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Børn leger på stranden ved Jyllinge Lystbådehavn i år 1976. Foto: Jytte Jørgensen



HVAD ER ET ARKIV?
Lokalarkivets arbejdsopgaver består i at: 
indsamle, bevare og formidle. 
Arbejdsopgaverne hænger sammen 
og det ene giver ikke mening uden det 
andet. Det giver ikke nogen mening, at 
indsamle arkivalier, hvis ikke materialet 
bliver formidlet og kommer lokalbe-
folkningen til gode, men samtidig kan 
samlingen ikke formidles hvis ikke den 
er syste-matisk registreret og korrekt 
bearbejdet. 

Arkivets opgave, sammen med andre 
lokale kulturinstitutioner, er at sikre den 
fælles hukommelse i vores geografiske 
område og vores arbejdsområde er først 
og fremmest det skriftlige materiale, 
hvorfor vi ikke indsamler genstande 
– det er Roskilde Museerne: ROMUs 
arbejdsområde. 

Arkivet hører administrativt under 
Roskilde Arkiverne, men fungerer som 
et selvstændigt arkiv.

HVAD KAN JEG SE PÅ ET 
LOKALARKIV? 
Et lokalarkiv dækker livet i lokalom-
råderne. Arkivet bevarer arkiver og 
fotografier fra privatpersoner, virksom-
heder, lokale foreninger, vejvisere, kort 
og meget mere.  

Arkivet har ikke myndighedsarkivalier 
eller andet officielt materiale. Det findes 
på Roskilde Stadsarkiv og Rigsarkivet. 

Fisker Ib Andersen reparerer fiskegarn ved Korskilde, Jyllinge Nordmark. År 1985



Dreng på trehjulet cykel foran vejskilt. 
Ukendt årstal



ARKIVETS SAMLING

Arkivalier, protokoller og dokumenter:
I arkivet findes en samling af diverse originale arkivalier og protokoller fra området. 
Eksempelvis brandsikringsprotokoller, tegninger, kort og dagbøger. Desuden har 
man i sin tid gjort et stort arbejde for at indsamle lokale beretninger og interviews 
både på bånd og skrift. 

Billedsamlingen: 
Vi har en stor samling af originale fotografier fra lokalområdet. Mange af billederne 
er indsamlet hos de lokale, men der er også mange af fotografierne som er blevet 
taget og indsamlet af det tidligere Fjordmuseum, der lå i Jyllinge. Derfor er en stor 
del af billedsamlingen af fiskere, både og fjordlivet. 

Bogsamlingen: 
Vi har en lille bogsamling med bøger om historie for området i og omkring Gundsø. 
Bogsamlingen er en præsenssamling, hvilket betyder, at den kan benyttes på stedet, 
men at materialet ikke udlånes.

Informationscenteret:
En stor del af arkivet består af artikler og udklip om alt muligt lokalt og er i sin tid 
skabt af lokale frivillige kræfter. De står i ringbind opdelt i farver: 

 Røde mapper:  
 Personer og alt personrelateret. Søg via efternavn.

 Gule mapper: 
 Geografi og steder. Om byer, lokaliteter, adresser ol. (Find evt. 
 matrikelnr. via ois.dk)

 Blå mapper: 
 Samfund og kultur. Om erhverv, levemåder, traditioner og alt 
 kulturstof.

Ønsker man kopi af en eller flere artikler bedes man henvende sig til 
vagthavende bibliotekar eller arkivar. Priserne for kopier af Informationscenteret er 
2. kr. pr. kopi. Man er velkommen til at affotografere materialet til privat brug.
INDSAMLING: HVAD ER ARKIVET INTERESSERET I?
OBS! Man må gerne læse i mapperne, men man må ikke fjerne dem fra 
biblioteket eller arkivet, ligesom man ikke må tage sider ud af mapperne.D ER 
ARKIVET INTERESSERET I?
Vores arkiv er afhængigt af, at borgerne indleverer materiale som kan indgå i vores 
samling. Så har man noget, som man tænker kunne være relevant for andre i 
Gundsøegnen er man velkommen til at aflevere det i arkivet. Materialet kan komme 
fra foreninger, virksomheder, skoler eller privatpersoner. Vi har dog nogle 



