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I forbindelse med sidste års generalforsamling blev der stillet i 
udsigt, at alle og enhver i løbet af et års tid via web-adressen 
arkiv.dk ville kunne søge på nettet i landets over 500 arkiver. Et 
af dem ville være vores. Dagen oprandt fredag den 20. februar 
2015 kl. 16.00. Da åbnedes formidlingsportalen arkiv.dk med 
danmarkshistoriens største fotoalbum leveret af 500 danske lokal- 
og stadsarkiver. 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. I den forbindelse skylder vi vore 
arkivmedarbejdere og ikke mindst vores arkivleder Inga Jensen en
stor tak. På arkiv.dk kan man se næsten en million billeder og søge
i arkivernes samlinger. Materialet stammer fra 1600-tallet til i dag 
og vil, når det i den kommende tid bliver fuldt implementeret, 
dække over blandt andet fotos, dagbøger, plakater, breve, 
regnskaber, personlige papirer, dias, lydbånd, film, artikler og 
meget mere fra privatpersoner, foreninger og virksomheder. Det er
en fantastik mulighed, der allerede nu er til rådighed for de, der 
har brug for at søge arkivoplysninger. Er der nogle, der endnu ikke
har prøvet at søge i denne nye formidlingsportal, så kan jeg kun 
opfordre til at komme i gang.
 
Det er ved at være en tradition, at Paraplyen, dvs. 
sammenslutningen af lokalarkiver i Kalundborgområdet arrangerer
2 årlige ture til området ved Vrøj. Det er ture, der er meget 
populære, da man jo ellers ikke har adgang til dette særprægede og
spændende område, hvor der for ca. 100 år siden eksisterede et 
helt lille samfund med omkring 500 fastboende.
På turene til Vrøj, der sidste år var den 7. juni og 6. september var 
alle pladser optaget. Der er aftalt en tur igen i år den 13. juni, hvor 
der p.t. er omkring 15 tilmeldte, heraf nogle fra ventelisten i 2014. 
Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. Hvis der bliver en 
venteliste, kan en ekstra tur aftales. Tilmelding kan ske enten til 
vort arkiv eller til Anne Christensen, Gørlev arkiv.

http://arkiv.dk/


Den 24. juni deltog vi i Svebølle Aktivitetscenters fælles 
sommerfest. Gunnar Petersen, Viskinge har vi ofte mødt i arkiv-
sammenhæng. Spændende og fornøjeligt var det, at opleve Gunnar
som den ene af de tre spillemænd i gruppen ”Traktørerne”, der 
stod for det underholdende indslag i forbindelse med 
sommerfesten. Gunnar fik ved den lejlighed vist sine færdigheder 
på violinen og kontrabassen. I løbet af eftermiddagen fik han 
endvidere vist, at han er en glimrende folkedanseinstruktør. 
   
Den 9. sept. 2014 havde vi et arrangement i Svebølle 
Aktivitetscenter med Kaj Buch Jensen, Kalundborg som 
foredragsholder. Vi havde kaldt arrangementet ”En aften om 
Matadoren Valdemar Henckel”. Kaj Buch Jensen, er forfatter til 
den velskrevne bog ”Matadoren Valdemar Henckel. København-
Kalundborg. 1877-1953”. Kaj Buch Jensens spændende foredrag, 
der havde karakter af en biografi, beskrev Valdemar Henckels liv 
og virke, og den betydning, han i sin samtid havde som 
iværksætter ikke mindst i Kalundborg, hvor han var manden bag 
skibsværftseventyret 1912-1921.  Der var stor interesse for at høre
det spændende foredrag, og gennem hele aftenen lykkedes det Kaj
Buch Jensen at fange de ca. 40  fremmødtes opmærksomhed. 
For første gang i mange år krævede vi denne aften en beskeden 
betaling for deltagelsen i vort arrangement. Vi havde sat entréen til
25 kr. incl. kaffebord. 
 
