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Samlinger 

Indledning 

Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet 

Stadsarkivet mulighed for at formidle nyt og spændende materiale på nye platforme i 2013.  

I forsommeren 2013 kunne vi på Borgertorvet indvie touchskærme med spændende artikler og 

informationer om kommunens og skolernes historie i billeder. Ligeledes blev Din Digitale Danmarkshistorie 

udvidet til ikke kun at dække år 1870 men nu også år 1937, som bliver formidlet på Stadsarkivets nye 

website. 

2013 var også et år hvor Stadsarkivet tog ud af huset i formidlingens tegn. Stadsarkivet var blandt andet 

med til at markere Skagens Købstads 600 års jubilæum med forskellige artikler, film, historier og udstillinger 

i Det Kreative Rum.  Som en del af formidlingen af slægtsforskning i Stadsarkivet, lavede Stadsarkivet et 

velbesøgt foredrag i Skagen sammen med Rigsarkivar Asbjørn Hellum. 

Personalet besøgte også Sæby museum og Hirtshals museum for at samle inspiration til formidling via 

touchskærme, ligesom vi besøgte forskellige lokaliteter i Sæby herunder Nellemanns Have, nybyggerier og 

Teknisk Forvaltning.  

 

Formidling  

Nyt website 

Stadsarkivet har fået nyt brugervenligt website, hvor borgerne kan læse originalt kildemateriale. 

Websitet giver borgerne mulighed for at søge i registreringsoversigter i databasen Arkibas. I 

Arkibas kan borgerne gå ind og se de mange fotos, som Stadsarkivet digitaliserer, herunder skole- 

og klassefotos.  

Se mere på www.frederikshavnstadsarkiv.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frederikshavnstadsarkiv.dk/
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Facebook 

I bestræbelserne på at gøre arkivet mere synligt over for kommunens borgere bruges Facebook 

løbende til at fortælle små historier fra arkivet og kommunen. Der har i 2013 været en stigende 

aktivitet på Stadsarkivets facebookside, og borgerne er begyndt at bruge denne til spørgsmål og 

kommentarer. Det vidner også om, at Stadsarkivets arbejde bliver stadig mere udbredt. Et arbejde 

som vi forsat vil tage hånd om i 2014.  

Informationsskærme på Borgertovet 

Stadsarkivet har fået opsat to informationsskærme 

med touchfunktion på borgertorvet. Den ene skærm 

giver borgerne mulighed for at trykke sig frem til 

oplysninger om, hvad arkivet kan tilbyde af 

arkivalier, der er en quiz, hvor du kan teste din viden 

om kommunens historie, og der bliver løbende lagt 

små historier om kommunes skoler på skærmen.  

Den anden skærm giver mulighed for, at borgerne 

kan søge i databasen Arkibas og dermed få adgang til 

det omfattende billedmateriale, som Stadsarkivet 

har digitaliseret.  Skærmene har været med til at bidrage med liv på Borgertorvet og tilbyder 

information uden for åbningstiden. 

 

Artikler 

Arkivar Karen Olesen skrev i 2013 en artikel om, hvordan man kunne bruge materialet i 

Frederikshavn Stadsarkiv i forbindelse med personale- og slægtshistorie.  

Du kan læse artiklen på Stadsarkivets website.   

Artiklen har været meget efterspurgt, og Stadsarkivet vil fremover sigte efter at lave tilsvarende 

dybdegående artikler, der oplyser kommunens borgere om, hvad de kan anvende Stadsarkivets 

materiale til, samtidig med at vi formidler kommunens historie.   
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Arrangementer og udstillinger 

Stadsarkivet har i 2013, ligesom de foregående 

år, været med til lave arrangementer og 

udstilling i det Kreative Rum på Borgertorvet.  

Blandt udstillinger og arrangementer kan nævnes 

udstillingen som Dagtilbuddene for voksne i 

Frederikshavn Kommune lavede. Her var 

Stadsarkivet med til at arrangere en åbning af 

udstillingen, hvor også borgmester Lars Møller 

åbnede den meget velbesøgte udstilling.   

Stadsarkivet deltog også i markeringen Skagens 600 års købstadsjubilæum. Det gjorde vi med en 

række små artikler og historiske filmklip, der blev publiceret på jubilæumssækratariatets 

hjemmeside.    

 

I samme forbindelse arrangerede Stadsarkivet et foredrag på Kappelborg i Skagen, hvor 

Stadsarkivar Ruth Hedegaard talte om Stadsarkivets arbejde. Samtidig havde arkivet medbragt 

kildemateriale, der fortalte om Skagens Købstadshistorie.  I forlængelse af Ruth Hedegaards 

foredrag holdt Rigsarkivar Asbjørn Hellum et foredrag om Statens Arkivers arbejde. 

Arrangementet er et godt billede på Stadsarkivets arbejde for at komme ud til borgerne og møde 

dem i øjenhøjde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigsarkivar Asbjørn Hellum fortæller om Rigsarkivets arbejde. Som det fremgår af billedet, var der et pænt 
fremmøde, og ca. 60 personer havde valgt at tilbringe en aften i historiens tegn.   

Åbning af udstillingen. der blev lavet af GIMLE. 
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Arbejdet med arkiverne 

Papirarkiver 

I 2013 har Stadsarkivet modtaget både større og mindre arkiver fra de kommunale institutioner og 

enheder.  Stadsarkivet modtog bl.a. 12 hyldemeter lokalplaner fra Sæby, Bangsbostrand Skole 

afleverede 35 flyttekasser, Fladstrand Skole afleverede 37 flyttekasser og Sæby Skole 8 

flyttekasser.   

