Arkivets foto på Arkiv.dk
”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune” har netop passeret en milepæl,
idet Arkivets samling af knap 15.000 foto nu kan ses på websiden Arkiv.dk, som er et fælles
projekt for landets lokalhistoriske arkiver. De mange fotos er samlet igennem Arkivets 43årige eksistens. De første mange år blev de opbevaret og registreret i fotomapper, men i løbet
af de senere år er samtlige foto blevet scannet, og som kronen på værket er de nu tilgængelige
for alle på websiden Arkiv.dk.
Det har taget fire bestyrelsesmedlemmer
halvandet år at indlæse billederne og indtaste
de oplysninger, Arkivet har om dem. Der kan
og skal fortsat arbejdes med at forbedre søgemulighederne i samlingen, men allerede nu
kan der søges på navne, adresser, årstal og
begivenheder.
Særligt vil det tilstræbes, at sammenkoble
billeder, så hvis man vil fx finde foto af en
Computer med to skærme var et nødvendigt
bestemt person, en begivenhed eller et sted,
værktøj, da de mange fotos skulle indlæses
får man ved søgning straks alle relevante foto
og registreres i Arkiv.dk
præsenteret. Er man interesseret i køretøjer,
kan man søge på lastbiler, cykler eller hestevogne og straks se, hvad Arkivets samling
rummer om disse. En særlig finesse ved Arkiv.dk er, at brugerne meget nemt kan kommentere
foto, hvis man ved mere om fotoet end der står i billedteksten, der selvsagt kun rummer, hvad
arkivet har fået at vide om fotoet ved modtagelsen. Nye oplysninger skrives straks ind i billedteksten.
Arkivets billedsamling rummer billeder så
langt tilbage som 1860’erne og frem til begivenheder, der fandt sted for ganske nylig
såsom nedbrydningen af det gamle bibliotek i
Støvring eller UDTRYK 2016 i Øster Hornum – hvad der sker i dag, er jo historie i
morgen! Arkivet er fortsat meget interesseret
i at modtage eller låne foto til kopiering til
supplering af det allerede indsamlede. Arkivet modtager gerne foto, gamle såvel som
Et eksempel på Arkivets ældre fotos; Støvring nyere, af personer, helst navngivne, og begiBrugs under opførelse 1897. Nu i 2016 er
venheder af almen interesse.
samme sted igen byggeplads med opførelsen
af Støvring Bytorv
Det er netop et lokalhistorisk arkivs opgave
at indsamle, registrere, opbevare og formidle
billeder og skriftlige kilder om fortiden i
modsætning til museer, der har som opgave at tage sig af fysiske genstande. Modtager lokalhistorisk arkiv genstande vil disse som hovedregel, efter aftale med giver, blive videregivet til
det relevante museum. På samme vis videresender Arkivet skriftligt materiale og foto fra an1

dre arkivers området til det arkiver, hvor det indleverede hører til – en praksis, der glædeligvis
også fungerer den anden vej.
I begyndelsen af næste år tager Lokalhistorisk Arkiv endnu et skridt i digitaliseringen,
idet alle registreringer af papirarkivalier også
skal lægges på Arkiv.dk. Der er tale om foreningsprotokoller, breve, ejendomsoplysninger, virksomheder og hvad der ellers foreligger.

Et eksempel på Arkivets nyeste fotos: Nedrivningen af det gamle Støvring Bibliotek i
efteråret 2016

Hvor lang tid denne digitalisering vil vare,
tør ingen gætte på, men var indsatsen stor
angående fotografierne, vil arbejdet med papirarkivalierne være mange gange større.

