Lidt om Odsherred Lokalarkiv
Odsherred Lokalarkiv er dannet ved en sammenlægning af Nykøbing-Rørvig Lokalhistoriske Arkiv
(stiftet i 1966), Dragsholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1974) og Trundholm Lokalhistoriske
Arkiv (stiftet i 1977) i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor de tre Odsherredkommuner
blev lagt sammen
Da disse arkiver havde arbejdet med indsamling af materialer gennem mange år, råder Odsherred
Lokalarkiv altså over en anselig samling af lokalhistorisk kildemateriale til belysning af Odsherreds
historie. Materialet er placeret dels på Lokalarkivet på Vig Bibliotek, hvor arkivet har åbent hver
onsdag kl. 10-17. Her ligger arkivalier, billeder, film, lokalaviser og lydoptagelser fra gl.
Trundholm kommune samt lokalaviser, lydoptagelser, film og billeder fra Gl. Nykøbing Rørvigkommune. I lokalarkivets afdeling på Asnæs Bibliotek opbevares arkivalier, billeder, film,
lokalaviser og lydoptagelser fra Gl. Dragsholm kommune samt arkivalier fra Gl. Nykøbing-Rørvig
kommune. Odsherred Lokalarkiv er i dag en del af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse.
Lokalarkivets opgave er at indsamle, registrere og opbevare skriftlige og fotografiske vidnesbyrd
om det liv, der gennem tiderne er blevet levet i det område, som i dag ligger inden for Odsherred
Kommunes grænser. Indsamlingen sker dels for, at disse dokumenter kan bevares for vores
efterkommere og dels for at de kan stilles til rådighed for borgere og gæster i nutidens Odsherred.
Det daglige arbejde på Odsherred Lokalarkiv varetages af to bibliotekarer med speciale i lokalarkivarbejde.
Lokalarkivet arbejder for at formidle områdets historie til kommunens borgere og besøgende. Det
sker blandt andet gennem adgang til vores samlinger, besvarelse af forespørgsler og hjælp til egen
forskning.
De lokalhistoriske foreninger er uvurderlige som mellemled mellem arkivet og potentielle brugere
eller givere af materialer til arkivet. Odsherred Lokalarkiv samarbejder derfor naturligvis med
egnens lokalhistoriske foreninger: Dragsholm Lokalhistoriske Forening, Trundholm
Lokalhistoriske Forening, samt arkivgruppen på Vallekilde Højskole.
Har du materiale, der har tilknytning til Odsherred, vil det glæde os at modtage det - eller låne det,
så vi kan tage en kopi. De lokalhistoriske foreninger tager også meget gerne imod.
Det kan være breve, erindringer, udklip, mødeprotokoller eller fotos med angivelse af hvad og
hvem, der er på billederne. Vi laver sammen en aftale om, hvordan vi må bruge materialet. Arkivets
arbejde med indsamling, registrering og formidling af arkivalier sker i henhold til Arkivloven og det
arkiv-etiske regelsæt, som er udarbejdet af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).
Når vi registrerer arkivalier, billeder med mere, bestræber vi os på at samle mest mulig relevant
information. Alligevel sker det, at vi for eksempel ikke kender alle personer på et fotografi, eller
måske er fotografen ukendt. Vi beder om forståelse, hvis vi har publiceret en registrering eller et
billede med mangelfulde oplysninger. Hvis du opdager fejl eller har yderligere oplysninger, vil vi
meget gerne høre om det.
Søg i arkivets samlinger hjemmefra.
Arkiv.dk er en fælles søgeside for alle lokalarkiver, der er skabt af Sammenslutningen af

Lokalarkiver, SLA. For at søge i samlingerne, klik på arkiv.dk, og skriv dit søgeord i søgefeltet.
Hvis du fx skriver "Odsherreds Jernbane" i søgefeltet får du pt (maj 2019) 126 resultater. Det er
både arkivalier, aviser/artikler, bøger og (især) billeder, fra forskellige arkiver. Du kan så klikke
videre og se, hvad hver enkelt post indeholder. Klikker du fx på post nr. 3, A1305, får du mere at
vide om, hvad netop denne arkivaliesamling indeholder. Ser det interessant ud, kan du klikke på
knappen "kontakt arkivet", og spørge yderligere ind til det eller aftale et besøg, så du kan komme
forbi og se det ved selvsyn.
Du kan komme ind på Arkiv.dk via dette link: Arkiv.dk
Selvom rigtig mange af arkivets arkivalier er registreret i Arkibas, er der stadig store dele af
samlingerne, som endnu ikke er med. Det betyder, at du i øjeblikket kun søger i en del af arkivets
materialer. Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at bede os lave en mere grundig
efterlysning af materialer.
Netudgivelser
Fra lokalarkivets side under Odsherred Bibliotek odsbib.dk har du adgang til lokalhistoriske
udgivelser om Odsherred, som enten aldrig er udgivet før - eller ikke længere er til at opdrive i
papirudgave.
Jette Nielsens slægtstavler over personer i Odsherred ca. 1650-1860
Ellen Hemmingsens optegnelser om ejendomme i Hørve og Vejleby
Kildehøj-samlingen (slægts og ejendomshistorie i Odsherred)
Laurits Larsens optegnelser om Asnæs sogn
Peder Portørs optegnelser om Fårevejle sogn
Peder Portør og Knud Toftes bog om landsbyen Stubberup
Vallekilde Højskole års- og jubilæumsskrifter
Beboere i Rode gennem 300 år. Samlet af Knud Eckberg, 1986
Trundholm Lokalhistoriske Arkiv 1977-2002
Skatteliste for Nykøbing Sjælland 1904
Aner til Jens Peter Nielsen 1845 i Holmstrup - 1926 i Mørkøv. For slægtsforskere med aner i
Asnæs, Fårevejle, Vallekilde-Hørve, Vig og Grevinge
Uddannelse af frivillige
I 2018 fik Odsherred Lokalarkiv en bevilling fra Veluxfonden på 38.000 kr. til påbegyndelse af
uddannelse af ældre frivillige i arkivarbejdet. Således har 24 frivillige nu gennemført uddannelse i
modtagelse og registrering af arkivalier og arkivets øvrige samlinger samt uddannelse af
registrering af billeder. Arkivet har brugt halvdelen af det bevilgede beløb i år og fortsætter
uddannelsesforløbet i 2020 for de frivillige, der ikke har haft mulighed for at gennemføre
uddannelsesforløbet i år.

Odsherred Lokalarkiv ønsker Dragsholm Lokalhistoriske Forening et godt nytår og ser frem til et
fortsat godt samarbejde i tiden, der kommer.
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