
Formandsberetning 2014:

Siden sidste generalforsamling har vort arkiv deltaget i en række 

arrangementer, nogle har vi medvirket ved på forskellig måde, og andre 

har vi selv påtaget os at arrangere.. 

Den 22. juni havde Paraplyen, dvs. de lokale arkivers Paraplyorganisation 

inviteret bestyrelse og medarbejdere med ledsagere på en tur til det ellers 

for offentligheden utilgængelige område ved Saltbæk Vig og Vrøj. Vi blev 

afhentet ved P-pladsen ved Spangvej 10 og kørt til Vrøj i en traktorvogn 

med halmballer som siddepladser. Som guide havde vi Pernille 

Buttenschøn, der sammen med sin mand, inspektør Flemming 

Buttenschøn, bor i det gamle fiskerhus på Vrøj. Deltagelsen var begrænset 

til omkring 24, og fra vort arkiv var der god deltagelse.  

Det var meget spændende at høre om det liv, der for godt 100 år siden 

udfoldede sig i dette område. På et tidspunkt var der omkring 500 

fastboende i området ved Vrøj, og de udgjorde et lille samfund, der måtte 

have sin egen skole. 

Arrangementet blev gentaget den 14. sept., og finder sted ad to gange igen 

i år, d. 7 juni og den 6. sept.. Som jeg har forstået det, kan alle de 

lokalhistoriske foreningers medlemmer være med i år.

Den 7. august var vi på en aften-udflugt til Vikingecentret Fugledegård 

ved Tissø. Det var en meget vellykket tur med et herligt vejr, med 26 

interesserede deltagere og med amatørarkæolog Gunnar Jørgensen som en 

spændende fortæller og rundviser. Efter rundvisningen var der kaffebord 



med medbragt kaffe/the og kage, og det foregik i den imponerende 

udstillingsbygnings mødeløkale.

Den 21. august havde Aktivitetsforeningen i Åvangen, som vi har et 

utroligt godt samarbejde med,  arrangeret byvandring i den gamle bydel i 

Svebølle, hvor jeg havde påtaget mig at være guide. Byvandringen, der 

havde ca. 50 deltagere, sluttede vi af i Aktivitetscentret i Åvangen, hvor 

der blev budt på en lille forfriskning.

Det, jeg havde at berette om den gamle bydel, blev godt suppleret med 

det, den lokal kendte Peter Malle Andersen kunne fortælle.

Den seneste byvandring forud i Svebølle fandt sted d. 4. august 1999. 

Onsdag den 18. september i tidsrummet kl. 12 -15 deltog vort arkiv i et 

åbent hus arrangement i Åvangen. Arrangementet var et led i et 

kommunalt åbent hus arrangement hos de frivillige foreninger i hele 

Kalundborg Kommune. De enkelte foreningers åbent hus arrangementer 

fandt sted i dagene  fra 18. sept. til 27. sept.

Det var en stor glæde for os, der deltog i arrangementet i Åvangen, at 

borgmester Martin Damm havde sagt ja til i den forbindelse at komme i en 

slags praktik. Martin Damm fik bl.a. vist, at han er en dygtig folkedanser, 

og at han er en habil billardspiller. Sammen med aktivitetsforeningens 

formand Carsten Ahrens afslørede Martin Damm ved samme lejlighed 

skiltet udenfor. - Skiltet der bekendtgør, at stedet her fremover betegnes 

som Svebølle Aktivitetscenter.



Vore gode relationer til Svebølle Aktivitetscenters brugergrupper har 

betydet, at vi har deltaget i et par fællesarrangementer. I oktober deltog vi 

en fælles løvfaldsfest og i december var bestyrelsen og vore 

arkivmedarbejdere med i et fælles julefrokostarrangement med Viskinge-

Aunsø pensionistforening som arrangør.

Arrangementet ”Arkivernes Dag”, der hvert år finder sted den 2. lørdag 

i november, og i 2013 således fandt sted den 9. november,  havde vi valgt 

at markere med en udstilling, af det omfattende materiale, der er tilgået 

arkivet fra proprietærgården Torpelund, og som dermed kan relateres til 

skribenten, musikeren og folkemindesamleren Christian Olsen. 

Med et besøgstal på omkring 40 må interessen for udstillingen siges at 

have været tilfredsstillende.

Tirsdag aften d. 28. januar havde vi inviteret til en aften med fodbold-

legenden Per Røntved, der brat fik stoppet sin fodboldkarriere, da han blev 

ramt af en hjerneblødning i 1984. 

Der er ingen tvivl om, at Per Røntved med aftenens arrangement, gav de 

45 fremmødte en spændende og til tider vel også bevægende oplevelse, 

der nok kan give stof til eftertanke. En af Per Røntveds slutreplikker var 

denne: ”Husk fortiden – uden den, er der ikke nogen fremtid!”.



Lørdag d. 22. februar om eftermiddagen, havde vi, som det i ugen 

forud var udførligt omtalt i Nordvestnyt og dagbladet Sjællandske, et 

spændende besøg fra Færøerne Det var forfatter og tidligere lagtingsmand 

Óli Jacobsen, der var kommet hertil fra Tórshavn for at fortælle om sin 

sidste bog: Anna Evensen. Dagligdag i det 19. årh.. Om familierne Lützen 

og Evensen. 

Óli Jacobsens bog er den færøske udgave af Christian Olsens håndskrevne 

bog om livet på Færøerne i sidste halvdel af 1800-tallet baseret på 

samtaler, han havde med Anna Evensen, da hun, de sidste år hun levede, 

boede i Bregninge. 

