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Om stadsarkivet
Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen 20062007. SFKs vedtægter blev vedtaget af Byrådet i foråret 2009.
SFK arbejder for, at:
 Sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af
væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere eller myndigheder.
 Sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier.
 Stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål.
 Vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.
Ifølge arkivets vedtægter udarbejder stadsarkivaren en årsberetning, der forelægges til Økonomiudvalgets
orientering efter afslutningen af regnskabsåret, jævnfør også styrelsesvedtægten for Frederikssund
Kommune 2014-2017, § 12.
Personale
SFKs faste personalegruppe består pt. af kommunens stadsarkivar, arkivar og chefkonsulent:
 Stadsarkivar Morten Egeskov sekretariats- og udviklingschef,
 Arkivar Ann-Sofie Wiil, siden 1. august 2012.
 Chefkonsulent Jesper Handberg Fra 1. dec. 2014
 Arkivassistent Liselotte Svendsen, (ansat i løntilskudsordning), siden 1. december 2013, i juni 2014
blev Liselotte Svendsen ansat som vikar på deltid for Christoph Klinger under dennes barsel.
Opgaver, brugerbetjening og kommuneinterne møder
SFKs medarbejdere har i løbet af året 2014 løst forskellige opgaver for arkivbrugerne, primært forvaltninger
og institutioner i kommunen. Opgaverne spænder over et bredt felt, herunder vejledning vedr. arkivering og
journalisering, ekspedition af papirsager og genrejsning af digitale data i arkiveringsversioner.
Antallet af arkivekspeditioner til forvaltningerne og borgere har i 2014 været 142. I takt med at alle
forvaltninger og institutioner har fået adgang til ESDH-systemet har antallet af ekspeditioner af henlagte
papirsager fra tiden før 2007 været faldende, mens behovet for genrejsning af data fra nedlagte og
arkiverede ESDH-systemer samt vejledning i korrekt journalisering været stigende.
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Der har i 2014 været et begrænset brug af arkivets samlinger fra borgere og andre eksterne brugere. I
henhold til økonomiudvalgets godkendelse af SFKs takster for brugerbetjening på udvalgsmødet den 13.
marts 2013 blev SFK bedt om at redegøre for evt. indtægter og ditto beslutninger om at trække
forespørgsler om adgang til kommunens arkivalske kulturarv tilbage. SFK kan oplyse, at arkivets samlede
indtægter i 2014 var på 4.871,00 kr. og enkelt har som følge af arkivets nye politik valgt at besøge arkivet
for at finde de relevante informationer frem for at betale for en arkivundersøgelse
SFKs arkivarer har spillet en aktiv rolle i forbindelse med overganen til det Elektronisk Sags- og Dokument
Håndteringssystem SBsys 2014/2015, dels forberedelse af det nye system og dels at få afsluttet og evt.
efterjournaliseret i det nuværende Captia. Systemskiftet har medført en kærkommen chance for at sætte
yderligere fokus på korrekt journalisering i forvaltningerne. SKF og IKT samarbejder også omkring øget
fokus på korrekt journalisering (som forudsætning for korrekt arkivering) i forbindelse med IKTs kurser i
kommunens ESDH-system. SFK og IKT har også fortsat deres kvartalsmøder med diverse punkter på
dagsordenen igennem hele 2014.
Medlemskaber og repræsentationer
SFK er medlem af:






Arkivforeningen. http://arkivforeningen.dk/
Hovedstadsområdet Kulturhistoriske Arkiver (HOKA).
Nordsjællands § 7-arkivnetværk.
International Centre for Archival Research (ICARUS). http://icar-us.eu/
Organisationen Danske Arkiver (ODA), herunder e-arkivnetværket og formidlingsnetværket.
http://www.dkarkiver.dk/

ODA samarbejder med Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), KL og Statens Arkiver om arkivmæssige
udfordringer og udviklinger.
SFK påbegyndte i efteråret 2014 en proces der gerne skal ende med, at arkivet indtræder i enten NEA
(Netværket for Elektronisk Arkivering) eller KOMDA (Kommunal digital arkivering). Det har vist sig, at det
ikke er realistisk, at arkivets egne medarbejdere står for den fulde proces med at teste og godkende
kommunens digitale arkivalier.

Skibbyhøj – et eksempel på manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn
I marts 2013 modtog Frederikssund Kommune en henvendelse fra Statens Arkiver vedr. arkivforholdene på
bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj. Statens Arkiver havde i efteråret 2012 været på et aftalt
tilsynsbesøg på Skibbyhøj og konstateret væsentlige tilsidesættelser af arkivmæssige hensyn i henhold til
gældende arkivlovgivning. En del arkivalier blev vurderet til at være konserveringsmodne, da de igennem
årtier havde stået på et uisoleret loft. Institutionen Skibbyhøj var tilmed overgået fra regionen til kommunen
ved årsskiftet 2012-2013 og den uafklarede arkivsituation ved indgåelsen af overdragelsesaftalen resulterede
i en del spørgsmål med henblik på hvem der skulle stå for den omkostningsintensive løsning af de
udfordringer som arkivet byder på. Ved udgangen af året blev der opnået enighed omkring afleveringen af
arkivet til Statens Arkiver, da Skibbyhøj i begyndelsen og frem til 1980erne havde været en statslig
institution. Pga. de omvekslende administrationshistoriske ejerskabsforhold er der i skrivende stund endnu
ikke opnået afsluttende enighed omkring betalingen for dækningen af konserveringsudgifterne ca. 63.100
kr.
Arrangementer, kurser og eksterne møder
Arkivets medarbejdere har i løbet af 2014 deltaget i en række arrangementer, kurser og eksterne møder
som led i deres almindelige, løbende opkvalificering:
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I forlængelse af HOKAs seminarer i 2013 vil SFK indgå i et forpligtende samarbejde og bidrage med en
artikel om grundlæggelsen af bydelen Vinge i Frederikssund Kommune til en kommende antologi om Hovedstadsområdets grønne områder. Det forventes at antologien vil blive udgivet i løbet af 2016
Samarbejde med Lokalavisen Frederikssund
I efteråret 2013 indledte SFK og Lokalavisen Frederikssund v/ lokalredaktør Henrik Gregersen et samarbejde
omkring jævnlige publiceringer af halvsides artikler med historisk stof. Samarbejdet forsatte i 2014.


Fra Missionærer til Mærsk – Februar 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/626/21/?query=stadsarkivet



Kampen om biografteateret – maj 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/653/10/?query=stadsarkivet



De stoiske danskere – 2. verdenskrig set fra Frederikssund – Juni 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/659/10/?query=stadsarkivet



Historiske bygninger i Frederikssund: Selsø Kirke – Juli 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/669/10/?query=stadsarkivet



Historien bag Slangerup Kirke – august 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/674/22/?query=stadsarkivet



Historiske bygninger: Kronpris Frederiks bro – august 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/681/60/?query=stadsarkivet



Tværsocialisterne i Skibby kommune – august 2014
http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/680/46/?query=stadsarkivet

SFK vil fortsætte samarbejdet med Lokalavisen Frederikssund og den udadrettede arkivformidling i 2015.
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