Dertil er der blevet indleveret en række mindre arkiver, hvor især dagtilbuddene har domineret 

afleveringerne. De afleverede arkiver bliver løbende kassations- og bevaringsvurderet, hvorefter 

de bliver ompakket og registreret i aktivets registreringsdatabase, Arkibas. Registreringen af 

arkiverne i Arkibas medfører, at de forskellige arkivers indhold gøres tilgængelige for kommunens 

borgere.   

 

Digital arkivering 

Stadsarkivet har ansvaret for Frederikshavn Kommunes digitale arkiver, som opbevares sikkert på 

flere platforme og geografiske lokationer på Komda, Aalborg Stadsarkiv. I 2013 blev det tidligere 

ESDH-system DokAjour/DocsOpen slutarkiveret og afleveret sammen med en række 

arkiveringsversioner af flere mindre systemer. Stadsarkivet har fjernadgang til disse 

arkiveringsversioner, hvor sager kan fremhentes, når der er behov for det.     

Stadsarkivet begyndte i 2013 at lave nogle tests med programmet SABA, som er udviklet af Statens 

Arkiver til at danne elektroniske arkivversioner med.  Det skyldes, at der ude i mange kommunale 

skoler, institutioner og enheder findes en lang række computerdrev med bevaringsværdigt 

materiale. Ved at anvende SABA, kan Stadsarkivet sikre, at meget af dette data ikke går til grunde 

ved at opbevare materialet i arkiveringsversioner.   

 

Forespørgsler og udlån  

Kendskabet til Frederikshavn Stadsarkiv og arkivets arbejde og tilbud til kommunens borgere slår 

mere og mere igennem. Det afspejles i det store antal eksterne forespørgsler, der kom til 

Stadsarkivet i 2013. Især forespørgsler vedrørende slægtsforskning, byggesager og 

eksamensbeviser fylder en stor del af forespørgslerne fra borgerne.  I 2013 var der et fald i interne 

udlånssager. Dette skyldes den stigende digitalisering, hvor bl.a. etableringen af Udbetaling 

Betaling Danmark i 2012 overtog række udbetalingsopgaver fra kommunen eksempelvis 

førtidspension, boligstøtte, familieydelse m.v. 
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Den generelle tendens er, at forespørgslerne er af varieret karakter og bliver mere komplicerede 

og udfordrende at løse. Dette gør arkivarens arbejde utroligt spændende og viser, at Stadsarkivets 

knap så tilgængelige materiale i høj grad bliver benyttet og anvendt af den almene borger. 

 

Forespørgsler 2009-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisering og tilgængeliggørelse af arkiverne 

Digitalisering af kildemateriale  

I 2013 videreførte og intensiverede Stadsarkivet sin digitalisering af det ældre arkivmateriale fra 

de tidligere købstadskommuner og sognekommuner, primært forhandlingsprotokoller og 

korrespondancer m.v. fra 1842 og frem. Det digitaliserede arkivmateriale er løbende gjort 

tilgængeligt på arkivets website. Med tilgængeliggørelsen får kommunens borgere og andre 

interesserede lettere mulighed for at læse originale kilder til kommunens historie derhjemme ved 

deres computer på alle tider af døgnet. Omkring 20.000 enkeltsider er blevet digitaliseret og lagt 

på Stadsarkivets website i 2013. Parallelt med digitaliseringen af det ældre arkivmateriale har vi 

også tilgængeliggjort ældre politiske mødereferater fra det nuværende og de tidligere byråd samt 

stående udvalg.   
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Din Digitale Danmarkshistorie 

I forbindelse med ovenstående har Stadsarkivet i 2013 fortsat arbejdet med projektet ”Din Digitale 

Danmarkshistorie”, som er et projekt, der har til formål at præsentere et tværsnit af den 

kommunale danmarkshistorie i 1870 og 1937. Det sker ved at digitalisere og offentliggøre alt 

tilgængeligt arkivmateriale fra disse to år på arkivets website. I 2013 blev digitaliseringen af år 

1937 påbegyndt og materiale fra de tidligere sogne- og købstadskommuner er blevet digitaliseret 

og lagt på arkivets website.    

 

 

Frivillige 

Stadsarkivet har en gruppe frivillige tilknyttet, som transskriberer eller oversætte den gotiske 

skrift, som de ældre forhandlingsprotokoller og dokumenter er skrevet med. Transskriberingerne 

bliver lagt på Stadsarkivets website side om side med de originale digitaliserede sider, så alle har 

mulighed for at læse arkivalierne 

derhjemme.  

 

Tre frivillige kommer fast på arkivet, hvor 

de scanner og registrerer billeder, som 

efterfølgende er blevet tilgængeliggjort i 

Arkibas på Stadsarkivets website. Det er 

overvejende skole- og elevfotos samt fotos 

af bygninger, de har koncentreret sig om.   

 

Eksternt samarbejde 

Stadsarkivet deltager løbende i møder med øvrige §7 arkiver, hvor der sker erfaringsudveksling og 

muligheder for fælles tiltag på den kommunale arkivfront.  

Stadsarkivet deltager også jævnligt i netværksmøder i mellem Statens Arkiver og §7 arkiverne, og 

Stadsarkivet er en aktiv del af et e-Netværk, hvor elektronisk arkivering i kommunerne bliver 

drøftet og diskuteret.  Endelig er Stadsarkivet medlem af Organisationen Danske Arkiver (ODA), 

der afholder forskellige netværksmøder samt kurser omkring arkivering.  

Inger Jensen og Kirsten Reinert, to af Stadsarkivets frivillige, er her i 
gang med at registrere billeder, der skal gøres tilgængelig i Arkibas. 


