
Rapport om Dragør Lokalarkivs virksomhed 2017  
  

Arkivets benyttelse* 
Lokalarkivet har i 2017 haft ca. 760 individuelle besøgende. Godt 500 har deltaget i arrangementer, rundvisninger m.m.  

Vi har besvaret omkring 65 telefoniske forespørgsler og ca. 150 forespørgsler pr. e-mail. Tallene svarer nogenlunde til året før, 

men med lidt flere publikumshenvendelser end tidligere.  

 

Det er dog på vores digitale platforme at vi kvantitativt har flest brugere. Lokalarkivets materiale er i 2017 vist over 55.000 gange 

på Arkiv.dk Vores film på filmkanalen på Youtube er vist omkring 50.000 gange ialt.  

Arkivet er også til stede på de sociale medier. Vi nærmere os 1.000 følgere og Facebook og omkring 140 på Instagram.  

(*Tallene er fremskrevet ud fra opgørelsen af de første 11 måneder af året.) 

 

Samlingerne 

Registrering og digitalisering 

Arkivet har i 2017 modtaget ca. 65 indleveringer af nyt materiale. Vi har registreret ca. 30 nye arkivalier og ca. 1600 billeder. 

Endvidere er der registreret omkring 600 enheder i vores udklipssamling.  

Blandt de mere bemærkelsesværdige nyerhvervelser i år kan nævnes et meget stort arkiv fra en dragørfamilie, hvis medlemmer 

var søfolk gennem generationer. Materialet fylder 11 flyttekasser og skal i det kommende år gennemgås i samarbejde med 

giveren.  

Vi har også modtaget materiale fra Boligselskabet Strandparken, dagbøger fra en gård i Store Magleby, billeder fra en 

flygtningelejr på Sydvestamager, talrige fastelavnsbilleder og en samling af bøger og udklip, der var bevaret af den lokalhistorisk 

interesserede skoleleder Poul Juul-Jensen. 

Arkivets bogsamling har hidtil været registreret i Dragør Bibliotekernes database, men da den i årets løb er omlagt, har det ikke 

længere været muligt at rumme arkivets lokalhistoriske bøger. Derfor er de nu også registreret i arkivets egen database, Arkibas, 

så de er søgbare på linje med andet materiale i arkivet. Bøgerne kan desuden findes på Arkiv.dk. 

Vi har nu registreret tæt ved 20.000 billeder og heraf kan godt 14.000 ses på Arkiv.dk.  

Kommunearkivområdet 

Sammen med Dragør Kommunes direktion er der indgået en aftale om, at der fremover afsættes et beløb på budgettet til 

varetagelse af den lovpligtige arkivering af kommunens IT-systemer. Lokalarkivet vil fra 2018 selv administrere midlerne.  

Det giver dels et øget fokus på vigtigheden af, også i dag at sikre bevaringen af de data, som kommunens forvaltninger 

producerer, men også på at overholde arkivlovens krav til os som myndighed. 

Lokalarkivet modtager stadig papirarkivalier, og har i 2017 modtaget materiale fra Dragør Skole Syd og beredskabet. Efter at 

Dragør Brandvæsen er nedlagt og Hovedstadens Beredskab varetager opgaverne, er kommunen ikke længere arkivmyndighed 

for brandvæsenet. Derfor har vi i samarbejde med Københavns Stadsarkiv aftalt, at de fremover varetager arkiveringen på vores 

vegne.  

Lokalarkivet har været på besøg i Klub Dragør (Elisenborg) for at aftale overdragelse af arkivmateriale. Vi har endvidere rådgivet 

forvaltningerne om arkivspørgsmål, f.eks. om bevaring af eksamensbeviser og udlevering af bygningstegninger til borgerne.  



Personale 
Udover arkivleder Henning Sørensen er Vibeke Birkelund er ansat i arkivet i et seniorjob på fuld tid.  

