
Formandsberetning 2017

Sidste års generalforsamling førte ikke til ændringer i bestyrelsens sammensætning.

På  det  efterfølgende  bestyrelsesmøde  konstituerede  bestyrelsen  sig  med  Jens

Weinreich  som formand,  Flemming  Paulsen  som næstformand,  Henning  Jensen

som  kasserer  og  med  Benny  Jørgensen  og  Rud  Lynge  Jacobsen  som  menige

bestyrelsesmedlemmer. Rud Lynge Jacobsen er sammen med Marlene Eide Paulsen

udpeget til at repræsentere arkivet i Svebølle Kvikbiblioteks biblioteksgruppe. Som

én af brugerne af Svebølle Aktivitetscenter er vort arkiv indgået i Svebølle Kvik-

biblioteks  biblioteksgruppe,  der  består  af  4  repræsentanter  fra  Kalundborg

Bibliotek, 2 fra Svebølle Lokalråd, 2 fra Svebølle Aktivitetscenter Åvangen og 2 fra

vort  arkiv.  Et  af  formålene  med  biblioteksgruppen  er,  at  den  i  et  formaliseret

samarbejde,  styret  og  ledet  af  bibliotekar  Stine  Veisegaard  fra  Kalundborg

Bibliotek, sørger for, at der jævnligt inviteres til kulturelle arrangementer i Svebølle

Aktivitetscenter.  Det  første  af  den  art  fandt  sted  d.  17.  september  2015,  da

komponisten Carl Nielsens 150-års jubilæum blev markeret med et arrangement her

i Åvangen. Ud over at være bestyrelsesmedlem i lokalhistorisk forening er Benny

Jørgensen 1. suppleant i Svebølle lokalråd.  Overordnet kan man vel sige, at vort

arkiv sammen med Svebølle Aktivitetscenter, Svebølle Lokalråd og Svebølle Kvik

Bibliotek udgør én stor familie, der som de store virksomhederne i Kalundborg,

indgår i en form for symbiose, dvs. et samliv, der er til gensidig fordel.

Som  en  slags  associeret  deltager  i  dette  samliv  har  vi  Viskinge-Aunsø

menighedsråd, der er repræsenteret ved sognepræst Sanne Bøjesen Kristensen og

måske også indirekte ved menighedsrådets nyvalgte formand Lotte Chorfixen, der

som sekretær i  Svebølle Aktivitetscenter i  høj grad indgår i  det samarbejde, der

finder sted i her Åvangen.

De,  der  har  deres  daglige  gang  her  i  Åvangen,  vil  have  bemærket  at  Svebølle

Aktivitetscenter er et sted med en ualmindelig livlig aktivitet. Det vil enhver, der

stiller sig op foran informationsskærmen i Åvangens foyer, kunne få bekræftet.



Tager vi egne arrangementer først,  så lagde vi ud med en publikumstræffer,  der

også hos os skulle vise sig at blive en succes. Der tænkes her på arrangementet  d.

24.  maj  med  Henning  Bonde  og  Finn  Jensen,  Høng,  der  på  deres  turné  i  det

Vestsjællandske med ”Husjomfruen og Skibsrederen” på godset Kattrup var nået til

Svebølle. 66 forventningsfulde publikummer var mødt op, og forventningerne blev

til fulde indfriet. For at sikre, at der ikke var nogen, der gik forgæves, og at der ved

den indlagte kaffenpause var brød til alle, var der forhåndstilmelding til dette arran-

gement

I det tidlige forår havde Kalundborg Museumsforening på museet et foredrag på

programmet med Pernille Buttenschøn i anledning af en bogudgivelse om Saltbæk

Vig.  Pernille  Buttenschøns  foredrag  var  et  så  stort  tilløbsstykke,  at  det  måtte

gentages  to  gange  og  selv  efter  det  3.  foredrag  var  der  mange,  der  måtte  gå

forgæves.   Vort  arkiv  fik  en  aftale  med  Pernille  Buttenschøn  om  endnu  en

gentagelse d. 13. september, men denne gang hos os i Svebølle. Hos os var der 51

interesserede, der mødte op. Også til dette arrangement var der forhåndstilmelding.