Arkiv.dk - søg og du skal (måske) finde!
Det omfattende arbejde med at offentliggøre alle Arkivets cirka 15.000 billeder på Arkiv.dk er
nu afsluttet. Her et par fif til at finde, hvordan man søger.
Hvis du vil finde billeder fra vores eget arkiv skal du, når
du er kommet ind på Arkiv.dk, klikke på ”Udvidet søgning”.
Derefter under Type vælger du ”Billeder”, hvorefter du under Arkiv vælger ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidl. Støvring Kommune. Det er nok at skrive ”støv” i feltet, staks er
du på rette spor.
Herefter skriver du dit søgeord i søgefeltet. Hvis du vil søge
en bestemt person bør du skrive navnet i anførselstegn, fx
”Peter Kvist”, hvis det er den tidligere borgmester, du søger.
Når du har fundet hvad du søger, kan du komme videre ved
at feltet nederst til højre ”Søg videre ... ”. Her kan der være
lagt henvisninger ind til relaterede billeder. På samme måde
bør der skrives ”Suldrup Skole” med anførselstegn. Hvis du
skriver uden anførselstegn, risikerer du at få alle billeder indeholdende ordet Suldrup eller skole - og så får du mange!
Omvendt; hvis der ikke kommer resultater, kan der søges på
enkeltord, fx Suldrup eller Kvist.
Hvis du ikke finder hvad du søger, kan det skyldes, at Arkivet ikke har noget om dit emne, men det kan også skyldes
forskellig stavemåde. Tænk bare på, hvor mange forvekslingsmuligheder, der er med et navn som Kristian Pedersen er det Kr., Chr. Kresten, Kristen, Cræn eller Kræn, er det
Pedersen eller Petersen.
Mange fejl kan opstå, når der bliver indleveret materiale, så vær tålmodig og forsøg dig
frem. Mange oplysninger kommer ikke frem ved aflevering enten fordi den der afleverer ikke har dem eller fordi der ikke bliver spurgt nok ind ved indlevering.
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Smarte funktioner i Arkiv.dk
Når du har fundet et foto på Arkiv.dk kan der under billedet ses en række ”knapper”, der kan
være meget nyttige.
1.: Klikker du på denne knap, får du en forstørrelse af billedet.

1.

2.

3.

4.

2.: Klikker du på denne knap får du et kort
frem, der viser den nøjagtige placering af,
hvor fra billedet er taget.

3.: Klikker du på denne knap, kan du dele opslaget på Face-book.
4.: Klikker du på denne knap kan du sende en besked til Arkivet om billedet. Det kan fx være,
hvis du kender unavngivne personer på billedet, hvis du kender adressen på en person eller en
bygning eller hvis du kan give en bedre årstalsangivelse end hvad der er anført. Din besked
kommer direkte til Arkivet, der snarest skriver de nye oplysninger ved billedet.
Det vil være en stor hjælp for Arkivet, hvis du deler dine oplysninger om billeder med os
og alle andre - på den måde bliver Arkiv.dk bedre og bedre dag for dag!
Det skal bemærkes, at ikke alle mailsystemer fungerer. Hvis du IKKE kan sende, må du meget gerne sende på Arkivets almindelige mail, men husk så også at anføre billedets nummer
sammen med dine oplysninger.
Efterlysninger
Det kunne også være, at du støder på et billede, som Arkivet stort set ikke ved noget om,
som fx dette, hvor Arkivet kun ved dette:

Hvor er dette billede fra?

Højtbeliggende stråtækt hus omgivet af telte
og mange mennesker - et stort møde? 1917.
Huset ser ud til at være en slags beværtning.
Ligeledes ser der ud til at være salg fra nogle
af teltene.
Begivenheden og stedet er ukendt. Ved samme begivenhed var også Viggo Hovgård til
stede og tog lignende billede.
Se B12701 og B14491.

Blokerede billeder
Hvis du søger efter skolebilleder eller konfirmandbilleder, vil du ofte støde på billeder,
der er blokerede, som det ses på det nederste
her til venstre. Du kan se, at Arkivet har billedet, og ved at klikke på det får du de oplysninger, Arkivet har om det.
Blokeringen skyldes, at sådanne billeder først
må lægges frem offentligt efter et vist antal
år. De blokerede billeder bliver åbnet automatisk efter et fastsatte antal år. Ved henvendelse til Arkivet billederne ses.
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Henvisninger
Under billedet vil du se en ramme, hvor der
står ”Søg videre i Lokalhistorisk Arkiv for
den tidl. Støvring Kommune” - klik på den.
Hvis Arkivet har billeder, der relaterer til det
viste billede, kan du her klikke dig videre i
samlingen. Her til venstre fx de henvisninger,
der er til at billede af elever og lærere ved
Støvring Højskole i 1890’erne.
Tilbage på sporet
Hvis du kommer ud ad sådan en sidetangent, risikerer du, at du også kommer ud i søgning i alle andre arkivers
samlinger. Derfor er returknappen vigtig, så du kan komme tilbage på sporet!

Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring ønsker dig god fornøjelse med Arkiv.dk
- har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive.
Har du billeder, du gerne vil dele med Arkivet modtager vi meget gerne, enten som aflevering eller som lån til kopiering!
Venlig hilsen Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
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