


VI STARTER MED EN LILLE FILM

https://www.lokalekilder.dk/kilden-til-kilden/


ARKIVLANDSKABET

• Offentlige arkiver (offentlige sektors 
arkivalier + private arkivalier – reguleret af 
arkivloven):
 Rigsarkivet
 Stads/kommunearkiver (§ 7-arkiver)

• Lokalarkiver (private arkivalier):
 Eksempelvis 10 lokalarkiver i Guldborgsund 

Kommune, typisk med en lokalhistorisk forening 
og frivillige bag.



MEDARBEJDERE OG ADRESSE
• Oprettet ved byrådsbeslutning i april 2011
• Egen vedtægt
• Stadsarkivar, historiker, cand.mag. Christian 
Frederiksen

• Arkivkonsulenter Annelise Hansen og 
arkivassistenter Carsten Friis Petersen og 
Tanya Gaarder

• Adresse: Guldborgsund Rådhus, magasiner i 
kælder, læseplads, hjemmeside, 
Saxenhøjarkiv
(http://www.guldborgsund.dk/stadsarkiv) m.v.

http://www.guldborgsund.dk/stadsarkiv


HVAD ER ET ARKIV?

• Fra latin archivum ”opbevaringssted for officielle 
dokumenter”, af græsk archeion
”regeringsbygning”, afledt af arche ”regering”.

• Samling af dokumenter, aktstykker, protokoller, 
billeder, film, lydoptagelser eller andet materiale, 
som man har ordnet systematisk og derefter 
opbevarer for at kunne udnytte det til f.eks. 
historiske studier.

• Sted eller institution hvor en sådan samling 
befinder sig.



HVAD ER ET ARKIV?

• Opbevarer unikt materiale i ét eksemplar.

• Ofte skabt i fortrolighed, derfor regler for 
offentliggørelse.

• Ordnet efter arkivskaber (proveniensprincippet).

• Hovedydelser:
 Indsamling

 Bevaring (+ kassationsvurdering)

 Registrering

 Tilgængeliggørelse

 Betjening af forvaltninger, institutioner, borgere og medier.



HVAD SKAL STADSARKIVET?
ARKIVLOVEN
§ 7. Kommunerne og regionerne kan oprette arkiver med det formål

1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller 
tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller 
retlig betydning for borgere og myndigheder,

2) at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige 
offentlige arkivalier,

3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, 
herunder til forskningsformål, samt

4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

Stk. 2. Rigsarkivet samarbejder med de kommunale og regionale 
arkiver.



HVORFOR BEVARER VI?

• Lovgivningsmæssigt krav (arkivloven) 
 Bevare materiale af væsentlig administrativ, 
retlig eller historisk betydning, dvs.:

• Myndighedsdokumentation og

• Kulturarv (”stemmer” til fremtiden, giver 
perspektiv)

• … fra verdens største kommunale sektor!



DIGITAL BEVARING

• Fra 1980’erne og særligt 1990’erne i stigende grad 
digitale data, it-systemer i forvaltningen.

• I Danmark en national konverteringsstrategi

• Guldborgsund Stadsarkiv opbevarer data fra 
arkiveringsversioner hos Netværket Elektronisk 
Arkivering - NEA, dvs.:
 Københavns Stadsarkiv (arkivserver) – Tilgængelig 

online for kun Stadsarkivet via MiNEA.
 Kopi Københavns Stadsarkiv, Rådhuset (optiske drev)
 Kopi Statsbiblioteket i Aarhus (magnetbånd)



LIDT STATISTIK FRA 2017 –
VI HAR …
• Åbent for borgerekspeditioner kl. 9-14 mandag til torsdag (gerne 

kontakt før evt. besøg) 

• Ekspederet 40 fysiske besøg på arkivet og haft 56 deltagere til 
foredrag og byvandring   

• Ekspederet 270 skriftlige henvendelser til borgere og forvaltninger 
(mail, brev, fremfinding af sager og dokumentation m.v.) 

• Ekspederet 53 telefoniske henvendelser til borgere og 
forvaltninger m.fl.  

• 2.078 hyldemeter papirarkivalier inkl. Saxenhøj-samlingen = en 
tilvækst på 37 hyldemeter i 2017 (plads til 3.081 hyldemeter) 

• 37 godkendte digitale arkiveringsversioner eller 12,5 TB/12.480 
GB digitalarkivalier 



”VI ER, SOM DU TROR …



”VI ER, SOM DU TROR …”



”OG LIDT TIL”



HJEMMESIDE



FACEBOOK



STARBAS - GULDBAS



GULDBAS



LOKALEKILDER.DK



HASSELØALBUMMET 1946 

https://photos.google.com/share/AF1QipPotsmUXjkl9ehkbzFU8YS078_E8PQAkutiwsOkKvNwu_qZoGEaV6Ny8LI47g5Ubw?key=N2RkR2M2dDlndVFnb1QwanFwaUVVUnRLdkRIeTZ3


STADSARKIVETS SAMLINGER
- GEOGRAFI
• 2007 - : Guldborgsund Kommune

• 1970 – 2006: Nørre Alslev, Nykøbing Falster, Nysted, Sakskøbing, 
Stubbekøbing og Sydfalster med få undtagelser. Nogle 
arkiveringsversioner af KMD-fagsystemer hos Rigsarkivet.