Den 4. oktober havde arkivet inviteret til  en aften med John Buur Christiansen,

Kalundborg, der har posthistorie som sin store interesse. John Buur Christiansen

fortalte om postgangen i gamle dage i det Vestsjællandske og i den forbindelse ikke

mindst om postgangen på Sejerø. Foredraget omfattede også en grundig orientering

om brugen af poststempler her i vort område. 40 var mødt frem for at høre dette

foredrag

Lørdag d. 15. oktober 2016, kl 14.00 var vi repræsenteret ved afsløringen af en

mindesten  for  Karoline  Graves  med  efterfølgende  reception  i  Mindelunden

Bøstrupvej  i  Løve.  Talen  i  forbindelse  med  afsløringen  blev  holdt  af  tidl.

Museumsinspektør i Kalundborg, Lisbeth Pedersen. Det var Bøje Larsen, Høng der

stod for arrangementets afvikling. Man kan se et billede af mindestenen og læse om

begivenheden  på arkivets hjemmeside ved at skrive Karoline Graves i hjemme-

sidens søgefelt.



SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i  Danmark) havde som tema for Arki-

vernes Dag 2016, der er d. 2. lørdag i november og i 2016 således var d. 12. nov.

valgt ”Sport og Idræt – En sund sjæl i et sundt legeme”. Det var dog helt op til det

enkelte arkiv selv at vælge et emne for den udstilling, man ville præsentere for

publikum i det enkelte arkivs lokalområde. Vort arkiv ønsker, så vidt det er muligt,

at varetage de lokalhistoriske opgaver for hele det område, der udgør den tidligere

Bjergsted  Kommune.  På  Arkivernes  Dag  2016  havde  vi  valgt  at  fokusere  på

Kaldred-området. Det skete med udstillingen ”Pigen fra Kaldred – Ellen Nielsen,

der blev missionær i Kina”, – samt med en udstilling af ældre og nyere billeder fra

Kaldred, suppleret med tilhørende tekst. Der var god interesse for udstillingen, der

omfattede omkring 20 udstillingsrammer, tæt besat med billeder og tekst. I løbet af

dagen var der omkring 30 interesserede, der lagde vejen forbi Svebølle Aktivitets-

center  for  at  se  udstillingen,  hvilket  i  denne  sammenhæng  må  betragtes  som

tilfredsstillende.

Som nævnt er vort arkiv repræsenteret i Svebølle Kvikbiblioteks biblioteksgruppe,

og dermed figurerer vi også som medarrangør af Kvikbibliotekets arrangementer.

Siden sidste generalforsamling har der været følgende, når bortses fra de forskellige

arrangementer, der har været for børn.

29.  september  –   var  der  foredrag  med  den  tidligere  landholdstræner  Sepp

      Piontek  - Omkring 70 var  mødt op til denne aften

 3. november var der et foredrag: ”Lillys Danmarkshistorie” med Pia Friis Laneth. 

19. januar var der foredrag med chefpolitiinspektør Per Larsen: ”På kanten af livet” 

13.  marts  foredrag  med forfatter  og journalist  Samuel  Rachlin:  Et  foredrag om

    Putin – Der var denne aften totalt udsolgt en uge før, dvs., at der var et frem-

    møde på 150. Bemærkelsesværdigt, at den lokale avis Nordvestnyt ikke fandt

      anledning til efterfølgende at bringe en omtale af arrangementet.

I  perioden  siden  sidste  generalforsamling  har  der  været  følgende  fællesarran-

gementer:



13. juni sommerfest – med underholdning ved Lotte Riisholt.

17. oktober - Efterårsfest  med underholdning ved ”2 mand frem”

28. november – Fælles Julefrokost for Åvangens brugere med underholdning ved

      Jens Sandager.

