STADSARKIVET
FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE
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Foto: Arkivar Ann-Sofie Wiil flytter arkivalier på Skibbyhøj

I arkiverne treffer vi selve livet i dets usminkede heslighet, dets ubeskrivelige brutalitet og ondskap, i dets
ufattelige tragedie. I arkiverne møter vi også livet i all dets menneskelige lykke, dets grenseløse glede og
strålende skjønnhet. Arkiv er levd liv.
Jørgen H. Marthinsen: Arkivteori – en innføring. Riksarkivarens Skriftserie nr. 36. Oslo 2012, side 409
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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 og to arkivarer:
 Stadsarkivar Morten Egeskov sekretariats- og udviklingschef, fuldtid, siden 1. januar 2012.
 Arkivar Ann-Sofie Wiil, deltid (32 timer), siden 1. august 2012.
 Arkivar og daglig leder Christoph Klinger, fuldtid, siden 1. august 2009.
Siden oprettelsen i 2009 har arkivet også løbende haft medarbejdere ansat i løntilskudsordninger. Dette
gælder også for 2013:
 Arkivassistent Lis Maibritt Jensen, fuldtid (ansat i løntilskudsordning), indtil 25. januar 2013.
 Arkivassistent Liselotte Svendsen, fuldtid (ansat i løntilskudsordning), siden 1. december 2013.
Opgaver, brugerbetjening og kommuneinterne møder
SFKs medarbejdere har i løbet af året 2013 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 opgaver og kommuneinterne møder lå på ca. 350. 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.
Der har i 2013 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 2013 var på 3978,00 kr. Ingen af de ti forespørgsler blev trukket tilbage.
SFKs arkivarer indgik i IKTs arbejdsgruppe ’Arbejdsgruppe kravspec arkiv’ vedr. det forestående udbud af
ESDH-systemløsningen. I forbindelse med den valgte SBSYS-løsning forventer SFK at kunne høste erfaringer
fra andre offentlige arkiver, som allerede har modtaget arkiveringsversioner. SKF og IKT samarbejder også
omkring øget fokus på korrekt journalisering (for 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 2013.
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SFK bidrog til Udviklingsafdelingens arbejde med Frederikssund Kommunes turismestrategi via interne
inspirations- og afklaringsmøder og deltagelse i brugerarrangementerne igennem hele 2013.
SFKs arkivarer deltog i Frederikssund Kommunes Sikkerhedsforums møde i hhv. marts og september 2013
med input til den løbende diskussion om datasikkerhed, korrekt journalisering og varetagelse af
arkivmæssige forhold.
På chefmødet den 19. august 2013 udløste SFKs indlæg om arkivforholdene i kommunen en frugtbar og
endnu løbende debat om ansvarsfordeling og økonomisk dækning af opretholdelsen af stadsarkivets
vedtægter, arkivloven og afleveringsbekendtgørelserne.
Decemberstormen Bodil har efterladt en del materiel skade i Frederikssund Kommune og resten af Danmark.
Stadsarkivet har i den forbindelse kun modtaget en enkelt henvendelse vedr. vandskaderne i magasinet for
Frederikssund Hovedbibliotek/Lokalhistorisk Arkiv Frederikssund.
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.
SFKs ansatte blev i løbet af 2013 hhv. valgt og genvalgt til forskellige bestyrelsesposter i
arkivfaglige/historiske organisationer:




Arkivar Ann-Sofie Wiil blev i juni 2013 valgt til posten som næstformand i Arkivforeningen.
Arkivar Christoph Klinger blev i april 2013 genvalgt til en bestyrelspost i ODA.
Arkivar Christoph Klinger blev i marts 2013 genvalgt som bestyrelsesmedlem i Selskabet for
Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH).

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 af det ukendte beløb for dækningen af konserveringsudgifterne.
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Fotos fra Statens Arkivers henvendelse til SFK
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Arrangementer, kurser og eksterne møder
Arkivets medarbejdere har i løbet af 2013 deltaget i følgende arrangementer, kurser og eksterne møder som
led i deres almindelige, løbende opkvalificering:



















Du står her! Stedet i de digitale film- og billedsamlinger. Kursus v/ Landsforeningen til bevaring af
Foto og Film. Odense, 23. januar 2013
Møde i Nordsjællands § 7-arkivnetværk. Ølstykke, 19. februar 2013
Hvorfor gør vi som vi gør? Seminar v/ Museumstjenesten og ODA. Vejle, 6. marts 2013
Elisabeth Yakel: Archives 2.0. Seminar v/ Statens Arkiver, Københavns Stadsarkiv og
Arkivforeningen. København 14. marts 2013
ODA – generalforsamling 2013. Odense, april 2013
”Arkiver og museer i offensiven - aktive indsamlingsprojekter til brug for historisk dokumentation”.
Seminar v/ Arkivforeningen. København, 7. maj 2013
Møde i Nordsjællands § 7-arkivnetværk. Frederikssund, 14. maj 2013
Hovedstadsområdets grønne områder. Seminar v/ Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver.
Lyngby-Taarbæk, 24. maj 2013
Møde i Statens Arkivers kommunale arkivnetværk. Odense, 19. juni 2013
Åbningsreception af Fredensborg Arkivernes vandreudstilling: ”Da demokratiet kom til kommunen”.
Fredensborg, 21. august 2013
Golden Days-arrangement: Karl Marx-maraton. København, 17. september 2013
De nordiske velfærdssamfunds immaterielle kulturarv. Nordisk seminar v/ Arbejdermuseet.
København, 24. oktober 2013
Møde i e-arkivnetværket. Aalborg, 30. oktober 2013
”God forvaltningsskik – hvorfor og hvordan?” Konference v/ Statens Arkiver. København, 6.
november 2013
ODA - årsmøde 2013. Tårnby, 7.-8. november 2013
Hovedstadsområdets grønne områder. Seminar v/ Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver.
Glostrup, 15. november 2013
”Zugang zu Kulturgut - Archivrecht im Wandel” Paneldebat v/ Bundesarchiv (Forbundsarkivet).
Berlin, 27. november 2013
Møde mellem Statens Arkiver og § 7-arkivlederne. København, 29. november 2013

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.
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. I anledning af KV13 valgte SFKs
arkivarer at fokusere på valghistorier fra samlingerne i SFKs magasiner. I alt har SFK publiceret følgende
historier i avisen:





Et byråd – tre borgmestre, 22. oktober 2013
Novemberkuppet, 14. november 2013
De stjålne kæder, 18. november 2013
Da Bodel læste ”meget gott inden og udenad ved Examen”, 17. december 2013

SFK vil i 2014 fortsætte samarbejdet med Lokalavisen Frederikssund og den udadrettede arkivformidling.
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