 

Tina Høegh Nielsen har været ansat i seks måneder til at gennemføre første del af projektet om Kunstnerkolonien i Dragør. 

Ansættelsen er primært finansieret af fondsmidler samt en mindre overførsel fra budget 2016. 

 

Herudover har arkivet en lille stab af frivillige medarbejdere, som i forskelligt omfang bidrager til arbejdet med lokalhistorien. 

Deres indsats spænder fra det interne arkivarbejde med registrering og scanning over publikumskontakt og modtagelse af 

materiale til undersøgelser i arkivets samlinger.  

Vi har holdt møder med de frivillige medarbejdere hver anden måned og der har været afholdt et kursus for alle medarbejdere i 

arkivet i brug af Arkibas.  Endelig har hele medarbejdergruppen været på en faglig inspirationstur på arkivet i Albertslund og 

museet i Ballerup.  

Formidling og tilgængeliggørelse 
Lokalarkivet har ikke længere som sådan selvstændige arrangementer, som vi havde tidligere. Der er i årets løb adgang til mange 

lokalhistoriske oplevelser i kraft af den række arrangementer, som tilbydes gennem Dragør Turistråd, museumsforeningerne, 

Dragør Lokalhistoriske Forening m.m. En del af dem har offentlig adgang, men vi er opmærksomme på, at det også er arkivets 

formål at formidle lokalhistorien i det offentlige rum til andre end medlemmer af en bestemt forening.  

Vi har derfor ind imellem offentlige arrangementer i fællesskab med Dragør Bibliotekerne, som f.eks. to foredrag om at skrive 

erindringer i hhv. forårs- og efterårssæsonen. Vi planlagde også to byvandringer som opfølgning, men de samlede desværre ikke 

tilstrækkeligt med deltagere.  

Som et forsøg har vi i år holdt åbent en aften hver måned. Erfaringerne har været blandede, men konklusionen er, at hvis der er 

”noget på programmet”, kommer der mange mennesker, mens der nok ikke er behov for adgang til at bruge arkivet i 

almindelighed i aftentimerne. Flest besøgende på arkivaftenerne var der i september, hvor vi præsenterede bogen Dragør Rock 

og til efterlysningen af malerier med lokale motiver i januar.  

Arkivets medarbejdere holdt i sommer i alt fem byvandringer sammen med turistrådet med pæn tilslutning. Vi holder desuden 

ind imellem byvandringer for foreninger, private grupper o.lign.  

Sammen med Museum Amager tilbyder vi specielle arrangementer for skoler med fokus på historien om de danske jøders flugt 

til Sverige i 1943. Museet står for byvandringen som efterfølges af arkivbesøg. Forløbet er egentlig målrettet mod folkeskolens 

mellemtrin, men blev i efteråret også afviklet for fire gymnasieklasser. 

2017 har for arkivet været et stort år, når det gælder udgivelser af lokalhistorie på tryk. Arkivets blad ”Kikkenborgen” udkom 

tidligere fire gange om året, og havde primært nyhedsstof om aktiviteter. Læserne meldte tilbage, at de helst ville læse om 

lokalhistorien, så udgivelsen er nu omlagt, så der i stedet udsendes et nyhedsbrev pr. email hver måned. Det er udsendt 12 

gange i 2017. Kikkenborgen udkommer imidlertid stadig på papir, nemlig i form af et årligt hæfte med længere, lokalhistoriske 

artikler end der var plads til i den gamle form. Kikkenborgen 2017 er udsendt i december og artiklerne er – med én undtagelse – 

skrevet af arkivets egne medarbejdere. Hæftet sælges for 40 kr.  

I foråret udkom en bog om Dragør Sangforenings 150-årige historie, som lokalarkivet har skrevet i samarbejde med foreningen. 

Arkivet producerede også en udstilling om sangen i Dragør, der vistes på Wiedergården i marts.  

