuse og ismejerier i Frederikshavn, Tordenskjoldsdagene, børnebogen Grizzly
Modisen af Jan Ulrik Friis, kirkegårdsbilleder, Byfondens priser til lokale huse, Nellemanns
Have, bluesfestival og en genopsætning af Colosseum.

Der har været holdt flere velbesøgte arrangementer for brugere og kolleger på Borgertorvet, blandt andet et stort velbesøgt julearrangement. Borgertorvet og Det Kreative Rum
har også været anvendt af flere skoleklasser til undervisning og samlingssted.
2012 har været året, hvor Stadsarkivet har fokuseret på arrangementer og reklame udenfor rådhuset. I forbindelse med Henning Jensens bogudgivelse har Stadsarkivet deltaget i
en stor lancering på Knivholt hovedgård, hvor de fremmødte kunne se forskellige originale
arkivalier og møde os til en snak om muligheder for at finde oplysninger i stadsarkivet.
Der er løbende udsendt pressemeddelelser og artikler med gode historier fra arkivet m.v.
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Hjemmeside www.frederikshavnstadsarkiv.dk
Kommunen skal i 2013 have ny hjemmeside, og i den forbindelse skal stadsarkivet have
sit eget subsite. I slutningen af 2012 blev et samarbejde sat i gang omkring den nye
hjemmesides udseende og funktionalitet.
Facebook
I bestræbelserne på at gøre arkivet mere synligt bruges Facebook løbende til at fortælle
små historier fra arkivet og kommunen. Der har været en konstant stigende aktivitet på
stadsarkivets facebookside og borgerne er begyndt at bruge vores facebookside til
spørgsmål og kommentarer.
Forespørgsler og udlån i 2012
I løbet af 2012 er der sket en udvikling i antallet af eksterne og interne forespørgsler i
kommunen samt udlån af arkivsager internt i kommunen. Forespørgsler fra eksterne brugere er stigende i forhold til det foregående år 2011, her er det især oplysninger om
slægtsforskning og ejendomme, der har været stor interesse for.
I efteråret 2012 overtog Udbetaling Danmark en række udbetalingsopgaver fra kommunen
eksempelvis førtidspension, boligstøtte, familieydelse m.v., og i den forbindelse er de aktive sager blevet skannet. Det har betydet en lille nedgang i interne forespørgsler, og det
viser, at digitaliseringen betyder en rationalisering i arbejdsgange.
Til gengæld betyder det også at de tilbageværende interne udlånsforespørgsler er blevet
mere kompliceret og kræver længere undersøgelser i papirarkiverne.
Forespørgsler til stadsarkivet 2009-2012
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Samlinger
Institutionernes arkiver
I forbindelse med skolers og institutioners lukning, sammenlægning m.v. har stadsarkivet
modtaget rigtig mange institutionsarkiver, som er i gang med at blive behandlet, registreret
og færdigarkiveret. Efterhånden som arkiverne færdigpakkes og registreres, flyttes de til
Sæby Rådhus. Der står stadig en del flyttekasse med arkiver fra institutioner og skoler,
som venter på at blive sorteret og registreret.
I forbindelse med afleveringerne af arkivalier fra skolerne er der skannet og registreret en
stor mængde skole- og elevfotos med hjælp fra frivillige, bl.a. klassebilleder m.m. fra gangene på Ørnevejens Skole.
Sogne- og købstadskommunerne op til 1970
Fra Sæby Museum har stadsarkivet fået tilbageleveret ca. 53 hyldemeter arkiver fra sognekommunerne og skolerne i Sæby Kommune. De er i gang med at blive behandlet, registreret og sammenført med det øvrige materiale, som findes på stadsarkivet.
Skagen Kommune 1970-2006
Familiesager fra Skagen Rådhus er blevet pakket og sendt til Sæby Rådhus, hvor de er
blevet ordnet og pakket om (8 hyldemeter).

Frederikshavn Kommune 1970-2006
Kontanthjælp 1999-2001 er kassationsbehandlet og renset, de bevaringsværdige sager er
pakket og anbragt i arkivet.
Bevaringssager fra pension er pakket og ordnet og sat på plads i arkivet. Boligstøttesager
er sorteret og sat på plads.
Der er ryddet op i lokalplaner, som efterfølgende er registreret i Arkibas.

Sæby Kommune 1970-2006
Teknisk Forvaltnings sager i Sæby fra 2000-2006 er nu pakket om i arkivæsker og dermed
er det blevet nemmere at ekspedere og søge oplysninger i dem.
Der er i samarbejdet med Projektafdelingen blevet lavet kortborde med hylder. Kortene er
blevet sorteret, så de nu ligger adskilte på hylderne, og dermed er blevet meget nemmere
at benytte.
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Kortene da stadsarkivet fik overdraget dem

Kortene efter de kom i det nye kortbord

Frederikshavn Kommune 2007De skannede sagsarkiver fra 2011, sygedagpenge, kontanthjælp, flexjob, integration m.v.
er afleveret og pakket, (53 hyldemeter). De bevaringsværdige sager er ordnet, og de øvrige afventer kassationstermin.
Der er modtaget sager fra flex/ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, kontanthjælp
og integration, som er pakket, ordnet og sat på plads i arkivet. (35 hyldemeter).
Digital arkivering
Stadsarkivet har ansvaret for Frederikshavn Kommunes digitale arkiver, som opbevares
sikkert på flere platforme og geografiske lokationer på Komda, Aalborg Stadsarkiv. CSC,
leverandøren af omsorgssystemet Vitae har stadig store problemer med at få afleveret og
godkendt en arkivversion af data fra 2004-2011, og arkiveringsversionen nåede heller ikke
at blive færdig i løbet af 2012. Komda er i gang med at teste det tidligere ESDH system
DokAjour/DocsOpen, som forhåbentlig vil blive slutarkiveret i 2013. Desuden er der afleveret arkiveringsversioner af flere mindre KMD systemer m.v.
Samarbejde
Stadsarkivet deltager løbende i møder med de øvrige stadsarkiver om erfaringsudveksling
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og muligheder for fælles tiltag. Ligeledes er der faste møder med stadsarkiverne og Statens Arkiver om samarbejdsmuligheder.
Arkivet er medlem af Organisationen Danske Arkiver.
Personale
Stadsarkivar Ruth Hedegaard, ansat 1.juni 2008
Arkivar Karen Olesen, ansat 4. januar 2010.
Kontorassistent Lena Hagerup, ansat 1. maj 2011.
Heine Hansen, ansat 1. maj – 30. oktober 2012
Arkivar Casper Thomsen Juhl, ansat 1. december 2012

Løntilskudsansatte og frivillige
Stadsarkivets løntilskudsansatte yder et uvurderligt arbejde for arkivet, og det betyder, at
der bliver udført arbejde, som arkivet aldrig ville have ressourcer til. F.eks. har en af de
løntilskudsansatte optimeret skanningsprocedurerne, så der nu skannes langt hurtigere og
mere effektivt, hvilket betyder, at der kan tilgængeliggøres arkivmateriale og billeder meget
hurtigere end hidtil.
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