 Det landsdækkende arrangement, ”Arkivernes Dag” havde vi i 
2014 valgt at markere, med en udstilling, der i tekst og billeder 
satte fokus på de mange høkere og købmænd herunder også 
”Brugser”, der i tidens løb har været i det område, der tidligere 
udgjorde Bjergsted Kommune. Det drejer sig om ca. 36 i alt. 
Udstillingen fandt, som det hvert år er sædvane, sted d. 2. lørdag i 
november. 
Fra arkivets side havde vi med det valgte tema bestræbt os på, at 



udstillingen skulle være interessant for hele det område, der hører 
under Bjergsted  Lokalarkiv. 
Vi havde valgt at arrangere de mange billeder med tilhørende tekst
på 20 udstillingsrammer. Herudover var der fremlagt en stor 
mængde supplerende materiale med relation til 
købmandshandelen.
Det store arbejde arkivets bestyrelse og medarbejdere forud for 
udstillingen havde lagt i at præsentere udstillingen bedst muligt, 
skulle vise sig at være anstrengelserne værd. Med et besøgstal i 
løbet af udstillingsdagen på godt 50 blev de forventninger, vi fra 
arkivets side havde til antallet af fremmødte, til fulde indfriet.

I forbindelse med den årlige julefrokost for Arkivets bestyrelse og 
medarbejdere havde vi igen valgt at takke ja til invitationen om at 
være med i den fælles julefrokost i Åvangen med Svebølle 
pensionistforening som primus motor.

Det er også ved at være en tradition, at vi har et arrangement på 
programmet sidst i januar måned, og sådan har det også været i år, 
hvor arrangementet fandt sted d. 27 januar.
I år var det lykkedes os at få hospicechef på Hospicegården 
Filadelfia i Dianalund, Bettina Kotasek til at komme og fortælle 
om de forhold, der arbejdes under og om de vilkår, der bydes 
beboerne på Hospicegården. Bettina Kotasek lod forstå, at der på 
Hospicegården ydes en tværfaglig indsats, der med god hjælp fra 
frivillige er rettet mod at tilgodese beboernes sidste ønsker og 
behov, og at man bestræber sig på frem for alt at holde beboerne 
fri for smerter. Bettina Kotasek lod forstå, at hvor paradoksalt det 
end måtte lyde, er det meget livsbekræftende at arbejde på et 
hospice. Fremmødet var på omkring 30 til denne aften. En aften 
som bestemt gav stof til eftertanke.

M.h.t kommende arrangementer, så har vi sagt ja til at få besøg af 
Bregninge beboerforening d. 28 april kl. 19. Vi vil her sætte fokus 
på den lokalhistorie, der er interessant i denne sammenhæng. For 



to år siden havde vi stor succes med en udflugt til Fugledegård ved
Tissø. Vikingernes og fuglenes sø som området også kaldes. For 
tiden overvejer vi, om successen kan gentages med en lille udflugt
til Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse.

Som jeg omtalte i begyndelsen af min beretning, har vi det sidste 
år været fokuseret på at få vore arkibasregistreringer klargjort og 
videreformidlet med henblik på Arkibas 5, dvs. Arkiv.dk.
Herudover har vi været optaget af at revidere og systematisere, 
hvor der skønnedes, at der var behov for det. Vi har været vore 
arkivmapper igennem for at sikre os, at det, der står på mapperne, 
også svarer til indholdet. Vi har desværre måttet konstatere, at der 
i tidens løb var en del, der var havnet i de forkerte mapper. Vi har 
fået styr på vores post-kortsamling, så vi hurtigt kan finde 
relevante postkort frem, hvis der er behov for det. Kortene er nu 
anbragt alfabetisk efter områder i specielle postkortmapper. Sidste 
år modtog vi fra Kalundborg Museum en stor mængde malerier og
tegninger. Billederne, der stammer fra Torpelund, og som har 
tilhørt Louis Helt, var i 2012 blevet udtaget af Kalundborg 
Museum, som efterfølgende erkendte, at det ikke var en 
museumsopgave, at opbevare nævnte billeder. Kalundborg 
Museum lod forstå, at museet gerne så, at de mange billeder blev 
bevaret, og museet så gerne, at vort arkiv påtog sig opgaven i den 
forbindelse. De mange billeder, som vi mener har lokalhistorisk 
interesse, da de alle har relation til Torpelund, er nu ophængt i vort
kældergalleri. Det er ikke utænkeligt, at vi på et tidspunkt laver en 
særlig udstilling med en ophængning af alle disse spændende 
billeder. Et udsnit af billederne, kan allerede nu ses her i Åvangens
Cafelokolale. 