INDSAMLING: HVAD ER ARKIVET INTERESSERET I?
Vores arkiv er afhængigt af, at borgerne indleverer materiale som 
kan indgå i vores samling. Så har man noget, som man tænker 
kunne være relevant for andre i Gundsøegnen er man velkommen til 
at aflevere det i arkivet. Materialet kan komme fra foreninger, 
virksomheder, skoler eller privatpersoner. Først og fremmest skal 
materialet have en relation til lokalområdet, altså den tidligere 
Gundsø kommune, men derudover har vi følgende retningslinjer:

Det tager vi imod : 
• Bestyrelsesreferater 
• Dagbøger
• Erindringer, nedskrevne eller 

indtalt.
• Fotografier (enten som 

fremkaldte billeder, eller 
digital fil i .tiff-format i min. 
300 dpi.)

• Originale dokumenter 
• Postkort 
• Protokoller
• Tegninger af lokalområdet
• Årsregnskaber

Det tager vi ikke imod:
• Fotokopier
• Genstande 
• Materiale der ikke ligger 

inden for vores geografiske 
område.

• Materiale der kræver 
forældede afspillere, eks. 
VHS.

• Slægtsforskning
• Udprints fra internettet
• Bilag mm. 

Er du stadig i tvivl om hvorvidt dit materiale vil have interesse, så 
skriv til arkivet eller kontakt os inden for vores åbningstid.

Baunegårdsvej med udsigt mod kirken. 
Ukendt årstal



KOPIERING OG SCANNING

Scanning
Skal du bruge et fotografi fra samlingen enten 
til privat eller kommercielt brug er det muligt at 
få lavet en scanning. Ønsker du max. 10 fotos i 
lav opløsning til privat brug (72 dpi / JPG) 
scanner vi billederne gratis. 

Ønsker du derimod en scanning af fotografierne 
i høj opløsning (300 dpi / tiff.) skal der betales 
en reproduktionsafgift. Prisen er normalvis 200 
kr. pr. scan, men ved store bestillinger kan der 
laves særaftale med arkivlederen. 
Skriv da til lokalgundsoe@roskilde.dk. 

Uanset hvilken type scanning du ønsker, kan du 
forvente en ekspeditionstid på op til 14 dage. 
Billedet sendes digitalt til din e-mail via 
WeTransfer.

Billedbestilling - Sådan gør du: 
Send en e-mail til lokalgundsoe@roskilde.dk 
og angiv:

• Billedets ref.nr. (hvis det kendes)
• Titlen eller motivet på billedet
• Faktureringsoplysninger: Navn, adresse, evt. 

firmanavn.
• Oplys ét af følgende: EAN nr. / CVR nr. / 

CPR nr.
• Oplys ønskede opløsning på billedet. 

OBS! Husk altid at kreditere Gundsøegnens 
Lokalhistoriske Arkiv ved brug af billeder fra 
samlingen!

Kopiering
Ønsker du en printet kopi af enten et arkivalie, 
en artikel, et foto eller andet koster dette 2 kr. 
pr. kopi. Du er dog også meget velkommen til at 
affotografere materialet selv til privat brug. 

Baunegårdsvej med udsigt mod kirken. 
Ukendt årstal

Smedestræde 1, Jyllinge: 
Ålejern og hestesko. Ukendt årstal



Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv 
Bygaden 19, 4040 Jyllinge 
Tlf: 4631 8025 
lokalgundsoe@roskilde.dk 
Åbningstider: Torsdag kl. 10 - 12 og kl. 13 - 16

Forside: Jyllinge Fiskerihavn. Ukendt årstal

Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv 
Byvejen 16, Dåstrup 
4130 Viby Sjælland 
Tlf.: 4619 3710
lokalramsoe@roskilde.dk
Åbningstider: Torsdag 14 - 18

 
 
 
 

Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 
Dronning Margrethesvej 14 
4000 Roskilde 
Tlf.: 4631 5095
lokal@roskilde.dk 
Åbningstider: Tirsdag og torsdag 10 - 15

Andre lokalarkiver under Roskilde Arkiverne


