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Årsberetning 2019
Faxe Kommunes Arkiver gemmer kilder til gode historier
Faxe Kommunes Arkiver er en ressource, hvor service, kompetence og nem adgang til kilder går 
hånd i hånd. Vi formidler viden og skaber lokalt engagement.

Faxe Kommunes Arkiver
 bevarer arkivalier fra den kommunale administration og udvalgte private arkivalier

fra erhverv, foreninger og borgere med tilknytning til Faxe Kommunes område
 er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven
 fører arkivtilsyn med kommunens centre og institutioner og vejleder om reglerne for

bevaring og kassation
 betjener borgere og kommunens administration og stiller arkiverne til rådighed efter 

gældende vilkår (på læsesal og/eller digitalt)

Her følger statusberetning over arbejdet i Faxe Kommunes Arkiver, som det forløb i 2019. 
Beretningen er opdelt efter de emner, som arkivets ’Udviklingsplan 2018-2021’fokuserer på:

 Tilgængeliggørelse og formidling
 Indsamling og modtagelse
 Digitalisering og bevaring
 Kortlægning og registrering
 Faxe Kommunes Arkiver som arbejdsplads

Beretningen afsluttes med bemærkninger om kommende fokus og udfordringer.

TILGÆNGELIGGØRELSE OG FORMIDLING
Arkivernes dag – åbent hus og udstillingsfernisering
’Arkivernes dag’, som altid er anden lørdag i november, er et populært ’åbent hus’-arrangement, 
hvor kommunens borgere inviteres til et anderledes besøg i egen lokalhistorie.
I 2019 bød vi på Arkivernes dag på et besøg i en nyproduceret udstilling, hvor skæbner og 
begivenheder fra den lokale historie spejler sig i danmarkshistorien. Derudover var det muligt at se 
en særudstilling med pudsige dyrebilleder som et kuriøst eksempel på det levede liv i både by og 
på land og på mangfoldigheden i arkivets billedsamling. 

Ny lokalhistorisk bog og andre publikationer
’Adel, bonde borgere og soldater – Vores danmarkshistorier’ er titlen på Faxe Kommunes Arkivers 
nye bog, der udkom i 2019. Den supplerer arkivets tidligere udgivelser med en række historier, der 
både er lokale og sætter det lokale liv i et danmarkshistorisk perspektiv. Det lokale og det 
nationale. Bogens historier er skrevet af arkivets medarbejdere, der har benyttet kildematerialer fra 
arkivets samlinger. 
En anden publikation, ’Lokalkalenderen 2020’, har sit stampublikum, som også i 2019 kunne sikre 
sig en månedskalender illustreret med lokalhistoriske billeder.
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Fyraftensfilm
Også film fra arkivets samlinger har sit stampublikum. Vi har i 2019 fortsat de populære 
arrangementer med fyraftensfilm i januar, februar, marts, oktober og december. Fyraftensfilm 
foregår i Haslev på tyvende år og tiltrækker fortsat nytilkommere. Den største publikumssucces i 
2019 var filmen ’Haslev 1979 – en by i provinsen’, som mere end 100 borgere kom for at se i 
oktober.

Særarrangementer for slægtsforskere
Vi har etableret faste samarbejder med lokale undervisere i slægtsforskning, der benytter Faxe 
Kommunes Arkiver og som en del af deres undervisning planlægger et arkivbesøg for nye 
slægtsforskere med introduktion og rundvisning i arkivet.

Natur & Kultur
Et spændende og utraditionelt samarbejde med kommunens naturvejleder er prøvet af med 
succes i 2019.
Med afsæt i tanken om ’Faxe i Fællesskab’ har naturvejlederen og Faxe Kommunes Arkiver fundet 
sammen om at tilbyde oplevelsesture, hvor deltagerne både møder den lokale kulturhistorie og 
naturrigdom på udvalgte lokationer. I 2019 blev det til vellykkede og velbesøgte arrangementer 
ved Lindersvold og på Orup Mark.