• 1869 – 1970: Nykøbing F. og Stubbekøbing købstadskommuner 
med enkelte undtagelser.

• 1842 – 1970: Falkerslev, (Gundslev), Horbelev-Falkerslev, 
Horbelev, Idestrup, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev, (Kippinge-
Brarup), Maglebrænde, Nykøbing F. Landsogn, (Nørre Alslev-Nørre 
Kirkeby), (Nørre Vedby), Skelby-Gedesby, Systofte, Sønder 
Kirkeby-Sønder Alslev, Tingsted, Toreby, (Torkilstrup-Lillebrænde), 
(Tårs), Væggerløse, (Vålse), (Ønslev-Eskilstrup) og Åstrup 
Sognekommuner. ()= begge steder.



STADSARKIVETS SAMLINGER
- GEOGRAFI ÅG ÅRSTAL
• De fleste af Nysted og Sakskøbing købstadskommuners 

arkivalier (1869-1970) er tidligere afleveret til Rigsarkivet.

• Bortset fra sognekommunerne på foregående side er de 
øvrige sognekommuners arkivalier (1842-1970) overvejende 
afleveret til Rigsarkivet, herunder Døllefjelde-Musse, 
(Gundslev), Herritslev, Kettinge-Bregninge, (Kippinge-
Brarup), Kippinge-Brarup-Stadager, Majbølle, Nysted 
Landsogn, Nørre Alslev, Nørre Vedby-Nørre Alslev, (Nørre 
Alslev-Nørre Kirkeby), (Nørre Vedby), Nørre Kirkeby, 
Radsted, Sakskøbing Landsogn, Slemminge, Stadager-Nørre 
Kirkeby, Torkilstrup-Lillebrænde, (Tårs), Vigsnæs, 
Våbensted–Engelstofte, (Vålse), (Ønslev-Eskilstrup) samt 
Øster Ulslev-Godsted sognekommuner. ()=begge steder 



STADSARKIVETS SAMLINGER
- TYPER AF ARKIVALIER
• Forhandlingsprotokoller fra byråd, fagudvalg, nævn og kommissioner

• Journalsager fra kommunernes forvaltninger og arkivalier 
(protokoller m.v.) fra kommunale institutioner

• Både papirarkivalier, AV-arkivalier og IT/digitalarkivalier

• F.eks. eksamens- og prøveprotokoller, afgangsbeviser, elevkartoteker, 
fattigprotokoller, fraværsprotokoller, fødselsprotokoller, hovedbøger, 
kassebøger, børneværnsprotokoller, underholdsbidragsprotokoller, 
valgprotokoller, vurderingsfortegnelser, byggesager, 
film/lyd/videooptagelser, ESDH-systemer, fagsystemer og meget 
mere, som fortæller rigtig meget om politiske og administrative 
beslutninger … om kommuner og menneskers gøren og laden på 
Falster og Østlolland igennem hen ved 170 år.   



ADGANG TIL ARKIVALIER

• Hovedregel: Fri adgang efter 75 år (personfølsomt 
materiale) og 20 år (alt øvrigt). 

• Mulighed for at søge dispensation til adgang før tid 
(gælder både borgere, myndigheder og andre). Ret til 
at søge er ikke = ret til at få adgang.

• Samtykke fra både arkiv og Datatilsyn, jf. arkivlovens 
§ 35, hvis oplysninger har været omfattet af 
persondataloven og hvis der ikke er tale om borgerens 
eget ønske om indsigt (= digitalt behandlede data).

• Papirarkivalier: Stadsarkivet træffer afgørelse (giver 
adgang)



ADGANG TIL ARKIVALIER

Arkivlovens § 30:

Enhver kan søge om tilladelse til 
benyttelse af ikke umiddelbart 
tilgængelige arkivalier …
- Stk. 2 I forbindelse med ansøgning 
om tilladelse efter stk. 1 skal formålet 
med den tilsigtede benyttelse af de 
oplysninger, der søges om adgang til, 
oplyses.