Vores  deltagelse  i  det  praktiske  og  forberedende  i  forbindelse  med   de  fælles

arrangementer  er  nok  beskeden,  men  med  vores  deltagelse  i  det  fælles  liv  i

Åvangen er enhver aktivitet, der finder sted i Åvangen også til gavn for vort arkiv.

Mht. arkivets kommende arrangementer er der to, der er programsat. Det ene er

med  vores  sognepræst  som primus  motor.  Der  skal  i  år  være  en  markering  af

Danmarks befrielse d. 5.  maj, og i den forbindelse er vi blevet bedt om at arrangere

en udstilling af arkivmateriale, der har med besættelsen og befrielsen at gøre, og det

er Jens og Benny godt i gang med.

Den  22.  maj  har  vort  arkiv  arrangeret  en udflugt,  der  går  til  Zen Garden ved

Stenlille. Det er på dette tidspunkt af året, at de mange flotte rhododenoner står i

fuldt flor. Der er tilmelding, og deltagertallet er begrænset af det antal, dvs. 50, der

kan være med bussen.  Turen koster  100 kr.  inkl.  morgenbord i  Åvangen kl.  9,

buskørsel til Stenlille, entré til haven og kaffe med hjemmebag i Zen Garden.

Den 19. januar modtog vort arkiv en e-mail fra SLA. Af mailen fremgår, at landets

arkiver i 2017 vil blive inviteret til at deltage i et fælles arkivprojekt om indsamling

af erindringer. Planen om indsamlingen blev lanceret d. 1. marts. Der medfulgte en

kort beskrivelse af projektet, der kaldes ”Gi' det videre – indsamling af erindringer i

2017”. - 2017 kommer til at stå i historiens tegn over hele landet. Kulturstyrelsen,

Nationalmuseet og Danmarks Radio samarbejder under overskriften ”Historier om

Danmark”  om  at  sætte  fokus  på  danskernes  historie,  Som  mange  sikkert  har

bemærket, vil Danmarks Radio sende en række udsendelser om Danmarks historie

med Lars Mikkelsen som vært, og en række museer har fået bevillinger til at lave

forskellige  projekter.  Her  i  week-enden  er  der,  som  det  fremgår  af  fremlagt

materiale  herude  i  Åvangens  foyer,  et  stort  arrangement  i  København   i



Øksnehallen, der ligger i den såkaldte Brune Kødby med indgang fra Kvægtorvet.

Arkivernes  andel  i  projektet  hedder  ”Gi’ det  videre”  og  koncentrerer  sig  om

indsamling af erindringer. Grundideen er en hjemmeside, gidetvidere.dk, hvor alle

og enhver kan uploade deres erindringer, så de kan gives videre til eftertiden. Der

vil  være  fire  forudbestemte  emner,  man  kan  fortælle  om,  samt  kategorien  ”frit

emne.” De fire emneforslag er ”Min mor”, ”Min skoletid”, ”Ferie” og ”Ting, der er

forandret i min tid”. Emnerne er åbne for bidrag hele året, men der vil blive gjort

ekstra reklame for hvert af dem ved særlige kampagnedage. Omkring mors dag er

det  emnet  ”Min  mor”,  i  juli  er  det  ”Ferie”,  ved  skolestart  naturligvis  ”Min

skolegang”,  og  til  Arkivernes  Dag  fokuseres  på  ”Ting,  der  er  forandret”.

Den 26. september 2015 besøgte DR i den her nævnte forbindelse Aunsø gl. Kirke

for for at lave nogle optagelser. Lokale fra vore sogne deltog ved den lejlighed som

statister.

På  hjemmesiden  www.givdetvidere2017.dk får  alle  mulighed  for  at  dele  deres

historier digitalt.