Hjemmeside 
En stor del af arkivets formidling og tilgængeliggørelse sker via Internettet. Arkivets egen 
hjemmeside, arkiv.faxekommune.dk, har i 2019 fået en kæmpe ansigtsløftning med nyt layout og 
endnu mere indhold. Hjemmesiden balancerer mellem information om arkivets samlinger og 
præsentation af nogle af de arbejdsopgaver, arkivet løser, og så den mere direkte del, hvor 
lokalhistorie fra Faxe Kommunes område anskueliggøres med temaer, historier, digitaliserede 
arkivalier og som noget nyt en arkivbio, der byder på mange timers filmoplevelser online.
Til hjemmesiden har vi tilknyttet en ArkivGIS , så brugere nemt kan benytte kort som kilder.

Søgedatabaser
Faxe Kommunes Arkiver stiller to søgedatabaser til rådighed for brugerne, så det er let at finde 
materialer fra arkivets samlinger.
Arkiv.dk har information om privatarkivalier fra foreninger, privatpersoner og virksomheder. Her er 
blandt andet mere end 50.000 billeder fra Faxe Kommunes område, og antallet af sidevisninger er 
meget stort: hele 128.506 visninger fra Faxe Kommunes Arkivers samlinger blev det til i 2019.
Dertil kommer arkivbasen.dk, som har information om de kommunale arkivalier, som indgår i Faxe 
Kommunes Arkiver. Også her har vi oplevet stor interesse og aktivitet på siden, der i 2019 havde 
34.341 visninger. 

Digitale platforme
Faxe Kommunes Arkiver bidrager desuden fortsat aktivt til en række hjemmesider, hvorfra vi også 
formidler lokalhistorisk viden, kilder og tilbud:

 retrodigitalisering.dk, hvor Faxe Kommunes Arkiver bidrager med digitaliserede 
sognerådsprotokoller som kilder til danske kommuners historie.

 lokalekilder.dk, som både indeholder skræddersyede undervisningstilbud og massevis af 
interessante kilder, der belyser livet her på egnen under 2. verdenskrig.

 Skolenivirkeligheden.dk. Arkivet har tilbud til lærere og elever, så undervisningen i 
folkeskolen bliver mere lokal og virkelighedsnær for eleverne, både i teori og praksis.

 historiskatlas.dk, hvor historiske kort og lokale fortællinger formidles både i browser og via 
app på mobile platforme. Med historisk atlas har man bogstaveligt talt lokalhistorien med i 
lommen.

 givdetvidere2017.dk, der indsamler og formidler udvalgte erindringer fra borgere.

http://arkiv.faxekommune.dk/
https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4890c069faa541ddae5049c04beda29f
http://arkiv.dk/soeg?arkiv=52
http://arkivbasen.dk/
http://www.retrodigitalisering.dk/
http://lokalekilder.dk/
https://skolenivirkeligheden.dk/faxe
http://historiskatlas.dk/
https://www.givdetvidere2017.dk/
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Sociale medier
Blandt de sociale medier har Faxe Kommunes Arkiver succes med Facebook, som interaktiv 
platform. Her deler Faxe Kommunes Arkiver både lokalhistorier fra samlingerne og information om 
aktiviteter i arkivet. 

Besøg og forespørgsler
Arkivets læsesal er åben for ekspedition mandag og tirsdag kl. 10-15. I 2019 har 516 borgere 
henvendt sig på læsesalen for at benytte arkivalier og få hjælp til at finde oplysninger om alle 
mulige sager af lokal og/eller personlig interesse. 
Tidligere års stigninger i antallet af henvendelser på mail og telefon er også fortsat i 2019. 
Henvendelserne er ofte forespørgsler, der kræver ressourcekrævende arkivundersøgelser.  

Anden ekspedition - øget ressourcetræk og nye opgaver
Mens der i adskillige år har været en overvægt af henvendelser vedrørende privatarkiverne, har vi 
i 2019 set en ny udvikling med markant flere forespørgsler også til de kommunale arkivalier.