I september præsenteredes Jesper Paulsens hæfte om rockmusikken i Dragør i 1960’erne og endelig udkom i november den 

længe ventede kogebog med opskrifter på lokale retter og historien om madkulturen på Amager. Bogen er udgivet i samarbejde 

med Museum Amager. 

To af arkivets medarbejdere har bidraget til Museum Amagers antologi, der udkommer i 2018, med artikler om hhv. 

organisering af modstandsnetværket i Dragør under Besættelsestiden og en analyse af maleren Christian Mølsteds breve.  

Vi har i 2017 arbejdet med at omlægge arkivets hjemmeside, som skal flyttes til en anden platform. Derfor har vi flyttet de 

lokalhistoriske artikler til www.dragoerhistorie.dk. To af arkivets frivillige medarbejdere har gjort en stor indsats i dette arbejde. 

http://www.dragoerhistorie.dk/


Den gamle side på www.dragoer.dk/lokalarkivet lukker med årets udgang, og de mere faktuelle oplysninger om arkivet flytter 

ind på Dragør Bibliotekernes www.drabib.dk. 

Samarbejde og faglige kontakter  
Mange vil gerne inddrage Lokalarkivet i forskellige projekter, og det ser vi som et tegn på, at der er godt kendskab til, hvad vi kan 

og hvad vi laver. Desværre rækker tiden ikke til at være med i det hele, så vi må indimellem takke pænt nej til invitationer om 

samarbejde. Vi deltog derfor f.eks. ikke i årets arrangement ”Kongelundsfortet i bevægelse”. Det betyder dog ikke, at vi ikke 

følger med, og vi er glade for at blive holdt orienteret om udviklingen i f.eks. arbejdet med Naturpark Amager, planerne for 

kystsikring af Sydamager og ansøgningen om UNESCO-verdensarvsstatus. Arkivet støtter naturligvis også store og små projekter, 

når der er relevant.  

Det årlige historieløb er nok det mest arbejdskrævende samarbejdsprojekt. Til gengæld giver løbet, der nu snart kan fejre 10 års 

jubilæum, mange gode effekter. I år har vi haft et rekordstort antal medarbejdere på løbet, og alle bidrager med hvad de kan, 

hvad enten de er ansatte eller deltager fordi de har lyst.  

Vi samarbejder løbende med Museum Amager og har i første del af året bidraget væsentligt til to særudstillinger på Dragør 

Museum og også leveret materiale til en udstilling på Amagermuseet. Fra efteråret har vi aftalt, at arkivets og museets faglige 

personale mødes med jævne mellemrum og udveksler planer og idéer. Arkivets har også samarbejde med 

museumsforeningerne og -laugene ad hoc.  

Arkivet har tidligere samarbejdet tæt med Dragør Lokalhistoriske Forening og arkivlederen har derfor deltaget i 

bestyrelsesmøderne, men foreningen har fra juni besluttet at varetage opgaverne alene.  

Arkivet er repræsenteret i både Store Magleby Bevaringsfond og Dragør Bevaringsnævn, hvor der jævnligt drøftes sager, hvor 

arkivet kan bidrage med historiske oplysninger.  

Arkivlederen har i 2017 deltaget i en møderække for Dragør Kommunes ledere, hvor temaerne har været digitalisering og 

arbejdet med relationerne til f.eks. borgerne - emner, der er helt centrale for arkivets arbejde.  

Fra efteråret 2017 er arkivlederen ligesom i perioden 2013-2014 blevet inddraget i udviklingen af det landsdækkende 

Arkivsystem Arkibas. Han underviser endvidere på arkivernes fælles grund- og efteruddannelse, der i 2017 har haft mange 

deltagere takket være et større tilskud fra Veluxfonden. Fra december 2017 er han indtrådt i Sammenslutningen af Lokalarkivers 

styrelse.  

 

 

 

http://www.dragoer.dk/lokalarkivet

