
• Velkomst – præsentation af 
deltagerne

• Hvad er et lokalarkiv?
• Hvordan opstod lokalarkiverne?
• Formål og opgaver
• Hvad består et arkiv af?
• Indsamling
• Registrering (Kort fortalt)
• Bevaring
• Publikumsbetjening
• Formidling
• Medarbejder på arkivet
• Ret og pligt
• Spørgsmål (og måske svar)
Kl. 10-16 med ½ times frokost og 
kaffepauser
Materiale udarbejdet af Henning Sørensen, 
Dragør for SLA

Introduktion til arbejdet på 
Lokalhistorisk Arkiv
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• Skab, rum, bygning osv. der rummer 

arkivalier

• Samling af  dokumenter m.m (fra en 

Arkivskaber) der indeholder arkivalier

(Arkivfond)

• Institution, der indsamler, opbevarer, 

og stiller arkivalier til rådighed

Et arkiv er….











Arkiver i Danmark

• Rigsarkivet (1 på 4 

adresser) 

• Stadsarkiver (ca. 55)

• Lokalhistoriske Arkiver 

(ca. 600)



• Rigsarkivet §

• Stadsarkiver §

• Lokalhistoriske 

Arkiver (§)

Forholdet til arkivloven



Hvor hører lokalarkiverne hjemme?

•Biblioteker

•Museer

•Rådhuse

•Foreninger

•Selvstændige



Arkivsamvirker

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Arkiv



Samarbejde



Hvad er lokalarkivets formål?

”Arkivets formål er at indsamle, registrere og 
bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, 
trykt materiale og andre data uanset medium af 
ikke-statslig proveniens med tilknytning til dens 
borgere, foreninger, virksomheder og institutioner 
i fortid og nutid, og stille det indsamlede materiale 
til rådighed for offentligheden efter de gældende 
regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt 
virksomhed at fremme kendskabet til og styrke 
interessen for. . . s historie.”
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trykt materiale og andre data uanset medium af 
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Hvad er lokalarkivets opgaver?

• Indsamle

• Bevare

• Gøre tilgængeligt

• Formidle



Aflevering 
til arkiv

Ordning, 
registrering, 
arkivering

Formidling

Opmærk-
somhed



Arkivalier 

Personer
Foreninger 
Institutioner 
Virksomheder

Hvad indeholder et lokalarkiv?



Fotos

(Som også kan 
være dias, 
negativer, 
tegninger, 
malerier m.m.)



Trykt materiale

Bøger

Blade og tidsskrifter

Pjecer 

Aviser

Avisudklip



FILM, LYD,  DATA

Lydoptagelser

Film og video

Datamedier