Henvendelser om rekvirering af eget afgangsbevis og henvendelser om arveretsundersøgelser er 
eksempler på den slags sager, der ekspederes jævnligt og rutinemæssigt i Faxe Kommunes 
Arkiver. Dertil kommer henvendelser om aktindsigt i et omfang, vi ikke har set før. Disse sager er 
ofte ikke gamle nok til at være umiddelbart tilgængelige, så sagsbehandlingen i arkivet 
begrænser sig ikke blot til fremfinding og ekspedition. 
Der skal samarbejdes med den myndighed, som har skabt sagen, og i nogle tilfælde skal 
Datatilsynet høres og give accept til, at persondata kan udleveres.

At vi har flere og flere af den slags opgaver kan have flere årsåger. Dels er der generelt kommet 
mere fokus på myndigheders oplysninger om borgerne efter databeskyttelseslovens regulering, så 
flere borgere søger aktindsigt i egne sager. Dels er IT-systemers levetid væsentlig kortere end 
tidligere i en moderne kommune, og det betyder, at en kommunal myndighed oftere har brug for 
oplysninger fra sager, som kun findes i de afleverede arkiveringsversioner af tidligere anvendte 
systemer.

Vi må forvente at udviklingen på dette område fortsætter og accelererer, så at der nu og 
fremover skal bruges en hel del flere ressourcer i arkivet end hidtil på servicering af Faxe 
Kommunes centre og institutioner.

Vejledning om arkivering
Vejledning og information om arkivering og en myndigheds ansvar for at aflevere til arkiv har 
fortsat været en opgave, som var nødvendig at prioritere i 2019. Opgaven retter sig mod Faxe 
Kommunes ansatte, som vi løbende har vejledt om bevaring og kassation, arkivmæssige hensyn 
og andre aspekter af ansvarlig håndtering af den kommunale sagsdannelse.
Faxe Kommunes Arkiver har fast repræsentation i SAJ-gruppen, SBSYS, Arkivering, Journalisering. 

Vejledning om journalisering
I Faxe Kommune er der stor variation i personalets forudsætninger for korrekt journalisering. 
Vi oplever i arkivet, at der generelt i Faxe Kommunes organisation er usikkerhed om brug af 
journaliseringsplan og enkeltsagsprincippet for sagsdannelse. Selvom ansvar for journalisering ikke 
hører med til Faxe Kommunes Arkivers arbejdsområde, får vi mange henvendelser om 
journaliseringsspørgsmål. Vi besvarer dem selvfølgelig af kollegiale hensyn, men har ikke ressourcer 
til andet end helt konkrete svar. Der er hverken tale om kvalitetssikring eller opsøgende, 
forebyggende indsatser, der modsvarer behovet.

https://www.facebook.com/faxekommunesarkiver/
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INDSAMLING OG MODTAGELSE
Kommunale papirarkivalier
Fra Faxe Kommunes organisation har Faxe Kommunes Arkiver gennem hele 2019 løbende 
modtaget både papirarkivalier og arkiveringsversioner af data fra it-systemer.
Forud for en aflevering af papirarkivalier vejleder arkivet den afleverende myndighed om den 
konkrete opgave: hvem gør hvad, hvordan osv. Alligevel har 2019 været præget af en del 
efterafleveringer af papirarkivalier. Det skyldes, at flere skoler og institutioner har fundet mere 
arkivpligtigt materiale, som hører sammen med tidligere afleveringer. Det er selvfølgelig godt at få 
bragt i orden, men desværre belaster det arkivets personaleressourcer ekstremt, fordi registrering 
og magasinstyringer skal rettes til og laves om, i nogle tilfælde helt forfra. 

Arkiveringsversioner af it-systemer
Arkivering af data fra de kommunale it-systemer foregår som systemuafhængige 
arkiveringsversioner, der skal overholde en del specifikke krav.
Faxe Kommunes Arkiver har i 2019 modtaget, testet og godkendt flere digitale arkiveringsversioner 
af esdh- og fagsystemer. 
De kommunale digitale samlingers størrelse er ved udgangen af 2019 på 1,136 TB data fordelt på 
41 godkendte arkiveringsversioner. 

