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Lokalhistorisk Arkiv   
i Hadsund

Af 
UllA VArnke 
egeskoV

På museets afdeling i Hadsund findes der et veldrevet lokalhi-
storisk arkiv, som hidtil har været underlagt museets drift. Men 
efter et stort ønske fra Hadsundmuseets støtteforening er perso-
nalet ved Hadsund Egnssamling gået ind i et arbejde med frem-
adrettet at gøre arkivet foreningsdrevet. Dette arbejde falder i 
tråd med anbefalingerne fra Kulturarvsstyrelsen i Kvalitetsvur-
deringen af Nordjyllands Historiske Museum fra 2009. Her gør 
Styrelsen på side 10 opmærksom på, at 

”… et lokalhistorisk arkiv kan være en administrativ 
afdeling under et museum, uden at arkivets samling 
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af arkivalier af den grund nødvendigvis er integreret 
i museets samlinger og dermed underlagt museums-
loven …” samt at ”… Kulturarvsstyrelsen opfordrer 
museet til at genoverveje de lokalhistoriske arkivers 
saglige integration i museet …”.

Historisk set har Lokalhistorisk Arkiv i Hadsund indgået som 
en del af det daværende Hadsund Egnsmuseum og Als Hjem-
stavnsmuseum, der var drevet af Museumsforeningen for Had-
sund og Omegn. Således står der i vedtægternes §3 at ”Hadsund 
Egns Museums Lokalhistoriske Arkiv er en integreret del af museet. 
Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, bil-
leder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset 
medium af ikke-statslig proveniens …” Arkivets dækningsområ-
de har fra arkivets start været Hadsund, Vive og Visborg sogne.

Ved fusionen af 1. januar 2004 overgik museerne i Hadsund 
og Als som afdelinger under Nordjyllands Historiske Museum. 
Arkivet har været drevet som en del af museumsafdelingens 
daglige drift og således har museumspersonalet varetaget ind-
samling, registrering, forespørgsler og betjening af brugere på 
åbningsdage. Arbejdet på arkivet har haft et udpræget lokalhi-
storisk sigte, og på mange måder indgået som en naturlig del af 
arbejdslivet på Hadsund Egnssamling. 

I 2015/2016 rejste der sig et ønske fra Museumsforeningen 
for Hadsund og Omegn om at få lov til at overtage driften af 
Lokalarkivet. Umiddelbart var det vigtigt for museet, at der var 
en forening, som over tid kunne løfte opgaven, og at der var 
folk nok, som var med på ideen i støtteforeningen. Der tegnede 
sig ret hurtigt et billede af en gruppe på syv til ni personer in-
den for foreningen, der alle var meget interesserede i arbejdet 
med lokalarkivet.

Museet søgte, i samarbejde med Museumsforeningen for 
Hadsund og Omegn, VELUX Fonden om midler til at uddanne 
de frivillige. Projektet drejede sig om musealt arbejde og regi-
strering – og vi fik en bevilling, der gjorde museet i stand til at 
uddanne de frivillige og give dem de arbejdsredskaber, der skal til 
for, med bistand fra museets ansatte, at drive et arkiv. Hen over 
2016 og begyndelsen af 2017 blev der derfor lavet 4 kurser. Det 
første kursus var en uddannelse af de frivillige som museumsvær-
ter, så de vidste, hvordan gæster på museum og arkiv modtages 
og hvilke samlinger og historier der gemte sig i museet. De næste 
tre kurser var arkivkurser, hvor arkivbegreber, lovgrundlag, opbe-
varing, indsamling og registrering blev gennemgået.
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Fokus i de fire dagskurser blev lagt på:

•	 Frivillige som museumsværter, med viden om museets 
arbejde og arbejdsrutiner, så der skabes bedre formidling af 
museet gennem de frivillige.

•	 At undervise i arkivers betydning især lokalt.
•	 At undervise i generel indsamling til lokalhistoriske arkiver, 

herunder arkivfondsprincippet og derigennem sætte frivil-
lige i stand til at tage stilling til arkivalier og billedmateriales 
egnethed i lokalhistorisk sammenhæng.

•	 At undervise i indsamling og registrering af historisk billed-
materiale.

•	 At undervise i indsamling og registrering af arkivalier.

Til kurserne omkring arkiver betalte vi en af Sammenslutnin-
gen af Lokalarkivers (SLA) undervisere for at komme og afhol-
de kursusgangene. For de frivillige i museumsforeningen betød 
kurserne, at de følte sig bedre i stand til at varetage arbejdet på 
arkivet, at de blev klædt fagligt på, og at museet satte pris på 
dem. Kurserne var meget væsentlige for alle parters ønske om at 
arbejdet med ændringen af arkivdriftens skulle blive en succes.

For museets ansatte har hele manøvren betydet en hel masse 
ekstra arbejde. Men vi kan nu glæde os over, at vi har en enga-
geret og dedikeret flok frivillige, der vil løfte en del af arbejdet 
i Hadsund. I første omgang betød manøvren, at vi var nødt til 
at kigge grundigt på hele vores samling. Hvis vi over tid skal 
udskille de lokalhistoriske arkivsager, så er vi nødt til at iden-
tificere det materiale, der udelukkende er arkivsager – og altså 
ikke interne dokumentationssager, sager der tilhører Møllehi-
storisk Samling eller andet, der er lokalarkivet uvedkommende. 
Da dette arbejde var færdiggjort, skulle vi også rent fysisk flytte 
arkivsagerne, så de kom til at ligge separat. Dette første skridt er 
taget, og vi har kontaktet Slots- og Kulturstyrelsen med henblik 
på at finde en måde, hvorpå vi kan lade al arkivdriften overgå 
til en forening. Det viser sig faktisk, at på trods af Slots- og 
Kulturstyrelsens anbefalinger, så er der endnu aldrig nogen, der 
har lavet øvelsen!

For Museumsforeningen for Hadsund og Omegn er der 
også sket omvæltninger. Foreningen er således blevet medlem 
af SLA og har tegnet abonnement på arkivregistreringssystemet 
Arkibas – og har i det hele taget påtaget sig en rolle som arkiv-
forening, som den historisk set aldrig tidligere har haft. Muse-
umsforeningen har også nikket til, at de skal lade sig uddanne, 
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så en mindre gruppe af arkivets frivillige over tid får taget den 
fulde arkivuddannelse gennem SLA.

Et faktum står dog tilbage, nemlig at Museumsforeningen 
for Hadsund og Omegn overtager al indsamling og registre-
ring på Hadsund Lokalhistoriske Arkiv fremadrettet. Således 
åbner de arkivet igen fra den 1. maj 2017. Der er lavet lokaler 
til foreningen på førstesalen på Rosendal, hvor der er opstillet 
computere og etableret Wifi, så arkivets medarbejdere og bru-
gere kan tilgå internettet. Museet har opstillet arkivalierne fra 
den museumsdrevne del af arkivet, så foreningen kan tilgå dem 
og i det hele taget står arkivet driftsklart til den 1. maj 2017. 
Hvornår en endelig overdragelse med Slot- og Kulturstyrelsens 
godkendelse falder på plads, ved vi ikke på stående fod, men 
der arbejdes på sagen. 


