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Lokalarkivernes Særsamlinger  

• Typen af materialer gør det til særsamlinger

• Eksempelvis:

• Bøger

• Småtryk

• Tidsskrifter

• Mapper (emner/topografi m.v.)

• Avissamling/avisudklip



• Der er ingen fælles standarder som i de andre 
registreringer.

• Det er op til de enkelte lokalarkiver at afgøre, hvor 
mange særsamlinger, man ønsker – hvor stor 
adskillelse, man ønsker mellem de forskellige 
materialetyper.

• Ofte er der ikke tale om originalt materiale, men 
materiale med oplysninger, det er hensigtsmæssigt at 
registrere/kunne finde.

• Tidligere havde man ofte kun søgemuligheder via f.eks. 
kartotekskort.

• Man har ikke forholdt sig til en egentlig registrering før 
Arkibas.



Trykt materiale - Bøger
(ikke originalt materiale)

• Lokallitteratur:

• Generelt, specielle emner/personer, slægtsbøger

• Opslagsværker:

• Ex. Trap, gårdbøger, stater, Danmarks kirker, 
leksikon/ordbøger

• Generel litteratur:

• Ex. Danmarkshistorie, fattigforhold, 
landbrug/industri, stationsbyer

• Registraturer:

• Til eget arkiv samt andre arkiver – lokalt/statslige

• Skønlitteratur?



• Indsamling/behandling

• Hvad indsamler lokalarkivet af 
bogmateriale? / hvad skal vi bruge 
bøgerne til?

• Registreres i Arkibas 5 under bøger.

• Søgemuligheder på bogen samt specielle 
artikler.



Bogregistrering i A5



Bogregistrering i A5



Tidsskrifter

• Faghistoriske
• Egnsmæssige (men dækker ofte større 

områder)
• Specielle emner, arkivet interesserer sig for
• Egne årsskrifter
• Registreres i Arkibas 5 under tidsskrifter.
• Enkeltartikler kan registreres særskilt under 

Artikler i Arkibas 5.
• Brug for detaljerede søgemuligheder for at 

kunne finde relevante artikler.



Tidsskriftsregistrering A5



Tidsskriftsregistrering A5



Småtryk

• Mindre jubilæumsbøger
• Beboerblade
• Foreningsblade
• Kirkeblade m.m.
• Digitale småtryk
• Hvad indsamler vi?
• Man skal overveje, om småtryk er en særsamling eller del af 

arkivfond? 
• – altså om det er del af en bogsamling eller del af et arkiv.
• - har arkivet et eksemplar eller en samling?

• Registreres i Arkibas 5 under Bøger.



Småtryk registrering i A5



Emnemapper

• De fleste lokalarkiver har en form for 
mappesystem til forskelligt blandet 
materiale så som div. papirer om et emne, 
fotokopier, evt. avisudklip m.m.

• Guld værd for brugerne 

• Hurtig introduktion til et emne



Typer af mapper

• Emner
• Personoplysninger
• Topografi (blandet materiale om bestemt emne)
• Vejregistre
• Foreninger 
• Erhverv m.m.
• Ex. placeret i stålskabe i hængemapper.
• Kan registreres i Arkibas 5 under 

Emnesamlinger



Mappesamling registrering A5



• Aviser og udklip. Særlig registrering?

• Hvorfor registrering? (Mediestream, 
digitaliserig etc.)



Avisartikelregistrering A5



Avisartikelregistrering A5



Eks. på søgesystem:

• Decimalklassesystemet

• Topografi/personer/foreninger/erhverv

• Odder-systemet







Opbevaringsforhold

• Husk det er ikke originalt materiale. 
Behøver ikke at bruge syrefrie læg m.v.