På medarbejdersiden er vi godt rustet. Vi har måttet tage afsked 
med Merete Trane og Louise Jørgensen. Vi skylder begge en tak 
for det arbejde, de har udført i arkiv-sammenhæng. Nye 
medarbejdere i arkivet er Sonja Jørgensen, Gartnerstræde 5,  
Føllenslev og Tina Petersen, Alleshavevej 15, Eskebjerg. Sonja er 



meget fortrolig med betjeningen af vort EDB-udstyr, og er 
allerede godt inde  arkiveringssystemets mysterier, og Tina har 
indtil videre tilbudt sin hjælp til Kaj Cedersted i det arbejde, der 
påhviler ham. Som jeg ser det, er Sonja og Tina faldet godt til i 
arkivet, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med dem 
begge.

Foreningens medlemstal har gennem årene ligget i nærheden af 
200. P.t. er medlemstallet på 238. Det betyder, at vi for 
nærværende har lige så mange medlemmer som arkivet i 
Kalundborg. 

Medlemsbladet er, som jeg ser det, og som jeg også udtrykte det 
sidste år, 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. Vi har ændret på bladets 
layout, for at imødekomme et ønske om, at det skal være lettere at 
kende forskel på de enkelte numre af bladet.

Mht. hjemmesiden så bestræber vi os på, at den hele tiden er 
a'jourført med stof, der skønnes at have interesse. Vi modtager 
gerne forslag til  indlæg, ligesom vi også gerne modtager både ris 
og ros i forbindelse med de bragte indlæg. Man er meget 
velkomne til at kommentere det, der bringes på hjemmesiden. 
Efter hvert indlæg, er der et felt beregnet til evt. kommentarer.

Indleveringer: Der har i 2014 været 72 indleveringer, - i 2013 var 
der til sammenligning 62. I arkivet er der nu mellem 3000 og 4000
registrerede billeder. Skal en enkelt indlevering fremhæves bør 
valget nok falde på Kalundborg Kommunes indlevering af billeder
fra den tidligere byrådssal i Svebølle. Det drejer sig om et flot 
udskåret trærelief med Bjergsteds kommunevåben, 5 
borgmesterbilleder, 2 malerier af Odsherredmaleren Holmer Trier 
og en indrammet historisk beskrivelse af Bjergsted Kommune. De 
2 malerier har som motiv Svebølle set fra Højbjerg og Føllenslev 



set fra Egemarkevej.
I løbet af 2013 lykkedes det ved Gunnar Petersens hjælp at få 
digitaliseret, hvad der var af lyd- og billedbånd i arkivet. Vi har 
fortsat et godt samarbejde med Gunnar, der i mange 
sammenhænge er os behjælpelig, når der er noget nyt, der skal 
digitaliseres, og når vi har brug for råd og vejledning i forbindelse 
med håndtering af vores it-udstyr. Vi skylder Gunnar en stor tak, 
fordi vi må trække på hans ekspertise i denne sammenhæng.

Nyanskaffelser:
I årets løb har vi på EDB området måttet anskaffe en ny server, en 
ny scanner, en makulator og en skærm. På inventarområdet har vi 
anskaffet 2 vitrineskabe til brug for udstilling af genstande af en 
særlig karakter.
På det seneste har vi måttet anskaffe en ny printer til erstatning af 
en gammel nedslidt. 

Kredsen af Svebølle Aktivitetscenters brugere har, som nogle 
sikkert har bemærket det, fået installeret en informationsskærm i 
indgangen til Åvangen. Vi har fået tilbudt at være med på 
skærmen med arkivets åbningstider, og med hvad der måtte være 
af arrangementer. Det er vi glade for, og vi siger tak, fordi vi har 
fået lov at være med i denne sammenhæng.
Tak også for den forståelse og imødekommenhed, vi i andre 
sammenhænge mærker fra Åvangens forskellige brugergrupper.

Jeg vil slutte min beretning med at takke vore frivillige 
medarbejdere for det store arbejde de udfører for arkivet. Tak også
til jer, der er her i aften. Uden den støtte og det bidrag, vi får fra 
vore medlemmer, ville det ikke være muligt at drive et arkiv som 
vores.  

Jens Weinreich
 