Det er nu godt 2 år siden, at formidlingsportalen arkiv.dk blev åbnet. I de 2 førløbne

år, er der foretaget mange nye arkibasregistreringer, og der er dermed også kommet

mange  nye  billeder  på  arkiv.dk.  Jeg  kan  kun opfordre  til  at  gå  på  opdagelse  i

arkiv.dk, der er mange spændende billeder, der kan fange ens opmærksomhed og

sætte tanker i gang.

Vort ansigt udadtil, medlemsbladet, som udkommer 3 gange om året, prøver vi hele

tiden at gøre bedre.  Nogen har måske bemærket, at de seneste numre har været

med et noget større sidetal. Af hensyn til de blade, der nødvendigvis må sendes med

postenvæsenet, er der en vægtmæssig grænse for bladet på 50 g. Skal vi samtidig

have et blad med en ordentlig papirkvalitet, lander vi på et blad med 24 sider. Vi

tilstræber at lave bladet i et layout, der udnytter papiret mest muligt.

I et par af de seneste numre er vore medlemmer blevet opfordret til at bidrage med

stof til bladet. Det kunne være en slægtshistorie eller en lokalhistorisk begivenhed,

http://www.givdetvidere2017.dk/


der er værd at genopfriske. Med hensyn til stoffet, der bringes i bladet, tilstræbes

det  at  nå hele  den tidligere  Bjergsted Kommune rundt,  så det  ikke alt  sammen

kommer til at dreje sig om Svebølle.

Vores hjemmeside har fået mange pæne ord med på vejen. Vi tilstræber, at der med

jævne mellem også er nyt at finde her, og at den altid er opdateret, når det drejer sig

om planlagte arrangementer. Indtil for godt en måned siden var vi usikre på, hvor

ofte arkivets hjemmeside bliver besøgt. Der blev derfor d. 15. februar installeret en

tæller, der viser antal besøg og antal opslag på hjemmesiden. Vi er blevet overrasket

over at se, hvor hyppigt, der er besøg på hjemmesiden. I løbet af de sidste godt 5

uger har der været ca. 5000 besøg og ca. 12.000 opslag. At der har været så mange

skyldes  sikkert,  at  der  er  mange  indgange  til  hjemmesiden  via  søgemaskinen

google.  Søger  man  f.eks.  på  områdets  kirker,  vil  der  dukke  flere  links  op,  der

relaterer til arkivets hjemmeside. 

På medarbejdersiden var det et smerteligt tab for arkivet, at arkivmedarbejder Sonja

Jørgensen efter 7 års kamp mod en ondartet kræftsygdom døde d. 18. april 2016.

Sonja blev 63 år. Sonja gik til arkivarbejdet med stor energi. Hun var et herligt,

humørfyldt og imødekommende menneske, der med sin positive tilgang til tingene

også i dag er savnet i mange sammenhænge.  Inga Jensen, der er primus motor, når

det  drejer  sig  om  registreringsarbejde,  havde  etableret  et  ualmindeligt  godt

samarbejde med Sonja, og Sonjas bortgang har selvsagt resulteret i at antallet af

registreringer det seneste år ikke helt kan måle sig med antallet af registreringer det

foregående år. For godt et halv år siden fik vi tilgang af en ny arkivmedarbejder, da

Connie Djernis sagde ja  til det job, der var blevet ledigt efter Sonjas død. Connie er

faldet  godt  til  og er allerede en god støtte for Inga i  deres fælles  registrerings-

arbejde.

For knapt to år siden blev der indkøbte to topscannere. De to scannere blev købt

med henblik på at scanne protokoller og avisomtaler,  der vedrører vort  område.

På det seneste har vi også været i gang med at scanne de tidligere så populære



hefter ”Jul i Kalundborg”. Scanningerne foretages til pdf og lagres på arkivserve-

ren. Vi har herefter muligheder for at foretage digitale søgninger i det scannede ved

hjælp af adobe reader, der kan åbne pdf-filer. Det giver os en utrolig adgang til at

hente oplysninger fra de omtaler, der vedrører vort område.  Projektet blev for et

par år siden sat i gang af Gunnar Petersen Viskinge. Og det er arkivmedarbejderne

Jørgen  Rasmussen,  Jytte  Larsen  og  Anne  Grethe  Høj,  der  har  påtaget  sig  det

omfattende arbejde med de mange scanninger.

