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Prisliste for arkivalske henvendelser til Nordjyske Museer 

Alle priser er inkl. moms, gældende pr. 1. januar 2022 

 

Kopier 

Fotokopi sort/hvid A4     kr.   5,00/stk. 

Fotokopi sort/hvid A3     kr. 10,00/stk. 

Fotokopi farve A4      kr. 10,00/stk. 

Fotokopi farve A3     kr. 20,00/stk. 

Bemærk: bruges kopierne til offentliggørelse*, tillægges kr. 100,00 pr. kopi. 

 

Scanninger af arkivalier 

Op til 10 sider       gratis 

Herefter      kr. 10,00/stk. 

Bemærk: bruges scanningerne til offentliggørelse*, tillægges kr. 100,00 pr. scannet side. 

 

Scanninger/affotograferinger af kort, tegninger og artikler fra ældre aviser 

Til privat brug 

Scanning/affotografering     kr. 125,00/stk. 

Til offentliggørelse* 

Scanning/affotografering     kr. 500,00/stk. 

 

Scanninger af billeder 

Til privat brug: 

Scannet billede (600 dpi)     kr. 50,00/stk. 

Til offentliggørelse*: 

Scannet billede (600 dpi)     kr. 500,00/stk. 

* Bøger, tidsskrifter, brochurer, hjemmesider, sociale medier, billedhæfter, undervisnings-sammenhænge, 

jubilæumsskrifter, udstillinger, fotostater og lignende 

 

Arkivfagligt arbejde (udført af Hobro Lokalhistorisk Arkiv) 

Hobro Lokalhistoriske Arkiv udfører ikke større arkivalske undersøgelser. 

Undersøgelser, der kan bevares inden for en halv time   gratis 
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Betaling og forsendelse 

Ved forsendelse med post opkræves porto efter gældende takster + ekspeditionsgebyr kr. 50,00. 

Penge for køb af scanninger, kopier og ydelser skal være indbetalt før afsendelse/overdragelse af 

materialet.  

Betaling for køb af scanninger, kopier og ydelser skal være indbetalt før afsendelse/overdragelse af 

materialet. Museet kan fremsende faktura. Her skal enten CVR nummer eller cpr nummer oplyses.  

Derudover kan man betale på mobilpay til 131281, påfør info om ydelsen.  

Betaling kan også overføres til museets bankkonto i Danske bank, Reg.nr: 3201 Konto.nr: 3402 189 002, 

påfør info om ydelsen. 

 

Generelle betingelser 

Vi gør opmærksom på, at undersøgelser af skriftlige og mundtlige henvendelser til Hobro Lokalhistoriske 

Arkiv varetages på arkivets ene ugentlige åbningsdag, og man må således forvente en længere svartid. 

Bemærk, at der ikke svares på forespørgsler i arkivets ferielukkede uger.  

Bestilleren gøres opmærksom på, at materiale hos Nordjyske Museer kan være omfattet af lovmæssig 

beskyttelse, bl.a. med hensyn til ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og 

erstatningsansvar. 

 

Kreditering 

Ved benyttelse af billeder fra Nordjyske Museer forpligter bestilleren sig til tydeligt og efter 

museets/arkivets anvisninger at angive fotografens navn, billednummer samt oplysning om, at billedet 

findes hos Nordjyske Museer. 

Materiale fra Nordjyske Museers samlinger må kun udgives i trykte medier, på digitale medier eller lægges 

på Internettet, hvis det ikke er i strid med lov om ophavsret, og sker på en måde, som ikke er krænkende 

for værkets litterære eller kunstneriske anseelse eller dets egenart. Det skal tydeligt angives, hvad 

fotografen hedder, og hvad billedets nummer er, samt oplyses, at det originale materiale findes hos 

Nordjyske Museer. 

Materiale fra Nordjyske Museer må udelukkende bruges til aftalte formål og må ikke genanvendes eller 

overdrages til andre uden Nordjyske Museers tilladelse. 

Billeder må ikke beskæres eller manipuleres uden Nordjyske Museers tilladelse. 

Nordjyske Museer skal have mindst et frieksemplar af publikationer, hvori dets materiale anvendes.  

 