ADGANG TIL ARKIVALIER

Arkivlovens § 32:

Kommunalbestyrelsen […] kan i 
konkrete tilfælde meddele tilladelse til 
benyttelse af dokumenter, 
arkivenheder eller grupper af 
arkivenheder, som er afleveret til et 
kommunalt […] arkiv, inden udløb af 
tilgængelighedsfristerne […]



HVAD ER SÆRLIGT INTERES-
SANT FOR SLÆGTSFORSKEREN?
• Social- og fattigvæsen:

 Fattigprotokoller
 Protokoller over sygestøtte, 

alderdomsforsørgelse, 
hjælpekasser, sygekasser

 Fattigudvalgs-
/socialudvalgsprotokoller

 Fødselsprotokoller fra 
sognepræsten til kommunen (fra 
1892)



FATTIGPROTOKOL
VÆGGERLØSE KOMMUNE 1853



FØDSELSPROTOKOL
AASTRUP KOMMUNE 1892



HVAD ER SÆRLIGT INTERES-
SANT FOR SLÆGTSFORSKEREN?
• Børneværn:

 Alimentations- og 
underholdsbidragsprotokoller

 Værgeråds- og 
børneværnsprotokoller – udvalg, 
tilsyn m/plejebørn, plejebørn og 
børn født uden for ægteskab

 Børnehjemsprotokoller



PROTOKOL OVER PLEJE-
BØRN M.FL.



HVAD ER SÆRLIGT INTERES-
SANT FOR SLÆGTSFORSKEREN?
• Skolevæsen og børneasyler (borger- og 

almueskole, folkeskole, mellemskole, 
realskole):

 Eksamens- og prøveprotokoller, 
afgangsbeviser

 Stambøger
 Fraværsprotokoller/dagbøger
 Elevkartoteker og visse elevsager
 Skolemeddelelser 1903 – (Nyk. F.)
 Svendeprøvekommissionsprotokoller



ELEVSTAMKORT
GULDBORGLAND SKOLE 1962



DAGBOG
NR. ALSLEV SKOLE 1907



EMBEDSBOG
TOREBY SKOLE 1910

”Undervisningen er fælles for drenge og piger. Toreby Skole har tre klasser. I hver klasse 
undervises 738 timer årligt fordelt på 41 uger, hvorunder ikke medregnet tiden til 
gymnastik og håndgerning. 
Hver klasse bruger skolen 3 hele dage om ugen, nemlig: 3. klasse mandag, onsdag og 
fredag. 2. klasse tirsdag, torsdag og lørdag. Lærerinden i Flintinge Skole underviser 1. 
klasse mandag, onsdag og fredag. 
Skoletiden for samtlige klasser er for månederne november, december, januar og februar 
fra kl. 9 - 3 og i årets øvrige måneder  fra 8 – 12 og 1 – 3. 
I sommertiden skal der desuden når vejret tillader det undervises ½ time daglig i 
gymnastik.”



KLASSEBILLEDER – 3. REAL
BRYDEBJERGSKOLEN 1967



KLASSEBILLEDER – 3. REAL
BRYDEBJERGSKOLEN 1971



LÆRERVÆRELSET
SVANESKOLEN 1963



HVAD ER SÆRLIGT INTERES-
SANT FOR SLÆGTSFORSKEREN?
• Skattevæsen:

 Vurderingsfortegnelser (ejendomsskat, 
ejendomsskyld, grundskyld), mandtals-
og ligningslister

 Selvangivelser
 Ligningsmyndighedens protokoller
 Skattebøger/skattelister
 Matrikler (Jordebog, Hartkornsprotokol)
 Folketællinger
 Folkeregisterkort (på Rigsarkivet)



FOLKETÆLLINGER
STUBBEKØBING KØBSTAD



FOLKETÆLLINGER
STUBBEKØBING KØBSTAD 1892



HVAD ER SÆRLIGT INTERES-
SANT FOR SLÆGTSFORSKEREN?
• Bygninger, teknik og miljø, havne: 
 Byggesagsarkiver – ofte stadig i 
administrativ brug i forvaltningen. Kan i GBS 
ses offentligt på https://www.weblager.dk/. 

 Brand-, bygnings- og 
sundhedskommissioner

 Huslejenævnsprotokoller
 Aflæsning af gas og elmålere
 Bevillingsnævnets protokoller
 Besejlingsprotokoller

https://www.weblager.dk/


VÆRDIEN AF GOD 
DOKUMENTATION



HVAD ER SÆRLIGT INTERES-
SANT FOR SLÆGTSFORSKEREN?
• Sundhed:
 Sundhedskommissionsprotokoller 
 Patientprotokoller fra Stubbekøbing Sygehus 
og Turberkulosehospitalet i Stubbekøbing

• Andet:
 Valgprotokoller
 Nævningegrundlisterprotokoller
 Ægteskabsprotokoller (borgerlige vielser)
 Forligskommissionsprotokoller
 Legatprotokoller



9. APRIL 1940
- MØRKLÆGNING



NYSTED UNGDOMSSKOLE
LÅGERUPBANEN I 1970’ERNE



NYSTED UNGDOMSSKOLE
LÅGERUPBANEN I 1970’ERNE



GODE KILDEVEJVISERE



PÅ GENSYN I STADSARKIVET



PÅ GENSYN I STADSARKIVET

Tak for nu …

Spørgsmål?
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