Resultat for 2019 viser en tilvækst i digitale data på 105,8 GB fordelt på de godkendte 
arkiveringsversioner:

 KMD Structura Byggesag, fagsystem (AVID.FAXE.4) Godkendt
 KMD Care, fagsystem 2011-2018 (AVID.FAXE.22) Godkendt
 Novax, fagsystem 2014-2019 (AVID.FAXE.30) Godkendt
 KMD Sag 2003-2018, fagsystem (AVID.FAXE.28) Godkendt 

 KMD Institution, fagsystem (AVID.FAXE.7) Modtaget og testes pt.
 KMD EKJ, fagsystem 2010-2019 (AVID.FAXE.31) Modtaget og testes pt.
 KMD Børn og Voksne, fagsystem (AVID.FAXE.27) Under reproduktion 
 KMD Institution, fagsystem (AVID.FAXE.24) Under reproduktion

Der udestår fortsat forberedende arbejde på: 
 SBSYS 2012-2017, esdh-system (AVID.FAXE.20)
 Prisme 2018, økonomisystem

Derudover er der i 2019 indledt afleveringsafklarende undersøgelse på følgende systemer: 
 WinKas, fagsystem
 Nilex, fagsystem

Privatarkivalier
Fra private borgere, foreninger og virksomheder har Faxe Kommunes Arkiver i 2019 modtaget 
billeder, dokumenter m.m. fordelt på 95 afleveringer af meget varierende størrelse. Blandt andet 
en stor aflevering med arkivalier fra Haslev Højskole, der dokumenterer skolens virke fra 1891 til 
1987. Den samlede mængde papirarkivalier fra private fylder 1,8 hyldekilometer.
Privatarkivernes digitale samlinger, billeder, film, lyd m.m. fylder ved årets udgang ialt 1.92 TB. 

DIGITALISERING OG BEVARING
Bevaringsmiljø for arkiveringsversioner
Faxe Kommunes Arkivers bevaringsmiljø for digitale kommunale arkivalier faciliteres fortsat af NEA 
(Netværket Elektronisk Arkivering), der tæller 28 kommuners arkiver. Hos NEA lagres data som 
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datasæt, der opbevares i dublet på to adresser i 5 udgaver på henholdsvis diskløsning, bånd, BD 
(BlueRay) og løse harddiske.
I 2019 har vi udvidet samarbejdet og vores engagement i NEA i bestræbelse på at udvikle et 
professionelt bevaringsmiljø, der også kan håndtere vores digitale privatarkivalier, der ikke er 
struktureret i arkiveringsversioner. Projektet fortsætter i de kommende år.

Digitaliseringsprojekter og crowdsourcing
Udviklingsplan 2018-2021 for Faxe Kommunes Arkiver lægger op til at arbejde med sikkerhed, 
bevaring og digitalisering som flere sider af samme sag. Krydsfeltet mellem databeskyttelsesloven 
og arkivloven er derfor også afsæt for de digitaliseringsprojekter, vi fortsat har arbejdet med i 2019.

Pilotprojektet RETRO er et brugerinddragende felt med digitalisering og transskribering af 
sognerådsprotokoller. Målet er at revolutionere adgangen til arkivdokumenter med hjælp fra den 
seneste teknologi, men foreløbig bruger vi en del personaleressourcer på projektstyring og 
facilitering af crowdsoursing.

På Faxe Kommunes Arkivers nye hjemmeside er en hel sektion dedikeret til digitaliserede kilder, og 
vi leverer også fortsat digitaliseret materiale til andre formidlende platforme.

KORTLÆGNING OG REGISTRERING
Registrering i to systemer
Arkiveringsversionerne og de mange papirarkivalier, som er modtaget i 2019 i Faxe Kommunes 
Arkiver, bliver registreret, så de kan stilles til rådighed for interesserede jf. arkivlovens regler om 
tilgængelighed. 

Kommunale arkivalier registreres i arkivbasen.dk. Privatarkiverne registreres i Arkibas, som er 
tilgængelig for borgerne via arkiv.dk. Registreringsarbejdet skrider godt fremad.

Haslev Kommunes Arkiv
I 2019 har vi ansat en registrator til at gennemgå, ordne og registrere Haslev Kommunes arkiv. 
Det er en stor og vigtig forudsætning for at kunne tilgå dette arkiv, som hidtil har henligget 
usystematisk, og af den grund stort set er utilgængeligt. Projektet er berammet til at vare minimum 
1,5 år.