Til lørdagens arrangement var der forventet et fremmøde på omkring 30-

40 interesserede, men da dørene åbnedes strømmede folk til, og med 

omkring 80 fremmødte heraf mange med færøske rødder, må 

arrangementet med Óli Jacobsen betegnes som en succes.

Personalemæssigt står vi for tiden godt rustet. Som nye medarbejdere har 

vi fået Henning Jensen, fra Faksbjergvej i Svebølle, Henning har stor 

erfaring i regnskabsføring og har tilbudt sig som foreningens kasserer fra 

1. jan 2014, og da  Louise Jørgensen, der hidtil har varetaget 

kassererjobbet, gerne ser sig fritaget for dette for i højere grad at kunne 

koncentrere sig om arkivets registreringsarbejde, har vi med glæde taget 

imod Hennings tilbud.

Merete Thrane fra Merbjergvej i Dianalund, der har stor erfaring i at 

håndtere registreringssystemet ”Arkibas”, har tilbudt sin hjælp inden for 



det omfattende arbejde, der er forbundet med disse registreringer, og på 

det seneste har Jørgen Rasmussen, Havnsø, tidl. købmand, 

kommunalbestyrelsesmedlem og byrådsmedlem også tilbudt sin hjælp i 

arkivet. Med sit store lokalkendskab til Havnsø-området, vil han være en 

god repræsentant i arkivet for denne del af den gamle Bjergsted 

Kommune. Endelig kan vi i et vist omfang regne med hjælp fra Sonja 

Jørgensen Føllenslev. Sonja Jørgensen er gift med Benny Jørgensen, der er 

medlem af vores bestyrelse. Vi byder Henning Jensen, Merete Thrane 

Jørgen Rasmussen og Sonja Jørgensen velkommen som nye medarbejdere 

i vort arkiv, og vi ser frem til et godt samarbejde med jer alle 4. Desværre 

har vi i årets løb måttet tage afsked med arkivmedarbejder Anne Marie 

Jensen, der ikke længere føler, at hun har kræfter til arkivarbejde. Vi siger 

tak til hende for den store hjælp, hun har ydet gennem årene. 

Medlemsbladet er som jeg ser det i gode hænder med Anne Grethe Høj 

som redaktør.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er et blad, vi kan være stolte af, vores 

forhold taget i betragtning. 

Endnu engang tak til Jens Henrik Koudal  for artiklen ”En musikfamilie 

på Torpelund”. Den var med i oktobernummeret af bladet og var et godt 

oplæg til Arkivernes Dag, der jo drejede sig om Torpelund.

Mht. hjemmesiden så bestræber hjemmesidens redaktør Flemming 

Paulsen sig på, at den hele tiden er a'jourført med stof, der skønnes at have 



interesse. Flemming modtager gerne forslag til  indlæg, ligesom han også 

gerne modtager både ris og ros i forbindelse med egne indlæg. Han har 

bedt mig minde om, at man gerne må kommentere det, der bringes på 

hjemmesiden. Efter hvert indlæg, der bringes, er der et felt beregnet til 

evt. kommentarer.

Indleveringer, der har i 2013 været 62 indleveringer, - i 2012 var der til 

sammenligning 57. 

I løbet af 2013 er det ved Gunnar Petersens hjælp lykkedes at få 

digitaliseret, hvad der er af lyd- og billedbånd i arkivet. Det digitaliserede 

er nu gemt som cd rom'er,  som cd'er og som dvd'er. Vi skylder Gunnar en 

stor tak, fordi han har været behjælpelig i denne sammenhæng.

Nyanskaffelser

De flotte udstillingsrammer, der første gang blev brugt i forbindelse med 

arkivernes dag, var lånt af Kalundborg Frimærkeklub. De er efterfølgende 

blevet købt af frimærkeklubben for en beskeden betaling.

En kombineret laserprinter, scanner- og kopimaskine er anskaffet til brug 

på Kaj Cedersteds kontor (dvs. til brug for slægtsforskning). 

Hertil kommer, at vi fra Svebølle Rådhus har modtaget nogle flotte hvide 

arkivskabe i stål, som er velegnede til papirarkivalier.



Bjergsted Lokalhistorisk Forening har i dag godt 200 medlemmer. Vort 

arkiv er pænt besøgt i vores åbningstid torsdag eftermiddag. De fleste 

henvendelser drejer sig om slægtforsking, og det er da også torsdag 

eftermiddag, man træffer vores slægtsforsker Kaj Cedersted i arkivet.

Overordnet er det min opfattelse, at vort arkiv, som det ser ud i dag, står 

godt rustet til de opgaver, der måtte melde sig. Vi har den plads vi 

behøver, vi har det udstyr, vi har brug for, og sidst men ikke mindst har vi 

et personale, der går til opgaverne med stor energi og entusiasme. Mht. 

registreringerne har det givet et stort skub fremad, at Merete Thrane, der 

som nævnt er rutineret i brugen af det landsdækkende arkivsystem Akibas, 

har tilbudt sin hjælp. Som det ser ud for nærværende, vil alle og enhver 

om et års tid via web-adressen arkibas.dk kunne søge på nettet i over 400 

af landets arkiver. Et af dem er vores. At vi kan være med her, er takket 

være de mange frivillige arbejdstimer, der et par dage hver uge, stort set 

gennem hele året bliver lagt i vort arkiv.

Jeg vil slutte med at takke vore frivillige arkivmedarbejdere for det store 

arbejde de udfører for arkivet. Tak også til alle jer, der på den ene eller 

anden måde bakker op om vort arkiv. Uden jeres støtte ville det ikke være 

muligt at drive et arkiv som vores.  

Jens Weinreich
 