4 af arkivets medarbejdere: Inga Jensen. Henning Jensen, Tina Petersen og Connie

Djernis  har siden sidste generalforsamling deltaget i de to arkibaskurser, der har

været udbudt i vort område, dvs i Ubby.

Til brug for indkøb af forskelligt elekronisk udstyr til arkivet, havde vi i 2016 søgt

om et tilskud på 15.000, -  fra Paraplyens fællesfond. Vi fik ikke de 15.000, men

måtte nøjes med 11.150, - hvilket nu slet ikke var så ringe endda. 

Siden sidste generalforsamling er der blevet foretaget følgende nyanskaffelser:

Ny bredbåndsforbindelse.

Udstyr til brug for sikkerhedskopiering af arkivserveren

Digitalt fotoapparat med stativ

2 computere

1 scanner

1 printer

og et nyt køleskab.

Det er udstyr til et samlet beløb på godt kr.  25.000, - kroner

Lidt statistik: 

Vort arkiv har ved årsskiftet 247 medlemmer. Det er ganske godt sammenlignet



med  medlemstallet  i  områdets  øvrige  arkiver.  I  en  by  som  Kalundborg  har

lokalarkivet færre medlemmer, end vi har i vort arkiv.

I  løbet  af  2016  har  arkivet  modtaget  52  indleveringer.  I  2015  var  antallet  af

indleveringer 90, og i  2014 var der 72 indleveringer.  På det  seneste har arkivet

modtaget en spændende indlevering fra Holbæk Stadsarkiv. Blandt de modtagne

arkivalier,  der  er  fra  Torpelund,  er  der  8  af  folkemindesamleren  Chr.  Olsens

håndskrevne og indbundne bøger (bd. 1 og bd. 6-12). Det har efterfølgende vist sig,

at bind 2,3,4 og 5 findes i Folkemindesamlingen.

Vort arkivs størrelse målt på hyldemeter er 218 m

Der har i årets løb været en tilgang  på 2 m

I arkivet er der 3.657 registrerede billeder.

Der har det seneste år være 67 besøgende i arkivet inden for arkivets åbningstid,
dvs. torsdag eftermiddag.

Som vi ser det  nu, hvor der er  tæller på hjemmesiden,  må antallet  af besøg på
hjemmesiden det sidste år have været mellem 40 og 50.000

Arkivet har ingen facebook-profil, så der er ikke tal for facebook-besøg

Der har været 149 skriftlige henvendelser og 192 telefoniske

På vort arkiv er der ikke lønnede medarbejdere

Vore frivillige medarbejderes arbejdstimer årligt skønnes at være ca. 5.800

Også i forbindelse med dette års beretning skal der her lyde en tak for den indsats

vore trofaste, stabile og arbejdsomme arkivmedarbejdere har ydet i det forløbne år.

Der er grund til også i år at takke Gunnar Petersen Viskinge, der altid er parat med

råd og vejledning på it-området. Det er f.eks takket være Gunnar, at vi klarer at tage

backup  af  arkivserveren  uden  fremmed  hjælp  –  det  betyder  en  besparelse  på

omkring 3,500 kr. om året, hvilket kontingentmæssigt svarer til 35 medlemsskaber,



og det er takket være Gunnars hjælp, at vi kan foretage de førnævnte topscanninger

til pdf.

Til  sidst:  Tak  også  til  alle  vore  medlemmer  for  den  støtte,  der  ydes  gennem

medlemsskabet,  og  tak  fordi  der  er  så  mange,  der  møder  op,  når  vi  har

arrangementer på programmet, - som det er sagt før: Uden vore medlemmer ville

der ikke være noget arkiv!