FAXE KOMMUNES ARKIVER SOM ARBEJDSPLADS
Personale
Personaleressourcerne i anden halvdel af 2019 har for første gang i arkivets historie været 
adækvate. Det var desværre kun ganske kortvarigt og midlertidigt, men ved årets udgang så 
personalesituationen sådan ud:

 5 årsværk ansatte fordelt på seks personer, heraf var 3,3 årsværk af 
midlertidig karakter

 2 årsværk frivillige fordelt på 15 personer med faste opgaver herunder 
læsesalsvagter

 Ukendt antal årsværk frivillige kildetastere i crowdsourcing

Arbejdsmiljø
En trivselsundersøgelse i efteråret viste, at arkivet fortsat har et godt arbejdsmiljø. Dog er der nogle 
fysiske arbejdsmiljøudfordringer, som skal udbedres i 2020. 
Samarbejdet mellem ansatte og frivillige medarbejdere fungerer fint i hverdagen, hvilket også 
resulterer i god service for borgerne.

http://www.arkiv.dk/
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I 2019 har Faxe Kommunes Arkiver fået ny arbejdsmiljørepræsentant. Det har givet anledning til at 
evaluere og gennemgå arbejdsgange og –opgaver, og arbejdsmiljøgruppen har justeret årshjul, 
så forebyggelse og trivsel fortsat kan prioriteres højt. 

Faxe i Fællesskab
2019 har bragt flere prøvehandlinger med sig i Faxe Kommunes Arkiver. En af dem er i særlig grad 
også et ’Faxe i Fællesskab’-projekt, hvor vi har udviklet nye værktøjer til hurtigt at skabe overblik 
over, hvordan henvendelser fra Faxe Kommunes organisation skal håndteres. Det drejer sig om 
adgang til arkivmateriale, som endnu ikke er gammelt nok til at være umiddelbart tilgængeligt. 
Sammen med Visitationen i Center for Sundhed og Pleje sætter vi fokus på gennemsigtighed i 
ekspeditionen af disse sager.

UDFORDRINGER OG FOKUS i 2020
2020 er jubilæernes år. For eksempel Haslev Stationsby 150 år, Genforeningen 100 år, 2. verdenskrig 
75-80 år, Strukturreform med kommunedannelser 50 år, som blot er nogle af de emner, der vil 
præge det kommende års formidling og aktiviteter i Faxe Kommunes Arkiver.
Samtidig forventer vi, at disse og andre jubilæer giver anledning til nye samarbejder, både med 
private aktører og på tværs af Faxe Kommune, hvor også arkivets modtagelse af kommunale 
arkivalier, papir såvel som digitale data, vil kræve fokus på samarbejdsrelationer og –opgaver.

I 2020 skal vi fortsat udvide udbuddet af digitaliserede kilder fra egne samlinger, og RETRO-
projektet vil kræve øget opmærksomhed med hjemtagning af relevante kilder fra Rigsarkivet.

En ny arkivlov har ladet vente på sig, men vi forventer, den vil komme i 2020, og at en justering af 
vedtægt for Faxe Kommunes Arkiver fortsat vil være en nødvendig konsekvens.

Det er vigtigt at fastholde et stort frivilligt engagement i Faxe Kommunes Arkiver. Det har stor 
værdi. Samtidig er det også sådan, at en lang række arkivfaglige opgaver kræver større 
kontinuitet, end hvad frivillige og ansatte i korte tidsbegrænsede forløb kan præstere.
I 2020 og fremover er det en udfordring at fastholde helt nødvendig arkivfaglig arbejdskraft. 

Kerneopgaver, arbejdspres, flere nye opgaveområder af blivende karakter og en 
arbejdsmængde, der fortsat øges, kan ikke længere klares med blot 1,7 normeret årsværk for 
ansat personale. Derfor er det bydende nødvendigt, at der skabes økonomisk forudsætning for, at 
personaleressourcerne i Faxe Kommunes Arkiver øges, og at midlertidige ansættelser konverteres 
til fastansat personale i ordinære stillinger.


